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Este trabalho investiga Aprendizado Indutivo de M.iquina como fun~ao das linguagens
de descri~ao, utilizadas para expressar instancias, conceitos e teoria do domfnio. A am-
plia~ao do poder de representa~ao do aprendizado proposional e abordada no contexto
de indu~ao construtiva, no domfnio de fun~6es booleanas, com a proposta de uma es-
trategia de composi~ao de atributos denominada root-fringe. Avalia~6es experimentais
dessa e de outras estrategias de constru~ao de novos atributos foram conduzidas e os
resultados analisados. Dois metodos de poda, para tratamento de rufdos, em apren-
dizado de arvores de decisao, foram avaliados num ambiente de indu~ao construtiva
e os resultados discutidos. Devido a limita~ao do aprendizado proposicional, foram
investigadas formas de amplia~ao dos limites do aprendizado, atraves da amplia~ao do
poder representacional das linguagens de descri~ao. Foi escolhida Programa~ao L6gica
Indutiva - PLI - que e urn paradigma de aprendizado indutivo que usa restri~6es
de L6gica de Primeira Ordem como linguagens de descri~ao. 0 aprendizado em PLI
s6 e factivel quando as linguagens utilizadas estao restritas e sao fortemente contro-
ladas, caso contrario, 0 aprendizado em PLI se torna indecidivel. A pesquisa em PLI
se direcionou a formas de restri~ao das linguagens de descri~ao da teoria do domfnio
e de hip6teses. Tres algoritmos que "traduzem" a teoria do domfnio de sua forma
intencional, para extensional, sao apresentados. As implementa~6es de dois deles sao
discutidas. As implementa~6es realizadas deram origem a dois ambientes experimentais
de aprendizado: 0 ambiente proposicional experimental, do qual faz parte 0 ambiente
experimental construtivo, e 0 ambiente experimental relacional.



This work investigates Inductive Machine Learning as a function of the description
languages employed to express instances, concepts and domain theory. The enlarge-
ment of the representational power of propositional learning methods is approached via
constructive induction, in the domain of boolean functions, through the proposal of a
bias for composing attributes, namely, the bias root-fringe. Experimental evaluation of
root-fringe, as well as other biases for constructing new attributes were conducted and
the results analysed. Two pruning methods for decision trees were evaluated in an en-
vironment of constructive induction and the results discussed. Due to the limitations of
propositional learning, ways of enlarging the limits of the learning process were investi-
gated through enlarging the representational power of the description languages. It was
chosen Inductive Logic Programming - ILP - which is an inductive learning paradigm
which uses restrictions of First Order Logic as description languages. Learning using
ILP is only feasible when the languages are restricted and are strongly controlled, other-
wise, learning in ILP becomes undecidible. Research work in ILP was directed towards
restricting domain theory and hypotheses description languages. Three algorithms that
"translate" the intensional expression of a domain theory into its extensional expression
are presented. The implementation of two of them are discussed. The implementations
gave rise to two experimental learning environments: the propositional enviroment,
which includes the constructive enviroment, and the relational environment.
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Capitulo 1

Introdu~ao

1.1 Contextualizac;ao

Aprendizado pode ser caracterizado como urn processo multidimensional que, via de
regra, ocorre atraves da aquisi~ao de conhecimento declarativo, do desenvolvimento
de habilidades motoras e cognitivas atraves de instru~ao e pratica, da organiza~ao do
conhecimento existente em representa~Oes mais efetivas, da descoberta de novos fatos
e/ou teorias atraves de observa~ao e experimenta~ao ou, entao, atraves da combina~ao
e/ou composi~ao dessas dimensoes [Michalski 93].

Devido, principalmente, a sua natureza multidimensional e interdisciplinar; a existencia
ou nao de conhecimento previo para 0 aprendizado de novos conhecimentos, a nao
obediencia a uma cronologia predefinida, a diferentes graus de especializa~ao das in-
forma~oes disponiveis, as diferentes possibilidades - bem como as diferentes granula-
ridades - de expressao do conhecimento aprendido, a sua natureza muitas vezes incre-
mental e acumulativa, aprendizado se evidencia como urn processo altamente complexo
e ainda nao completamente entendido.

Entre os varios paradigmas existentes para aprendizado tratado como uma area de
pesquisa em Inteligencia Artificial, 0 chamado aprendizado indutivo e 0 que tern sido
mais largamente pesquisado e 0 que mais tern contribuido efetivamente para a imple-
menta~ao de sistemas de aprendizado de maquina. A partir de exemplos, varios tipos
de tarefas podem ser aprendidas como, por exemplo, diagn6stico de doen~as, previsao
meteoro16gica, predi~ao do comportamento de novos compostos quimicos, predi~ao de
propriedades mecanicas de metais com base em algumas de suas propriedades quimicas
etc. Tecnicas de aprendizado de maquina tern sido utilizadas em todas essas tarefas
e em muitas outras, principalmente naquelas passiveis de serem enquadradas como
aprendizado de conceitos a partir de exemplos.

A aplica~ao mais 6bvia de aprendizado de maquina est a na articula~ao de sistemas
de aprendizado de maquina a mecanismos de aquisi~ao de conhecimento, em sistemas
baseados em conhecimento.



1.2 Objetivos e Pesquisa Desenvolvida

Para a expressao de qualquer paradigma de aprendizado sao necessarias linguagens
que descrevam objetos assim como linguagens que descrevam os conceitos aprendidos.
Varios formalismos l6gicos tern sido usados ern sistemas de aprendizado indutivo para a
representa~ao de exemplos e conceitos. Ern geral, distinguem-se dois tipos de descri~ao:
descririio baseada em atributos e descrifiio relacional. Ern uma descri~ao baseada
em atributos objetos sao descritos ern termos de atributos e valores desses atributos.
Ern uma descri~ao relacional (tamMm chamada de descri~ao estrutural) urn objeto e
descrito ern termos de seus componentes e de rela~6es entre eles.

Alguns dos algoritmos/sistemas de aprendizado indutivo que tern sido utilizados com
relativo sucesso em urn numero razoavel de aplica~6es - tais como 0 ID3 [Quinlan-86]
e 0 AQ [Michalski 83] - usam linguagens baseadas ern atributos, tamMm conhecidas
como linguagens proposicionais, para a representa~ao de insHmcias e conceitos. Na
realidade, as linguagens de descri~ao de conceitos utilizadas por esses sistemas para a
expressao de suas hip6teses induzidas, que tipicamente sao, respectivamente, arvores
de decisao e regras de produ~ao, podem ser tratadas como variantes de linguagens
baseadas ern atributos.

Apesar do relativo sucesso dos sistemas proposicionais de aprendizado, tais sistemas,
no entanto, sao fortemente limitados pela linguagem usada na descri~ao de exemplos e
conceitos, bem como pela forma lirnitada e inexpressiva (quando existente) do uso de
teoria do domfnio no processo de aprendizado.

A pesquisa desenvolvida nesta tese se direcionou a investiga~ao de formas de amplia~ao
dos limites do aprendizado indutivo, atraves da amplia~ao do poder representacional das
linguagens de descri~ao de instancias e conceitos utilizadas pelo sistema de aprendizado.

Inicialmente foi investigado empiricamente 0 uso de indu~ao construtiva no apren-
dizado: 0 processo construtivo provoca mudan~as nos espa~os representacionais de
instancias e conceitos, atraves da cria~ao de novos descritores, ampliando com isso 0

vocabulario da linguagem utilizada. Foram investigados diversos algoritmos de uma
classe espedfica de indu~ao construtiva, urn deles por nos proposto, com 0 intuito
tambem de encontrar uma abordagem teorica que permisse entender 0 processo reali-
zado, a :fimde descobrir 0 melhor algoritmo dessa classe de algoritmos. Entretanto, este
problema continua ainda ern aberto. Muito embora 0 uso de indu~ao construtiva amplie
o espa~o de descritores, 0 processo continua ainda limit ado ao aprendizado daqueles
conceitos expressaveis em l6gica proposicional. As diversas implementa~6es realizadas
fazem parte de urn ambiente experimental construtivo, que por sua vez e parte de urn
ambiente mais abrangente de experimenta~ao com aprendizado proposicional.

A ado~ao, por sistemas de aprendizado, de linguagens logicas de primeira ordem como
linguagens representacionais, permite que rela~6es - predicados - possam ser induzi-
das e, conseqiientemente, que 0 espa~o dos conceitos passfveis de serem aprendidos seja
aumentado.



16gica em situa~Oes de aprendizado indutivo, objetivando a indu~ao de programas
16gicos,a partir de exemplos e de teoria do dominio. Sistemas que implement am pro-
grama~ao 16gicaindutiva utilizam restri~Oesde 16gicade primeira ordem para expressar
instancias e conceitos, e viabilizam maneiras efetivas de utiliza~ao da teoria do dominio
na expressao do conceito. Mesmo atraves do uso restrito e controlado de expressOesde
16gicade primeira ordem, a tarefa de aprendizado pode se tornar inviavel, considerando
as dimensOesque 0 espa~o de busca pode atingir; pesquisas em Programa~ao L6gica
lndutiva se concentram no controle do espa~o de busca, processo que pode parcialmente
ser viabilizado atraves do controle da linguagem utilizada.

Abordamos inicialmente Programa~ao L6gica Indutiva atraves da revisao dos conceitos
que subsidiam as principais restri~Oes as linguagens de descri~ao de instancias, con-
ceitos e teoria do dominio, procurando algumas vezes um consenso entre as diferentes
interpreta~Oes dadas a um mesmo conceito assim como sugerindo algumas altera~Oes
de maneira a unifica-las.

A abordagem empirica foi realizada atraves da experimenta~aocomos sistemas GOLEM
e FOIL e evidenciou, alem das caracteristicas tipicas e limita~Oesde cada sistema, a
relevancia que exemplos e teoria do dominio desempenham no processo de aprendizado
de conceito que acontece sob 0 paradigma de programa~ao l6gica indutiva. A exigencia
- por ambos os sistemas - de expressao extensional da teoria do dominio, conduziu
a uma proposta nossa de dois algoritmos ''tradutores". A implementa~ao de um de-
les permite que tanto 0 GOLEM quanto 0 FOIL possam ser utilizados em situa~Oes
de aprendizado em que a teoria do dominio esteja em forma intencional. As imple-
menta~Oesdesenvolvidas fazem parte de um ambiente experimental de Programa~ao
L6gica Indutiva que denominamos ambiente relacional.

1.3 Organiza~ao da Tese

o Capitulo 2 aborda 0 processo de Aquisi~ao de Conhecimento para 0 desenvolvi-
mento de Sistemas Baseados em Conhecimento e evidencia Aprendizado de Maquina
como uma das maneiras de realizar Aquisi~ao de Conhecimento. 0 Capitulo 3 discute
Aprendizado e Aprendizado de Maquina atraves de uma proposta simples de modelo
de aprendizado.

o Capitulo 4 apresenta uma taxionomia de aprendizado e evidencia 0 Aprendizado
Indutivo como uma das possiveis formas de automatizar a Aquisi~aode Conhecimento.
Examinadas as principais caracteristicas que distinguem os metodos de aprendizado
indutivo e apresenta os conceitos basicos que 0 subsidiam. Finaliza, discutindo a
relevancia do poder de expressao das linguagens de descri~aode conceitos e de hip6teses,
ressaltando a importancia do uso da teoria do dominio na constru~ao da expressao do
conceito a ser aprendido.

o Capitulo 5 trata do aprendizado indutivo que utiliza:linguagens proposicionais para
a expressao de instancias e hip6teses. Neste contexto, uma das mais representativas
fanu1ias de algoritmos/sistemas - a familia TDIDT Top Down Induction of Decision



Trees - que usa arvores de decisao para a expressao das hip6teses induzidas, e ca-
racterizada. 0 ambiente experimental desenvolvido para a familia TDIDT e descrito,
seus principais componentes detalhados e por fim, tal ambiente e contextualizado no
ambiente de aprendizado proposicional ex.istente.

Face as eventuais limita~6es quanta a abrangencia do processo de aprendizado, provo-
cadas pela ado~ao de linguagens representacionais com pouco poder de expressao, 0

Capitulo 6 discute a importimcia do Aprendizado Construti\'o como uma forma de
minimizar aquele problema, atraves da amplia~ao construti\'a do poder de expressao da
linguagem de descri~ao de hip6teses. Aprendizado Construtivo e abordado no dominio
de fun~oes booleanas. Sao apresentados e discutidos tres biases para a constru~ao au-
tomatica de novas featv.res, durante 0 aprendizado de fun~oes booleanas. A estrategia
de pre-processar 0 conjunto de treinamento, de maneira a estender 0 conjunto inicial
de atributos e tambem proposta, corn 0 objetivo de dirninu..ir 0 numero de itera~oes
realizadas por urn algoritmo iterativo de constru~ao de features. Finalmente, as im-
plementa~oes dos algoritmos discutidos san contextualizadas no ambiente experimental
construtivo desenvolvido, parte do ambiente experimental TDIDT, tratado no capitulo
anterior.

o Capitulo 7 descreve detalhadarnente os experimentos conduzidos relativos a avalia~ao
do aprendizado construtivo, no dominio de fun~6es booleanas. Os experimentos rea-
lizados, utilizando as implementac;6es dos tres biases para constru~ao de features, saa
descritos e seus resultados analisados. Ainda no dominio de fun~6es booleanas, 0 trata-
mento de dados incertos e/ou corn ruidos e abordado atraves de experimentos envol-
vendo dois metodos de poda ern arvores de decisao: Redu9ao do Erro e Variante, que
saa detalhados e cujos resultados obtidos sac comentados e analisados. Experimentos
relacionados ao pre-processamento do conjunto primitivo de instancias sac descritos e
resultados obtidos sac analisados.

o Capitulo 8 apresenta os principais conceitos que subsidiam Programac;ao L6gica
Indutiva e discute a adoc;ao desse subparadigma de aprendizado indutivo como uma
das maneiras de se contornar as lirnita~6es impostas por urn aprendizado direcionado
por linguagens proposicionais, ainda que utilizadas em abordagens construtivas. 0
aprendizado ern Programa~ao L6gica Indutiva e abordado como 0 processo de busca
no espa~o de possiveis hip6teses.

o termo teoria do dominio e utilizado, neste trabalho, para nomear 0 conhecimento
previa existente sobre 0 dominio do problema. A incorpora~ao desse tipo de conhe-
cimento ao processo de aprendizado quase sempre contribui para uma expressao mais
concisa e mais natural do conceito a ser aprendido. 0 Capitulo 9 investiga form as
de utilizac;ao da teoria do dominio em sistemas baseadosem programac;ao l6gica in-
dutiva. Os sistemas PLI, que atuaImente tern implementa~oes disponiveis e eficientes
(e.g. sistemas GOLEM e FOIL), exigem que a teoria do dominio esteja disponivel ex-
tensionalmente, isto e, na forma de urn conjunto de clausulas unit arias ground. Esse
pre-requisito lirnita, de certa forma, a utiliza~ao desses sistemas, uma vez que 0 seu
uso se torn a inviavel em situa~6es nas quais a teoria do dominio e especificada inten-
cionalmente, isto e, na forma de urn programa l6gico. Neste Capitulo saa apresentados
tres algoritmos que viabilizarn a utilizac;aa, pelos sistemas PLI, de teoria do dominio



disponivel apenas na forma intencional. Os principais predicados Prolog que implemen-
tam dois dos algoritmos, bem como alguns resultados, sao apresentados e discutidos.

o Capitulo 10 discute formas de restringir as linguagens de representat;;ao de instancias,
conceitos e teoria do dominic, num ambiente de aprendizado baseado em PLI, de
maneira a viabilizar 0 aprendizado de conceitos expressos em linguagens 16gicas de
primeira ordem, visando tomar exeqiiivel 0 processo de bus ca. Alguns conceitos uti-
lizados pelo sistema GOLEM (e eventualmente pelo FOIL) para a restrit;;ao de lingua-
gens sao apresentados e analisados, buscando urn consenso entre varias interpretac;Oes
existentes. Altera~oes em alguns deles sao sugeridas.

o Capitulo 11 apresenta e discute os dois sistemas PLI mais representativos: GOLEM e
FOIL, respectivamente. Por fim, 0 Capitulo 12 apresenta as conclusOes deste trabalho,
evidenciando linhas de pesquisas a serem continuadas.



Capitulo 2

Aquisi~ao de Conhecimento

2.1 Considera~oes Iniciais

o desenvolvimento de Sistemas Baseados em Conhecimento - SBC - e uma das areas
de Inteligencia Artificial - IA - que tern recebido grande investimento em pesquisas
e tern tido uma razoavel projec;ao em diversos campos de conhecimento.

A construc;ao de SBCs e urn processo longo e demorado, em que uma das atividades
mais problematicas e a relacionada a elicitac;ao do conhecimento do especialista hu-
mano (ou de qualquer outra fonte), processo conhecido como AquisiC;ao de Conheci-
mento - AC. Vma das possiveis formas de agilizar a construc;ao de SBCs e atraves da
investigac;ao/desenvolvimento de metod os mais efetivos de Aquisic;ao de Conhecimento.

o objetivo deste capitulo e 0 de contextualizar 0 processo de AquisiC;aode Conhecimento
e evidenciar Aprendizado de Maquina - AM - como uma das possiveis maneiras de,
automaticamente, viabilizar este processo.

Sistemas Baseados em Conhecimento podem ser definidos como programas de com-
putador que usam conhecimento represent ado explicitamente, para resolver problemas.
Assim, conhecimento e processo de resoluC;ao de problemas sao pontos centrais no de-
senvolvimento de urn SBC. t conveniente dividir 0 desenvolvimento de urn SBC em
tres modulos principais1 como mostra a Figura 2.1, na qual

1. Base de Conhecimento (BC) - contem 0 conhecimento espedfico do dominio da
aplicac;ao, 0 que inclui

• fatos sobre 0 dominio

• regras que descrevem relac;Oes no dominio

• metodos e heuristicas para a resoluc;ao de problemas no dominio

SEf-<V,C;::O D ~ SI8L IOTECA E 1_,'
INFOR\, Ac;::AO.



2. Motor de Inferencia (Ml) - mecanismo responsavel pelo processamento do
conhecimento da BC usando, para isso, alguma linha de raciodnio. Implementa
as estrategias de inferencia e controle. Quando 0 conhecimento esta expresso
como regras, as estrategias de controle usadas pelo Ml normalmente sac

• Backward Chaining ou encadeamento para tras

• Forward Chaining ou encadeamento para frente

Quando 0 Ml usa a estrategia Backward Chaining, ele pesquisa uma lista de
hip6teses e procura reunir evidencias para viabilizar a conclusao da validade de
alguma( s) dela( s). Esta estrategia corresponde a pergunta: E possivel provar as
hipoteses a partir dos dadosdisponiveis? Se a estrategia de controle for Forward
Chaining, 0 MI parte dos dados e, com base nas regras de conhecimento, de-
duz outras assef(;oes, procurando chegar a solu~ao do problema. Essa estrategia
corresponde a pergunta: 0 que e possivel concluir a partir dos dados disponiveis?

3. Interface com 0 Usuario - m6dulo responsavel pela comunica~ao entre 0 usuario
e 0 sistema. Deve fomecer, tambem, justificativas e explica~oes referentes as
conclus6es obtidas baseadas na BC, bem como do raciodnio utilizado.

o conjunto constituido pelo Motor de Inferencia e Interface com 0 Usuario e, usual-
mente, chamado de shell do SBC [Monard 91]. E conveniente lembrar que os chamados
Sistemas Especialistas - SE - constituem uma classe especffica dos Sistemas Baseados
em Conhecimento. De uma maneira geral, pode-se dizer que os SBCs sac sistemas que
resolvem problemas usando 0 conhecimento sobre 0 dominio do problema, enquanto que
os SEs sac SBCs que resolvem problemas do mundo real que, quando resolvidos pelo ser
humano, requerem consideravel habilidade, conhecimento e heuristicas [Rodrigues 93].
A Figura 2.2 [Waterman 86] mostra as caracteristicas desses sistemas no contexto dos
sistemas de Inteligencia Artificial. Na literatura muitas vezes os termos SBC e SE saa
us ados indistintamente. 0 presente trabalho adota essa abordagem.

A Figura 2.3 [Hayes-Roth 87] mostra urn Sistema Baseado em Conhecimento tratado
como uma aplica~ao computacional, com ambiente de desenvolvimento e ambiente de
opera~ao distintos. Durante 0 desenvolvimento e/ou refinamento de urn SBC sac usadas
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ferramentas para aquisit;:iio de conhecimento, manutent;:ao da base de conhecimento,
valida<;iioe projeto de interface, que fazem parte do ambiente de desenvolvimento.

Uma das caracteristicas mais importantes em SBCs e a capacidade de resolver pro-
blemas que, para serem resolvidos, demandam informat;:iioespecializada relativa a urn
determinado dominio de conhecimento. Urn SBC deve ser capaz, tambem, de explicar
seu comportamento e suas decisOes ao usuario, ou seja, porque e como chegou a uma
determinada solu~ao. De uma maneira geral as perguntas por que referem-se a qual co-
nhecimento respalda a condusao; as perguntas como, por sua vez, referem-se aos passos
de raciodnio seguidos para determinar a solu~ao do problema. Esta caracteristica e es-
pecialmente necessaria quando 0 SBC lida com dominios incertos (diagnostico medico,
por exemplo); a explica~iio pode, de certa forma, aumentar 0 grau de confian~a que 0

usuario deposita no sistema, ou entao, ajudci-Io a encontrar alguma falha no raciocinio
do sistema.

Uma outra caracteristica freqiientemente necessaria e a habilidade de lidar com in-
certezas e informa~6es incompletas: a informa~iio a respeito do problema a ser resolvido
pode estar incompleta ou ser parcialrnente confiavel, bem como as rela~Oes no dominio
do problema podem ser aproximadas. Espera-se, tambem, que urn SBC seja fiexivel 0

suficiente para permitir, facilrnente, a acomoda~iio de novo conhecimento.

Atualmente, uma tendencia que se observa no desenvolvimento de SBCs e a da incor-
pora~ao de modulos que realizam aquisi~iio automatica de conhecimento, atraves da
implementa~ao de metodos de aprendizado de maquina.

2.3 0 Processo de Aquisi~ao de Conhecimento

A tarefa de aquisi~ao de conhecimento, na grande maioria das abordagens existentes,
consiste basicamente na transferencia do conhecimento - informa~Oes e formas de
condu~iio do raciodnio - do especialista humano a base de conhecimento do SBC
envolvendo, essencialmente, extra~iio, analise e interpreta~ao do conhecimento que 0
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especialista humano usa quando resolve problemas. Feigenbaum [Feigenbaum 80] intro-
duziu 0 termo engenharia do conhecimento para definir essa redu~ao do conhecimento
espedfico de urn dom{nio a urn conjunto de fatos e regras. Muitas vezes, devido a com-
plexidade de problemas reais, a compila~ao do conhecimento espedfico do dom{nio em
urn conjunto de fatos e regras e uma tarefa diflcil, que exige urn grande investimento
em tempo e esfor~o.

Alem da extra<;ao da informa<;ao necessaria, 0 engenheiro do conhecimento deve traduzir
o conhecimento do especialista para 0 esquema formal de representa<;ao usado pelo SBC.
o engenheiro do conhecimento, via realimenta~ao do especialista, deve repetidamente
refinar 0 sistema ate que este atinja urn n{vel de desempenho proximo ao do especialista,
quando da resolu~ao do problema.

t importante lembrar que 0 processo de extra<;ao do conhecimento do especialista
envolve um intenso questionamento que, em certas situa~6es, pode interferir na sua
propria percep<;ao de como elabora 0 raciodnio. Geralmente um especialista acha
dif{cil detalhar descri<;6es de seu conhecimento e de como 0 usa; por outro lado, muitas
vezes e tambem dif{cil para 0 engenheiro do conhecimento traduzir com exatidao aquele
conhecimento, geralmente amplo e multifacetado, em uma linguagem de representa<;ao
restrita. Devido a essas dificuldades, muitas vezes 0 conhecimento extra{do pode ser
inconsistente (como conseqiiencia de diferen<;as individuais entre especialistas), incom-
pleto e impreciso.



2.4 Modalidades de Aquisi~ao de Conhecimento

Existe urn vasto conjunto de metodos e ferramentas que facilitam a tarefa de aquisir;ao
de conhecimento. A disponibilidade dessa variedade de metodos reflete 0 fato da
aquisir;ao de conhecimento ser urn processo multidimensionaL podendo ocorrer em di-
ferentes estagios do desenvolvimento de urn SBC, e podendo envolver varios tipos de
conhecimento. Em [Wielinga 87] os metodos e tecnicas para Aquisir;ao de Conheci-
mento SaD separados em quatro grupos, visualizados na Figura 2.4, pg. 11 e descritos
a seguir.

1. A aquisir;ao do conhecimento e realizada pelo engenheiro de conhecimento; e ele
quem extrai, estrutura e formaliza 0 conhecimento do especialista.

2. 0 pr6prio especialista da area de conhecimento cria a BC atraves do uso de
urn programa de edir;ao. Esta abordagem e mais limitada do que a anterior.
Em determinadas situar;6es, entretanto, seu uso pode ser 0 mais conveniente,
particularmente quando a estrutura da base de conhecimento for pre-definida e
facilmente inteligfvel pelo especialista e 0 motor de inferencia for fixo.

3. 0 processo de aquisic;ao de conhecimento e feito com 0 uso de urn programa de
induc;ao. Este programa e usado para gerar 0 conhecimento, atraves da analise de
dados de entrada. Para que est a abordagem possa ser cogitada, e necessario, entre
outros, que existam dados significativos disponfveis. No domfnio de diagn6sticos
clfnicos pode ser altamente conveniente examinar uma grande quantidade de ca-
sos, com 0 objetivo de identificar as caracterfsticas que determinam uma certa
doenr;a. 0 conhecimento gerado desta forma (identificar;ao das caracterfsticas de-
terminantes) pode ser usado, subseqiientemente, para diagnosticar certas doenr;as
com base naquelas caracterfsticas.

4. 0 processo de aquisir;ao de conhecimento e feito com 0 uso de urn programa de
aprendizado. Nesta abordagem 0 programa consult a 0 especialista, ou entao e
aliment ado com informar;6es textuais ou exemplos. Gera - ou entao refina - 0

SBC com base nest a interar;ao. Esta abordagem encontra-se a nfvel de pesquisa
e seu potencial ainda nao se mostrou adequado para usa pratico.

A classificac;ao proposta em [Boose 89], por sua vez, agrupa os metodos e as tecnicas
para AC em

(a) interativas - que englobam, principalmente, ferramentas que entrevistam 0

especialista, que fazem analise textual, que extraem e analisam conhecimento
de multiplas fontes separadamente e as combinam para uso

(b) baseadas em aprendizado - as quais, via de regra, generalizam situac;Oes
especfficas em conceitos
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Os SBCs classificados como de primeira gerar;iio contern Bases de Conhecimento for-
madas com informa~Oes extraidas atraves de urn processo de articula~ao direta. Neste
processo, 0 objetivo do engenheiro do conhecimento eextrair 0 know-how do espe-
cialista humano do dominio e converte-Io na representa~ao de conhecimento utilizada
pelo sistema. Via de regra, 0 conhecimento e extraido atraves de metodos manuais de
aquisi~ao (por exemplo entrevista) e e categorizado como conhecimento de superficie.
Os SBCs de segunda gerar;iio sao caracterizados pelo uso de conhecimento profundo (co-
nhecimento associado ao modelo do dominio do problema) e pela aplica~ao de tecnicas
de aprendizado de maquina para (pelo menos parcialmente) automatizar 0 processo de
Aquisi~ao de Conhecimento [Lavrac 89].

o que vem sendo refor~ado pelo numero cada vez maior de utiliza~ao de SBCs em
aplica~6es reais, e a necessidade de tais sistemas viabilizarem diferentes niveis de inte-
gra~ao. Assim, enfase tern sido dada a integra~ao

• do sistema de Aquisil;ao de Conhecimento e da shell do SBC [Eshelman 87]

• do sistema de Aquisil;~lOde Conhecimento e do sistema de Base de Dados

• do conhecimento advindo da participal!:ao de varios especialistas humanos, conhe-
cimento este que deve ser integrado ou ern urn modelo consistente de dominio ou
ern urn modelo que evidencie as abordagens conflitantes no dominio [Shaw 88]

• das varias estrategias de AM utilizadas

• do sistema de Aprendizado de Maquina ao Sistema de Aquisi~ao de Conhecimento

Como 0 conhecimento tern natureza inerentemente din arnica, 0 processo de aquisil;ao
de conhecimento nunca termina: para a maioria dos dominios, nao existe urn est ado
final de conhecimento completo. Este fato requer que sistemas que realizam aquisir;ao
de conhecimento viabilizem revisOes, reestrutural;Oes e reorganizar;6es da base de co-
nhecimento, de maneira a possibilitar mudanl;as.

o processo de Aquisil;ao de Conhecimento nao se restringe, unicarnente, a fase de cons-
trur;ao da Base de Conhecimento. Na realidade, uma tarefa considerada diffcil e que
demanda urn grande investimento ern tempo e esforr;o e a relacionada a manutenl;ao e
a consistencia da BC. Esta atividade implica a modificar;ao do conhecimento represen-
tado, motivada por mudanl;as no dominio, bem como a detecr;ao e correl;ao de erros
existentes no conhecimento que ja esta represent ado.

Neste capitulo foi apresentada, inicialmente, a estrutura geral de urn SBC e explicitada,
de forma pict6rica, sua integrar;ao corn os seus ambientes de desenvolvimento e de
operar;ao.

o processo de Aquisir;ao de Conhecimento relacionado a construr;ao/manutenr;ao da
Base de Conhecimento foi discutido e algumas das inlirneras taxonornias de metodos



de Aquisi~ao de Conhecimento existentes for am apresentadas. Ern todas elas Apren-
dizado de Maquina e evidenciado como uma das maneiras de automatizar (pelo menos
parcialmente) 0 processo de Aquisi~ao de Conhecimento [Nicoletti 92c).

E conveniente notar, entretanto, que a constru~ao da Base de Conhecimento atraves
do uso exclusivo de procedimentos de AM nao e muito aconselhavel - engenheiros
do conhecimento querem participar do processo de constru~ao da Base, de maneira a
poderem adicionar, eliminar ou modificar fatos e regras. Este fato justifica, de acordo
corn [Morik 93), que tecnicas manuais de AC e AM sejam integradas.



Capitulo 3

Aprendizado de Maquina

3.1 Considera~oes Iniciais

Muito embora quase sempre contextualizada como uma das maneiras de automati-
camente adquirir conhecimento para alimentar urn SBC, a area de A.M e bem mais
ampla, no senti do que a pesquisa em AM se dedica tambem a investiga~ao de formas
de condu~ao do raciocfnio humano, de formas de organiza~ao do conhecimento exis-
tente, de diferentes estrategias de raciocfnio e suas articula~Oes, assim como a analises
teoricas e a explora~ao do espa~o de possiveis metodos. Alem de SBCs, AM ja tern
sido utilizada, entre outros, em sistemas de planejamento, sistemas tutores inteligentes,
sistemas sensoriais (e.g. visao, locomo~ao), rob6s aut6nomos e descoberta de conheci-
mento em bases de dados.

Neste capitulo e discutido de uma maneira ampla 0 que se entende por aprendizado
e sao evidenciados alguns mecanismos, entre os muitos que existem, que habilitam 0

Aprendizado de Maquina, ou seja, maquinas que incorporam a capacidade de apren-
dizado.

Urn modelo simples de Aprendizado de Maquina (envolvendo quatro unidades fun-
cionais: 0 Ambiente, a Base de Conhecimento, 0 :r"fodulode Desempenho e 0 Modulo
de Aprendizado) e descrito e analisado, com 0 objetivo de apresentar uma estrutura
despojada para 0 entendimento do processo de Aprendizado de Maquina.

3.2 Aprendizado e Aprendizado de Maquina

Considerando 0 fato de aprendizado ser urn processo altamente complexo, nao so por
reunir habilidades/conceitos advindos de varias areas de conhecimento, mas tambem
por envolver diferentes niveis de abstra~ao, nao ha, em rela~ao a ele, defini~ao unica.
Sao encontradas, na literatura, defini~Oesque se diferenciam entre si pela enfase dada
a diferentes aspectos do processo de aprendizado.

Em [Simon 83J aprendizado e definido como 0 processo atraves do qual um sistema



melhofa 0 seu desempenho. Esta defini~ao parte do pressuposto que 0 sistema esta
tentando realizar uma tarefa. A melhoria no desempenho pode se dar atraves da
aplica~ao de novos metodos e conhecimentos~ ou entao atraves do melhoramento dos
metodos e conhecimentos existentes, de maneira a torna-los mais rapidos e precisos.

Vma abordagem mais limitada de aprendizado, geralmente adotada por pessoas que
trabalham especificamente com SBCs, e a de que aprendizado e a aquisi~ao de conheci-
mento explicito. l\1uitos SBCs represent am conhecimento como urn conjunto de regras
que necessitam ser adquiridas~ organizadas e estendidas. Esta abordagem enfatiza a
importfmcia de tornar explicito 0 conhecimento adquirido, de maneira que ele possa
facilmente ser verificado, modificado e explicado.

Aprendizado pode tambem ser abordado como urn processo de aquisi~ao de habilidades
- pesquisas que relacionam IA e psicologia cognitiva tern se preocupado em descobrir
qual e 0 conhecimento necessario que promove 0 desenvolvimento de habilidades, na
realiza«;ao de determinadas tarefas.

Sob uma outra perspectiva, aprendizado pode ser focalizado como 0 processo rela-
cionado a constrUr;GOde teoria, construr;GO de hipotesese inJerencia indutiva [Cohen 82].
Trabalhos desenvolvidos em construc;ao de teoria estao relacionados ao entendimento
de como cientistas/pesquisadores desenvolvem teorias que descrevem e explicam de-
terminados fenomenos. Urn aspecto fundamental no desenvolvimento de teorias e 0

relacionado a construc;ao de hip6teses - atividade associada a busca de uma ou mais
hip6teses plauslveis, que expliquem urn determinado conjunto de fatos no contexto de
uma teoria mais geral. Urn outro aspecto igualmente relevante e 0 da inferimcia indutiva
- processo que infere leis gerais a partir de urn conjunto especifico de exemplos.

Em [Carbonell 83] as varias perspectivas de aprendizado sac englobadas na definic;ao
que 0 caracteriza como urn processo que envolve a aquisic;ao de novos conhecimentos
declarativos, 0 desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas atraves de instruc;ao
e pratica, a inserc;ao e organizac;ao do novo conhecimento em estruturas gerais, bem
como a descoberta de novos fatos e teorias atraves de observa«;Oese experimenta«;ao.

Urn sistema inteligente deve, pois, ser capaz de formar conceitos, isto e, classes de
entidades unidas por algum prindpio. Tal prindpio pode ser 0 fato das entidades
terem urn use ou objetivo comum ou, simplesmente, terem caracteristicas perceptuais
similares. Para a utiliza«;ao do conceito, 0 sistema deve tambem desenvolver metodos
eficientes de reconhecimento de pertinencia de uma dada entidade ao conceito. 0
estudo e a modelagem de processos pelos quais urn sistema adquire, refina e diferencia
conceitos sac objetivos da area de pesquisa chamada de Aprendizado de Conceito, uma
subarea de Aprendizado de Maquina - AM.

Em Aprendizado de Conceito, 0 termo conceito usualmente indica uma classe de equi-
valencia de entidades, que pode ser descrita via urn conjunto relativamente limitado
de expressOes e que deve ser suficiente para a diferencia«;ao entre conceitos. Entidades
individuais na classe sac chamadas de instancias do conceito. 0 fato do conceito ser
definido como uma classe de equivalencia torna cada instancia de uma classe igualmente
representativa do conceito em questaoj tal definic;ao estabelece, tambem, os limites
da descric;ao daquele conceito - uma entidade satisfaz ou nao satisfaz 0 conceito.



Pesquisas em AM se direcionam ao estudo dos diferentes mecanismos que habilitam
maquinas com a capacidade de aprendizado, 0 que inclui, entre outros

• investiga<;ao da infiuEmcia, no aprendizado, da representa<;ao do conhecimento
adotada

• experimenta<;ao com 0 volume e nivel de abstrac;ao da informaC;ao inicialmente
disponivel ao sistema de aprendizado

• desenvolvimento de tecnicas gerais aplicaveis a diferentes domini os de conheci-
mento

Aprendizado de Maquina, da mesma forma que representac;;ao do conhecimento e ra-
ciocinio, permeia todas as areas de problemas de IA: resoluc;ao de problemas, prova
automatica de teoremas, raciocinio analogico e nao-monotonico, processamento de lin-
guagem natural, reconhecimento de voz, visao, rob6tica, planejamento, jogos, reconhe-
cimento de padrOes, sistemas especialistas etc. Em principio, progressos em AM podem
contribuir para 0 desenvolvimento de qualquer uma dessas areas.

3.3 Urn Modelo de Aprendizado

Com base na definic;ao de aprendizado proposta por Simon apresentada na Sec;ao3.2,
em [Cohen 82] e proposto urn modelo simples de sistema de aprendizado, mostrado na
Figura 3.1, onde quadrados representam informac;ao declarativa e reHmgulos represen-
tam procedimentos. As fiexas indicam a direc;ao do fiuxo de dados atraves do sistema
de aprendizado.

o modulo de aprendizado recebe informac;ao do ambiente e a usa, juntamente com 0

retorno fornecido pelo modulo de desempenho, no melhoramento da Base de Conhe-
cimento; a maneira como 0 modulo de aprendizado recebe a informa<;ao e modifica 0

conhecimento da base e conhecida como estrategia de aprendizagem.

Se 0 objetivo do sistema de aprendizado for aquisic;;aode conhecimento, 0 modulo de
desempenho realiza inferencias usando 0 conhecimento refinado da base; se 0 objetivo
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for a melhoria de desempenho, este mesmo modulo executa componentes procedurais
(oriental;ao heuristica, poda em arvores, etc.). Os resultados obtidos podem, entao, ser
comparados com os resultados ideais (os produzidos pelo especialista, por exemplo).

Apos 0 termino da tarefa, uma realimental;ao deve acontecer imediatamente, de maneira
que 0 conhecimento possa ser adquirido. A realimental;8.o e feita via critica a qual,
apos eompara~ao dos resultados do modulo de desempenho, atribui urn eredito aquelas
partes da BC que tiveram urn born desempenho, de maneira a fortalece-Ias; por outro
lado, aqueles componentes responsaveis por urn desempenho pobre ou incorreto sac
enfraquecidos atraves de atribuil;ao de debito. A realimentac;ao na forma de atribuic;ao
de credito/debito e uma dentre as muitas tecnicas utilizadas como critica.

Embora 0 modelo proposto seja despojado e omita func;Oesimportantes, seu uso pode
sistematizar a analise dos sistemas de aprendizado de acordo com a maneira como
tais sistemas viabilizam as quatro unidades funcionais. Em uma aplieac;ao tanto 0

ambiente quanto a Base de Conhecimento e 0 modulo de desempenho, determinam
a natureza de urn determinado problema de aprendizado e, conseqiientemente, quais
func;Oes especificas 0 modulo de aprendizado deve executar.

o projeto de urn sistema de aprendizado e fortemente afetado pelo tipo de informac;ao
disponivel ao sistema - partieularmente 0 nivel de abstra~iio e a qualidade des sa in-
formac;ao.

o nivel da informal;ao refere-se ao grau de generaliza~ao da informac;ao, com rela~ao a
necessidade do modulo de desempenho. Informal;ao de alto nlvel e informac;ao abstrata
relevante a uma ampla classe de problemas. Informac;ao de baixo nivel e informac;ao
detalhada relevante a urn unieo problema. A tarefa do modulo de aprendizado pode
ser vista como a de nivelar a informac;ao fornecida pelo ambiente, de forma a viabilizar
o seu uso pelo modulo de desempenho quando da execu~ao de suas fun~Oes.

Assim sendo, quando informa~Oes com alto grau de abstra~ao forem fornecidas ao
sistema de aprendizado, ele deve completar os detalhes ausentes de maneira que, em
situa~oes especifieas, 0 modulo de desempenho possa fazer uso da informa~ao fornecida.

Analogamente, se forem fornecidas informal;oes muito especificas a respeito de como
atuar em determinadas situac;Oes, 0 modulo de aprendizado deve generalizar - igno-



rando detalhes irrelevantes - as informa~6es fornecidas em uma regra que pode ser
usada para guiar 0 modulo de desempenho em situa~6es mais gerais.

Desde que seu conhecimento e imperfeito, 0 modulo de aprendizado nao sabe - de
antemao - como preencher os detalhes ausentes ou, entao, como ignorar detalhes
irrelevantes. Conseqiientemente, ele deve adivinhar, ou seja, formar hipoteses sobre
como nivelar a informar;ao. 0 sistema deve receber alguma realimentar;ao que 0 habilite
a avaliar e, se necessario, revisar suas hipoteses - esta e a forma pela qual urn sistema
de aprendizado geralmente aprende: tentativa e erro.

No chamado aprendizado por exemplos (Capitulo 4, pg. 22), onde a informal.;ao fornecida
pelo ambiente e bem espedfica e detalhada, 0 modulo de aprendizado aprende constru-
indo hipoteses mais gerais. Ja no aprendizado por explica~ao [Dejong 86], a teoria geral
do dominio de conhecimento fornecida pelo ambiente e compilada de maneira a se obter
hipoteses mais especializadas.

A qualidade da informar;ao tern, por sua vez, uma influencia significativa na tarefa de
aprendizado. Indur;ao, por exemplo, e fortemente dependente da qualidade, relevancia
e representatividade das instancias de treinamento fornecidas ao sistema. Aprendizado
utilizando metodos indutivos torna-se complexo, por exemplo, quando as instancias de
treinamento tern ruido ou, entao, sao instancias expressas usando caracteristicas nao
relevantes ao conceito a ser aprendido. Urn sistema de aprendizado indutivo pode, par
exemplo, se alimentado por urn conjunto de instancias nao significativas, aprender que
se um individuo usa meias verdes e tem rel6gio digital, entao ele tem hepatite.

A informal.;ao usada pelo sistema de aprendizado necessita ser representada de alguma
forma. A escolha da representar;ao e critica na determina~ao da solu~ao. Dois aspectos
da Base de Conhecimento afetam 0 projeto de sistemas de aprendizado: a sua forma e
o seu conteudo.

Com relar;ao a forma, muito embora varios sistemas representacionais tern sido utiliza-
dos, tais como regras de produr;ao, gramaticas, funr;6es Lisp, redes semanticas, frames
etc., uma grande maioria de trabalhos em Aprendizado de Maquina tern adotado uma
das duas formas representacionais basicas: vetores de atributos e ccilculo de predicado.
A expressividade das linguagens de descrir;ao de instancias e de hipoteses induzidas e
essencial para 0 sucesso de qualquer algoritmo de aprendizado e sera abordada mais
detalhadamente nos proximos capitulos. Urn sistema representacional deve ser sempre
analisado com relar;ao a varias caracteristicas, arroladas a seguir .

• expressividade de representa~iio - em qualquer sistema de IA e importante 0

usa de uma representar;ao na qual 0 conhecimento possa ser facilmente expresso.
Vetores de atributos, por exemplo, sao adequados para a descrir;ao de objet os que
nao tern estrutura interna. Tal representar;ao descreve objetos como urn conjunto
fixe de atributos, cada urn deles podendo assumir urn conjunto finito de valores.
Para a descrir;ao de situar;6es e de objetos estruturados, 0 Ccilculo de Predicado



e mais adequado.

• facilidade de inferencia - 0 custo computacional na realizac;ao de inferencias deve
ser cuidadosamente considerado. Urn tipo de inferencia necessario em sistemas
de aprendizado e a da comparacao de duas descric;6es para determinar a sua
equival€mcia. Este tipo de comparac;ao e feito, facilmente, se a representac;ao
adotada for a de vetor de atributos; se as descric;oesestiverem representadas em
Caleulo de Predicado, porem, 0 custo computacional sera bem maior. Uma vez
que sistemas de aprendizado realizam buscas em amplos espac;os de hipoteses, 0

custo das comparac;oes pode limitar a extensao dessas buscas.

• modificabilidade da Base de Conhecimento - devido a sua natureza, urn sistema
de aprendizado deve estar sempre modificando partes de sua Base de Conheci-
mento. Conseqiientemente, a maioria dos sistemas de aprendizado emprega re-
presentac;oes que facilitam a tarefa de inserc;ao de conhecimento na Base. Muitas
vezes, a inserc;ao de novo conhecimento na BC implica substancial revisao e in-
tegrac;ao de maneira a preservar sua consistencia. Esse problema, porem. esta
apenas comec;ando a ser estudado [Morik 93].

• extensibilidade da representafao - trata-se da construc;ao de sistemas represent a-
cionais que permitam meta-conhecimento como parte da Base de Conhecimento
de forma a permitir que 0 sistema examine e altere sua propria representac;ao,
adicionando termos e estruturas representacionais.

Com relacao ao conteudo sabe-se que urn sistema nao aprende a partir do nada, isto
e, sem ter qualquer conhecimento anterior. 0 sistema de aprendizado deve usar al-
gum conhecimento para entender a informacao fornecida pelo ambiente, para elaborar
hipoteses, para testa-Ias e refina-Ias. Assim sendo, talvez seja mais apropriado abordar
urn sistema de aprendizado como urn sistema que amplia e aperfeic;oa 0 conhecimento
que ja possui.

o modulo de desempenho eo centro de todo sistema de aprendizado, uma vez que sac
as suas ac;Oesque 0 modulo de aprendizado busca refinar. Existem tres caracteristicas
importantes a ele relacionadas: complexidade, realimenta<;ao e transparencia .

• A complexidade da tarefa e de extrema importancia - tarefas complexas re-
querem mais conhecimento do que tarefas mais simples. A medida que as tarefas
se tornam mais complexas e a Base de Conhecimento cresce em tamanho, os pro-
blemas de integrac;ao do novo conhecimento e 0 de diagnostico de conhecimento
incorreto tornam-se mais complexos. 0 problema de integrac;ao de novo conhe-
cimento ao ja existente e, sob essa perspectiva, dificil, uma vez que 0 sistema de
aprendizado deve considerar todas as interacoes possiveis entre os dois.
o problema do diagnostico do conhecimento incorreto, tambem conhecido como
o problema de atribuicao de credito, pode se tornar igualmente dificil em sistemas
que realizam uma seqiiencia de aeoes antes de receber qualquer rea1imenta~ao.



• A segunda caracteristica importante do modulo de desempenho e a realimentQ9GO
fornecida ao modulo de aprendizado. Todos os sistemas de aprendizado devem~de
alguma forma. avaliar as hipoteses propostas pelo modulo de aprendizado. Vma
tecnica frequentemente usada e a de ter 0 ambiente~ frequentemente urn instrutoL
fornecendo urn padrao externo de desempenho. Atraves de observa~Oes de quao
pr6ximo 0 m6dulo de desempenho esta do padrao~ 0 sistema pode avaliar suas
hip6teses. Em sistemas que aprendem urn unico conceito~ 0 padrao de desem-
penho e a classifica~ao correta de cada instancia de treinamento .

• A terceira caracteristica relevante a tarefa de desempenho e a transparencia do
modulo de desempenho. Para 0 modulo de aprendizadoatribuir credito ou debito
a por~Oesindividuais da Base de Conhecimento~ e conveniente que ele tenha acesso
as a~6es intern as do modulo de desempenho.

Devido a alta complexidade dos processos de aprendizado~ 0 desenvolvimento de sis-
temas de aprendizado versateis e urn objetivo a ser atingido a longo prazo. Entretanto~
com 0 investimento no desenvolvimento de SBCs~ a implementa~ao de algumas formas
de aprendizado de maquina, mesmo que limitadas, tern sido necessarias.

3.4 Considera~oes sobre Aprendizado de Maquina

Nao existe urn modelo linico que garanta 0 aprendizado efetivo. Esse fato pode ser
confirm ado pela prolifera~ao de metodos existentes implementados em varios sistemas
disponiveis, como mostrado nos capitulos que se seguem. Sao necessarios nao apenas
novos metodos, mas tambem urn melhor entendimento do criterio para decidir qual e
o mais apropriado para urn determinado problema de aprendizado.

Sistemas come~am a aprender urn conceito, freqiientemente, a partir de instancias
positivas. Como conseqiiencia, pois, sistemas tendem a aprender 0 que ja e sabido.
Nao e ainda possivel aprendizado irrestrito. Via de regra, e necessario fomecer ao
sistema uma indica~ao do que ele esta tentando aprender, tal como uma heuristica
inicial, de maneira a deflagrar a busca.

A capacidade de expressao do conhecimento em urn nivel que facilita a modifica~ao e
muito importante ao aprendizado; a escolha da representa~ao muda de acordo com 0

dominio. Associado a representa~ao~ esta a facilidade de entendimento: e import ante
entender as regras utilizadas pelo sistema.

Nao existe, ainda, urn algoritmo que seja completamente independente do dominio.
Assim sendo, a escolha do algoritmo mais apropriado para urn determinado dominio
e razoavelmente complexa, e 0 desenvolvimento de urn novo algoritmo, mais complexo
ainda.

A identifica~ao das partes do sistema responsaveis por sucesso e/ou falha e particular-
mente dificil, especialmente no aprendizado de regras ou conceitos disjuntos. Existem
muitas maneiras de atribui~ao de creditos e falhas, e algumas sao, obviamente, melhores
que outras. A critic a deve ter alguma maneira de compensar todas aquelas regras que



contribuem para 0 sucesso ou entao de penalizar aquelas que contribuem para a falha.
As perguntas: as regras mais gerais devem receber cH~dito/falha com urn peso maior
que as regras especializadas? Se sim, quao maior?, ficam, ainda, sem resposta.

Aprendizado em dominios com ruido nao e tao problem ati co atualmente devido a exis-
tencia de algumas tecnicas. Existem, entretanto, alguns dominios onde a tolerancia a
erros e baixa e 0 sistema nao pode ser usado. E especialmente dificil usar a tecnica de
generalizaC;ao/especializaC;ao em insHmcias que mudam com 0 tempo.

3.5 Considera~oes Finais

Neste capitulo foram apresentadas e discutidas algumas das muitas perspectivas sob as
quais aprendizado pode ser abordado, bem como os principais mecanismos que imple-
mentam alguns dos aspectos de aprendizado em urn sistema de AM.

Urn modelo simples de aprendizado foi apresentado e discutido, com 0 objetivo de
introduzir os principais conceitos envolvidos num processo de aprendizado, visando a
sua automaC;ao.

E conveniente lembrar que a definic;ao de aprendizado proposta por Simon [Simon 83],
muito embora seja adotada por muitos autores, e criticada por excluir 0 aprendizado
sem prop6sito - a definic;ao de Simon requer que a finalidade do aprendizado seja
conhecida.



Capitulo 4

Paradigma Indutivo de
Aprendizado de Maquina

Na literatura ha diversas taxionomias de sistemas de AM. Algumas das varias razoes
que dao origem a esta diversidade de classifica~5essao: diferentes estrategias de apren-
dizado adotadas, existencia de diferentes representa~5es de conhecimento, dominios de
aplica~ao variados etc. Este capitulo apresenta uma das taxionomias de AM e avalia as
principais caracteristicas do paradigma de aprendizado indutivo. Introduz os conceitos
relevantes de aprendizado indutivo por exemplos e discute a relevfmcia das linguagens
de representa~ao de insHmcias, de hip6teses e de teoria do dominio no aprendizado.

4.2 Taxionomia de Aprendizado de Maquina

1. aprendizado indutivo - aquisi~aode conceitos atraves de conjuntos de exemplos

2. aprendizado analitico - aprendizado baseado em explica~5ese certas formas de
metodos de aprendizado anal6gicos e baseados em casos

3. algoritmos geneticos - sistemas classificadores

A pesquisa desenvolvida neste trabalho esta confinada ao paradigma de aprendizado in-
dutivo, usando as linguagens de descri~aode instancias e de conceitos para caracteriza-
10 em subparadigmas. Vale notar, neste contexto, que varios possiveis subparadigmas
podem ser explicitados em outros paradigmas. A apresenta~ao dos mesmos, no entanto,
foge aos objetivos deste trabalho.



4.3 0 Aprendizado Indutivo

o paradigma mais difundido de aprendizado indutivo de maquina e conhecido como
aprendizado indutivo a partir de exemplos e consiste na indu~ao de uma descri~ao geral
do conceito a partir de urn dado conjunto de exemplosl - exemplos positivos - e
(usualmente) contra-exemplos - exemplos negativos - do conceito.

o conjunto de exemplos. conhecido como conjunto de treinamento e fornecido, geral-
mente, pelo instrutor ou ambiente. A indu~ao do conceito corresponde a uma busca
em urn espa~o de hip6teses, de forma a encontrar aquelas que melhor classificam os
exemplos. Neste contexto, melhoT pode ser definido em termos de precisao e compreen-
sibilidade.

De uma maneira geraL urn sistema que aprende a partir de exemplos recebe como
dados informa~oes na forma de situa~Oes especificas, cada uma delas devidamente clas-
sificada (geralmente por especialista humano no dominio) e produz, como result ado,
uma hipotese que generaliza aquelas situa~Oes inicialmente fornecidas. Vma variante
do aprendizado por exemplos e conhecida como aprendizado por experiencia. Ambos
usam 0 mesmo processo indutivo. No aprendizado por exemplos, entretanto, 0 con-
junto de treinamento e cuidadosamente escolhido, enquanto que no aprendizado por
experiencia, 0 conjunto de treinamento e composto de dados provenientes de varias
situa~oes experimentadas anteriormente.

A tarefa de aprendizado consiste na constru~ao da descri~ao do conceito - hipotese -
a partir da qual todos os exemplos positivos podem ser rederivados por instancia~ao
universal mas que, entretanto, nenhum dos exemplos negativos fornecidos previamente
pode ser rederivado pelo mesmo processo [Carbonell 89]. Informalmente, 0 processo de
inferencia indutiva pode ser abordado de outra forma [Shaw 90, pg. 49].

'" inferencia indutiva e um processo de solUfiio de problemas que obUm
solUfoes - descrifoes do conceito indutivo - atraves de busca e de uma
sequencia de transformafoes. Generalizafiio e especializafiio siio passos
essenciais quando se faz inferencia indutiva. Se a descrifiio do conceito
Q e mais geral que a descrifiio do conceito P, a transformafiio de P para
Q e chamada generalizafiio, e a transformafiio de Q para P e chamada de
especializafiio. P e dito ser mais geral que Q se (e apenas se) P cobre mais
instimcias que Q. Inferencia indutiva pode ser vista como um processo que
faz iterafoes sucessivas de generalizafiio e especializa9iio nas descrifoes do
conceito e e consistente com todos os exemplos. Entao, relafoes de gene-
raliza9ao/especializa9ao entre descrifoes de conceito fornecem a estrutura
btisica para guiar a busca em aprendizado indutivo.



4.4 Caracteristicas do Aprendizado Indutivo

Entre as principais caracteristicas que distinguem os metodos de aprendizado indutivo
encontram-se as arroladas a seguir.

Aprendizado Incremental e Nao Incremental No caso incrementaL a expressao
do conceito vai sendo construida exemplo a exemplo e implica constante revisao; urn
novo exemplo pode, eventualmente, causar urn rearranjo da expressao do conceito, para
que este possa c1assifid.-lo. A expressao do conceito vai se modificando a medida que
os exemplos vao se tornando disponiveis. Ja no caso nao incremental, 0 conjunto de
treinamento deve estar disponivel desde 0 inicio do processo, uma vez que a expressao
do conceito e induzida considerando todos os exemplos de uma vez.

Urn exemplo de aprendizado incremental por exemplos e 0 realizado pelo program a
ARCHES [Winston 75] que, incrementalmente, aprende 0 conceito de urn arco, atraves
de exemplos e contra-exemplos fornecidos por urn instrutor, conforme mostrado na
Figura 4.1. Os exemplos fornecidos sao seqiiencialmente processados pelo sistema que,
a cada novo exemplo, "atualiza" 0 conceito sendo aprendido. No exemplo, ap6s 0

sistema ter processado os quatro exemplos, 0 conceito de arco por ele aprendido pode
informalmente ser traduzido por

1. urn arco consiste de tres partes, sendo dois pilares e urn lintel

2. os dois pilares tern forma retangular, enquanto que 0 lintel pode ser uma c1asse
de poligonos. Isto pode ser conc1ufdo dos exemplos 1 e 4

3. os dois pilares nao podem se tocar. Isso pode ser conclufdo do exemplo negativo 2

4. os dois pHares devern suportar 0 lintel. Isso pode ser conclufdo do exernplo
negativo 3

Aprendizado de Urn Conceito e Aprendizado de Varios Conceitos Rela-
cionado a habilidade de urn sistema poder aprender a expressao de apenas urn ou entao
de varios conceitos de uma vez.

Uso de Teoria do Dominio Se urn sistema nao tern informa~ao a respeito do pro-
blema de aprendizado sendo tratado, supostamente ele deve induzir a expressao do
conceito apenas a partir dos exemplos disponiveis. Entretanto, para que as soluC;5esde
problemas diffceis de aprendizado sejam encontradas, e fundamental que urn volume
substancial de conhecimento sobre 0 problema esteja disponfvel, de maneira a subsidiar
a indu~ao do conceito. Esse conhecimento previa existente e conhecido como teona do
dominio ou conhecimento de lundo. Obviamente, sistemas que fazem uso de teoria
do domfnio aprendern conceitos que saa expressos muitas vezes em func;ao (mas naa
apenas) do conhecimento disponfvel pela teoria do domfnio.



D
Figura 4.1: Seqiiencia de Exemplos e Contra-exemplos para 0 Aprendizado do Conceito
de Arco

A Linguagem de Descri~ao Em inferencia indutiva, os exemplos, a teoria do
dominio e as hipoteses formuladas necessitam ser expressos em alguma linguagem e
geralmente saa usadas linguagens formais. Algumas vezes os exemplos saD mais facil-
mente expressos em uma linguagem, as hipoteses em outra e a teoria do dominio em
uma terceira. As linguagens saD denominadas

• linguagem de descri~iio de instancias - usada para descrever os exemplos do
conjunto de treinamento

• linguagem de descri~iio de conceitos - usada pelo algoritmo de aprendizado para
construir as hipoteses do conceito sendo aprendido

• linguagem de descri~iio da teoria do dominio - usada para descrever 0 conheci-
mento disponivel ao sistema de aprendizado

Entre os criterios mais usuais para se medir 0 sucesso de urn sistema de aprendizado
estao

• precisao de classifica~iio - e geralmente definida como 0 percentual de instancias
corretamente c1assificadas pela hip6tese induzida ft. A precisao pode estar rela-
cionada a instancias nao conhecidas (nao presentes no conjunto de treinamento)
ou entao a instancias presentes no conjunto de treinamento (relevante apenas
quando 0 algoritmo de aprendizado permite a gera~ao de hip6teses incompletas e
inconsistentes ).

• transparencia da descri~iio induzida do conceito - em muitos dominios de a-
plica~aa (por exemplo diagnostico medico) e fundamental que a descri~ao do
conceito, gerada por urn sistema de aprendizado, seja compreensivel pelo ser
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humano. 0 entendimento do conceito, por parte do ser humano, nao apenas
aumenta a credibilidade do sistema de aprendizado, mas tambem permite que 0

conceito possa ser assimilado e utilizado pelo especialista humano. Em muitas
situa~6es a transparencia da descri<;ao e medida pelo numero de descritores e
operadores usados na descri<;ao do conceito. 0 prindpio da Navalha de Occam2

tern sido freqiientemente aplicado em AM, para descobrir a hip6tese mais simples
consistente com 0 conjunto de treinamento utilizado [Blumer 87] .

• complexidade computacional - esta relacionada com os recursos computacionais
necess{uios (tempo e espa<;o) para realizar 0 aprendizado. E possivel distinguir
dois tipos de complexidade

complexidade de gera<;ao - recursos necessarios para induzir uma descri<;ao
do conceito atraves de exemplos

complexidade de execu<;ao - complexidade em c1assificar uma insHmcia
usando uma hip6tese induzida.

A fim de definir formalmente aprendizado indutivo a partir de exemplos e necessario
primeiro introduzir alguns conceitos basicos. As defini<;6es que se seguem foram ex-
traidas de [Bratko 89, Lavrac 94].

Defini~ao 4.6.1 (Conceito C) Se U Ii 0 conjunto universo de objetos, 0 conceito C Ii

um subconjunto de objetos de U.

Aprender urn conceito C significa adquirir a habilidade de reconhecer se x E C, Vx E U
e pode ser definido como

Defini~ao 4.6.2 (Aprendizado do Conceito C) Dados os conjuntos £+ e £- de exem-
plos positivos e negativos l'espectivamente do conceito C, encontral' a hipotese 1t ex-
pressa em uma dada linguagem de descl'ifiio £ff, tal que

• todo exemplo positivo (; E £+ Ii cobel'to3pOl'1t
• nenhum exemplo negativo e E £- Ii coberto pOl'1t

2Entidades nao devem ser multiplicadas desnecessariamente.
3Uma descri~aode conceito cobre uma descri~aode objeto se a descri~aode objeto satisfaz 11descri~ao

do conceito.



cobre(1t,e) = verdade
cobre(1t,e) = falso

se e e coberto por 1t
caso contnirio

A funt;ao cobre redefinida para conjuntos de exemplos e expressa como

cobre(1t,E) = { e E [; I cobre(1t,e) = verdade}

:t importante. notar que a definit;ao da funt;ao cobre depende das linguagens de des-
crit;ao de exemplos e de conceitos. A definit;ao de aprendizado indutivo de conceito
- Definit;ao 4.6.2 - pressupoe que a hip6tese 1t cubra todos os exemplos positivos
e nenhum negativo. Dependendo de como a hip6tese cobre os exemplos positivos e
negativos, quatro situat;Oes, pictoricamente mostradas na Figura 4.2 [Lavrac 94], podem
acontecer

1. 1t completa e consistente - cobre todos os exemplos positivos e nenhum negativo

2. 1t incompleta e consistente - nao cobre todos os exemplos negativos e nao cobre
nenhum exemplo negativo

3. 1t completa e inconsistente - cobre todos os exemplos positivos e cobre alguns
exemplos negativos

4. 1t incompleta e inconsistente - nao cobre todos os exemplos positivos e cobre
alguns exemplos negativos

Dado urn numero de exemplos positivos e negativos, geralmente urn numero poten-
cialmente infinito de hip6teses que satisfazem os criterios de completeza e consistencia
podem ser geradas. Torna-se necessario, pois, restringir 0 espat;o de possfveis hip6teses
indutivas usando alguma informat;ao adicional, tal como a fornecida pela teoria do
domfnio. Na present;a da teoria do domfnio a tarefa de aprendizado a partir de exem-
plos pode ser formalmente definida como

Defini~ao 4.6.3 (Aprendizado do Conceito C na Presen<;ada Teoria do Dominio)
Dado 0 conjunto [; = [;+ U [;- de exemplos positivos e negativos respectivamente do
conceito C, a teoria do dominio K, encontrar uma hipotese 1t, expressa em uma dada
linguagem de descri<;iiode conceito £11, tal que 1t e completa e consistente com rela<;iio
a K e exemplos [;.

Redefinindo a funt;ao cobre de maneira a considerar a teoria do domfnio

cobre(K,1t,e) = cobre(K U 1t,e)

cobre(K,1t,£) = cobre(K U 1t,£)



rt.: completa, consistente rt.: incompleta, consistente
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A hipotese induzida 1i deve satisfazer as exigencias de ser completa e consistente corn
rela~ao ao conjunto de exemplos £. Na presen~a da teoria do dominio, os conceitos de
completeza e consistencia de uma hipotese 1i sao definidos como

Defini~a.o 4.6.4 (Ripotese Completa) Uma hipotese 1t e completa com relat;ao it teoria
do dominio K e exemplos £ = £+ U £- se todos os exemplos positivos SaDcobertos,
isto e, se cobre(K.1t,£+ ) = £+ .

Defini~a.o 4.6.5 (Ripotese Consistente) Uma hipotese 1i e consistente com relat;iio a
teoria do dominio K e exemplos £ = £+ U £- se nenhum exemplo negativo e coberto,
isto e, se cobre(K,1i,£- ) = 0.

Em urn sistema computacional a tarefa de aprendizado nao vai alem dos limites definidos
pelas linguagens utilizadas. Assim, as linguagens nas quais exemplos, hipoteses e teo-
ria do dominio sao expressos caracterizam 0 escopo e definem os limites da tarefa de
aprendizado.

4.7 Relevancia das Linguagens de Descri~ao no Apren-
dizado Ind utivo

Como ja mencionado, sistemas de aprendizado de maquina empregam linguagens for-
mais para a descri~ao de instancias e conceitos, referenciadas como linguagem de des-
crit;ao de instancias e linguagem de descrifiio de conceitos respectivamente.

Para a representa~ao dos exemplos de treinamento, os sistemas indutivos proposicionais
de aprendizado usam uma linguagem baseada em atributos. Urn atributo e uma possivel
caracterfstica relevante do conceito a ser aprendido; exemplos de treinamento sao des-
critos como vetores de pares atributo-valor e de uma classe. Em urn formalismo baseado
em atributos, 0 conjunto de atributos usado para a descri!(aodos exemplos e fixo. Cada
exemplo pertence a uma, entre varias classes mutuamente exclusivas. Os atributos sao
freqiientemente discretos (nominal, ordinal ou invervalar) e alguns sistemas exigem,
tam bern, informa!(ao a respeito dos nomes de atributos e do escopo de seus valores.
Num sistema de aprendizado que faz uso de uma linguagem baseada em atributos, a
tarefa de aprendizado pode ser descrita como

dado um conjunto de exemplos de treinamento expressos como vetores de
pares atributo-valor, cujas classes SaDconhecidas, encontrar uma regra que
prediga a classe de um novo exemplo em funrao de seus atributos e valores

Num sistema de aprendizado proposicional indutivo, as hipoteses induzidas sao tipica-
mente expressas como regras de produ-;;aoou arvores de decisao, que podem ser tratadas
como varia-;;6esde linguagens baseadas em atributos. 0 aprendizado utilizando arvores
de decisao pode ser equacionado como uma generaliza!(aoda classifica-;;aode objetos
em classe positiva ou negativa.
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o Capitulo 5, pg. 33, apresenta e discute sistemas proposicionais indutivos, que adotam
como linguagem de descri~ao de instancia uma linguagem baseada em atributos e como
linguagem de descri~ao de hip6teses, arvores de decisao.

Vma tentativa de contornar a expressividade limitada de uma linguagem baseada em
atributos e atraves do uso de indu~ao construtiva, que sera tratada no Capitulo 6.
Induc;ao construtiva e um processo que muda 0 espac;o de descric;ao, podendo ser definida
como qualquer forma de induc;ao que gera novos atributos. nao presentes no conjunto
inicial de treinamento. Atraves da indur;ao construtiva 0 vocabulario de uma linguagem
de descric;ao e ampliado, provocando, com isso, uma mudanc;a nos espar;os represent a-
cionais de insHmcias e conceitos.

Apesar de seu sucesso, metodos de aprendizado que usam linguagens baseadas em
atributo (fazendo ou nao uso de indur;ao construtiva) sac limitados pela linguagem, bem
como pela forma restrita e inexpressiva (quando existente) com que a teoria do dominio
pode ser incorporada ao processo de aprendizado. Uma linguagem baseada em atributos
tem 0 mesmo poder de expressao que uma linguagem baseada em 16gica proposicional.
Conseqiientemente, apenas aqueles conceitos expressaveis em 16gica proposicional sac
candidatos a serem aprendidos por um sistema que usa uma linguagem baseada em
atributos [Nicoletti 93c].

Esta forte restric;ao previne a representac;ao de objetos estruturados bem como a re-
presentar;ao de relar;6es entre objetos ou entre seus componentes. Aspectos relevantes
das instancias de treinamento, as quais de alguma forma poderiam caracterizar 0 con-
ceito sendo aprendido, nao podem ser representados. Alem disso, algumas descric;oes
relacionais, quando expressas usando uma linguagem baseada em atributos, podem ser
longas, inexatas e, algumas vezes, completamente incompreensiveis para seres humanos.

Por essas razoes, em muitas aplicar;6es praticas, representac;6es baseadas em atribu-
tos sao insuficientes. Isso inclui dominios onde descrir;6es relacionais necessitam ser
expressas, como por exemplo em diagn6sticos medicos.

Com 0 objetivo de contornar as limitar;6es representacionais impostas por uma lin-
guagem baseada em atributos, 0 aprendizado em representac;6es mais poderosas, tais
como algumas variantes da 16gica de primeira ordem, tem recebido mais atenc;ao re-
centemente e e tamb€m objeto de pesquisa deste trabalho. Pode se notar urn aumento
consideravel em pesquisas relacionadas a

• extensao do poder representacional de sistemas de aprendizado de maquina atra-
ves do uso de 16gicas de primeira ordem restritas como linguagem de descrir;ao de
conceito e

• incorporac;ao efetiva da teoria do dominio para a indur;ao de hip6teses mais com-
pactas

Os exemplos a seguir mostram a diferenr;a no poder de representatividade entre uma
linguagem baseada em atributos e uma linguagem baseada em 16gica de primeira ordem.



N aiptl Valorl N aipt2 Valor2 ClasSE
0 7 • 7 par• Q ~ Q par• A 0 J nao_par

par se (Valorl = 7 1\ Valor2 = 7)
V
(Valorl = Q 1\ Valor2 = Q)
V

Expressoes em l6gica de primeira ordem podem ser consideradas uma maneira natural
de descrever rela<;oes de uma forma concisa, bem como uma maneira conveniente de
descrever informa<;6es relacionadas a objetos estruturados.

A area conhecida como programa<;ao l6gica e uma area tradicional de pesquisa que
faz uso de l6gica de primeira ordem para a defini<;ao de programas. Num contexto
amplo, programa<;ao l6gica pode ser definida como 0 uso de l6gica simb6lica para a
representa<;ao explfcita de problemas e de suas bases de conhecimento associadas, bem
como 0 uso de inferencia l6gica controlada para a solu<;ao efetiva desses problemas.

Atualmente programa<;ao l6gica e entendida em termos mais espedficos. A linguagem
de representa<;ao do problema e urn subconjunto da l6gica classica de predicados de
primeira ordem - 0 conjunto das clausulas de Horn - e 0 mecanismo para a resolu<;ao
do problema e uma forma particular da inferencia classica de primeira ordem - a reso-
lu~iio[Kowalski 87]. Uma das realiza<;6es praticas de programa<;ao l6gica e a linguagem
de programa<;ao l6gica chamada Prolog.



ProgramQ(;iio L6gica Indutiva - PLI - e uma area de pesquisa relativamente recente,
que objetiva integrar as tecnicas ja disponiveis e estabelecidas em programa~ao l6gica,
em urn ambiente de aprendizado, visando induzir programas l6gicos a partir de exem-
plos, fazendo uso de teoria do dominio.

Em PLIo conhecimento do sistema consiste de exemplos e de teoria do dominio expres-
sos como programas l6gicos. A expressividade de program as logicos e 0 usa de teoria
do dominio promoveram PLI a urn poderoso paradigma de aprendizado indutivo. PLI
vai alem do estabelecido para aprendizado empirico porque faz uso de uma l6gica rela-
cional quantificada, articulada ao uso de uma teoria do dominio. PLI vai, igualmente,
alem do estabelecido para urn aprendizado baseado em explica~ao, uma vez que nao
pressup6e uma teoria do dominio completa e correta [Muggleton 93].

A maioria das pesquisas em PLI usa a logica de primeira ordem como linguagem de
representa~ao de conhecimento. A maioria delas tern usado subconjuntos restritos da
linguagem de programa~ao logica Prolog, para a representa~ao de conceitos. Vma
vantagem no uso da representa~ao em Prolog pelos sistemas de aprendizado esta no
fato da semantica e da complexidade da linguagem Prolog ja terem sido bem estudados
e estarem consolidados [Sammut 93]. Urn dos problemas basicos que PLI enfrenta e 0

de ter que reduzir 0 espa~o de hipoteses, de maneira a tomar a tarefa de aprendizado
exequivel evitando, dessa forma, explosao combinatoria durante 0 processo de busca.
Isso e realizado atraves do controle da linguagem de descri~ao de instanrias, de hipoteses
e da teoria do dominio. Investiga~ao de formas de controle atraves da restri~ao das
linguagens sao conduzidas nos Capitulos 9, pg. 110 e 10, pg. 130.

4.8 Considera~oes Finais

Neste capitulo foi apresentada uma das possiveis taxionomias de sistemas de apren-
dizado de maquina existentes, na qual aprendizado indutivo e identificado como 0

paradigma de aprendizado que realiza aquisi~ao de conceitos atraves de conjuntos de
exemplos.

Aprendizado indutivo a partir de exemplos foi definido e caracterizado em fun~ao de: ser
incremental ou nao, aprender urn ou varios conceitos, usar ou nao informa~ao da teoria
do dominio. A relevancia das linguagens de descri~ao utilizadas para expressao das
instancias, hipoteses e teoria do dominio foi discutida e aprendizado indutivo tambem
caracterizado em fun~ao do poder de representatividade dessas linguagens.



Capitulo 5

~

Aprendizado de Arvores de
Decisao

Muitos dos sistemas e programas que realizam A1\·1implementam tecnicas - algumas
vezes complementares~outras vezes alternativas - para a solu~aode problemas isomor-
fos. Na maioria das vezes isso nao fica evidente devido ao uso~pelos varios sistemas,
de formalismos e terminologias diferentes.

Vma tendencia que pode ser observada na area de AM e 0 investimento no chamado
aprendizado indutivo por exemplos, tratado na Se~ao4.3, pg. 23, onde os exemplos sao
vetores de pares atributo-valor e uma c1asseassociada. Essa tendencia e evidenciada
pela publica~ao constante de novos algoritmos que, via de regra~sao refinamentos e/ou
adapta~oes e melhoramentos de dois algoritmos basicos: 0 ID3 [Quinlan-86], que utiliza
arvores de decisao para a expressao de hip6teses induzidas e 0 AQ [Michalski 83], que
expressa as hip6teses induzidas como regras de produ~ao.

Sob 0 titulo de familia TDIDT1 sao agrupados os algoritmos e sistemas mais represen-
tativos que usam como algoritmo basico de aprendizado 0 ID3. Aqueles que usam como
algoritmo basico de aprendizado 0 AQ, via de regra implementam uma busca beam2,

fazem parte da famIlla AQ e nao sac objeto de pesquisa deste trabalho.

Os algoritmos e sistemas pertencentes a familia TDIDT caracterizam-se por representar
suas hip6teses como arvores de decisao. Esta forma de representa~ao de conhecimento,
relativamente simples~nao tern 0 poder expressive de redes semanticas ou de outras
representa~Oes de primeira ordem. Apesar da simplicidade, entretanto, consegue-se
expressar problemas complexos usando arvores de decisao. Como conseqiiencia da
simplicidade da representa~ao de conhecimento utilizada, esses algoritmos sao signi-

ITop Down Induction of DecisionTrees.
2Numa busca hill-climbing (ver Apendice A) 0 algoritmo guarda a melhor clausula e a substitui pelo

seu melhor refinamento a cada passo da especializa~iio,ate 0 criterio de parada ser satisfeito. Numa
busca beam, 0 algoritmo guarda varias das melhores clliusulas, ao inves de apenas uma.



ficativamente men os complexos que aqueles que fazem uso de uma representat;ao de
conhecimento mais elaborada.

Este capitulo caracteriza a famflia TDIDT, apresentando e discutindo os aspectos e
particularidades mais relevantes que deram origem it diversidade de algoritmos e sis-
temas existentes nesta famflia. Os mecanismos de janela e de poda adotados por alguns
dos sistemas da fanu1ia TDIDT sao apresentados e discutidos. Por fim, 0 ambiente
computacional para esta famflia de algoritmos, por nos projetado e implementado, e
mostrado em detalhes.

,
5.2 Arvores de Decisao como Linguagem de Descri~ao

de Hip6teses

Defini~a.o 5.2.1 (A rvore de Decisao - AD) [Utgoff 89}

2. urn no folha - ou no de decisiio - que contern urn teste de atributo que, para
cada um dos possiveis va/ores de atributo, tem urn ramo pam uma outra arvore
de decisiio

Na famflia TDIDT as arvores de decisaa sao construidas de uma maneira top-down,
ou seja, a partir da raiz, descendo ate as folhas. 0 proprio nome da familia TDIDT
enfatiza est a caracterfstica. A indut;ao top-down realiza uma busca hill-climbing (ver
Apendice A, pg. 169) guiada por uma heuristica estatistica e sem backtracking.

Os exemplos classificados, a partir dos quais e gerada a arvore de decisao, saa conhecidos
somente atraves de urn conjunto de atributos e de seus respectivos valores. Costuma-se,
geralmente, considerar a classe do exemplo como urn atributo. As arvores de decisao,
por sua vez, sao construidas usando estes mesmos atributos. No exemplo a seguir
[Quinlan 87] para classificar pacientes com hipotireoidismo, 0 atributo de classe pode
assumir os valores

Para a descrit;ao dos exemplos, alguns dos atributos utilizados neste caso sao continuos,
tais como medit;oes de TSH, FTI e TT4, enquanto que outros sao discretos, como sexo
com valores {j, m}, ou cirurgia-tireoides com valores {f, v}.

Cada no da arvore de decisao corresponde a urn atributo e as folhas, as classes. Para
a construt;ao de urn no na arvore, e necessario escolher urn determinado atributo e
agrupar os exemplos associados ao no, usando como criterio os valores daquele atributo
escolhido. No exernplo da Figura 5.1 (pictoricamente mostrado tambern na Figura 5.2),
a primeira escolha - a raiz da arvore - recaiu sobre 0 atributo TSH. Desta forma,



todas as observa~Oes de hipotireoidismo do conjunto de treinamento foram divididas
em dois grupos, com base no valor do TSH ser menor ou maior que 6.05. Se urn ramo
da arvore con tern exemplos de uma unica classe, pode-se dizer que ele esta orden ado
e possui entropia zero: sua desorganiza~ao e nula. A entropia do ramo T S H < 6.0.) e
zero uma vez que a ele estao associ ados somente exemplos da classe negativa. 0 outro
ramo, por sua vez, tern a ele associ ados exemplos de diferent.es classes tendo, port.ant.o,
ent.ropia maior que zero.

A Figura 5.1 mostra uma an-ore para classifica~ao de hipot.ireoidismo, gerada utilizando
o algoritmo ID3. Alguns dos exemplos de treinament.o usados para a const.ru~ao da
arvore est.ao na Tabela 5.1.

sexo ci rurgia_ tireoides TSH FTI TT4 tiroxina class£:
f f 5.8 66.2 156.2 f negativo
f f 7.3 70.2 152.9 v negativo
m v 8.8 60.2 148.4 f hipo_primario
f f 6.9 65.4 132.7 f hipo_compensado
m f 5.4 65.2 150.9 f negat.ivo

Tabela 5.1: Conjunt.o de Treinament.o

TSH < 6.05 : negativo
TSH> 6.05 :

FTI < 64.5 : hipo-prirnario
FTI> 64.5 :

tiroxina = v : negativo
tiroxina = f :

cirurgia-tireoides = v : negativo
cirurgia-tireoides = f :

TT4 < 150.5 : hipo-compensado
TT4 > 150.5 : negativo

Figura 5.1: .A..rvorede Classifica~ao de Hipotireoidismo

.It import ante notar que muit.o embora 0 at.ributo sexo far;a part.e dos exemplos de treina-
mento, tal atributo foi descartado pela fun~ao de avalia~ao durante a constru~ao da
arvore. Cada urn dos ramos da arvore represent.a uma regra. 0 processo de "t.radur;ao"
de uma arvore de decisao em regras e trivial. Algumas das regras san descrit.as na
Tabela 5.2.

5.3 Algoritmo Geral dos Sistemas da Familia TDIDT

A constru~iio da arvore de decisao e urn processo iterativo, onde cada no da arvore
corresponde a urn atributo. A principio, as possiveis ramifica~Oes em cada no corres-
pondem aos possiveis valores que 0 atributo em questao pode ter. A cada urn dos ramos



TSH

<6.oA6.05

negativo FTI

<6~ ~64.5

hipo_pdm",io;ox~

negativo 7a~e

negativo TT4

< 150y ~ 150.5

hipo_compensado negativo

(valor) que parte do no (atributo), estao associados todos os exemplos para os quais 0

atributo tern aquele valor.

o objetivo de urn sistema de aprendizado e gerar a menor arvore de decisao que
c1assifique corretamente todos os exemplos do conjunto de treinamento. Para isso,
e necessario escolher, a cada passo, 0 atributo mais relevante, isto e, 0 atributo que
melhor particiona os exemplos segundo 0 valor da c1asse. A escolha do atributo mais
promissor e realizada utilizando uma func;ao chamada de funriio de avaliariio. Existem
divers as func;oes de avaliaC;ao disponiveis. Elas sac definidas, geralmente, com base na
teoria da informac;ao ou em medidas estatisticas [Mingers 89].

o processo de escolha de urn atributo - utilizando uma determinada func;ao de avali-

1 Se TSH < 6.05
entiio negativo.

2 Se TSH > 6.05 e
FTI < 64.5

ent iio hipo-primario.

6 Se TSH > 6.05 e
FTI> 64.5 e
tiroxina = falso e
cirurgia-tireoides = falso e
TT4> 105.5

entiio negativo.



a~iio - e de parti~ao dos exemplos segundo os valores desse atributo e repetido para
cada no da arvore, enquanto a condit;iio de parada niio for verificada no no. A condi~iio
de parada, geralmente, e a de que todos os exemplos associados a urn no - ou a maioria
deles - perten~am a mesma classe. Se esta condi~ao for satisfeita. 0 no torna-se uma
folha rotulada com 0 valor da classe.

o algoritmo geral dos sistemas da familia TDIDT come~a com uma arvore de decisao
vazia, que e construida gradualmente ate que classifique corretamente todos os exemplos
do conjunto de treinamento. 0 procedimento geral eo seguinte

Dados urn conjunto de exemplos de aprendizado E
uma condi~iio de parada t(E)
uma fun~ao de avalia~ao aval(E,atributo)

Se todos os exemplos em E satisfazem a condi«;;iiode parada t(E)

1. Para cada atributo ai determine 0 valor da fun~iio aval(E, ad. Seja aj 0

atributo que possui 0 melhor valor3 de aval(E, ai)
2. Se aj possui valores ajl, aj2, ... ajk crie 0 seguinte no da arvore

a-J

ajl A\ aj'

3. Particione os exemplos do conjunto Enos subconjuntos Eb E2, .•• Ek se-
gundo os valores de aj na arvore de decisiio

4. Aplique 0 algoritmo recursivamente para cada urn dos subconjuntos Ei

• construir a arvore de decisao, que classifica exatamente todos os elementos do
conjunto de aprendizado em dominios completos - sistema ID3 [Quinlan 79],
quanta para

• decidir pela nao expansao da arvore quando a evidencia for insuficiente nos exem-
plos fornecidos. Este mecanismo e denominado pre-poda da arvore de decisiio -
utilizado pelos sistemas C4 [Quinlan-86] e Assistant-86 [Cestnik 87]. A fun~ao de
avalial;iio aval pode ser definida de varias form as diferentes



As diversas condi~oes de parada, fun(,;Oesde avalial,;ao e 0 fato de serem ou nao incre-
mentais, contribuem para a caracteriza~ao dos varios algoritmos desta famIlia.

,
5.4 Criterios para Avalia<.;aode Arvores de Decisao

Vma vez que a familia TDIDT adota arvore de decisao para a expressao de suas
hip6teses, e import ante que os principais aspectos que caracterizam uma arvore de
decisao sejam evidenciados e definidos de maneira a subsidiarem 0 estabelecimento de
criterios para a avalial,;ao de uma arvore. Entre os principais aspectos destacam-se

• tamanho - medida associada ao numero de n6s/folhas da arvore. Geralmente
o numero de folhas e selecionado como rnedida de tarnanho, urna vez que corres-
ponde ao numero de regras distintas que podem ser extrafdas da arvore.

• precisiio - medida associada a capacidade de predi~ao de urna arvore de decisao,
quando utilizada na classifica~ao de urn conjunto de teste independente4• Esta
medida, de certa forma, nao e muito refinada, uma vez que nao reflete a precisao
na predi~ao de diferentes classes contidas no conjunto de teste. Entre as possfveis
OPI,;Oespara medida de precisao, duas delas sao mais freqiienternente utilizadas

media majoritaria - porcentagem de classifical,;Oescorretas - razao entre
o numero de exemplos classificados corretamente e 0 numero de exernplos
de teste

medida probabilistica - razao entre a soma das probabilidades das classes
dos exemplos preditas pela regra de classifical,;ao, e 0 numero de exemplos
do conjunto de teste

• facilidade de compreensiio - espera-se que em Sistemas Baseados em Conheci-
mento 0 conhecimento seja representado explicitamente, de maneira que tanto 0

especialista quanto 0 usu;irio (ate urn certo nfvel), possam entende-lo facilmente.
A facilidade de compreensao e uma vantagem que arvores de decisao tern so-
bre, por exemplo, tecnicas estatlsticas que realizam a mesma funl,;ao, tal como
analise discriminante. Isto se deve ao fato das arvores de decisao serem facilmente
"traduzidas" em regras de decisao e a maior facilidade de compreensao de regras
de decisao. E importante lembrar, entretanto, que facilidade de compreensao e
uma caracteristica dificil de ser quantificada, principalmente por ser relativamente
subjetiva.

E consenso que quanto maior a profundidade da arvore, menos compreensfveis
elas se tornam. Este fato e particularrnente evidenciado em arvores cujos atri-
butos foram binarizados (ver Sel,;ao 5.5), urna vez que elas tendem a se tornar
muito profundas testando, freqiientemente, 0 mesmo atributo muitas vezes em urn
rnesmo ramo. AMm disso, quando se binariza atributos multivalorados, nao existe
garantia que os agrupamentos de valores de atributo result antes terao qualquer



significado para 0 especialista. Apesar da compreensibilidade ser uma caracte-
ristica diffcil de ser medida ou quantificada, existem fortes indicios que arvores
com maior profundidade e. particularmente, as que tern os atributos binarizados,
sac as menos compreensiveis pelo ser humano.

Atributos se caracterizam em termos do numero de possfveis valores que podem assumir
bem como em term os da natureza desses valores. Segue uma possfvel classifica<;ao de
tipos de atributos

• intervalo - atributo que tern valor inteiro ou real, tal como dinheiro, idade,
peso, etc.

• ordinal - atributo cujo conjunto de valores pode ser ordenado e/ou agrupado
em categorias, tal como 0 nivel obtido em urn exame (A,B,C,D ou E)

• nominal - atributo que assume valores que nao tern uma ordem inerente esta-
belecida, tal como tipo de carro, sexo etc.

• estruturado - atributo que pode misturar os tipos acima e que sao diffceis de
serem utilizados [Bundy 85]

Durante a constru<;ao da arvore de decisao, existem dois conjuntos associados a cada no
da arvore: urn de exemplos e outro de atributos. Vma maneira de determinar 0 melhor
atributo dentre os disponiveis, de maneira a prosseguir com 0 processo de constru<;ao,
e analisar quao bem cada urn deles separa os exemplos nas varias classes, e selecionar
aquele que promove uma melhor discrimina<;ao entre elas. Entre as varias fun<;6es de
avalia<;ao utilizadas para descobrir qual 0 melhor, dentre os atributos disponiveis, estao

1. medida de informa<;ao

2. estatistica X2 (Chi-quadrado)

3. estatlstica G (baseada em medida de informa<;ao) [Sokal 81]

4. indice de diversidade GIN I [Breiman 84]

Os experimentos conduzidos por Mingers [Mingers 89] utilizando quatro dominios de co-
nhecimento: BABS, Cancer, Iris, Digits mostraram que 0 uso de qualquer dos criterios
de sele<;ao de atributos reduz aproximadamente pela metade 0 tamanho da arvore ge-
rada, quando comparada com arvores geradas utilizando uma estrategia de sele<;ao



rand6mica de atributos. Na compara~an de desempenho entre as varias fun~Oes de
avalia~ao, utilizando aqueles mesmos dominios. evidenciou-se uma diferen~a significa-
tiva: 0 Gain-R.atio produz as menores arvores e 0 Chi-quadrado as maiores.

Com rela~ao a precisao na classifica~ao de novas instancias, os experimentos mostraram
que ela nao melhora significativamente com 0 use de uma fun~ao de avalia~ao de atribu-
tos: a sele~ao de atributos feita de maneira inteiramente rand6mica produz arvores que
sac tao precisas quanta aquelas produzidas usando uma fun~ao de avalia~ao de atribu-
tos. t importante notar, entretanto, que 0 uso de uma fun~ao de avalia~ao infiuencia
significativamente 0 tamanho das arvores nao podadas (ver Se~ao 5.7).

5.5 Tratamento do Conjunto de Treinamento

Considerando a propria natureza de processos de amostragem e coleta de dados, pode
haver, em muitos problemas reais, urn grau de incerteza presente nos dados, con-
sequencia, por exemplo, de uma medida feita erradamente ou, entan, da presenl.;a de
dados incompletos e/ou inconsistentes. Sistemas de aprendizado indutivo devem via-
bilizar maneiras de tratamento de tais tipos de dados. Seguem algumas abordagens
adotadas por sistemas de aprendizado para tratamento do conjunto de treinamento.

Limpeza Inicial do Conjunto de Treinamento Alguns sistemas, com 0 obje-
tivo de obter urn conjunto de treinamento com urn numero menor de inconsistencias
e/ou ruidos, fazem urn pre-processamento deste conjunto, de maneira a remover certos
exemplos5 e, assim, obter urn conjunto mais representativo. Durante 0 pre-processa-
mento tais exemplos san eliminados do conjunto de treinamento. A identi:fica~ao dos
exemplos a serem eliminados e feita, geralmente, atraves de metodos estatisticos.

Binariza~ao de Atributos Atributos multivalorados6 tendern a discriminar melhor
entre as classes, simplesmente porque tern mais valores possiveis (0 que nern sempre e
conveniente). Como consequencia, esses atributos san favorecidos e tendem sempre a
ser incorporados na arvore de decisan.

Vma possivel solu~ao para evitar 0 favorecimento [Breiman 84), adapt a 0 algoritmo ID3
de maneira que tal algoritmo trate todos atributos como se fossem atributos binarios.
A binariza~ao e feita atraves do agrupamento dos possiveis valores de cada atributo
em dois conjuntos, e do tratamento de cada conjunto como se fosse urn unico valor de
atributo. Para cada atributo, todas as possiveis binariza90es de valores san avaliadas.
Se 0 atributo for ordinal, apenas valores contfguos podem ser agrupados; entretanto, se
o atributo for nominal, qualquer combina~ao e permitida. A binariza~an de atributos
tern como efeito colateral a constru~ao de arvores binarias: os dois possfveis ramos

5Por exemplo, exemplos contradit6rios - identicos valores de atributos mas associados a diferentes
classes.

6Atributos que tern mais do que dois possiveis valores.



que saem de urn no apontam para os dois posslveis conjuntos de valores do atributo
represent ado pelo no.

Atributos Numericos Via de regra, urn atributo numerico e tratado atraves da
divisao de seu domlnio de valores em dois intervalos - binarizat;ao numerica - divisao
essa feita de maneira exaustiva, a cada passo da iterat;ao. Do conjunto de posslveis
intervalos binarios, e escolhido 0 melhor, geralmente usando como criterio 0 valor mais
baixo de entropia.

Essa abordagem, mesmo que largamente utilizada por sistemas indutivos de apren-
dizado, tern alguns inconvenientes, tais como os apontados em [Hooke 89]. Vrna unica
divisao em dois intervalos pode, eventualmente, falhar no reconhecirnentode deterrni-
nadas distribuit;6es de classes, e 0 processo todo pode terrninar construindo urn conjunto
de regras pouco representativas.

Isso tipicamente acontece quando os valores de urn certo atributo numerico, que caracte-
rizam uma classe, estiw concentrados entre determinados valores do mesmo atributo,
que caracterizam uma outra classe. Neste caso, 0 processo de construt;ao da divisao
binaria de intervalos pode falhar na identificac;ao da separa~ao das classes, com rela~ao
ao atributo numerico em questao.

Essa situac;ao e mostrada no exemplo que se segue. Nele, urn determinado atributo
numerico, identificado por A, pode assumir valores numericos inteiros entre 1 e 20 e
as instancias de treinamento pertencem a duas possiveis classes, identificadas por 0 e
o. Nas Figuras 5.3 e 5.4, as frequEmcias - freq - fornecem 0 numero de exemplos
pertencentes a cada uma das classes, para cada urn dos possiveis valores do atributo
A (20 possiveis valores). Por exemplo, quando A = I, existem 5 exemplos, todos eles
pertencentes a classe o. Quando .4 = 12, existem 2 exemplos pertencentes 11 classe 0 e
6 pertencentes a c1asse o.

Na Figura 5.3 e considerada uma unica divisao no dominio dos valores do atributo A.
o valor da entropia associada a essa divisao e de 0.490, calculado como segue - ver
Apendice B.

H(CIA ~ 10) = -p(oIA ~ 10) log p(olA ~ 10) -p(oIA ~ 10) log p(olA ~ 10)
= -72/72 log(72/72)
=0

H(CIA> 10) = -p(oIA > 10) log p(olA > 10) -p(oIA > 10) log p(olA > 10)
= -28/78 log(28/78) - 50/78 log(50/78)
= 0.94182854

H(CIA) = 72/150 x 0 + 78/150 x 0.94182854
= 0.48975084 ~ 0.490

A Figura 5.4 mostra 0 mesmo conjunto de exemplos, mas submetidos a duas divisOesno
dominio de valores da vari<ivelA, com a entropia result ante de 0.261, calculada como
segue.
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H(GII0 < A ~ Ii) = -p(oI10 < A ~ 17) log p(0110 < A ~ 17)-
p(ollO < A ~ 17) log p(0110 < A ~ 17)

= -8/57 /og(8/57) - 49/57 /og(49/57)
= 0.58515699

H(GIIi < A ~ 20) = -p(ol17 < A ~ 20) log p(0117 < A ~ 20)-
p(0117 < A ~ 20) log p(0117 < A ~ 20)

= -20/21/og(20/21) - 1/21/og(I/21)
= 0.27619542

H(GIA) = 72/150 x 0 + 57/150 x 0.58515699 + 21/150 xO.27619542
= 0.26102701 ~ 0.261

A divisao extra mostrada na Figura 5.4 produz uma redu~ao relativa de aproximada-
mente de 50% na entropia. Isto mostra a inadequa~ao de uma unica divisao. No caso
particular deste exemplo, a ado~ao de duas divisoes e muito mais apropriada. Com
rela~ao a atributos numericos, e importante observar que

• 0 estudo sobre multidivisOes [Hooke 89] nao e conclusivo, uma vez nao deixa
estabelecido

- quando efetivamente usar e

- quais as maneiras de realizar multidivisOes, assim como quantas devem ser
e como escolher a melhor

Atributos com Valor Desconhecido Em domini os reais acontece, as vezes, de
existirem exemplos no conjunto de treinamento para os quais valores de determinados
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• pela introduc;ao de urn novo valor de atributo, por exemplo, valor_desconhecido,
para todos aqueles atributos onde tal aus€mcia foi verificada; a introdu~ao deste
novo valor de atributo provoca urn aumento no tamanho da arvore de decisao

• pela atribui~ao de todos os posslveis valores, cada urn com uma probabilidade
condicional associada (obtida pela freqiiencia relativa dos exemplos de urna dada
classe no conjunto de treinamento)

Dominio Incompleto Se 0 domlnio for incompleto, i.e., 0 conjunto de atributos nao
for suficiente para uma classifica~ao exata de todos os exemplos, a arvore de decisao
obtida nao e confiavel.

Atributos com Valor Irrelevante ("don't care") Quando urn atributo tern valor
irrelevante associ ado, via de regra 0 exemplo de treinamento e expandido em tantos
exemplos quantos forem os posslveis valores daquele atributo.

Como visto na Sec;ao 5.3, 0 algoritmo geral dos sistemas da familia TDIDT cornec;a
com urn conjunto de exemplos de aprendizado E e urna arvore de decisao vazia, que
vai sendo gradualrnente construfda, ate que classifique corretamente os exemplos de E.

, IfSC - SEhVc;.:U OC: BIBLIOTECA E
INFCHvAC;::AO



Quando 0 numero de exemplos de treinamento em E for muito grande, os algoritmos
nao incrementais da famI1ia TDIDT, por exigirem que todos os exemplos do conjunto de
treinamento estejam simultaneamente na memoria, provocam urn problema se houver
limita~Oes no uso de memoria. Para contornar esse problema e usada a estrategia
iterativa de janelas, que procura evitar 0 aprendizado a partir de todos os exemplos
[Wirth 88, Nicoletti 92]. Esta estrategia, mostrada na Figura 5.5, consiste em

Escolher aleatoriamente um subconjunto do conjunto original de exemplos,
chamado de janela - constroi-se entao uma arvorf de decisao utilizando
os exemplos da janela. A arvorf assim construida e entoo usada para clas-
sificar os exemplos do conjunto original qUf nao participaram da janda.
Aqueles noo classificados sao inseridos na janela, e com essa janela ampli-
ada constroi-se uma nova arvore de decisiio. 0 processo se repete ate que a
arvore construida utilizando a janda classifique todos os exemplos

Conjunto de
Aprendizado

1\
11\o 0

exemplo 1

Janela

1\
exemplo n

0 0 0

Se a janela nao ficar muito grande, com certeza a constru~ao da arvore ira requerer,
significativamente, menos memoria. A justificativa para 0 uso de janelas baseia-se
na ideia que conjuntos de treinamento muito grandes, via de regra, contern muitos
elementos redundantes e que, na realidade, apenas urn conjunto bem menor de exemplos
seria necessario para 0 aprendizado do conceito em questao. Se, entretanto, nao for
esse 0 caso, a janela pode se expandir tanto que, eventualmente, ira coincidir com 0

proprio conjunto original de exemplos de treinamento. Esse e 0 pior caso do uso do



mecanismo de janela.

Uma outra dificuldade e que, mesmo se 0 conjunto de exemplos necessarios para a ex-
pressao do conceito for pequeno. nao existe garantia alguma que tais exemplos irao ser
encontrados rapidamente. A efetividade do uso de janelas pode tamb€m ser compro-
metida na presen~a de dados com ruidoso

A avalia~ao do uso de janelas em oito dominios: Sono, Contratos, LED, Xadrez, Black-
jack, Prob-Dist, Jogo da lie/ka e Cogumelos [Wirth 88], desaconselha 0 nao uso de
janelas para a maioria dos dominios. 0 uso de janelas, entretanto, deve ser considerado
em situa~6es onde as limita~6es fisicas de memoria constituem urn serio problema. Seu
uso e recomendado a dominios sem ruidos, on de 0 conjunto de exemplos de treina-
mento e bem extenso, mas com alta incidencia de redundancia. Os custos e beneficios
do processo de janela podem ser avaliados com rela~iio a

numero de itera~6es requeridas do programa de aprendizado

percentual do conjunto de treinamento usado na iteral;iio final

tempo de CPU

precisao de predi l;iio

complexidade da an'ore, medida em numero de nos

Nos experimentos analisados em [Wirth 88] a janela inicialmente contem 10% dos exem-
plos do conjunto de treinamento. 0 numero de exemplos adicionados a cada iteral;iio
e determinado como 0 menor entre: 0 numero de erros de c1assifical;iio nos exemplos
restantes e 0 numero que representa 20% da janela inicial.

Em muitos problemas reais pode haver urn grau de incerteza presente nos dados, bem
como exemplos observados que niio sac representativos do conceito a ser aprendido. A
incerteza pode ter duas origens distintas. A primeira delas e quando a medida e feita
erradamente. Por uma serie de razoes 0 valor de urn atributo ou c1asse pode ter sido
medido incorretamente, ou mesmo, nao ter sido medido. Isto acontece devido a uma
possivel medida, grava~iio ou transcril;ao feita incorretamente - esse tipo de incerteza
e conhecido como ruido. A segunda origem da incerteza e devida a ocorrencia de fatores
externos, dos quais nao se tern registro, mas que afetam os resultados. Nesta situal;iio,
a classe de urn exemplo nao pode ser totalmente determinada a partir de seus valores
de atributos e esse tipo de incerteza e conhecido como variafo'o residual [Mingers 89a].

Quando os algoritmos da familia TDIDT c1assificam tais dados, a arvore resultante
tende a ser bem grande. Muitos dos ramos desta arvore, entretanto, refletem apenas



ocorrencias acidentais nos dados ern questfiO ao inves de, efetivamente, representarem
rela~6es existentes entre eles. Conseqiientemente. tais ram os dificilmente serao repre-
sentativos na classifica~ao de novos exemplos.

Urn metodo de poda identifica os ramos menos confiaveis ern uma arvore e os remove.
Em dominios onde 0 grau de incerteza e alto, isso freqiientemente result a na remo~ao
de todos os nfveis da arvore, corn exce~ao dos dois ou tres primeiros.

E importante lembrar que a poda de uma arvore ira aumentar 0 numero de erros de
classifica~ao dos exemplos do conjunto de treinamento, pois a arvore foi construfda
usando somente esses exemplos. Em contrapartida, porem, deve diminuir 0 indice de
ocorrencia de erros na classifica~ao de novos exemplos. Ha dois tipos de poda em arvore
de decisao, conhecidos como

A pre-poda e usada para parar a ramifica~cio de urn no da arvore, durante a sua
constru~ao, quando a classifica~ao correspondente deixa de ser confiavel. A pos-poda e
utilizada apos a constru<;ao da arvore, quando 0 erro de c1assifica<;aode novos exemplos
e calculado e, ern fun<;aodesse erro, decide-se pela poda de algumas subarvores.

A pos-poda na arvore de decisao, ern geral. produz resultados mais satisfatorios que a
pre-poda, uma vez que, corn a pos-poda, tanto a exatidao quanto a complexidade das
arvores de decisao tendem a melhorar [Mingers 89a]. E importante, pois, analisar a
varia<;ao da exatidao e da complexidade de arvores de decisao - geradas corn exemplos
de diversos domfnios - apos a aplica<;ao do mecanismo de pos-poda. Na literatura
podem ser encontrados diversos metodos de poda. Ern [Mingers 89a], por exemplo. sao
analisados cinco dos mais conhecidos metodos. Dentre eles

• Valor Critico [Mingers 87], Custo-Complexidade [Breiman 84] e Redw;iio do Erro
[Quinlan 87] tern urn born desempenho, enquanto que

• Minimo Erro [Niblett 88] e Erro Pessimista [Quinlan 87] podem eventualmente
dar problemas

5.8 Metodo de Poda da Redu~ao do Erro e seu Variante

A aplica<;ao do metodo de poda da Redu~ao do Erro pressupoe a existencia de urn con-
junto separado de exemplos de testes, tal que cada urn dos exemplos deve ser classificado
pela chvore original - construfda a partir do conjunto de exemplos de treinamento. 0
metodo produz uma serie de arvores podadas, usando 0 conjunto de teste diretamente,
ao inves de usa-Io apenas na sele~ao da melhor arvore. A arvore de decisao obtida e
aquela que produz 0 menor numero de exemplos nao classificados para 0 conjunto de
teste. 0 metodo de poda da Redu~ao do Erro e descrito como



Para toda subarvore nao folha S de T, sao contados 0 numero de exemplos
nao c1assificados, ds, bem como 0 numero de exemplos dps que nao seriam
c1assificados, se a subarvore S em questao fosse substitufda por sua melhor
folha. Se com a nova arvore 0 numero de erros de classificac;ao obtido (9) e
igualou menor ao obtido com a arvore anterior, ou seja, 9s = ds - dps ~ 0,
e se S nao contiver qualquer subarvore com a mesma propriedade, S e
definitivamente substituida pela sua melhor folha e oprocesso prossegue
com essa nova arvore. 0 processo finaliza quando nao for mais possivel
diminuir 0 valor do erro, ou seja, qualquer substituic;ao de subarvore por
folha aumenta 0 erro de c1assificac;ao.

o fato de 9s > 0 significa que urn numero maior de exemplos sera dassificado pela
arvore de decisao se a subarvore S for podada, ou seja, substituida por sua melhor
folha. A poda, quando 9s = 0 (ganho nulo) nao incrementa a precisao da arvore, mas
favorece a diminuic;ao do tamanho da arvore.

Considere, por exemplo, uma su barvore de uma arvore de classificac;ao (arvore cons-
trufda a partir de 200 exemplos, com 3 classes), mostrada na Figura 5.6.

no 26
20 10 5

I
I I I

no 27 no 28 no 29
1550 335 220

c1asse 3 c1asse 1
I

I I
no 30 no 31
1440 110
classe 1 classe 2

o primeiro passo num processo de poda que utiliza conjunto de teste e construir uma
arvore chamada arvore estatistica. A arvore estatfstica e exatamente a arvore original
obtida a partir do conjunto de treinamento, com a informac;ao adicional em cada no, do
numero total de exemplosjpor c1asse que 0 acessaram durante 0 processo de c1assificac;ao
do conjunto de teste.

A subarvore mostrada na Figura 5.6 tern por raiz 0 no 26 e nele chegaram, para a
c1assificac;ao do conjunto de teste, 20 exemplos da classe 1, 10 da c1asse 2 e 5 da c1asse
3. A subarvore em questao tern 4 folhas. Considerando a subarvore cuja raiz e 0 no
27, verifica-se facilmente que de acordo com os criterios estabelecidos pelo metodo da
Reduc;ao do Erro, esta subarvore deve ser podada. Se a subarvore for mantida, ha 5
erros de c1assificac;ao de exemplos do conjunto de teste, ou seja



Se a su barvore em questao for podada e su bstitufda por sua melhor folha (no caso, a
folha de classe 1. uma vez que esta e a que mais classifica) continuarao ainda a existir
5 erros de classifica~ao, mas a arvore obtida e menor. 0 no 26 e seus descendentes sac
substitufdos pela folha classe 1. retendo os numeros de exemplosjclasse que estavam
associados aquele no. Com essa nova arvore, 0 processo continua ate que 0 criterio de
parada seja satisfeito.

o metodo da Redu~ao do Erro gera urn conjunto de arvores e termina com a obten~ao
da arvore podada que melhor classifica oconjunto de testes. Pode ser que aconte\a
a situa~ao de existirem varias subarvores com 0 mesmo valor de g. Quinlan nao es-
pecifica qual subarvore escolher nesta situa~ao - por exemplo, se a menor ou a maior.
Mingers em [Mingers 89a] comenta, entretanto, que experimentos mostram que a es-
colha de qual dessas subarvores interfere muito pouco na precisao de classifica~ao;
escolhe-se, portanto, a maior, na certeza que essa escolha ira reduzir 0 numero de
itera~6es necessarias para podar completamente a arvore.

Este metodo possui duas desvantagens: a necessidade de urn conjunto de teste separado
e a poda indesejavel de partes da arvore original, correspondentes a casos especiais mais
raros, eventualmente nao presentes no conjunto de teste utilizado para realizar a poda.

o metodo de Redu\ao do Erro e seu Variante [Castifieira 90a] diferem na ordem de visita
as subarvores. 0 primeiro come~a a analise das subarvores a partir dos nos terminais,
e 0 segundo, a partir dos filhos da raiz. Em [Nicoletti 92] SaD apresentadas e discutidas
as implementa~Oes Prolog de ambos os metodos e em [Nicoletti 93b] 0 desempenho de
ambos e comparado, quando utilizados no aprendizado construtivo (ver Capitulo 6) de
fun~Oes booleanas.

Sao apresentados, a seguir, os principais sistemasjalgoritmos que fazem parte da familia
TDIDT. Na literatura pode ser encontrado urn numero bem maior de sistemasjalgo-
ritmos que poderiam participar da familia TDIDT. 0 objetivo, aqui, eo de apresentar
apenas os mais significativos, que estao discriminados na Figura 5.7

CL8 - 0 Concept Learning System [Hunt 66] foi 0 primeiro software construido
com 0 objetivo de generalizar automaticamente regras a partir de exemplos. As gene-
raliza~6es produzidas pelo CSL estao na forma de arvores de decisao.

I D3, I D3' - 0 algoritmo Iterative Dichotomizer 3 [Quinlan 79, Quinlan 83] constroi
uma arvore de decisao que discrimina exemplos positivos de exemplos negativos de urn
determinado conceito, onde cada exemplo e descrito por urn conjunto de atributos e
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seus respectivos valores. 0 ID3 usa entropia como funl;ao de avalial;ao. 0 algoritmo
ID3' [Schlimmer 86] e uma tentativa de tomar 0 ID3 incremental. 0 ID3' constr6i uma
nova arvore, a cada nova observa\ao de instancia de treinamento, 0 que se constitui
num procedimento tremendamente ineficiente.

ACLS, Expert-Ease, Ex-Tran, RuleMaster, SuperExpert - Esses cinco sistemas,
disponiveis comercialmente, saD shells indutivas para Sistemas Especialistas. Foram
desenvolvidos e sao comercializados pela Intelligent Terminals Ltd. (ITL), Glasgow,
Esc6cia. Todos eles implementam 0 ID3 - variam entre si no tratamento dado ao
conjunto de treinamento (ver Se~ao 5.5) bem como no tratamento dado a expressao
final da hip6tese induzida.

Assistant, Assistant-86 - 0 Assistant-86 [Cestnik 87] e uma implementa\ao do As-
sistant [Kononenko 85] para PC/DOS. Todos os melhoramentos que 0 Assistant propos
para 0 ID3 original, foram implement ados no Assistant-86. Os problemas tratados pelo
Assistant-86, bem como as respectivas solu\Oes estao mostradas na Tabela 5.3.

problema tratamento
atributo com valor desconhecido probabilidade
conjunto de atributos insuficiente classifica~aoBayes

ruidos nos dados pre e pos poda
atributos multivalorados binariza~ao

atributos com valores continuos binariza~ao

C4 - 0 C4 [Quinlan-86] e urn descendente do ID3 implement ado em C para urn
ambiente Unix. Caracteriza-se por

• permitir dados discretos e reais como valores de atributos
• tratar atributos que tenham valor desconhecido
• ter classes mutuamente exclusivas - cada instancia pertence it. exatamente uma classe



• usar como fun~ao de avali~ao de atributo 0 Gain Ratio [Quinlan-86, Quinlan 86a]
• induzir a arvore de decisao usando a estrategia de Janda
• utilizar urn criterio de parada que permite a interrup~ao do processo iterativo de gera~ao

da arvore, quando nao forem detectadas melhorias nas ultimas itera~oes
• podar as a.rvores de decisiio obtidas utilizando apenas 0 conjunto de treinamento. Essa

poda, chamada de £rro Pessimist a, tem duas vantagens: e rapida e nao utiliza conjunto
de teste. Como comentado na Se~ao 5.i, pg. 45, entretanto, ela nao produz resultados
tao bons quanto esperados

ID4, i154, IDS, lDS, IDSR, ID5R - 0 ID4 [Schlimmer 86] foi uma primeira ten-
tativa de tornar 0 algoritmo ID3 incremental. Apesar do ID4 oferecer uma alternativa
incremental a algoritmos do tipo ID3, seu uso po de ser extremamente desvantajoso.
Sua principal desvantagem esta na elimina~ao de toda, ou de parte da arvore de de-
cisao, sempre que durante sua constru~ao urn atributo de teste for substitufdo por urn
atributo considerado mais informativo. 0 IDSR e urn algoritmo incremental, sucessor
do IDS [Utgoff 88], que constroi a mesma chvore de decisao que 0 ID3, para urn dado
conjunto de treinamento. 0 algoritmo IDS e equivalente ao IDSR. No IDS, entretanto,
quando acontece uma reestrutura~ao da arvore com 0 objetivo de levar urn atributo
desejado a posi~ao de raiz, as subarvores nao san reestruturadas recursivamente.

o IDSR adota 0 mesmo artiffcio do ID4 ao manter nos nos a informa~ao necessaria para
calcular a entropia de urn atributo. Isso viabiliza a mudan~a do atributo de teste em
urn no por outro que tenha urn maior ganho de informa~ao. Se a inser~ao de urn novo
exemplo na arvore provocar uma situa~ao em que 0 atributo de teste no no corrente
nao for 0 que tern 0 maior ganho de informa~ao, a arvore deve ser reestruturada, e 0

atributo no no substitufdo.

o IDSR difere do ID4 na maneira como substitui 0 atributo no no. Ao inves de
eliminar as subarvores penduradas no no a ser substitufdo, 0 IDSR reestrutura a arvore
empurrando 0 novo atributo de teste para cima. 0 processo de reestrutura~ao -
pull-up - e urn rearranjo da arvore que preserva a consistEmcia com as instancias de
treinamento ate entao observadas, e que coloca 0 atributo em questao como no raiz da
arvore ou subarvore.

Quatro novos algoritmos, identificados por -, surgiram pelo uso de uma estrategia
alternativa de constru~ao da arvore - a de apenas reconstruir (ou reestruturar) a arvore
atual - quando uma nova instancia de treinamento for classificada erradamente por
ela. Esses algoritmos sao: [i)3', ii54, iDs, ID5R.

I DL - 0 IDL e urn algoritmo que realiza indu~ao incremental de arvores de decisao,
tendo como principal objetivo a constru~ao de arvores pequenas. A justificativa para
obten~ao de arvore pequenas, conforme apontado por Van de Velde em [Thrun 91], e
por razoes de eficiencia, compreensibilidade e precisao de classifica~ao.



Urn Ambiente Experimental para a Familia TDIDT

A multiplicidade de sistemas agrupados sob a famnia TDIDT comprova as diferentes
abordagens e diferentes tratamentos dados a problemas e decisoes que surgem quando
da constru~ao de arvores de decisaoo

o objetivo do desenvolvimento do ambiente experimental TDIDT, implementado na
linguagem de programa~aa Prolog e mostrado nas Figuras 508 e 5.9, foi 0 de providenciar
urn ambiente controla.vel de software, flexivel 0 suficiente para se adequar facilmente a
mudan~as, de maneira a poder testar ideias e novas abordagenso

o desenvolvimento teve inicio com uma implementa~ao geral de algoritmos da familia
TDIDT, que possibilita facilmente a redefini~ao, para algoritmos particulares, do criterio
de avalia~ao e do criterio de parada [Castiiieira 90, Castiiieira 91]. As estruturas de da-
dos utilizadas foram listas e arvoreso Com 0 objetivo de realizar 0 calculo da fun~ao de
avalia~a.o eficientemente, a implementa~aa em questao usa uma arvore binaria dupla-
mente indexada, como estrutura de dados da arvore de decisao. A estrutura geral da
arvore de decisa.o construida pela implementa~ao e

onde Vl,V2, ... ,Vn saa os valores que Melhor.4tributo pode assumir, e cada uma das
Subarvi, i = L 2, ... , n e uma subarvore que contern todos os exemplos para os quais
o valor de M elhor Atributo e Vi. Cada uma dessas subarvores possui uma estrutura
semelhante ou, entao, representa urn valor da dasse, quando 0 no for uma folha. Por
exemplo, a arvore da Figura 501, pg. 35 na implementa~ao realizada tern a seguinte
representa~a07

TSH - [ <6.05 : negativo,
>6.05

FTI - [ <64.5 : hipo_primario,
>64.5 :

tiroxina -
[v negativo.

f : cirurgia_tir -
[ v : negativo,

f
TT4 -

[ <150.5
>105.5

hipo_compensado,
negativo ]

A nossa implementa~ao leva em conta varias situa~6es que podem acontecer durante 0
processo de constru~ao da arvore. 0 procedimento forme_arvore/4 e 0 que deflagra

7Neste trabalho, as respostas Prolog as interroga.<;oes, quando necessario, for am reformatadas, obje-
tivando sua melhor compreensao.
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a constru~ao da arvore de decisao. A ideia geral da atua~ao desse procedimento e
explicada a seguir. Dada uma lista de exemplos e uma lista de atributos

• Nao se pode mais ramificar a arvore, uma vez que todos os atributos ja for am
usados - a lista de atributos esta vazia - e os exemplos do ramo em questao nao
pertencem a mesma classe. Quando isso acontece, determina-se qual e a classe
com 0 maior numero de exemplos - classe majoritaria - e essa c1asse rotula 0

no folha correspondente.

• Quando, para urn determinado valor de atributo, nao existirem exemplos no con-
junto de treinamento que sejam classificados naquele correspondente ramo.

• Quando, durante 0 processo de constru~ao da arvore, nao e possfvel classificar
precisamente exemplos que tenham 0 mesmo valor de atributos, mas que per-
tencem a classes diferentes. Neste caso, ap6s a manipula~ao de todos os exemplos
do conjunto de aprendizado, a estrategia adotada e a de rotular essa folha corres-
pondente com 0 valor da classe mais provavel.

• Algumas implementa<;Oes precisam conhecer, durante 0 processo de constru~ao da
arvore, todos os valores de urn atributo. Se urn determinado valor de urn atributo
considerado pela arvore de decisao nao estiver no conjunto de aprendizado, e
criado, associ ado a esse valor, uma folha adicional, rotulada como null. Esta
abordagem - que requer conhecimento nao somente dos atributos, mas de todos
os possfveis valores que cad a atributo pode assumir - exige 0 pre-processamento
de todo 0 conjunto de exemplos. Alem disso, nao ha gar anti a que exemplos do



conjunto de teste - considerado posteriormente - possuam os mesmos valores
de atributos que 0 conjunto de aprendizado.

Para resolver este problema, na nossa implementa~ao as folhas null SaD criadas
dinamicamente - apos a constru~ao da arvore - se necessario. Isto acontece em
uma situa~ao em que for processado um exemplo que nao consegue ser classificado
pela arvore, por possuir um valor de atributo que nao esta presente na arvore. Tal
fato significa que nao e possivel uma classifica~ao exata para esse exemplo. H a
ha varias formas, contudo, de se contornar este problema. Uma delas, adotada
neste trabalho, e a de computar as probabilidades condicionais de cada c1asse no
ramo que vai da raiz a folha null da arvore, e rotular a folha null com a classe
mais provavel.

o sistema tambem possui op~oes para construir a arvore com informa~oes adicionais,
tais como 0 n umero total de exemplos classificados em cada um dos nos da arvore, 0

numero de exemplos desdassificados etc.

A fim de lidar com um conjunto de treinamento grande, existe disponivel uma imple-
menta~ao do mecanismo de janela, como descrito na Se~ao 5.6, pg. 43. 0 tratamento
de ruidos foi implement ado utilizando

• 0 conceito de arvore estatistica, construida a partir de uma arvore e de um con-
junto de exemplos de teste

Este ambiente tem se mostrado extremamente util para testar novas ideias. A fim
de ilustrar a sua utiliza~ao, 0 Apendice C, pg. 177, mostra uma mesma situa~ao de
aprendizado, sendo tratada pelo nosso ambiente e pelo Assistant Professional.

E importante notar que os procedimentos foram implement ados iniciahnente em Arity
Prolog [Arity 91], para ambiente PC/DOS, depois migrados para ambiente Unix em
WS8, usando 0 Prolog de Edinburgh [Edinburgh 87] e, atuahnente, estao sendo cus-
tomizados para 0 Sicstus Prolog [Sicstus 93], ambiente Unix, recentemente adquirido,
que possui melhores recursos que 0 Prolog de Edinburgh. 0 Ambiente Experimental
TDIDT faz parte de um ambiente geral, que denominamos de Aprendizado Propos i-
cional, descrito a seguir.

o Ambiente de Aprendizado Proposicional

o ambiente de aprendizado proposicional pode ser abordado como dois subambientes:
um totalmente experimental, descrito na seyao anterior9 e 0 outro constituido, ate 0

momento, de cinco sistemas/programas de aprendizado proposicional existentes, con-
seguidos via solicitayao e/ou ftp. 0 ambiente de aprendizado proposicional e mostrado

8Workstation.
9Que inclui 0 Ambiente Experimental Construtivo, descrito no proximo capitulo.



na Figura 5.10, onde 0 papel do customizador proposicional e 0 de adequar as entradas
ao formato exigido por cada urn dos softwares. Os sistemas que fazem parte do segundo
subambiente, sao brevemente descritos a seguir.

dados

customizador

proposicion al

ambiente IDT OCI C4.5 Newld CN2experimental
TDIDT

IDT - E uma implementa<;ao mais simplificada do algoritmo ID3, que aquela do
ambiente experimental TDIDT. Foi desenvolvida em 1989 junto ao Laboratorio de
Inteligencia Artificial e Ciencias de Computa<;ao da Universidade do Porto, Portugal,
por Luis Torgo, e vem sendo mantida desde entao. Foi originalmente implementada
para Quintus Prolog, mas ja esta operacional sob 0 Sicstus Prolog [Sicstus 93].

OCt - 0 sistema OCl[Murthy 93] (Oblique Classifier 1) e urn sistema que induz
arvores de decisao, e foi especialmente projetado para aplica~6es onde as instancias tern
features que assumem valores numericos. 0 sistema OCI constroi arvores de decisao
que contern combina<;6es lineares de urn ou mais atributos em cada no interno da arvore;
essas arvores particionam entao 0 espa<;o de exemplos em hiperplanos. OCI tambem
constroi arvores de decisao usuais, que contem testes de apenas urn atributo em cada
no.
C4.5 - Esse sistema e uma versao mais recente do sistema C4, tratado na Se~ao 5.9,
pg.48.

Newld - 0 Newld [Boswell 90] e urn sistema indutivo de aprendizado que, a partir de
urn conjunto de exemplos (vetores de atributos-valores de atributos), gera uma arvore
de decisao que os c1assifica. Permite tambem que a precisao da arvore gerada possa
ser avaliada (em termos de urn conjunto pre-c1assificado de exemplos), e implement a
tambem a poda da arvore. Pode traduzir a arvore de decisao obtida para codigo C. Essa
facilidade permite que as regras aprendidas pelo sistema possam, como urn programa,
ser diretamente incorporadas a urn programa C (por exemplo, urn Sistema Especialista).
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CN2 - 0 CN2 [Clark 89] e urn sistema que, a partir de urn conjunto de exemplos
(vetores de atributos-valores de atributos) gera urn conjunto de regras de produ~a.o
que classificam esses exemplos. Permite tambem que a precisao do conjunto de regras
geradas possa ser avaliada (ern term os de urn conjunto de exemplos pre-classificados).
o CN2 pode ser considerado urn sistema hfbrido TDIDT / AQ uma vez que incorpora
ideias de algoritmos de ambas familias.

o CN2 adota a habilidade de lidar corn dados corn ruldo dos algoritmos da familia
TDIDT e a estrategia flexlvel de busca, da familia AQ. A versao CN2 disponlvel e a
4.1, de janeiro de 1990 [Boswell 90a], implement ad a em C para V~TS.

Indu~ao de arvores de decisao e urn processo limitado, tanto pela quantidade quanto
pela qualidade dos dados disponlveis. De maneira analoga a tecnicas estatisticas,
metodos que induzem anores de decisao podem apenas capturar padroes existentes nos
dados. A qualidade de uma arvore de decisao, como classificadora de novas instancias,
e intrinsecamente dependente da qualidade e representatividade dos exemplos que a
geraram.

A.rvore de decisao como representa~ao de conhecimento e limitada. 0 algoritmo basico
de constru~ao de arvore de decisao pode apenas gerar arvores de uma unica forma
espedfica - cada no representa urn unico atributo. A cada no 0 melhor atributo e
escolhido; entretanto, uma vez feita a escolha, ela nao pode ser desfeita usando, por
exemplo, backtracking.

Vma posslvel extensao desta abordagem e a de associar multiplos atributos a urn no, 0

que torna ° processo de busca mais complexo. A.rvores de decisao saD mais dificeis de
serem entendidas do que conjuntos de regras ou frames; entretanto, a transforma~ao
de arvores de decisao em regras de produ~ao e simples. A modifica~ao de uma arvore
de decisao, de maneira a adequa-Ia a novas instancias de treinamento, e urn processo
complicado que, via de regra, implica sua completa recria~ao. Os algoritmos IDS e
variac;6es, entretanto, ofere cern a possibilidade de construi-Ias incrementalmente. A
implementac;ao de algoritmos incrementais e objeto de outro trabalho sendo desen-
volvido [Martins 93], e tao logo esteja disponlvel, sera incorporada ao ambiente expe-
rimental TDIDT. E interessante lembrar, contudo, que a constru~ao da arvore usando
metodos incrementais e urn processo altamente oneroso, uma vez que implica a cons-
tante avaliac;ao da arvore construida ate entao e, quando for 0 caso, reestrutura~oes de
subarvores.



Capitulo 6

Aprendizado Construtivo

6.1 Considera~oes Iniciais

Como visto anteriormente, urn problema fundamental presente em qualquer sistema
indutivo de aprendizado, que interfere na qualidade do conceito induzido, eo da deter-
mina~ao de quais atributos sao significativos a tarefa do aprendizado. Se os atributos
captam as propriedades essenciais do conceito, 0 papel do sistema de aprendizado eo de
rearranjar esses atributos em uma assertiva indutiva; entretanto, se os atributos usados
nas descri~Oes dos exemplos nao expressarem as rela~6es inerentes ao processo clas-
sificat6rio, as generaliza~Oes produzidas por qualquer algoritmo de aprendizado terao
baixo desempenho na classifica~ao de novos exemplos. Geralmente, 0 que se verifica
e uma rela~ao direta entre a qualidade dos atributos escolhidos para a descri~ao dos
exemplos e 0 numero de exemplos necessarios para 0 aprendizado.

Os exemplos do conjunto de treinamento sao descritos, muitas vezes, em termos de
atributos iniciais nao diretamente relevantes ao conceito mas que, quando convenien-
temente compostos formando novos atributos - chamados de features -, passam a
ser diretamente relevantes.1 Os atributos iniciais sao referenciados como features pri-
mitivas. 0 processo de constru~ao de features pode ser direcionado e controlado pelo
usuario ou, entao, automaticamente conduzido pelo sistema. Quando 0 processo de
constru~ao de features esta inserido no contexto de urn sistema de aprendizado indu-
tivo, 0 aprendizado realizado e conhecido como aprendizado construtivo ou indu9iio
construtiva.

Neste capitulo e discutido 0 usa de indu~ao construtiva como uma das maneiras de di-
namicamente ampliar 0 conjunto inicial de descritores presentes na linguagem utilizada
para a descri~ao do conjunto de treinamento. Os beneflcios da amplia~ao da linguagem
de descri!;ao que se refietem na expressao do conceito serao, igualmente, discutidos.
Indu~ao construtiva e abordada no dominio de fun~Oes booleanas.

Tres algoritmos que implement am biases2 de constru!;ao automatica de features, usando

1Neste trabalho, os termos atributo e feature serao usados indistintamente.
2Heuristicas que direcionam 0 aprendizado. Neste trabalho, tambem tratados como estrategias.



arvore de decisao como formalismo para a representar;ao das descrir;5es induzidas, sao
descritos em detalhe. Sao eles: root [Matheus 90J, fringe [Pagallo 90J e root-fringe
[Nicoletti 92a), esse Ultimo proposto por nos. Devido ao alto custo computacional as-
sociado a urn processo indutivo construtivo - na maioria das vezes envolvendo urn
numero alto de iterar;5es - e por nos proposta uma estrategia de pre-processamento
do conjunto inicial de treinamento, na tentativa de minimizar tais custos. 0 pre-
processamento constroi algumas possfveis features, antes do inicio do processo cons-
trutivo. Por fim, e descrito 0 ambiente experimental, result ante desses trabalhos, que
implementa indu~ao construtiva.

6.2 Ampliac;ao da Linguagem de Descric;aode Exemplos
Atraves da Construc;ao de Features

Em urn sistema indutivo de aprendizado, com uma linguagem de representa~ao de
conceitos fixa, a granularidade das features determina a complexidade da regra de clas-
sificar;ao. Features apropriadas de alto nivel facilitam a representar;ao do conceito;
entretanto, se elas forem primitivas de baixo nivel na expressao do conceito, 0 sistema
de aprendizado freqiientemente devera com pilar uma regra complexa para expressar
suas hipoteses [Flann 86J. Essas regras complexas, usualmente, sac diffceis de serem
identificadas e, via de regra, nao sac facilmente inteligfveis para as pessoas. A de-
terminar;ao de features significativas que sejam apropriadas e urn problema complexo,
como comentado em [Breiman 84, pg. 140J

a construr;iio de features e uma ferramenta poderosa para a melhona tanto
da precisiio quanto do entendimento da estrutura, particularmente em pro-
blemas com muitas dimensoes. A seler;iiode features e uma arte guiada pda
intuir;iio do analista e pela explorar;iiopreliminar dos dados.

Urn exemplo tipico, freqiientemente citado na literatura de AM para ilustrar a im-
portancia da amplia~ao da linguagem de descri~ao de exemplos e 0 seguinte. Suponha
que seja necessario encontrar as descri~oes que identificam urn rob6 amigo e inimigo,
respectivamente, em fun~ao de urn conjunto de caracterfsticas, dado urn conjunto de
exemplos expressos em fun~ao dessas caracteristicas e de seus valores, como mostrado
na Tabela 6.1.

Atributo-valor classe
sam segura tem_gravata cabefa corpo
sim balao sim quadrada quadrada amigo
Slm bandeira Sllll triangular triangular amigo
Slm espada Slm redonda triangular inirnigo
Slm espada nao quadrada triangular inimigo
nao espada nao triangular redonda inirnigo
nao bandeira niio redonda triangular inimigo



o algoritmo da familia TDIDT (ver Se~ao 5.3, pg. 35), utilizando a entropia como
fun~iio de avaliac;ao, induz a arvore de decisao mostrada na Figura 6.1.

sorri,'mA·o
segura zmmlgo

espa/ ~~:~deira
inimigo amigo

No caso do exemplo considerado, os atributos tem_grovata, cabe~a e corpo sao irrele-
vantes na induc;iio daquela arvore de decisao. Entretanto, se a linguagern de descri~ao
for estendida, combinando os atributos primitivos cabe<;ae corpo atraves do operador
= ern urn novo atributo, mesma_forma, 0 conjunto de exernplos considerando esse novo
atributo passa a ser aquele mostrado na Tabela 6.2.

Atributo-valor classe
som segura tem_gravata cabera corpo mesma_forma
sim balao Slm quadrada quadrada \' amigo
sim bandeira sim triangular triangular v amigo
sim espada Slm redonda triangular f inimigo
Slm espada nao quadrada triangular f inimigo
nao espada nao triangular redonda f inimigo
nao bandeira nao redonda triangular f inimigo

Tabela 6.2: Exemplos de Robos Amigos e Robos lnimigos Estendidos com 0 Novo
Atri bu to mesma_forma

Para este ultimo conjunto de exemplos, a arvore de decisao correspondente esta mostrada
na Figura 6.2. Nela, pode ser visto que 0 novo atributo criado - mesma_forma - e
mais informativo que os primitivos.

mesma_forma

/~
inimigo amigo

Figura 6.2: Arvore de Decisao que Classifica urn Robo ern amigo ou inimigo V sando a
Feature mesma_forma

A construr;iio de features que descrevam apropriadamente os exemplos de treinamento
pode ser feita por urn especialista (quando existe urn) no dominio de conhecimento
[Rodrigues 93a] ou, entiio, atraves de urn sistema de aprendizado que automaticamente
as detecte e as construa. Vma das linhas de pesquisa deste trabalho investiu no de-
senvolvimento' de urn arnbiente de aprendizado automatico de features no dominio de
funr;6es booleanas. Matheus [Matheus 90] define construr;iio de features como



a aplica~iio de operadores construtivos' a features jei existentes, resultando
na defini~iio de uma ou mais novas features

o proeesso de eonstru<;ao de features e dificil devido ao tamanho do espa<;o definido
pelas features candidatas. Em urn dado instante, 0 numero de features potenciais
que podem ser construidas e uma fun<;ao combinatoria do numero de features que
ja existem, multiplieado pelo numero de operadores construtivos adotados. No caso
geral, 0 proeesso de busca para determinar urn conjunto apropriado de features e in-
tratavel. Sistemas que eonstroem features san viaveis apenas quando articulados a
heuristieas poderosas ou, na terminologia de Aprendizado de Maquina, a biases eor-
retos e poderosos, que possibilitam a redu<;ao do tamanho do espa~o definido pelas
features candidatas[Utgoff 86].

Urn operador construtivo e uma fun<;ao que associa uma n-upla de features a uma
nova feature. As features as quais 0 operador construtivo e aplieado san chamadas
de operandos construtivos. Como por sua vez a feature eonstruida pode servir como
operando, a constru<;ao de features e urn processo iterativo. Desta maneira, operadores
construtivos simples (com aridade4 pequena), podem ser aplicados repetidamente na
constru<;ao de features mais eomplexas. E importante notar que, independentemente da
complexidade da feature obtida, a informa<;ao que ela fornece a respeito das instimcias
e sempre definida como uma eomposi<;ao das features primitivas.

o uso de operadores construtivos viabiliza a interpreta<;ao do processo de constru<;ao
de features como urn problema de busca, como pode ser visualizado na Figura 6.3.
Na figura, cad a no representa urn conjunto de features; 0 est ado inicial represent a 0

eonjunto de features primitivas usadas na descri<;ao do conjunto de treinamento e os
estados finais san conjuntos de features apropriadas para a descri<;ao do conceito. As
transi<;6es de urn estado para outro san obtidas atraves da aplica<;ao de operadores
construtivos.

Devido a natureza composicional do proeesso construtivo, 0 espa<;o de busca pode ser
ilimitado, Le., infinito. Apesar da Figura 6.3 mostrar 0 espa<;o como urn grafo dire-
cionado, a adi<;ao de procedimentos de avalia<;ao de features e de poda pode, eventual-
mente, produzir urn grafo bidirecional e clclico. Como result ado disso, buscas exaustivas
(por exemplo, breadth-first e depth-first - ver Apimdice A, pg. 169) san intrataveis no
caso geral. Solu<;6es praticas do problema de constru<;ao de features devem considerar
uma redu<;ao drastica do tamanho do espa<;o de busca ou, entao, a ado<;ao de heuristicas
efetivas que viabilizam a determina<;ao de urn conjunto de features apropriado.

Urn dos problemas fundamentais em aprendizado construtivo e 0 relacionado a escolha
de qual operador5 construtivo utilizar e, uma vez feito isso, determinar a quais operan-
dos tal operador vai ser aplicado. Mesmo com 0 uso de biases poderosos, 0 processo de

30peradores usados para compor features.
4 Numero de argumentos do operador.
5Pode existir mais do que urn.
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constru~ao de features e, via de regra, computacionalmente caro. E importante observar
que quanto maior for 0 conjunto de features, maior sera 0 numero de possiveis operado-
res construtivos potenciais. No caso de urn no consistindo de ]V features booleanas, 0

numero de caminhos potenciais6 saindo do no e 22"". No caso de existirem duas features
booleanas 11 e 12, a Tabela 6.3 mostra a atua~ao dos posslveis 16 operadores (Opo ate
0p15) que podem ser construidos, ou seja 0Pi(J1, h), i = 0, ... ,15.

OPO °Pl. °P2 °P3 °P4 °P5 °P6 °P7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

°P8 °P9 °P1O °Pll °P12 °P13 °P14 °P15
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Tabela 6.3: Dezesseis Possiveis Operadores Construidos a Partir de Duas Features
Booleanas - 0P1 Corresponde ao and Booleano e 0P7 Corresponde ao or

Sao varios os aspectos a serem considerados em sistemas que implementam apren-
dizado construtivo. 0 sistema Citre [Matheus 90], por exemplo, que e urn sistema de
aprendizado indutivo que usa arvores de decisao para a representa~ao de conceitos,
implement a urn processo de indu~ao construtiva e incorpora as caracterfsticas mais
relevantes de sistemas construtivos.

f
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da arvore de decisao. Embora neste aspecto seja semelhante ao fringe [Pagallo 89,
Pagallo 90] (a ser tratado na Se~ao 6.3, pg. 63), difere deste por abordar 0 processo
de constru~ao indutiva de maneira sistematica. adotando a seguinte sequencia de 4
subprocessos

• Detec~ao da necessidade do uso de features - Vma vez que 0 processo de constru-
~ao de features pode ser computacionalmente dispendioso, uma fase preliminar
para a deteqao da necessidade de novas features e recomendada. t evidente
que em sistemas de aprendizado capazes de adquirir a expressao adequada do
conceito - a partir do conjunto primitivo de features -, 0 processo de cons-
tru~ao de novas features e; obviamente, superfiuo. t importante notar que a
detec~ao da necessidade do uso de uma tecnica construtiva difere da detec~ao
de sua aplicabilidade. A necessidade de novas features pode existir, mesmo nao
existindo a viabilidade de implementa~ao de tecnicas para a sua constru~ao e
vice-versa, ou seja, a implementa~ao de tecnicas de constru~ao de features pode
ser perfeitamente factivel, podendo, no entanto, nao existir a necessidade de novas
features.

Sistemas projetados para a constru~ao automatica de features nao disp5em, fre-
quentemente, de mecanismos para detec~ao da necessidade do uso de features.
Elas sac construidas compulsoriamente.

• Sele~ao de construtores7 - A dificuldade com 0 processo de sele~ao se deve ao
fato do espa~o de construtores potenciais ser intratavelmente grande, na maioria
dos casos. Durante a sele~ao deve ser identificado urn subconjunto pequeno de
construtores potenciais que vao conduzir a urn conjunto de features apropriadas
ao problema de aprendizado em questao.

Operadores simples tern a vantagem de serem aplicaveis a uma vasta gama de pro-
blemas. Em contrapartida, porem, 0 seu uso requer urn numero consideravel de
itera~5es do processo construtivo, de maneira a construir features mais complexas.
Os operadores especificos do problema, por sua vez, podem reduzir a complexi-
dade do processo de constru~ao e, consequentemente, 0 tempo envolvido. Em
contrapartida, entretanto, sac limit ados aquele problema necessitando, eventual-
mente, de esfor~o e conhecimento adicional para serem implementados. Alguns
sistemas usam conhecimento espedfico do dominio, para realizar a sele~ao de
construtores. 0 conhecimento do dominio, geralmente, e especificado na forma
de restri~5es 0 que, de certa forma, provoca indiretamente a incorpora~ao de
tal conhecimento no processo de constru~ao de features e, consequentemente, no
processo indutivo como urn todo.

• Generaliza~iio de construtores - 0 conjunto de construtores evidenciados na fase
anterior pode, dependendo dos metodos de sele~ao usados, ser muito especifico.
Existe, pois, a possibilidade de generaliza~ao desses construtores antes de efe-
tivamente serem incorporados como features. Construtores especificos podem
ser generalizados de maneira analoga a generaliza~oes que ocorrem em alguns
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Figura 6.4: Representac;ao da Relac;ao entre 0 Sistema e 0 Processo de Construc;ao de
Features

metod os de aprendizado (e.g., substituindo constantes por variaveis, eliminando
termos, etc.) .

• Avaliat;ao de features - Vma vez que a adic;ao de novas features aumenta 0

tempo de processamento de urn sistema de aprendizado, eficiencia pode ser fre-
qiientemente melhorada limitando-se 0 numero de features ativas. Atraves de
urn processo de avaliac;ao de features, aquelas menos representativas podem ser
descartadas. A poda de features nao representativas ao processo de aprendizado
nao apenas melhora 0 tempo de aprendizado, como tamMm produz hipoteses
mais precisas e concisas.

Essas quatro fases, perfeitamente delineadas no Citre, nao estao necessariamente pre-
sentes em sistemas que realizam induc;ao construtiva; na maioria das vezes, mesmo
quando presentes, elas nao saD perfeitamente identificadas no sistema.

Na Figura 6.4 0 sistema de aprendizado e 0 processo de construc;ao de features sao
abordados como dois processos separados, muito embora essa separac;ao nao seja, ne-
cessariamente, evidente a nfvel de implementac;ao na maioria dos sistemas. Nessa figura,
I e l' representam instancias de treinamento, F e F' conjuntos de features, H hipoteses
e K teoria do domfnio.

6.3 Aprendizado de Fun~oes Booleanas com Constru~ao
Automatica de Features

Vma arvore de decisao booleana represent a uma func;ao booleana. Cada ramo do no
raiz a uma folha rotulada 1 define urn termo da func;ao. A func;ao representada por tal
arvore e a disjunc;ao de todos os termos assim obtidos, estando, conseqiientemente, na
Forma Normal Disjuntiva - FND.



o aprendizado de uma fun~ao boolean a a partir de sua tabela-verdade parcial consiste
em gerar uma arvore de decisfw que a represente. Como apontado em [Pagallo 90),
a representa<;ao em arvore de decisao de uma fun<;ao booleana com uma descri<;ao
FND pequena tem uma estrutura peculiar: a mesma sequencia de testes de decisao
que conduz a uma folha positiva e replicada na arvore - problema representacional
conhecido como problema da replica~ao.

Devido ao problema da replica~ao durante 0 aprendizado de uma arvore de decisao, a
estrategia de parti~ao deve dividir os exemplos de urn termo em muitos subconjuntos.
Isso faz com que 0 algoritmo exija um numero bem grande de exemplos, de maneira a
garantir que os subconjuntos sejam numerosos 0 suficiente para estimativas probabilfs-
ticas precisas; se isso nao acontecer, 0 processo de subdivisao ira ramificar incorreta-
mente ou, entao, terminara prematuramente. Uma possivel maneira de solucionar este
problema e atraves do uso da conjun<;ao de features nos nos de decisao.

Como ja mencionado, neste trabalho sera abordada a constru~a.o automatica de fea-
tures, especificamente, 0 aprendizado de funr;5es booleanas atraves de indur;ao com
construr;ao automatica de features. t import ante observar que muitas das estrategias
desenvolvidas para aprendizado no domfnio das funr;6es booleanas, podem ser reuti-
lizadas e aplicadas para 0 aprendizado em outros domfnios. Isso acontece, particular-
mente, em situa<;5es nas quais a expressao do exemplo tem a informa~ao (booleana) da
ausencia ou presen~a de determinado atributo. 0 conjunto de tais atributos pode ser
isolado, metod os construtivos de constru~ao de features booleanas podem ser aplicados
e as features assim construidas, incorporadas as expressoes dos exemplos e ao conjunto
de atributos.

6.4 Defini~ao do Operador Construtivo

Para a pesquisa de aprendizado construtivo de fun<;6es booleanas, foi escolhido 0 ope-
rador construtivo

SaD obtidos nos ramos positivos da arvore de decisao. 0 operador relacional relaciona
a feature a seus possfveis yalores.

Seja, por exemplo, a funr;ao booleana f(xI, X2, X3, X4) = L min(l, 3, 5,7) 8 represent ad a
pela arvore de decisao da Figura 6.5.

8Esta nota~a.o e usada para representar uma fun~a.ona Forma Normal Disjuntiva. No exemplo,
a fun~iio f(Xl,X2,X3,X4) : {0,1}4 -+ {0,1} assume valor 1 para os seguintes elementos do dominio:
< 0,0,0,1 >,< 0,0,1,1 >,< 0,1,0,1 > e < 0,1,1,1 >, ou seja f(X1' X2, X3, X4) = X1X2X3X4 VX1X2X3X4 V
XlX2X3X4 V XlX2X3X4.



Figura 6.5: Arvore de Decisao da Fun<;ao f(xl,x2,x3,x4) = 2:min(1,3,5, 7)

Convenciona-se que 0 ramo de urn no que sai a sua esquerda esta associado ao valor 0
do atributo que aquele no represent a, e 0 que sai a sua direita, ao valor 1. Estabelecida
a conven<;ao, a arvore da Figura 6.5 elida como

A expressao da fun<;aopode ser reduzida atraves da constru<;ao da feature que comp6e
os atributos Xl e X4 (estao num ramo de comprimento ~ 2 cuja folha e 1), e a aTVore
passa, entao, a ser aquela mostrada na Figura 6.6.

Ao 1

Figura 6.6: Arvore de Decisao da Func;ao f(xl,x2,x3,x4) = Lmin(1,3,5,7) com a
Feature fl = and(xl = 0, X4 = 1)

No caso geral, a quais pares de < feature operador _relacional valor _da-feature >
o operador contrutivo se aplica vai depender do bias de sele<;aode operandos escolhido
ser root, fringe ou root-fringe, definidos e tratados na proxima sec;ao.

A abordagem de constru<;iio de features adotada neste trabalho deixa 0 algoritmo de
aprendizado definir e ampliar adaptativamente suas proprias features durante 0 pro-
cesso de aprendizado, caracteristica conhecida como bias dinamico.

6.5 Estrategias para Constru~ao de Features

Existem varias estrategias possfveis para constru<;ao de features. A seguir serao dis-
cutidas tres delas: root [Matheus 90], fringe [Pagallo 90] e root-fringe [Nicoletti 92b],
esta Ultima considerada como uma combinac;ao das duas primeiras. As tres estrategias
de composi<;ao sao, na realidade, tres biases disponiveis para a sele<;aodos operandos



do operador construtivo and, que irao compor as features. Os tres biases consideram
apenas os ramos positives - c1asse 1 - da arvore de decisao.

1\~2A~ ·0
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• •o 1
fringe

l)and(Xl = 0,X2 = 0)
2)and(X3 = 1,x2 = 1)

root
l)and(Xl = 0,;['2 = 1)
2)and(xl = 0,X2 = 0)

0\A '0

i~
• •o 1

root-fringe
l)and(Xl = 0,X2 = 0)
2) and( Xl = 0,X3 = 1)

• root - sao selecionadas as duas primeiras features de cada ramo, a partir da
raiz. Compoe a cada passo features com os menores valores de entropia9, ou seja,
features que mais contribuem para a c1assifica~ao

• fringe - sac selecionadas as duas ultimas features de cada ramo. a partir das
folhas. Comp6e a cada passo features com os maiores valores de entropia, ou
seja, features que menos contribuem para a c1assifica~ao

• root-fringe - sac selecionadas a primeira e a Ultima feature de cada ramo.
Comp6e a cada passo uma feature com urn baixo valor de entropia, com uma
outra com alto valor de entropia

A Figura 6.7 mostra, para uma mesma arvore de decisao, a atua~ao de cad a urn dos
tres biases na constru~ao de features. As tres estrategias usam 0 mesmo operador
and para compor as features e diferem entre si, unicamente, na forma como escolhem
os operandos aos quais 0 and vai ser aplicado. A sele~ao dos operandos e realizada
durante 0 processo de aprendizado, a partir da arvore de decisao obtida. Nenhuma
das tres estrategias generaliza ou faz uma avalia~ao dos construtores obtidos. Eles sao,
compulsoriamente, anexados ao conjunto de atributos e cada exemplo do conjunto de
treinamento e expandido com a introdu~ao dos construtores obtidos e seus respectivos
valores.

Como 0 processo de constru~ao de features envolve a constru~ao da arvore de decisao, a
seguir e apresentado 0 algoritmo que constroi iterativamente a arvore de decisao usando

9Nos experimentos por nOsconduzidos, foi utilizada a entropia como funl;ao de avali~ao para a
construl;ao da arvore. Entretanto, qualquer outra funl;ao de avalial;aoaval(t) (ver Capitulo 5 pg. 33)
poderia ter sido utilizada.
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features, bem como as descri~Oes dos algoritmos que implement am os tres biases de
constru~ao de features.

6.6 Descri~ao dos Algoritmos

Dados urn conjunto de features primitivas V e urn conjunto de exemplos E, expressos
em termos de V, 0 algoritmo come~a construindo uma arvore de decisao T, cujos
nos saD elementos de V. Vma vez construida a arvore, urn procedimento iterativo que
implementa urn dos tres biases de constru~ao de features e invocado. Este procedimento
pode ser visualizado na Figura 6.8.

6.6.1 Algoritmo Iterativo de Constru~ao de A.rvorede Decisao com
Constru~ao Automatica de Features

{V: conjunto de features primitivas
E: conjunto de exemplos expressos em funrGo de V}
begin

input : V, E
k - 0 {contador do passo de iterarGo}
'ii-V
repeat

k-k+l
construir a arvore de decisao Tk, usando E expresso em fun~ao de "Tie

conjunto_features - encontra.-feature_n {n = 1,2, 3}
V/c+l - Vie U conjunto_features

until (Vie+! = Vk or I Vie+! I~ M)
output Tic, Vie

end
o processo de constru~ao das features ira - a cada passo da itera~ao - compor,
atraves de conjun~ao, dois nos da arvore. A escolha de quais dos nos e definida pelo
bias utilizado. Os procedimentos que correspondem a constru~ao das features sao



Cada urn dos dois procedimentos: encontra.Ieature_2 e encontra.Ieature_3 constr6i
uma feature para cada folha com r6tulo 1 da arvore, desde que tal folha se encontre
a uma profundidade, na arvore, maior ou igual a 2. Assim, serao construfdas tantas
features quantas forem tais folhas.

o procedimento encontra.Ieature_l constr6i, no maximo, 4 features em cad a passo da
itera~ao, uma vez que este bias sempre elege como operandos do operador and a raiz
da arvore e urn filho seu,desde que estejam num ramo com uma folha rotulada 1.

Obtidas as novas features, 0 conjunto de exemplos e reescrito, ampliando cada exemplo
com a introdu~ao das novas features e de seus respectivos valores. 0 conjunto de
features e tambem atualizado, de maneira a incorporar as features geradas. Com esses
novos conjuntos - de exemplos e atributos - e gerada uma nova arvore de decisao e
o processo se repete. 0 processo termina quando nao sac geradas novas features ou,
entao, quando 0 numerode features geradas atinge urn limite pre-estabelecido - M.

Nos experimentos realizados (ver Capitulo 7, pg. 79) apenas a primeira condi~ao de
parada foi considerada, ou seja, 0 processo de gera~ao de features prossegue ate que
nao sejam mais geradas novas features.

A seguir sac apresentados os tres procedimentos de constru~ao de features, todos eles
acompanhados de urn exemplo de utiliza~ao no aprendizado de uma mesma fun~ao
booleana. Para os tres procedimentos

• T representa a arvore de decisao construfda a partir do conjunto de exemplos,
expressos em fun~ao das features primitivas e das features obtidas ate entao, per
chamadas anteriores a encontra...feature-.i (i = 1,2,3)

• a fun~ao a ser aprendida e dada por J(Xl, X2, X3) = LmineO, 1, 2, 5), ou seja,
I(Xl, X2, X3) = XIX2X3 V XIX2X3 V XIX2X3 V XIX2X3



begin {Bias usa do: root}
input T

conjunto_features ;- 0 {conjunto dE features e inicializado vazio}
raiz_T;- raiz de T {urn dos X1,- __, x71}

para cada ramo correspondente a valor_raiz_T (0 ou 1) de raiz_T,
com comprimento ~ 2

begin
Xi ;- filho de raiz_ T,
para cada ramo correspondente a cada valor -Xi de Xi,

begin
para a primeira folha rotulada 1 encontrada,
if

valor_raiz_T = 0 e valor -Xi = 0 entao
nova_feature = and( not raiz_T,not Xi) 10

valor_raiz_T = 0 e valor -Xi = 1 entao nova_feature = and( not raiz_T,xd
valor_raiz_T= 1 e valor_Xi = 0 entao nova_feature = and(raiz_T,not Xi)
valor_raiz_T = 1 e valor -Xi = 1 entao nova_feature = and(raiz_T,xd

end jf
conjunto_featurEs ;- conjunto_featurEs U nova_feature
abandona 0 ramo

end
end

ret urn conjunto_features
end

Novas Features Construidas

il = and(xl = 0,X2 = 1)

12 = and(xl = 0,X2 = 0)

h = and(x2 = O,Xl = 1)



i\ovas Features Construidas

is = and(h = O,Xl = 0)

14 = and(h == O,Xl = 1)



begin {Bias usado: fringe}
input T

conjunto_features +- 0 {conjunto de features e inicializado vazio}
raiz_T +- raiz de T {urn dos Xl, ... , Xn}

para cada folha rotulada 1, com profundidade maior ou igual a 2,
begin

Xi +- pai de folha; Xj +- avo de folha;
sejam valor_xi e valor_xj os valores dos ramos que conduzem a folha

if
valor_xi = 0 e valor_xj = 0 entao nova_feature = and(not Xi,not Xj)
valor -Xi = 0 e valor _xj = 1 entao nova_feature = and( not Xi ,Xj)
valor_Xi = 1 e valor_xj = 0 entao nova_feature = and(xi,not Xj)
valor_xi = 1 e valor_xj = 1 entao nova-feature = and(xi,Xj)

endif
conjunto_features +- conjunto_features U nova_feature

return conjunto_features
end

Sequencia de Constru~ao de A.rvores usando 0 Bias Fringe

Novas Features Construidas
h = and(x2 = 0,X3 = 1)

12 = and(xl = O,X2 = 0)

13 = and(x3 = 0, X2 = 1)



~ovas Features Construidas

14 = and(x] = 0,X3 = 0)

Novas Features Construidas
is = and(h = 0,14 = 1)

!\ovas Features Construidas: nenhuma
(Constr6i as mesmas da iter~a.o anterior)



begin {Bias 'Usado: root-fringe}
input T

conjunto_features .- 0 {conjunto de features e inicializado vazio}
raiz_T.- raiz de T {urn dos Xl, ... , Xn}

para cada ramo correspondente a cada valor_raiz_T (0 ou 1) de raiz_T~
para cada folha rotulada 1~com profundidade maior ou igual a 2,

begin
seja Xi 0 no pai dessa folha, e valor-xi 0 ramo que chega em folha,
if

valor_raiz_T = 0 e valor -Xi = 0 entao
nova_featuft = and( not raiz_ T~not xd

valor_raiz_T = 0 e valor_xi = 1 entao nova_feature = and(not raiz_T,xi)
valor_raiz_T = 1 e valor_xi = 0 entao nova_feature = and(raiz_T,not Xi)
valor_raiz_T = 1 e valor -Xi = 1 entao nova_feature = and( raiz_T,xj)

endif
conjunto_features .- conjunto_features U nova_feature
end

return conjunto-features
end
Sequencia de Constru~o de .A.rvoresusando 0 Bias Root-Fringe

o desempenho, entre as tres estrategias de composi~ao de atributos~ foi avaliado atraves
de uma serie de experimentos~ tratados detalhadamente no proximo capitulo. Como
o processo de constru~ao de features, por suas caracteristicas interativas~ tern urn alto
custo computacional devido, principalmente, ao numero de vezes que a arvore de decisao
e construida, decidimos investigar metodos que pudessem aliviar tal custo. Urn deles,
proposto e discutido a seguir, investe no pre-processamento do conjunto de treinamento~
extraindo os primos-implicantes da fun~ao e incorporando-os como novas features.



l'\ovas Features Construidas
11 := and(xl := 0, X2 := 0)

12 := and(xl := 0, X3 := 0)

h = and(xl = I,X3 = 1)

Novas Features Construidas
14 := and(h = 0,12 := 1)

15 := and(h := 0, X3 := 1)

Figura 6.18: Root-Fringe - Terceira e Ultima Iterac;ao



6.7 Pre-Processamento do Conjunto de Treinamento

Os charnados metodos de minimizal.;ao de funl.;oes booleanas minimizam as form as nor-
mais de funl.;oes booleanas de uma maneira tipica. Dada uma funl.;ao booleana expressa
na Forma I\'ormal Disjuntiva, urn metodo de minimizal.;ao procura encontrar uma outra
FND equivalente a primeira, que contenha 0 menor numero de produtos envolvendo 0

menor n umero de literais.

Urn metodo de minimizal.;ao bastante utilizado e 0 de Quine-McCluskey [Quine 52,
McCluskey 56]. Este metodo e diretamente aplid.vel a circuit os combinat6rios com
qualquer numero de variaveis de entrada e uma unica varicivel de saida. Metodos de
minimizal.;ao sac baseados no conceito de implicantes primos.

Defini~ao 6.7.1 (Implicante Primo) Uma forma booleanall 0: cobre outro forma boole-
ana 13 se v( 0:) = 1 para todas as atribuifoes de valores que tornam v(j3) = 1, onde v e
uma funfiio de avaliafiio binaria.

Be 0: cobre ,13, e 13 e um produto simples, entao. 13 e um implicante de 0:. Be 13 e
um implicante de 0:, e nenhuma outra forma que possa ser obtida a partir de 13,pela
remo<;aode literais e um implicante de 0:, entao 13e um implicante primo de 0:.

Numa soma minimal de produtos equivalente a uma FND, os produtos devem todos
ser implicantes primos. Desde que uma soma de produtos tern valor 1, sempre que
urn produto nesta soma tern valor 1, todo produto da soma minimal de produtos deve
ser urn implicante da forma normal. AMm disso, se algum produto nao for implicante
primo, ele pode ser substituido por urn implicante contendo urn men or numero de
literais Le., a soma de produtos nao sera minimal. 0 procedimento Quine-McCluskey
gera primeiramente 0 conjunto de todos os primos implicantes da forma normal e,
entao, seleciona 0 subconjunto dos implicantes primos que definem a soma minimal de
produtos.

Ap6s os implicantes primos terem sido encontrados, a soma minimal de produtos e ge-
rada. Os minterms cobertos apenas por urn implicante primo tornam aquele implicante
primo urn implicante primo essencial. Todo implicante primo essencial deve participar
do conjunto minimal.

De uma maneira geral, a determinal.;ao da soma minimal de produtos nao e muito
simples. Alguns dos minterms podem, eventualmente, nao ser cobertos por nenhum dos
implicantes primos essenciais. Quando isso acontece a forma minimal devera conter,
pelo menos, urn implicante primo adicional aos implicantes primos essenciais. Pode
tambem acontecer que nenhum dos implicantes primos encontrados seja essencial. Neste
caso, 0 problema de minimizal.;ao tern mais do que uma solul.;ao. No experimento
descrito no proximo capitulo, foi usado 0 conjunto completo de implicantes primos.



o algoritmo iterativo de constru~ao de arvore de decisao com constru~ao automatica
de features usado foi 0 descrito na Se~ao 6.6.1 pg. 67, antecedido por urn pre-processa-
mento do conjunto de treinamento, conforme mostrado na Figura 6.19.

Quine
MCclus-
key

P
E(V

V

E(V) ~
E(V U P

V ~ V U
~

.onstru~ao
Constru~ao do Conjunto

da de • V _ V U h
, I

Arvore de Features I
Decisao F '

begin inicio pre-processamento

{ ll: conjunto de features primitivas
E: conjunto de exemplos expressos em fun<;aode l'}

input : V, E
P - implicantes primos da fun~ao (aplica~ao do Quine-McCluskey)
E' - exemplos de E expandidos com a adi~ao dos elementos de P

e seus respectivos valores
V'- PUV

output V', E'

6.8 Ambiente Experimental Construtivo

Todos os algoritmos descritos neste CapItulo foram tambem implement ados na lin-
guagem de programa~ao 16gicaProlog, e fazem parte do ambiente experimental mostrado
na Figura 6.20, onde ADF refere-se a Arvore de Decisao com Features. Atualrnente, a
biblioteca de algoritmos para constru~ao de features possui as implementa~6es dos tres
algoritmos root, fringe e root-fringe. Pretendemos, no futuro, estender essa biblioteca
com implementa~6es de outros algoritmos, com vistas a uma possIvel analise te6rica
do problema de constru~ao de features de fun~6es booleanas, que continua ainda urn
problema em aberto.

Foi tambem implement ado urn gerador de exemplos de fun~oes booleanas - ver Figura
6.21 - que, dada a expressao de uma fun~ao booleana na FND, e urn inteiro n, cria
randomicamente urn conjunto de n instancias desta fun~ao, no formato requerido pelo
ambiente.



Biblioteca de
Algoritmos de

Constru~ao de Features

root
fringe

root-finge

1
Algoritmo ADF Exata

Conjunto de
Treinamento Iterativo ADF Podada

Ambiente
ADF Estatisti.c

Conjunto de Experimental

Teste TDIDT
Regras

FND-n- Gerador de
Exemplos de

Fun<;OesBooleanas

Como mencionado anteriormente, 0 ambiente TDIDT implementado permite gerar
qualquer tipo de arvore de decisao. Porem, para viabilizar essa generalidade, bem como
para facilitar a aplicabilidade da fun~ao de avalia~aode atributos, foi necessario utilizar
uma estrutura de dados altamente complexa na constru~ao da arvore. Geralmente, os
algoritmos que manipulam a arvore sao bast ante complexos. No caso de aprendizado
de fun~6es booleanas, entretanto, como os atributos possuem somente dois possiveis va-
lores, a arvore result ante e binaria. No caso especificode fun~6esbooleanas, e possivel
utilizar uma estrutura de dados bem mais simples, ou seja, ao inves de se usar uma
estrutura geral de arvore de decisao, pode-se usar diretamente uma estrutura binaria.
Desta forma, as implementa~6es correspondentes a constru~ao e poda da arvore, bem
como a constru~ao de features utilizando as diferentes estrategias, podem ser simpli-
ficadas. Essa simplifica~ao permite uma maior facilidade para incorporar, no futuro,
implementa~6es de outros algoritmos, bem como outras estrategias de constru~ao de
operadores construtivos.

Este ambiente TDIDT simplificado, denominado ambiente TDIDT para a constru~ao
automatica de features de fun~6es booleanas, ja esta sendo implementado. Os algorit-
mos para a constru~ao da arvore de decisao binaria, mecanismo de p6s-poda e procedi-
mentos necessarios para a analise estatistica da arvore gerada, ja foram implement ados.
A descri~ao dessas implementa~6es encontram-se em [Martins 94]. Os algoritmos para



a construc;ao automatica de features estao em fase de teste e em [Monard 94] estiio
sendo descritos os detalhes de suas implementac;Oes.

6.9 Considera~oes Finais

Neste capitulo foi discutida a importancia da ampliac;iio da linguagem de descric;ao de
exemplos, no aprendizado de conceitos. Tal ampliac;iio foi abordada no dominio de
func;Oes booleanas, atraves de tres algoritmos para a construc;iio de novas features. A
ampliac;iio da linguagem de descric;ao, para aquele dominio, foi ainda abordada con-
siderando 0 tratamento do conjunto de treinamento, atraves de pre-processamento,
para evidenciar os implicantes primos da func;iio, como possiveis novas features. 0
ambiente experimental construtivo, que se articula ao ambiente experimental TDIDT,
foi apresentado e detalhado.



Capitulo 7

Avalia~aoEmpirica dos
Algoritmos para Constru~ao de
Features

Este Capitulo descreve uma serie de experimentos realizados relacionados a apren-
dizado construtivo de fun<;5esbooleanas, utilizando as tres estrategias de constru<;ao
de features discutidas no capitulo anterior. as resultados do desempenho das tres es-
trategias saDapresentados e analisados. Descreve tambem experimentos realizados com
dois metodos de poda no ambiente de aprendizado construtivo de fun<;5esbooleanas:
os metodos de poda da Redu<;aodo Erro e seu Variante sao empiricamente avaliados
usando resultados dos experimentos de constru<;aode features. Por fim, experimen-
tos relacionados ao pre-processamento do conjunto de treinamento, com 0 objetivo de
reduzir 0 numero de vezes que a arvore de decisao e construida, sao descritos e seus
resultados analisados.

7.2 Avaliac;;aodas Estrategias de Construc;;aode Features

as tres biases foram experimentalmente verificados no aprendizado de fun<;6esboole-
anas do tipo I-termo kFND. Vma fun<;aobooleana l-termo kFND e expressa pela dis-
jun<;iiode I termos, onde cada urn deles tem, no maximo, k features. Por exemplo

Com a varia<;aodos valores de I e k pode-se automaticamente gerar fun<;5esa serem
aprendidas que tem diferentes graus de complexidade. Neste trabalho os experimentos
envolveram as cinco fun<;5esbooleanas seguintes



Il(X2,X3,X7,X8,X9,XIO,Xll,XI2,XI5) = 'f7X3xlOV Xl2X9XllV X8X2XlS

!2(Xl,X2,X4,XS,X6,X8,X9,XIO,Xll) = X6XSX4 V XllX2Xl V X9X8XIO
!3(Xl,X2,X3,X4,XS,X6,X7,XIO,Xll) = XSX7X3 V X3X4Xl V XllXIOX2

IIO(Xl,X2,X3,X4,XS,X7,X8,XIO,Xn,XI2,XI4,XI6) = XgXllX4 V Xl2X3XS V XIXl6X7VX2XlDXl4

In (Xl, X3, Xs, X6, xs, X9, Xll, X12, X13, X14, XIS,X16)= X9Xll Xl4V XlSXSXl6 V XlX6Xl3 V Xl2X8X3

Tais fun~6es tern, respectivarnente, a seguinte representa~ao na irnplernenta~ao Prolog
realizada

3-terrno 3FND
fnd(l,[[n X7, X3, XIQ], [XIZ, n Xg, n xu], [Xg, Xz, n XIS]])
fnd(2,[[n X6, n Xs, n X4], [xu, n Xz, Xl], [xg, Xs, n Xla]])

fnd(3,[[xs, n X7, X3], [X6, X4, Xl], [Xu, n XIQ, xz]])

4-terrno 3FND
fnd(10,[[n Xg, n Xu, n X4], [XI2, n X3, n xs], [n Xl, n X16, Xi], [ X2, n XlQ, X14]])

fnd(ll,[[n Xg, Xu, n X14], [XIS, Xs, X16], [n Xl, X6, n xd, [ XlZ, n Xg, n X3]])

Em cada uma das fun~Oes consideradas, as features primitivas comparecem apenas
uma vez e cada urn dos term os das cinco func;6es utilizadas tern, exatamente, 3 features
primitivas.

Nos experirnentos realizados, 0 conjunto original de features primitivas foi ampliado
com a introdu~ao de 25% de features irrelevantes, como sugerido em [Pagallo 90]. Tais
features irrelevantes saa referenciadas neste trabalho como variaveis espurias. Com 0

acrescirno de variaveis espurias, 0 total de features primitivas passa a ser 1.33 * k * [1.

Desta forma, for am introduzidas 3 variaveis espurias nas fun~6es 3-termo 3FND e 4
variaveis espurias nas fun~6es 4-terrno 3FND.

Nos experimentos com as fun~6es 3-terrno 3FND e 4-terrno 3FND, cada uma das cinco
fun~6es (fJ Jz, 13, flOJU) foi usada para criar 15 conjuntos de exemplos de treina-
mento: 5 com 50 exernplos (Grupo A), 5 com 100 exernplos (Grupo B) e 5 com 150
exemplos (Grupo C). Foram, pois, criados 75 conjuntos de exemplos de treinamento.

Para a avalia~ao da precisao das arvores obtidas forarn gerados randomicamente, para
cada func;ao, 3 conjuntos de teste com 20, 40 e 60 exemplos, respectivamente. Tais valo-
res correspondern a aproxirnadarnente 40% de cad a urn dos tres tarnanhos de conjuntos
de treinamento utilizados para 0 aprendizado da func;ao. Isto e, as func;6es aprendidas
com urn conjuntode treinarnento com 50 exernplos, forarn validadas com urn conjunto
de teste com 20 exernplos, as aprendidas com urn conjunto de treinamento com 100
exemplos, foram validadas com urn conjunto de teste com 40 exemplos e as geradas a
partir de 150 exemplos, validadas com urn conjunto de 60 exemplos.

1Do total de features T, as variaveis espurias representam 25% e as features primitivas contidas nas
FND, 75%. Nas fun~oes l-termo kFND utilizadas neste trabalho 0 numero de features primitivas e
dado por k * I. Assim sendo T = T/4 + (k * I), ou seja, T = 4/3 * k * I.



Em cada urn dos grupos (A, B e C), para cada urn dos 5 conjuntos de treinamento,
foi realizado 0 aprendizado da func;ao a ele associ ada, atraves da construc;ao da arvore
de decisao, utilizando cada urn dos biases: root, fringf e root-fringe, bem como 0

aprendizado da func;ao sem a construc;ao de features - aqui referenciado como arvore
exata. As 5 arvores obtidas relativas a aplicac;ao de urn mesmo bias, bem como as
5 obtidas sem aplicac;ao de qualquer bias, foram medidas com relac;ao a uma serie de
caracteristicas relevantes para a avaliac;ao empirica dos algoritmos.

Ao termino desta fase foram obtidas as medidas (media de 5) de caracteristicas das
arvores para cada uma das FND, em cada urn dos grupos A, Bee. As caracteristicas
medidas estao listadas na Tabela 7.1. Tais medidas foram agrupadas por classe de
FND, isto e, 3-termo 3FND e 4-termo 3FND.

NF Nfunero de Folhas
NN Nfunero de NOs
H Altura
CC Comprimento de Caminho
P(%) Precisao da An'ore
NI Nfunero de Itera~oes
Fe Nfunero de Features Distintas Construidas
FA Nfunero de Features Distintas na Arvore
FFA Nfunero de Features na Arvore
PF Nfunero de Primitivas Distintas nas Features da Arvore
FPF Nfunero de Primitivas nas Features
Pr Nfunero de Primitivas Distintas na An'ore
FPr Nfunero de Primitivas na Arvore
Es Nfunero de VariaveisEspUriasna Arvore
FEs Nfunero de VariaveisEspUriasnas Features da Arvore

Vma vez que as func;6es booleanas usadas no experimento foram randomicamente ex-
traidas das classes de func;6es booleanas 3-termo 3FND e 4-termo 4FND, os resultados
exibidos nas Tabelas 7.2 e 7.3 - para os conjuntos de treinamento com 50, 100 e 150
exemplos - mostram a atuac;ao dos tres biases naquelas classes de func;ao, e nao sim-
plesmente em func;6es randomicas individualizadas. As entradas em branco nas tabelas
indicam que a caracteristica em questao nao se aplica. Para uma visualizac;ao mais
rapida entre os desempenhos dos biases, com relac;ao as caracteristicas medidas, opta-
mos por representar varias das medidas obtidas, pelos tres biases, de forma pict6rica.
Nas Figuras, a abcissa identifica 0 bias usado, observando a seguinte convenc;ao

E Exata
F Fringe
R Root
RF Root- Fringe



exata I fringe root I root-fringe
50 exemplos

KF ! 14.8 (0.4) 5.2 (0.4) 12.9 (0.2) 11.1 (0.5)
Nf\ I 28.6 (0.9) 9.4 (0.9) 24.9 (0.3) 21.3(1.0)

H 5.6 (0.2) 4.2 (0.4) 6.2 (0.3) 5.9 (0.4)
CC 100.5 (3.0) 24.0 (5.4) 95.1 (7.1) 76.4 (3.5)

P(%) 82.5 (5.5) 91.5 (3.5) 87.5 (3.5) 84.5 (5.0)
Kl 5.7 (0.4) 4.2 (0.4) 3.7 (0.1)
FC 18.9 (1.5) 9.7 (1.5) 14.1 (0.2)
FA 3.7 (0.3) 2.2 (0.3) 3.1 (0.5)

FFA 3.7 (0.3) 2.3 (0.3) 3.1 (0.5)
PF 7.8 (0.7) 3.5 (0.3) 3.8 (0.4)

FPF 11.5 (1.8) 6.2 (1.4) 7.1 (1.5)
Pr 7.6 (0.4) 0.5 (0.6) 6.1 (0.2) 5.3 (0.4)

FPr 12.5 (0.7) 0.5 (0.6) 8.8 (0.6) 6.3 (004)
Es 004 (0.2) 0.Q2 (0.03) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1)

FEs 0.2' (0.1) 0.2 iO.ll 0.2 (0.1)

NF 24.1 (1.8) 4.0 (0.1) 14.5 (1.5) 14.9 (1.1)
Nf\ 47.0 (3.2) 7.0 (0.1) 28.1 (2.9) 28.9 (2.2)

H 6.5 (0.3) 3.0 (0.1) 6.5 (0.1) 6.5 (0.2)
CC 193.9 (17.8) 12.0 (0.1) 112.7 (11.1) 114.8 (10.0)

P(%) 85.8 (3.5) 100.0 (0.0) 92.5 (4.5) 91.75 (4.0)
NI 4.2 (0.2) 3.9 (0.4) 3.8 (0.2)
FC 16.1 (1.0) 9.7 (1.5) 18.7 (0.7)
FA 3.0 (0.1) 1.9 (0.2) 2.6 (0.2)

FFA 3.0 (0.1) 1.9 (0.2) 2.8 (0.2)
PF 9.0 (0.1) 3.7 (0.5) 4.3 (0.2)

FPF 9.0 (0.1) 5.3 (0.9) 7.1 (0.2)
Pr 9.0 (0.1) 0.0 (0.0) 6.7 (0.5) 6.6 (0.2)

FPr 21.6 (1.0) 0.0 (0.0) 11.3 (1.3) 10.4 (0.6)
Es 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1) 0.2 (0.1)

FEs 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)

KF 27.5 (104) 4.0 (0.1) 15.3 (0.5) 14.3 (0.2)
NN 54.1 (2.8) 7.0 (0.1) 29.7 (1.0) 27.7 (0.5)

H 6.8 (0.2) 3.0 (0.1) 6.7 (0.2) 6.8 (0.2)
CC 236.5 (17.0) 12.0 (0.1) 123.5 (4.7) 114.1 (3.1)

P(%) 88.5 (1.7) 99.0 (0.1) 97.2 (1.3) 95.5 (1.3)
Nl 4.1 (0.1) 3.9 (0.1) 4.0 (0.1)

FC 15.7 (0.6) 9.7 (0.3) 18.5 (0.6)
FA 3.0 (0.1) 2.1 (0.1) 2.6 (0.3)

FFA 3.0 (0.1) 2.1 (0.1) 2.9 (0.2)
PF 9.0 (0.1) 3.9 (0.2) 4.4 (0.2)

FPF 9.0 (0.1) 5.8 (0.4) 7.8 (0.6)
Pr 8.9 (0.1) 0.0 (0.0) 6.4 (0.3) 6.5 (0.2)

FPr 25.3 (0.8) 0.0 (0.0) 11.8 (0.6) 10.1 (0.4)
Es 004 (0.2) 0.0 (0.0) 0.2 (0.1) 0.1 (0.1)

FEs 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)



exata jringf root I root-fringf
50 exemplos

1\F 14.2 (1.0) 5.6 (0.4) 12.6 (0.1) 13.0 (0.2)
N1\ 27.4 (2.0) 10.2 (0.8) 24.2 (0.2) 25.0 (0.4)

H 5.5 (0.1) 4.5 (0.3) 5.8 (0.1) 5.8 (0.2)
ee 92.4 (9.6) 25.6 (3.6) 85.8 (3.0) 87.8 (4.2)

P(%) 67.5 (2.5) 84.0 (5.0) 69.0 (1.0) 67.5 (1.5)
NT 6.5 (0.1) 3.5 (0.3) 3.0 (0.2)
FC 21.6 (0.6) 7.9 (0.9) 11.8 (1.8)
FA 4.5 (0.3) 2.0 (0.2) 1.4 (0.6)

FFA 4.5 (0.3) 2.1 (0.1) 1.4 (0.6)
PF 9.1 (0.7) 3.1 (0.3) 2.0 (0.6)

FPF 12.5 (0.5) 5.1 (0.3) 3.3 (1.5)
Pr 8.2 (0.8) 0.1 (0.1) 6.6 (0.8) 6.8 (0.1)

FPr 11.6 (1.2) 0.1 (0.1) 8.5 (0.3) 9.3 (0.3)
Es 0.4 (0.1) 0.0 (0.0) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1)

FEs 0.3 (0.1) 0.1 (0.1) 0.0 (0.0)

1\F 27.7 (1.3) 6.3 (0.7) 22.4 (1.2) 23.0 (1.0)
NN 54.4 (2.6) 11.6 (1.4) 43.8 (2.4) 45.0 (2.0)

H 6.8 (0.4) 5.0 (0.4) 7.8 (0.2) 8.1 (0.1)
ee 235.0 (16.2) 34.2 (7.8) 209.6 (12.8) 217.8 (6.6)

P(%) 69.8 (0.3) 93.3 (0.8) 78.3 (0.8) 79.3 (1.3)
NT 5.9 (0.1) 4.0 (0.1) 3.8 (0.4)

FC 31.2 (3.2) 10.3 (0.1) 21.2 (2.4)
FA 4.8 (0.2) 2.6 (0.2) 3.7 (0.1)

FFA 4.8 (0.2) 2.6 (0.2) 3.7 (0.1)
PF 12.0 (0.1) 3.9 (0.3) 4.2 (0.6)

FPF 16.3 (0.7) 6.8 (0.2) 9.1 (0.9)
Pr 11.7 (0.1) 0.4 (0.4) 4.4 (4.4) 9.8 (0.2)

FPr 24.8 (0.6) 0.5 (0.5) 17.2 (1.0) 16.6 (0.4)
Es 0.5 (0.2) 0.0 (0.0) 0.4 (O.l) 0.4 (0.1)

FEs 0.1 (0.1) 0.1 (O.l) 0.1 (0.1)

NF 31. 7 (1.3) 5.3 (0.3) 25.9 (0.7) 26.9 (1.7)
N1\ 62.4 (2.6) 9.6 (0.6) 50.8 (1.4) 52.8 (3.4)

H 7.5 (0.5) 4.3 (0.3) 7.7 (0.1) 7.5 (0.1)
ee 285.8 (20.2) 23.6 (3.6) 257.4 (7.0) 252.4 (17.2)

P(%) 72.5 (7.5) 98.8 (1.2) 81.5 (1.8) 77.0 (1.0)
NT 4.7 (0.1) 4.0 (0.1) 4.1 (0.1)
Fe 30.1 (3.9) 10.0 (0.5) 35.2 (3.8)
FA 4.3 (0.3) 2.7 (0.1) 5.5 (0.3)

FFA 4.3 (0.3) 2.8 (0.2) 5.9 (0.3)
PF 12.0 (0.1) 4.1 (0.1) 6.6 (0.1)

FPF 13.7 (1.7) 7.5 (0.3) 15.4 (1.0)
Pr 11.9 (0.1) 0.0 (0.0) 10.2 (0.2) 9.8 (0.4)

FPr 28.1 (0.9) 0.0 (0.0) 20.7 (0.7) 18.3 (1.5)
Es 0.7 (0.1) 0.0 (0.0) 0.4 (0.1) 0.4 (0.1)

FEs 0.1 (0.1) 0.0 (0.0) 0.1 (0.1)



NF: Numero de Folhas - Figuras 7.1 e 7.2
o numero de folhas de uma arvore de decisao expressa 0 numero de regras de decisao
que represent am a arvore em questao. As arvores aprendidas usando fringe sac as
que se expressam com 0 menor numero de regras. As arvores aprendidas com root e
root-fringe SaD expressas com aproximadamente 0 mesmo numero de regras.

o valor de NF para fringe e menor do que para os outros dois biases por urn fator de
2 no minimo e de 5 no maximo.

NN: Numero de Nos H: Altura - Figuras 7.1 e 7.2 - CC: Comprimento
de Caminho
Essas tres medidas de uma arvore se relacionam diretamente ao seu tamanho e forma.
A altura de uma arvore represent a 0 numero maximo de termos que as regras de decisao
que expressam a arvore tern. 0 comprimento de caminho da arvore da uma ideia mais
geral da complexidade da arvore em fun~ao desses parametros.

As arvores aprendidas com fringe sao as menores e de melhor forma. A complexidade
das arvores aprendidas com root e root-fringe e semelhante. 0 valor de CC para fringe
e menor do que para os outros dois biases por urn fator de 3 no minimo e de 10 no
maximo.

• •• • x •
• x

•
x x x x xx

x
•

0 0 • 0 0 0 • 0 0
0 e 0

e e

3-termo 3FND - 0: H .: NF x:NN

P: Precisao da Arvore - Figura 7.3
A melhor precisao na classificac;ao de novos exemplos e obtida pelas arvores geradas
por fringe; para os outros dois biases e semelhante.
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NI: N umero de Itera~oes - Figura 7.4
Por numero de itera~6es entende-se 0 numero de vezes que os dois processos - 0 de
constru~ao da arvore e de constru~ao de features - se repetem. 0 NI e maior para
fringe. Pode se notar, entretanto, a tend€mcia dos numeros de itera~6es dos tres biases
se tornarem os mesmos, a medida que 0 conjunto de treinamento aumenta de tamanho.
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Figura 7.3: (P%)Precisao - 0: 3-terrno 3 FND
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FC: Numero de Features Distintas Construidas - Figuras 7.5 e 7.6
Pode ser notado que esse numero e bem menor para root. Isso se deve ao fato que este
bias constr6i 4 features no maximo por itera~ao. Sob esse ponto de vista, 0 root pode
ser considerado urn metodo economico (e importante lembrar que a cada itera~ao as
novas features SaDincorporadas ao conjunto de treinamento). Em geral, 0 FC e maior
para fringe, chegando, em deteminadas situa~6es, a ser duas vezes maior que 0 numero
de features do conjunto original usadas na descri~ao inicial do conjunto de treinamento.

FA: Numero de Features Distintas na A.rvore - Figuras 7.5 e 7.6
Em geral e maior para fringe. Este fato nao se verifica apenas para a classe das 4-termo
3FND aprendidas a partir de um conjunto com 150 elementos.

50 Exernplos 100 Exernplos 150 Exernplos

2 • • •
• ••

1 • • •
0 0 0 00 0 0 0 0

R R R R R R

Figura 7.5: 3-termo 3FND - 0: (FA)Features Distintas na A.rvore .: (FC)Features
Distintas Constru{das

R R R

Figura 7.6: 4-termo 3FND - 0: (FA)Features Distintas na .Arvore .: (FC)Features
Distintas Constru{das

FFA: Numero de Features na A.rvore
Este numero da uma ideia da distribui~ao das features na arvore. Em todos os biases
a rela~ao FFA/FA ~ 1 e verificada. Isto indica que as features que entram na arvore
aprendida, 0 fazem apenas uma vez.

f fS C SERVIC;::O DE BIBLIOTECA E
If'-!Fc R AC;::AO~_ ..- .~-~._------



PF: Numero de Primitivas Distintas nas Features da Arvore
Este numero se mostrou sempre bem maior nas arvores geradas por fringe. E urn
indicativo que fringf. consegue eleger muito bem quais operand os vao compor as features
que constroi. 0 valor do PF vai aumentando a medida que aumenta 0 numero de
exemplos de treinamento, ate chegar ao limite dado pelo numero total de primitivas da
FND. Este fato nao e observado nos outros dois biases.

FPF: Numero de Primitivas nas Features da Arvore
A rela'.;ao FPF /PF :::::1 e verificada para as arvores aprendidas com fringe. Para os
outros dois biases 0 que se verifica e FPF /PF > 1,0 que indica que as mesmas primitivas
saD utilizadas por mais de uma feature.

Pr: Numero de Primitivas Distintas na Arvore - Figuras 7.7 e 7.8
Este numero e praticamente zero para fringe, indicando que na arvore final somente
comparecem features. Para os outros dois biases isto nao acontece.

FPr: Numero de Primitivas na Arvore - Figuras 7.7 e 7.8
Este numero da uma ideia da distribui~ao das primitivas na arvore. Como comentado
anteriormente, as primitivas praticamente nao comparecem nas arvore geradas por
fringe. 0 valor do FPr, para os outros dois biases, e semelhante. A rela'.;ao FPr/Pr
= 1 indica que as primitivas aparecem apenas uma vez na arvore. Este valor aumenta
a medida que aumenta a repeti~ao das primitivas na arvore. Esta ultima situa~ao
acontece quando a representatividade das primitivas para a expressao do conceito e
pequena. Assim, pode-se dizer que as primitivas aparecem mais proximas das folhas da
arvore quanto maior for a rela~ao FPr fPr. Os resultados obtidos nao permitem realizar
uma compara~ao entre os biases root e root-fringe

R R R
Figura 7.7: 3-termo 3FND - x: (Pr)Primitivas Distintas na Arvore
na Arvore

Es: Numero de Variaveis Espurias na Arvore
o melhor caso e quando Es = 0, indicando que nenhuma variavel espuria comparece
sozinha em urn no de decisao da arvore. Isto e praticamente 0 que acontece nas arvores
criadas por fringe. 0 pior comportamento acontece na constru~ao das arvores exatas,
piorando a medida que cresce 0 conjunto de treinamento. 0 comportamento de root e
root-fringe e medio, ja que algumas variaveis espurias aparecem como nos de decisao
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Figura 7.8: 4-termo 3FND - x: (Pr)Primitivas Distintas na Arvore .: (FPr)Primitivas
na Arvore

das arvores.

FEs: Niunero de Variaveis Espurias nas Features da Arvore
De maneira analoga a Es, 0 melhor caso acontece quando FEs = 0, indicando que
nenhuma variavel espuria comparece nas features que fazem parte da arvore final. 0
comportamento dos tres algoritmos com relac;ao ao FEs e semelhante ao descrito para
Es.

Os resultados obtidos mostram que fringe tern urn comportamento muito superior aos
outros dois biases, enquanto que os comportamentos de root e de root-fringe sac se-
melhantes.

Os biases root e fringe podem ser considerados como opostos, no senti do que 0 primeiro
comec;a a construc;ao das features pela raiz da arvore - onde estao as features que mais
contribuem para a c1assificac;ao - enquanto que 0 segundo comec;a a construc;ao das
features pelas folhas. 0 bias root-fringe pode ser considerado como uma composic;ao
desses dois biases, ja que a construc;ao das features e realizada escolhendo os nos do
inicio e fim dos ramos positivos da arvore.

Deve ser observado que eram esperados resultados distintos para os tres biases, 0 que
efetivamente nao aconteceu. Alem dos experimentos comprovarem a grande superiori-
dade do fringe, nao foi possivel detectar qualquer diferenc;a essencial entre os desem-
penhos de root e root-fringe.

Os resultados mostraram que a introduc;ao de variaveis espurias teve pouco impacto no
aprendizado das func;5es, indicando que os algoritmos realmente ignoram features nao
essenciais.

Como ja mencionado, urn aspecto negativo da constru~ao iterativa de features e 0 seu
alto custo computacional. A .hvore deve ser construida varias vezes ate que 0 criterio



de parada seja satisfeito. Este aspecto negativo foi 0 que nos motivou a pesquisar
formas alternativas de reduzir 0 custo computacional de fringe atraves de urn pre-
processamento dos exemplos. A solul,;ao por nos proposta e a discutida na Sel,;ao 6.7.
pg. 75, que foi avaliada atraves dos experimentos descritos na Sel,;ao 7.4, pg. 97.

7.3 Descri~ao dos Experimentos com Metodos de Poda
e Analise dos Resultados

Como discutido na Sel,;ao 5.7, pg. 45, metodos de pod a sac usados para melhorar a
precisao e compreensibilidade de arvores de decisao. Geralmente, a aplical,;ao de tais
metodos torna as arvores de decisao mais precisas e concisas. Os experimentos descritos
e discutidos a seguir foram conduzidos objetivando examinar 0 quanto a estrategia de
aprendizado construtivo, utilizando os biases root, fringe e root-fringe - que faz uso
de arvores de decisao - pode ser afetada com 0 uso de mecanismos de poda.

Os metodos de poda de RedUl;ao do Erro [Quinlan 87] e seu Variante [Castifieira 90a]
foram escolhidos com vistas a

• investigar a contribuil,;ao do mecanisme de poda quando usado em uma situal,;ao
de aprendizado construtivo

A experimenta<;ao com os dois metodos de poda, bem como a analise comparativa
do desempenho de ambos em uma situal,;ao de aprendizado construtivo, teve por base
dados obtidos do experimento anterior (ver Sel,;ao 7.2, pg. 79), relativos a avalial,;ao
experimental do desempenho dos biases root, fringe e root-fringe.

A Tabela 7.4, extraida das Tabelas 7.2 e 7.3, mostra 0 numero de iteral,;oes necessarias
a obtenl,;ao das arvores de decisao para cada urn dos biases avaliados.

Para as arvores de decisao aprendidas no experimento anterior, ambos os metodos de
poda foram aplicados. Para viabilizar a aplica<;ao dos mecanismos de poda foram cria-
dos 15 conjuntos de testes, formados por exemplos gerados randomicamente. Para cada
FND foram criados 3 conjuntos de testes (com 20, 40 e 60 exemplos, que correspondem
a 40% do numero de exemplos - 50, 100 e 150 respectivamente - utilizados para 0

aprendizado da FND). As arvores podadas foram analisadas com relal,;ao a

NF Numero de Folhas
Nl'\ Numero de Nos
H Altura

CC Comprimento de Caminho
P(%) Precisao da A.rvore

Para a medida da precisao da arvore podada, os mesmos conjuntos de teste do primeiro
experimento foram usados. Com 0 objetivo de facilitar a leitura, alguns dos resultados



4-termo 3FND
fring t I root I root-fring, I

50 exemplo8
6.5 (0.1) I 3.5 (0.3) I 3.0 (0.2)

100 exemplos I
5.9 (0.1) I 4.0 (O.l) I 3.8 (0.4)

150 exemplo8
4.7 (0.1) I 4.0 (O.l) I 4.1 (0.1)

do primeiro experimento sac novamente apresentados nas Tabelas 7.5 e 7.6 sob 0 titulo
sem poda.

Os dois metod os de poda tiveram urn desempenho semelhante; 0 metodo Variante,
entretanto, se mostrou urn pouco mais drastico: a arvore podada pelo metodo da
Reduc;ao do Erro e, geralmente, maior em tamanho do que a arvore podada utilizando
o metodo Variante - Figuras 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12.
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Figura 7.9: (H)Altura 3-termo 3FND - 0: sem poda 0: reduced x: variante

Pode se notar que tanto a precisao - Figuras 7.13 e 7.14 - quanto 0 formato da
arvore obtida usando poda sac sempre melhores quando fringe e utilizado; a diferenc;a,
entretanto, nao e tao significativa quando tais valores sac comparados com os correspon-
dentes das arvores obtidas sem poda. Quando 0 numero de exemplos de treinamento
aumenta, a precisao das arvores geradas usando cada urn dos tres biases e aproximada-
mente a mesma.
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Os resultados obtidos indicarn que se a arvore de decisiio for aprendida usando 0 bias
fringe e urn conjunto de treinarnento corn 100 ou 150 exernplos, os rnetodos de pod a nao
interferern na concisao da arvore obtida e contribuern rnuito pouco para a melhoria de
sua precisao - Figuras 7.13 e 7.14. Este resultado enfatiza a adequa~ao da estrategia
usada pelo fringe, de cornbinar pares de features corn valores altos de entropia (features
que nao contribuern rnuito para a discrimina~ao entre as classes). Nos experirnentos
conduzidos, 0 bias fringe rnostrou-se tao eficiente que rnesrno rnetodos de poda tornarn-
se superfluos quando 0 conjunto de treinarnento tern urn nurnero representative de
exernplos.

o rnecanisrno de poda rnostrou-se conveniente quando a arvore de decisao e aprendida
usando urn dos dois biases root ou root-fringe e urn conjunto de treinarnento corn 100 ou
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Figura 7.11: (NF)N umero Folhas 3-termo 3FND - 0: sem 0: reduced
x: variante
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Figura 7.12: (NF)Numero Folhas 4-termo 3FND - 0: sem
x: variante

150 exemplos. Talvez para conjuntos de treinamento com maior numero de exemplos as
melhorias obtidas com 0 uso dos metodos de poda poderao diminuir. Pelos resultados
dos experimentos evidenciou-se que 0 usa de poda promove a melhoria de arvores
geradas usando root e root-fringt. Pode tambem ser observado, a partir dos resultados
obtidos, que 0 processo de constru~ao de features melhora a precisao e a concisao cia
arvore, mesmo sem 0 usa de poda.
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Figura 7.13: (P% )Precisao 3-termo 3FND - 0: reduced x: variante
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Figura 7.14: (P%)Precisao 4-termo 3FND - 0: sem poda 0: reduced x: variante



Bern bias fringe root I root-fringe
50 exemplo8

sem poda
NF 14.8 (0.4) 5.2 (0.4) 12.9 (0.2) 11.1 (0.5)
NN 28.6 (0.9) 9.4 (0.9) 24.9 (0.3) 21.3 (1.0)

H 5.6 (0.2) 4.2 (0.4) 6.2 (0.3) 5.9 (0.4)
CC 100.5 (3.0) 24.0 (5.4) 95.1 (7.1) 76.4 (3.5)

P(%) 82.5 (5.5) 91.5 (3.5) 87.5 (3.5) 84.5 (5.0)
poda redu~iiOdo erro

NF 9.5 (1.5) 4.7 (0.1) 8.8 (1.2) 8.0 (0.9)
NN 17.9 (2.9) 8.3 (0.2) 16.6 (2.4) 15.0 (1.7)

H 4.7 (0.2) 3.7 (0.1) 5.4 (0.7) 5.2 (0.3)
CC 51.7 (11.9) 19.5 (1.8) 55.6 (12.7) 46.3 (7.5)

P(%) 92.3 (2.8) 96.4 (1.5) 94.3 (2.2) 93.5 (3.0)
poda variante

NF 7.5 (2.4) 4.2 (0.3) 8.3 (1.6) 6.0 (1.3)
NN 14.0 (4.8) 7.4 (0.7) 15.5 (3.1) 11.0 (2.2)

H 3.7 (0.9) 3.2 (0.3) 5.1 (1.2) 4.1 (0.0)
CC 38.3 (15.8) 15.6 (4.5) 52.4 (14.5) 29.7 (9.1)

P(%) 90.7 (3.2) 96.1 (1.2) 90.3 (2.5) 92.4(2.7)
100 exemplo8

sem poda
NF 24.1 (1.8) 4.0 (0.1) 14.5 (1.5) 14.9 (1.1)
NN 47.0 (3.2) 7.0 (0.1) 28.1 (2.9) 28.9 (2.2)

H 6.5 (0.3) 3.0 (0.1) 6.5 (0.1) 6.5 (0.2)
CC 193.9 (17.8) 12.0 (0.1) 112.7 (11.1) 114.8 (10.0)

P(%) 85.8 (3.5) 100.0 (0.0) 92.5 (4.5) 91.75 (4.0)
poda redu~iio do erro

NF 14.1 (0.8 4.0 (0.0) 11.0 (0.7) 9.9 (0.8)
NN 27.1 (1.5) 7.0 (0.0) 21.0 ( 1.4) 18.7 (1.5)

H 5.6 (0.2) 3.0 (0.0) 6.2 (0.3) 5.5 (0.6)
CC 92.7 (9.0) 12.0 (0.0) 78.1 (10.4) 63.9 (9.0)

P(%) 94.6 (0.5) 100.0 (0.0) 98.1 (1.5) 97.8 (1.0)
poda variante

NF 11.5 (0.6) 4.0 (0.0) 10.8 (0.8) 9.6 (0.7)
NN 22.1 (1.2) 7.0 (0.0) 20.6 (1.7) 18.2 (1.4)

H 5.1 (0.2) 3.0 (0.0) 6.2 (0.3) 5.5 (0.6)
CC 71.2 (7.4) 12.0 (0.0) 76.8 (10.6) 61.6 (8.7)

P(%) 94.4 (0.6) 100.0 (0.0) 97.9 (1.5) 97.5 (0.4)
150 exemplo8

sem poda
NF 27.5 (1.4) 4.0 (0.1) 15.3 (0.5) 14.3 (0.2)
NN 54.1 (2.8) 7.0 (0.1) 29.7 (1.0) 27.7 (0.5)

H 6.8 (0.2) 3.0 (0.1) 6.7 (0.2) 6.8 (0.2)
CC 236.5 (17.0) 12.0 (0.1) 123.5 (4.7) 114.1 (3.1)

P(%) 88.5 (1.7) 99.0 (0.1) 97.2 (1.3) 95.5 (1.3)
poda redu~iio do erro

NF 19.2 (1.1) 4.0 (0.0) 12.5 (0.2) 11.9 (0.8)
NN 37.4 (2.1) 7.0 (0.0) 24.0 (0.4) 22.7 (1.5)

H 6.1 (0.1) 3.0 (0.0) 6.5 (0.1) 6.2 (0.0)
CC 142.3 (10.8) 12.0 (0.0) 91.9 (1.5) 85.9 (8.5)

P(%) 96.6 (0.5) 100.0 (0.0) 99.2 (0.6) 98.6 (0.7)
poda variante

NF 16.0 (1.3) 4.0 (0.0) 12.2 (0.3) 11.6 (0.8)
NN 31.0 (2.6) 7.0 (0.0) 23.4 (0.7) 22.2 (1.7)

H 5.9 (0.2) 3.0 (0.0) 6.3 (0.1) 6.1 (0.2)
CC 112.1 (11.7) 12.0 (0.0) 88.8 (2.0) 82.7 (9.8)

P(%) 96.4 (0.7) 100.0 (0.0) 99.0 (0.7) 98.6 (0.7)



NF 14.2 (1.0) 5.6 (0.4) 12.6 (0.1) 13.0 (0.2)
NN 27.4 (2.0) 10.2 (0.8) 24.2 (0.2) 25.0 (0.4)

H 5.5 (0.1) 4.5 (0.3) 5.8 (0.1) 5.8 (0.2)
CC 92.4 (9.6) 25.6 (3.6) 85.8 (3.0) 87.8 (4.2)

P(%) 67.5 (2.5) 84.0 (5.0) 69.0 (1.0) 67.5 (1.5)
poda redu!;8.odo erro

NF 9.6 (1.8) 5.5 (0.5) 9.2 (0.6) 8.9 (0.5)
NN 18.2 (3.6) 10.0 (1.0) li.4 (1.2) 16.8 (1.0)

H 4.7 (0.7) 4.4 (0.4) 5.2 (0.4) . 4.8 (0.4)
CC 54.2 (13.4) 24.6 (4.6) 56.0 (6.0) 51.2 (4.0)

P(%) 87.8 (0.2) 93.8 (2.2) 88.2 (2.20 89.0 (0.2)
poda variante

NF 7.9 (1.5) 5.0 (0.0) 7.9 (0.5) 8.1 (0.5)
NN 14.8 (3.0) 9.0 (0.0) 14.8 (1.0) 15.2 (1.0)

H 4.0 (1.2) 3.9 (0.1) 4.4 (0.8) 4.4 (0.8)
CC 44.0 (10.0) 20.8 (0.8) 47.2 (3.2) 46.2 (3.8)

P(%) 87.2(0.4) 93.2 (2.8) 87.2 (2.0) 88.2 (0.2)
100 exemplo8

sem poda
NF 27.7 (1.3) 6.3 (0.7) 22.4 (1.2) 23.0 (1.0)
NN 54.4 (2.6) 11.6 (1.4) 43.8 (2.4) 45.0 (2.0)

H 6.8 (0.4) 5.0 (0.4) 7.8(0.2) 8.1 (0.1)
CC 235.0 (16.2) 34.2 (7.8) 209.6 (12.8) 217.8 (6.6)

P(%) 69.8 (0.3) 93.3 (0.8) 78.3 (0.8) 79.3 (1.3)
poda redu!;8.odo erro

NF 14.2 (0.4) 5.0 (0.2) 11.3 (0.1) 12.5 (0.7)
NN 27.4 (0.8) 9.0 (0.4) 21.6 (0.2) 24.0 (1.4)

H 5.9 (0.1) 4.0 (0.2) 5.7 (0.3) 6.5 (0.1)
CC 94.6 (3.8) 20.2 (1.8) 77.6 (2.8) 93.4 (8.2)

P(%) 89.3 (2.1) 97.4 (0.2) 92.3 (0.3) 92.0 (0.4)
poda variante

NF 10.5 (1.1) 4.6 (0.2) 8.5 (0.5) 10.0 (0.2)
NN 20.0 (2.2) 8.2 (0.4) 16.0 (1.0) 19.0 (0.4)

H 5.2 (0.2) 3.6 (0.2) 4.6 (0.2) 6.0 (0.0)
CC 63.6 (8.4) 17.0 (1.4) 53.0 (4.2) 68.4 (4.8)

P(%) 88.5 (2.5) 97.3 (0.3) 91.9 (0.3) 91.5 (0.3)
150 exemplo8

sem poda
NF 31.7 (1.3) 5.3 (0.3) 25.9 (0.7) 26.9 (1.7)
NN 62.4 (2.6) 9.6 (0.6) 50.8 (1.4) 52.8 (3.4)

H 7.5 (0.5) 4.3 (0.3) 7.7(0.1) 7.5 (0.1)
CC 285.8 (20.2) 23.6 (3.6) 257.4 (7.0) 252.4 (17.2)

P(%) 72.5 (7.5) 98.8 (1.2) 81.5 (1.8) 77.0 (1.0)
poda redu!;8.odo erro

NF 19.6 (0.6) 5.0 (0.0) 15.1 (2.3) 14.6 (0.6)
NN 38.2 (1.2) 9.0 (0.0) 29.2 (4.6) 27.5(2.0)

H 6.4 (0.2) 4.0 (0.0) 6.6 (0.4) 6.6 (0.1)
CC 148.8 (7.2) 20.0 (0.0) 123.0 (28.2) 105.3 (9.8)

P(%) 91.4 (1.0) 100.0 (0.0) 93.5 (1.1) 91.3 (0.6)
poda variante

NF 13.3 (0.7) 5.0 (0.0) 11.5 (1.7) 8.8 (1.2)
NN 25.6 (1.4) 9.0 (0.0) 22.0 (3.4) 16.6 (2.4)

H 6.2 (0.0) 4.0 (0.0) 6.3 (0.5) 5.2 (0.4)
CC 92.0 (6.8) 20.0 (0.0) 87.2 (19.6) 51.5 (11.1)

P(%) 89.7 (0.1) 100.0 (0.0) 92.8 (1.5) 90.3 (0.1)



7.4 Avaliac;ao da Estrategia de Pre-Processamento do
Conjunto de Treinamento

Como visto na se~ao anterior, 0 fringe foi 0 algoritmo de constru«;ao de features que
apresentou 0 melhor desempenho; em contrapartida, 0 numero de itera~oes realizadas
pelo fringe e sempre maior. A tecnica de pre-processar 0 conjunto de treinamento foi
utilizada com 0 intuito de minimizar 0 numero de itera«;Oes realizadas pelo algoritmo
fringe.

Nos experiment os realizados, 0 conjunto de treinamento foi submetido a urn pre-
processamento e expandido, com a introdu~ao dos implicantes primos da fun~ao, consi-
derados como novas features. Apos a expansao do conjunto de treinamento, 0 algoritmo
fringe foi utilizado. A composi~ao dos algoritmos de pre-processamento e do fringe e
chamada, neste trabalho, de quine-fringe.

Os algoritmos fringe equine-fringe foram avaliados no aprendizado de 21 fun«;oes
booleanas. 0 conjunto das 21 fun«;Oesfoi dividido em 3 grupos com 7 fun«;6es cada,
usando como criterio de agrupamento 0 numero de atributos relevantes em cada fun~ao,
a saber: 3, 4 e 5. Ambos algoritmos adotam como criterio de parada do processo ite-
rativo de constru~ao de features 0 fato Vk+l = vir (ver algoritmo na pg. 67).

A Tabela 7.7 apresenta os resultados obtidos com 0 uso de fringe e quine-fringe no
aprendizado de fun~6es booleanas totais2• Nesta tabela, NI representa 0 numero de
itera~oes realizadas, N F representa a media do numero de folhas das arvores obtidas e
CCIN representa a media dos comprimentos de caminhos das arvores divididos pelos
respectivos numeros de nos. Ela mostra, tambem, 0 desvio padrao obtido.

Numero de fringe (F) quine-fringe (Q-F)
atributos NI KF CC/N NI NF CC/N.

3 4.0(0.75) 4.0(0.75) 1.71(0.38) 2.00(0.00) 3.86(0.83) 1.64(0.42)
4 4.71(1.38) 4.57(0.73) 2.0(0.37) 2.00(0.00) 4.28(0.45) 1.85(0.23)
5 4.14(0.99) 6.0(2.33) 3.05(1.85) 2.00(0.00) 5.43(1.68) 2.35(0.75)

Como esperado neste caso particular - em que a fun~ao a ser aprendida e completa-
mente especificada - 0 quine-fringe tern urn desempenho muito melhor do que fringe,
uma vez que os implicantes primos determinados pelo algoritmo quine-maccluskey saD
precisamente os implicantes primosda fun~ao, e 0 fringe, mesmo tentando, nao con-
segue encontrar features mais representativas para a expressao da fun~ao. Este fato e
evidenciado no numero constante e igual a 2 de itera~oes realizadas pelo quine-fringe.

o algoritmo fringe, apos urn determinado numero de itera~Oes, tambem evidencia como
features os implicantes primos da fun~ao. Os implicantes primos (nao aqueles essenciais)
usados por ambos algoritmos podem, entretanto, diferir. Vma razao possfvel e que
quando da constru~ao da arvore de decisao, 0 teste aplicado para determinar 0 melhor
atributo para particionar 0 conjunto de exemplos, nem sempre en contra apenas urn
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atributo, i.e., a fun~ao de avalia~ao de varios atributos e idEmtica. Ainda assim, ambos
algoritmos constroem a arvore de decisao final usando features que correspondem aos
implicantes primos essenciais (quando eles existem).

Em todos os casos, a media do numero de folhas e do comprimento de caminho diviclido
pelo numero de nos da arvore e maior para fringe.

o proximo teste foi realizado usando conjuntos nao totais de exemplos para construir
a arvore. Para cada fun~ao com 4 e 5 atributos relevantes, 0 experimento foi repetido 3
vezes (com diferentes conjuntos de exemplos de treinamento). Foram usados 3/4 e 7/8
dos exemplos gerados para construir a arvore e 0 rest ante (1/4 e 1/8 respectivamente)
para a verifical;ao da precisao da arvore construida.

E importante notar que muito embora os exemplos us ados para construir a arvore nao
cobrissem a FND a ser aprenclida, os exemplos reservados para testar a precisao da
arvore apenas continham atributos relevantes para 0 aprendizado da formula - isto
explica a alta porcentagem de erro obtido. Tal experimento foi realizado objetivando
medir a real utilidade de encontrar e usar os implicantes primos, tendo informa~ao
incompleta. A Tabela 7.8 e 7.9 mostram os resultados obtidos. Nelas, a porcentagem
de erro e obtida pela divisao do numero de erros de classifica~ao pelo tamanho da
amostra de teste.

Numero de 3/4 7/8
atributos: 4 Q-F F Q-F F

NF 4.62(0.45) 4.14(0.43) 4.62(0.70) 4.24(0.75)
CC/N 2.09(0.24) 1.83(0.23) 2.04(0.29) 1.87(0.40)
% Erro 31(14) 28(6) 47(26) 26(19)

NI 2.19(0.69) 4.24(0.59) 2.14(0.16) 4.38(0.60)

Tabela 7.8: Desempenho de fringe e quine-fringe no Aprenclizado de Fun~6es Booleanas
com 4 Atributos, a Partir do Conjunto de Treinamento Incompleto

Numero de 3/4 7/8
atributos: 5 Q-F F Q-F F

NF 5.51( 1.22) 5.19(1.46) 5.76(1.11) 5.19(1.59)
CC/N 2.48(0.54) 2.28(0.67) 2.65(0.52) 2.27(0.73)
% Erro 31(14) 21(12) 29(9) 18(2)

NI 2.52(0.35) 4.38(0.58) 2.24(0.13) 4.71(1.0)

Tabela 7.9: Desempenho de fringe e quine-fringe no Aprenclizado de Fun~6es Booleanas
com 5 Atributos, a Partir do Conjunto de Treinamento Incompleto

Pode ser observado que, em ambos os casos, ainda que 0 numero de itera~6es do quine-
fringe seja bem menor que 0 do fringe, tanto a precisao quanto a complexidade das
arvores geradas, apresentam os melhores resultados com 0 usa do fringe.



Muitas vezes a linguagem utilizada para a descril,:ao do conjunto de treinamento niio e
rica 0 suficiente para permitir uma descril,:iio concisa do conceito a ser aprendido. Essa
situal,:ao se torna ainda mais drastica quando 0 conceito existe na forma de multiplas
regioes disjuntas no espal,:o de instancias3.

Alem disso, geralmente os metodos de aprendizado indutivo nao consideram inform a-
~oes que correlacionam mais do que uma feature. Essa situa~ao torna 0 aprendizado
do conceito disjunto dificil de ser conduzido pelos metodos tradicionais de aprendizado
indutivo: a presen~a de mUltiplas regioes disjuntas implica a distribui~iio da informa~ao
atraves de varias features. Constru~ao de features pode ser adotada como uma solu~ao
potencial a este problema; a informa~iio que correlaciona features e combinada for-
mando uma nova feature. Atraves da introdu~ao de descritores apropriados, constru~ao
de features pode melhorar a precisao e concisao da hipotese. Os experimentos conduzi-
dos e descritos neste capitulo evidenciaram esse aspecto de constru~ao de features e
comprovaram 0 bias fringe como 0 que produz as melhores hipoteses.

Dois mecanismos de poda foram experimentados em urn ambiente de indu~ao cons-
trutiva e, muito embora tenham promovido 0 nivel da precisao das arvores geradas
pelo root e root-fringe, nao foram muito efetivos quando usados em arvores geradas
pelo fringe. Nas situa~Oes experimentadas, os dois metodos de pod a tiveram desem-
penho semelhante, sendo que 0 Variante mostrou-se ligeiramente mais drastico que 0

da Redu~ao do Erro.

Os experimentos de introdu~iio dos implicantes primos da fun~ao, como features, para
urn posterior processamento pelo fringe mostraram que 0 pre-processamento em questao
nao foi muito conveniente numa situa~iio tipica de aprendizado: aquela em que 0 con-
junto de treinamento esta incompleto.

Apesar do elevado custo computacional, existem varios beneffcios potenciais no uso
de indu~ao construtiva, entre eles: constru~ao de novas features pode permitir uma
maior tolerancia a ruidos [Pagallo 89a]; viabiliza~ao da constru~ao de hipoteses mais
concisas e, quando a constru~ao de features e acompanhada de avalia~ao e poda, 0

tempo necessario ao aprendizado do conceito pode ser reduzido [Drastal 89]. E im-
portante ressaltar, mais uma vez, que os resultados obtidos no aprendizado de fun~Oes
booleanas sac diretamente aplicaveis a situa~Oes reais de aprendizado de conceitos, em
dominios onde a informa~ao disponivel no conjunto de treinamento assinala apenas a
presen~a ou aus€ncia de atributos.



Capitulo 8

Programa~ao L6gica Indutiva
PLI

8.1 Considera~oes Iniciais

Programa~ao L6gica Indutiva e uma abordagem relativamente recente de aprendizado
indutivo de maquina, que busca contornar algumas das limita~6es de abordagens ante-
riores atraves do uso

• de teoria do dominio (ou conhecimento de fundo) na constru~ao da expressao do
conceito a ser aprendido

• de linguagens de descri~ao mais poderosas, no caso, a linguagem de programas
l6gicos

Se por urn lado a ado~ao de linguagens de programas l6gicos comolinguagens de descri-
~aode instancias, conceitos e teoria do dom{nio,viabiliza 0 aprendizado de urn espectro
muito mais amplo de conceitos e promove PLI a uma tecnica indutiva extremamente
poderosa, traz por outro lado, uma serie de problemas que ainda estao come~ando a
ser contornados e/ou solucionados.

Tais problemas estao relacionados, principalmente, ao controle da busca pela expressao
do conceito, uma vez que 0 aprendizado de defini~6esl6gicas requer a explora~ao de
vastos espa~os de descri~6esde hip6teses. Tais espa~os devem, de alguma forma, ser
confinados, de maneira a tornar 0 aprendizado uma tarefa exeqiiivel. A pesquisa na
area de PLI tern investido principalmente em confinar 0 espa~o de busca, impondo
restri~6es as linguagens de descri~ao utilizadas pelo sistema.

Neste Capitulo sao introduzidos a terminologia e os conceitos basicos necessarios it
compreensao de PLI e de seus problemas. Busca e caracterizada como urn problema
especifico de PLI e algumas estrategias sao apresentadas.



Defini~ao 8.2.1 (Cldusula Definida) Uma cldusula definida e uma cldusula que contem
exatamente uma literal positiva. Tem a forma

onde A, B1, B2, ••• , Bn siio dtomos. A literal positiva A e chamada de cabera e B1, ••• , B
Tle chamado de corpo da cldusula definida.

Apenas atomos SaD permitidos no corpo de clausulas definidas. Em Prolog, entretanto,
literais da forma not L, onde L e urn .Homo, SaD permitidas, onde not e interpretado
como negariio-como-falha.

Defini~ao 8.2.2 (Cldusula de Programa) Uma cldusula de programa e uma cldusula
da forma

onde A e um dtomo (i.e., uma literal positiva) e cada L1, ••. ,Lm e da forma B ou -,B,
onde B e um (itomo.

Defini~ao 8.2.3 (Cldusula Unitdria) Uma cldusula unitdria e uma cldusula da forma

ou seJa, uma cldusula de programa (ou cltiusula definida) com 0 corpo vazio.

Na terminologia Prolog uma clausula unitaria e chamada de fato - e algumas vezes
cldusula definida incondicional - e e denotada simplesmente por

Defini~ao 8.2.4 (Cldusula Meta) Uma cltiusula meta Ii uma cltiusula da forma

i.e., uma cldusula sem cabera. Cada Li (i = 1, ... , m) Ii chamada de submeta da
cldusula meta. J!; a negariio pura de L1, ••• , Lm

Defini~ao 8.2.5 (Cldusula Tipada) Uma cldusula e tipada se cada varidvel que com-
parece como argumento das literais da cldusula, estti associada com um conjunto de
valores que pode assumir.



Defini~a.o 8.2.6 (Cltiusula de Base de Dados) Uma cZciusula de base de dados e uma
clciusula de progmma tipada da forma

Defini~a.o 8.2.7 (Formula ou Termo Ground) Seja E urna wff ou um termo. Seja
vars(E) 0 conjunto de variciveis em E. Diz-se que E e ground se e somente se vars(E) = 0.

Defini~a.o 8.2.8 (Programa Logico) Urn conjunto finito de clciusulas de progmma e
chamado de programa logico.

Defini~a.o 8.2.9 Em urn programa logico, 0 conjunto de todas as clausulas de programa
com 0 mesrno predicado p na cabe{:a (e a mesma aridade) e chamado de definiriio de p.

Defini~a.o 8.2.10 (Cltiusula de Horn) Uma clciusula de Horn e uma clciusula que e
uma clciusula de progmma ou uma clausula meta. 1sto significa que uma cZausula de
Horn con tern no maximo uma literal positiva.

8.3 0 Processo de Aprendizado em PLI

o aprendizado empirico de urn unico conceito - predicado - em PLI pode ser formu-
lado como [Muggleton 91~Lavrac 94]

Dados

• urn conjunto de exemplos de treinamento E descritos na linguagem Le e con-
sistindo de

- exemplos positivos, E+
- exemplos negativos~ E-

• uma linguagem de descric;ao L7-{, especificando as restric;6es sintaticas na definic;ao
do predicado p

• teoria do domfnio J(~ descrita na linguagem Lx:-, definindo predicados qi (outros
que p) os quais podem ser usados na definic;ao de p e que podem fornecer in-
formac;ao adicional sobre argumentos dos exemplos do predicado p

• urn operador entre Le and L7-{ com relac;ao a Lx:- que determina se urn exemplo e
coberto por uma clausula expressa em L7-{



• uma defini ~ao 1l para PI expressa em £'}-{, tal que

1l e completal Le'l K 1\ 1l F= £+ I

1l e consistente I Le'l K 1\ 1l ~ £-

8.4 Buscas no Espa~o de Hipoteses

Como j,i discutido, aprendizado de conceitos a partir de exemplos pode ser abordado
como urn processo de busca no espa~o de hip6tesesl 0 qual e orden ado por uma rela~ao
de generalidade entre elas. 0 tamanho do espa~o e as propriedades da rela~ao de
generaliza~aol determinam 0 grau de dificuldade em encontrar a expressao do conceito.

Objetivando lidar com espa~os de hip6teses complexosl alguns aspectos represent a-
cionais da tarefa de aprendizado devem ser analisados e escolhas devem ser feitas. De
acordo com [Kietz 92] I escolhas podem ser feitas relacionadas a

• formalismo de representat;ao - esta relacionado com a linguagem empregada
para a representa~ao dos exemplosl hip6teses e teoria do domfnio. Entre os for-
malismos mail:?usados estao clausulas de Horn (Prolog puro) e c1<iusulasde Horn
sem sfmbolos funcionais (programas Datalog)

• subesparos de busca restritos - a restri~ao freqiientemente imposta ao formalismo
de representac;ao nao e suficiente para evitar que problemas de busca continuem
ainda muito complexos. Assiml restri~oes adicionais sao necessarias - isto pode
ser conseguido atraves de uma nova restri~ao no formalismo representacional oUI

entaol atraves do uso de operadores de generalizac;ao/especializac;ao que dire-
cionam 0 processo de busca

• subesparos restritos da teona do dominio - a forma como a teoria do dominio
e utilizada tern uma importante infiuencia na complexidade da tarefa de apren-
dizado. A teoria do domfniol geralmentel e fornecida ao sistema na forma ground.

• controle na busca - esta relacionado ao uso de heurfsticas que guiam 0 processo
de busca atraves do espac;o de hip6teses. Pode melhorar a eficiencia do sistemal
em detrimento da completeza

Como ja mencionadol a maioria das tecnicas disponfveis de aprendizado de conceitos
pode ser vista como tecnica de busca [Mitchell 82]. E import ante lembrar que para uma
busca ser efetival e fundamental que ela seja conduzida de maneira sistematica. No caso
particular de PLI, para sistematizar a busca no espac;o de hip6teses, e imprescindfvel

ITa! como a 8 - subsoma [Plotkin 71].



que esse espa~o seja estruturado atraves do estabelecimento de uma ordena<;ao de seus
elementos. A estrutura~ao do espa<;o de hip6teses e obtida atraves da introdu~ao de
uma ordem parcial no conjunto de hip6teses2, baseada na opera<;ao de 0 - subsoma.

Defini!;ao 8.4.1 (O-subsoma) Uma clausula C1 e mais geral (fJ-subsoma) do que uma
clausula C2 se e somente se existir uma substitui~oo 0 tal que C10 ~ C2. 0 fato de C1
O-subsoma C2 e nota do por C1 ~ C2.

No contexto da Defini<;ao 8.4, uma clausula e tratada como urn conjunto de literais,
relacionadas entre si via disjun~ao. Por exemplo, a clausula

C1: cena(X) +- sobre(X, Y, Z), circulo(Y)
C2: cena(quadrol) +- sobre(quadrol, anei, E), circulo( anel), plano(E)

1. se C1 fJ-subsoma C2 entao C1 1= C2• 0 inverso nem sempre e verdade.

2. a rela~ao ~ induz urn reticulado no conjunto de todas as c1<iusulas.Isto significa
que para quaisquer duas clausulas existe urn menor limite superior e urn maior
limite inferior e que ambos sao unicos.

• a clausula C1 e pdo menos too geml quanto a cbiusula C2 (C1 ~ C2) se C1
0- subsoma C2

Neste ultimo caso, diz-se que C2 e uma especializa~iio de C1 e que C1 e uma genemli-
za~ii() de C2•



Com 0 espa~o de hip6teses estruturado pela introdu~ao de uma ordem parcial. bus cas
nesse espa~o tornam-se factiveis e podem ser, sistematicamente, realizadas de maneira
bottom-up ou top-down.

Tecnicas que implementam busca top-down SaD conhecidas como ticnicas de especia-
lizariio e consistem basicamente na aplica~ao de operadores, de maneira a obter, a
partir de uma descric;ao geral do conceito, descric;oes mais especializadas. Por outro
lado, tecnicas de generalizac;ao buscam ° espac;o de hip6teses de uma maneira bottom-
up, inicializando a busca a partir dos exemplos de treinamento - hip6teses mais es-
peefficas - usando operadores que as generalizam. A seguir SaD discutidas algumas
das opera~oes mais utilizadas em buscas que utilizam generalizac;Oes e especializac;oes,
respectivamente.

Defini~ao 8.4.2 A menor generalizariio geral - 1993- de duas cldusulas C1 e C2,

denotada por 199(C1,C2), e 0 menor limite superior de C1 e C2, no reticulado de
clausulas induzido pela relariio ~.

Exemplo 8.4.2 199(p(g(a),a),p(g(b),b)) = p(g(X),X)

Deve ser observado que com a substituiriio {X/a}, p(g(X),X) subsoma p(g(a),a) e que
com a substituiriio {X/b}, p(g(X),X) subsoma p(g(b), b).

Os pr6ximos tres algoritmos [Lavrac 94] calculam, respectivamente, a 199 de termos,
199 de literais e 199 de c1<iusulas.

Algoritmo 8.4.1 199 de termos
procedure 199{Tl: termo,T2 : termo)
if T1 = T2

then T1

else if 71 = f( Ul,'" ,Uk) e T2 = f( VI,'" , vd
then f(lgg( Ub vI), ... , 199(Uk, Vk))
else varidvel V, onde a mesma V e usada

sempre como a 199 desses termos
endif

endif
endproc

30ptamos por manter as inieiais da operac;a.o least general generalization - 199 - por ser univer-
salmente aceita.



Algoritmo 8.4.2 Igg de literais
procedure Igg(L]: literal,L2 : literal)
if L1 = sign p(t], ... ,tn) e L2 = sign p(u.], ... ,un)

then sign p(lgg(t], ud, .. ·, 199(tn• un))
else indefinido

endif
endproc

Algoritmo 8.4.3 Igg de cldusulas
procedure Igg(C] :c1ausula,C2 :c1ausula)
if C1 = {L1, ••• ,Ln} and C2 = {K1, ••• ,Km}

then {Ui I Ui = /gg(Lj,Kk) for 1 S;j S;nand 1 S;k S;m and
/gg(Lj, Kk) i- indefinido }

endif
endproc

Literall Literal2 Igg(Literall' Literal2)
g(X,Y). g(Y,X). g(A,B).
g(X,Y). g(X,Y). g(04,B).
eoneate([ ],M,N). eoneate(X, [ ], N). eoncate(A, B, C).
eoneate([ ], [NIM], Z). eoneate([2], [3IY], [2, 3IY)). eoncate(A, [BIC], D).
q([a, b, c, dJ, x, Y). q([a, e, dJ, X, Z). q([a, A, BIC], D, E).
q([a, e, dJ, X, \.T). q([a, b, e, d, e], X, n. q([a,04,BIC],D,E).
q([l, 2], [3,4], [1, 2,3,4)). q([a], [b], [a, b)). q([o4IB], [CID], [.4,EIF]).
q([l, 1, 2, 2,3], q([a, b], q([A,BIC]'

[a, b, a], [1, 1, 2, 2, 3, a, b, a)). [e], [a, b, e]). [DIE), [A,B,FIGJ)·
a([a, b], X, X). a([a, c, dJ, V, V). a([a,AIB], C, C).
aCral, X, X). a([b, e], v', V). a([o4IB], C, C).
p(tree(nil, a, nil)). p(tree(tree(nil, a, nil), a, nil)). p(tree(A, a, nil)).
p([l, 2,3)). p([4, 5,6)). p([o4, B, CJ).
p([l, 2,3,43, 5,6,7)). p([a)). p([o4IB)).
p([ )). p([l, 2, 3, 4,5,6,7,8)). peA).
p([1,2,3)). p([a, b, e, d, ell. p([A,B,CID]).
p([l, I)). p([a, a, b, c, dJ). p([o4,o4IBJ).
p([l, 1, 1, I)). p([2, 2, 2, 3, 4, 5)). p([A, A, A, BIG)).
p([2, 2, 2,3,4,5)). p([l, 1, 1, I)). p([o4, A, A, BIG)).
p(f(X, a), b, e, g(a, b, M)). p(f(X, e),b, d,g(b, a,M)). p(f(04,B), b, C,g(D, E, F)).
p(f(X, a), b, e,g(a, b, M)). p(f(a, X), e, c,g(X, e, N)). p(f(A.,B), C,c,g(B, C,D)).
peA, b, e, D, f(g, h)). peA, b,v,F,p). p(04,b,B,C,D).
p(X, Y, Z,p(X, Y, Z)). p(X, Y, Z,p(X, Y, a)). p(A,B, C,p(A,B,D)).
p(X, X, Y,p(X, X, Y, a)). pea, b, m,p(b, a, n, X)). p(A.B,C,p(B,A,D,E)).
p([ ], [ ], M, [NII), [1, 2,3, 41l-;.l, p([ ], a, j, i, [1, 2, 4, 3, 71K], p([ ]. A, B, G, [1, 2, D, EIFJ,

g(M,lI,·,K)). g(j, 1, ti)). g(B,G,H)).
p([l, 2], [3,4], [1,2,3,4)). p([a], [b], [a, b)). p([o4IB], [CID], [A, EIFJ)·
p(X,Y,Z). p(p(X, Y, Z), Y, Y). p(04,B,C).
p(h(a, b, v, c), h(5, 8), M). p(h(x,y), h(5,8, 7,6),B). p(A,B,C).
p([ ], [ ], [ ], [ )). pea, b, a, b). p(A,B,A,B).
p(1,2,3,4). p([l, 2, 3, 4], [],3, [MINl). p(A,B,3,C).
p(l, 2,3). p(2, 2, 2, 2). [Incompatible predicate symbols]

A opera~ao de 199,como definida anteriormente, e uma opera~ao puramente sintatica.
A utiliza~ao da teoria do dominio expressa extensionalrnente na opera~ao 199introduz



a no~ao semantica na generaliza~ao e da origem a opera~ao de menor generaliza<;iio
geml relativa - rlgg4

A determina~ao da rlgg e abordada mais detalhadamente no contexto do sistema
GOLEAf- ver Capitulo 11, pg. 146 - que a utiliza para direcionar a busca bottom-up
que realiza. Resumidamente, se a teoria do dominio consiste de fatos ground e K de-
nota a conjun~ao de todos esses fatos, a rlgg de dois atom os ground, At e A2, relativa
a teoria do dominio ground K e definida como

De:fini~ao 8.4.3 A menor genemliza<;iio geml relativa - rlgg - de do is exemplos At
e A2 e a sua menor generaliza900 gemllgg(At,A2) relativa a teoria do dominio K,
expressa por

Modelos de uma teoria nem sempre sao finitos. Se a teoria contern clausulas arbitrarias,
o modelo a ela associ ado pode ser infinito (por exemplo, se a teoria contem clausulas
recursivas). Modelos infinitos resultam ern c1ausulas infinitas e, conseqiientemente, ern
uma rlgg infinita entre essas c1ausulas. Ern sistemas que usam a teoria do dominio ern
forma extensional, a restri~ao do modelo associado a teoria do dominio e vital para a
exeqiiibilidade do aprendizado. Formas de restri~ao do modelo associ ado a teoria do
dominio sao tratadas mais detalhadamente nos Capitulos 9 e II.

Inversao de Resoluf;ao

A inversao da resolu~ao foi introduzida como uma tecnica de generaliza~ao ern PLI por
Muggleton e Buntine [Muggleton 88], e consiste na inversao da regra de resolu~ao da
inferencia dedutiva [Robinson 65].

o sistema CIGOL [Muggleton 92a], que emprega a tecnica de inversao de resolu~ao na
generaliza~ao de suas hipoteses, inverte 0 processo de resolu~iio usando 0 operador de
generaliza~ao baseado na inversao da substitui~iio [Buntine 88]. Dada uma wff W, uma
substitui900 inversa e-t da substitui~ao e e uma fun~ao que associa termos de vve a
variaveis, tal que wee-t = vV.
o sistema CIGOL processa exemplos incrementalmente e depende de urn oraculo para
guiar 0 processo de indu~ao. CIGOL e uma extensao do sistema DUCE [Muggleton 87],
cujo algoritmo e niio incremental, e restrito a gera~ao de c1ausulas de Horn proposi-
cionais e nao cria novos descritores.

eIGOL e umalgoritmo relativamente ineficiente porque existem muitos resolventes em
cada passo da inversao da resolu~ao; isso, na maioria das vezes, implica urn numero
muito grande de passos necessarios para a constru~ao da descri~ao do conceito a ser
aprendido. Tentativas de melhoria do eIGOL resultaram no sistema IRES [Rouveirol 90]
(e seu descendente ITOU [Rouveirol 91]), ainda dependentes de urn oraculo, de maneira
a garantir a corretividade, quando da busca ern imensos espa~os.

40ptamos por manter as iniciais da opera!;ao least general generalization - rlgg - por ser univer-
salmente aceita.



A maioria dos algoritmos que usa a inversao de resolu~ao permite a amplia<;a.o da
linguagem de descri~ao de conceitos, atraves da constru~ao de novos descritores -
predicados. Eles sao, entretanto, limitados ou pela dedu~ao, ou por requererem urn
oraculo para manter a eficii'mcia a urn nivel razoavel [Aha 92]. Algoritmos que usam
inversao de resolu~ao nao sac abordados neste trabalho.

Tecnicas de especializa<;ao sac usadas para a realiza~ao de busca top-down no espa<;o
de hipoteses (clausulas). A busca se inicia a partir de hipoteses gerais, e se direciona a
hipoteses mais especificas, atraves da aplica~ao de operadores de refinamento.

Urn operador de refinamento, quando aplicado a uma clausula, determina tipicamente
apenas 0 conjunto de especializa<;6es minimais (mais gerais) dessa clausula, com rela<;ao
a O-subsoma. Uma opera<;ao de refinamento se traduz sintaticamente na

1. aplica~ao de uma substitui~ao a clausula e/ou

2. adi<;ao de uma literal ao corpo da clausula

A tecnica basica de especializa<;ao em PLI e a busca top-down de grafos de refina-
mento. Como men cion ado anteriormente, 0 espa<;o de hipoteses pode ser associado a
urn reticulado, estruturado atraves da ordena<;ao de generalidade entre clausulas, como
decorrencia da aplica~ao de O-subsoma. Neste reticulado, 0 grafo de refinamento pode
ser definido e usado para direcionar a busca de hipoteses mais especificas, a partir das
mais gerais.

Sistemas que utilizam essa tecnica inicializam 0 aprendizado a partir das clausulas mais
gerais possiveis e, repetidamente, especializam-nas ate que nao cubram mais exemplos
negativos; durante a busca os sistemas garantem que as clausulas consideradas cobrem,
pelo menos, urn exemplo positivo [Lavrac 94].

8.5 Considera~oes Finais

Como discutido nos capftulos anteriores, a utiliza~ao de linguagens proposicionais para
a representa<;ao de exemplos e conceitos, tern uma serie de limita<;oes, entre elas, a
dificuldade no uso de teoria do dominio e a impossibilidade do aprendizado de conceitos
relacionais.

Neste capitulo, a fim de contornar aquelas limita~6es, e discutido a amplia<;ao do poder
representacional de sistemas de aprendizado, atraves da ado~ao de linguagens mais
poderosas, baseadas em logica de primeira ordem. Programa<;ao Logica Indutiva com-
bin a tecnicas de programa<;ao logica, com processos indutivos e viabiliza 0 aprendizado
indutivo de conceitos relacionais - aprendidos e expressos como programas logicos -
a partir de exemplos de treinamento e teoria do dominio. Por urn lado 0 uso de lin-
guagens mais ricas, no caso, subconjuntos da logica de primeira ordem, bem como a



possibilidade de incorpora~ao da teoria do domfnio no processo de aprendizado, am-
pliam os limites do espar;:o de conceitos passlveis de serem aprendidos. Por outro lado,
dao origem a uma serie de problemas que necessitam ser tratados, de maneira a vi-
abilizar 0 aprendizado. A maioria dos problemas no uso de PLI esta relacionada a
busca no espa~o de possfveis hip6teses: como controlar, direcionar e garantir 0 termino
de tal busca. A relar;:ao de () - subsoma foi introduzida como uma ordena~ao parcial
no espar;:o de hip6teses - apenas com 0 espa~o estruturado e posslvel realizar uma
busca sistematica. Com 0 espar;:o estruturado, varios operadores podem ser aplicados,
de maneira a direcionar a busca - este capitulo abordou alguns dos mais utilizados.



Capitulo 9

A Teoria do Dominio em PLI

9.1 Considera~oes Iniciais

Como ja comentado anteriormente, a adot;ao de linguagens de descrit;ao mais ricas,
bem como 0 uso da teoria do dominio, muito embora ampliem os limites do espat;o de
hipoteses, dao origem a muitas dificuldades quenecessitam ser contornadas, para que
o aprendizado se torne exeqiiivel.

Este capitulo discute 0 uso e as restrit;Oesimpostas a teoria do dominio, em urn ambiente
de Programat;ao Logica Indutiva. Os dois sistemas PLI mais relevantes - GOLEM e
FOIL, tratados no Capitulo 11, pg. 146 - sao operacionais apenas quando a teoria do
dominio esta expressa extensionalmente.

o uso de clausula generativa, uma forma restrita de clausula de Horn, que permite
a construt;ao de urn modelo finito associado a urn programa, e discutido em detalhes.
Urn algoritmo que verifica se uma dada teoria do domfnio consiste apenas de clausulas
generativas, e por nos proposto assim como sua implementa~ao apresentada.

A "tradut;ao" da teoria do dominio, da forma intencional para extensional, e abordada
atraves de dois algoritmos, por nos propostos. Os algoritmos diferem entre si apenas
com rela~ao a estrategia adotada. Enquanto 0 primeiro constroi 0 modelo associado
a teoria do dominio usando uma estrategia de encadeamento para frente, 0 segundo
constroi 0 modelo usando uma estrategia de encadeamento para tras. A implementat;ao
do segundo algoritmo e apresentada e discutida.

9.2 Restringindo a Teoria do Dominio

A teoria do dominio pode ser expressa em forma intenciorwlou extensional. Ela e des-
crita extensionalmente atraves da identifica~ao de todas as suas instancias. 0 conceito
de par em um jogo de poquer, por exemplo, pode ser extensionalmente descrito pelo
conjunto de todos os pares de cartas que tem 0 mesmo valor, independentemente de
qual seja 0 seu naipe, ou seja, par = {< espada, 7, copas, 7 >, < espada, 7,ouros, 7 >,
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< espada, 7,paus, 7 >, ... ,< copas, rei, espada, rei>}. Descri~Oes extensionais podem
ser inconvenientes por uma serie de razoes, sendo a principal delas a possibilidade de
permitir urn numero infinito de insHmcias. Em muitas situa~oes, consequentemente, e
preferivel apresentar a descri~ao em sua forma intencionaL isto e, em uma linguagem
de descri~ao que permita representa~oes mais compactas e concisas, por exemplo, na
forma de regras de decisao.

A teoria do dominio - usada por sistemas PLI - deve sempre ser restrita antes de
sua incorpora~ao ao processo de aprendizado, caso contrario, a busca pela expressao
do conceito herda a indecidibilidade1 do processo dedutivo.

A maioria dos sistemas PLI exige que a teoria do domfnio esteja expressa extensional-
mente. 0 numero de instancias que a descrevem deve, consequentemente, ser limitado.
No que se segue, ser~io apresentadas e discutidas maneiras de restringir a teoria do
dominio.

A terminologia utilizada nesse capitulo segue a defini~ao de aprendizado de urn unico
conceito em PL!, apresentada na pg. 100.

Defini~ao 9.2.1 (Teoria Ground do Dominio) Uma teoria de dominio J( e ground se
consistir apenas de clausulas unitarias ground.

Defini~ao 9.2.2 (Teoria do Dominio com Aridade Limitada) Uma teoria do dominio
J( tem aridade limitada, se a aridade maxima dos predicados em J( for limitada por
alguma constante j.

Defini~ao 9.2.3 (Clausula Restrita) Uma clausula e restrita se todas as variaveis que
comparecem no corpo da clausula tambem ocorrem na sua cabe9a.

Vma restri~ao comum, que se aplica tanto a linguagem L1{, de descri~ao de hip6teses,
quanto a linguagem LK, de descri~ao da teoria do dominio, e a de permitir 0 uso apenas
de clausulas livres de sfmbolos funcionais.

Defini~ao 9.2.4 (Clciusulas Livres de Bimbolos Funcionais) Uma clausula e livre de
simbolos funcionais se nela nao comparecerem simbolos funcionais, i.e., todos os seus
argumentos sao variaveis ou constantes (simbolos funcionais de aridade 0).

A restri~ao da expressao da teoria do dominio a clausulas unitarias, livres de simbolos
funcionais, (bem como a restri~ao dos exemplos a clausulas ground livres de slmbolos
funcionais) permite que a opera~ao de () - subsoma (ver Definir;ao 8.4.1, pg. 104)

1Urn sistema 16gicoe considerado decidlvel se sempre existir urn procedimento que pode ser usado
para determinar se uma dada f6rmula e vcilidaou nao.



[Plotkin 71], possa ser usada como um procedimento completo de inferencia. Alem
disso, se a teoria do dominio K consistir apenas de chiusulas de Horn generativas livres
de simbolos funcionais, com um valor maximo de aridade de seus predicados fixo, a
inferencia de uma teoria ground do dominio pode ser feita em tempo polinomial, pro-
porcional ao tamanho da teoria do dominio K [Wrobel 87, Kietz 93].

Os principais sistemas que implementam programa~ao 16gica indutiva, GOLEM e FOIL,
assumem que a teoria do dominio esta em sua forma extensional, expressa como fatos
ground. Se a teoria do dominio estiver expressa intencionalmente, ela deve ser conver-
tida em sua forma extensional, para poder ser incorporada ao processo de aprendizado
conduzido por esses sistemas.

Se 0 programa 16gico P, que expressa a teoria do dominio K, consistir de c1<iusulas
arbitrarias - teoria do dominio expressa intencionalmente - 0 modelo M de P pode
ser infinito. A fim de tratar situa~Oes como esta, visando restringir modelos infinitos a
finitos, a no~ao de h-easiness foi estabelecida e e apresentada a seguir [Muggleton 90].

Defini~ao 9.2.5 (Atomo h-easy) Dado um programa l6gico P, um atomo a e h-easy
com rela<;iioa P, para um dado numero natural h, se e somente se existir uma derivafiio
de a a partir de P, envolvendo no maximo h resolufoes binariai2.

Defini~ao 9.2.6 (.Modelo H-easy de Herbrand de P) 0 modelo h-easy de Herbrand de
P - Mh - eo conjunto de todas as instanciafoes de HerbranrP de atom os h-easy de P.

Teorema 9.2.1 Dado um programa l6gico P, para qualquer numero finito h, 0 numero
de atomos h-easy de P e finito.

Exemplo 9.2.1 Para um dado programa niio ground P, representando uma certa teo-
ria do dominio K, 0 calculo de Mh para h = 5 e mostrado a seguir. Clliusulas factuais
do programa estiio mostradas pictoricamente na Figura 9.1.

Seja P 0 program a Prolog a seguir, onde 0 predicado pais(X, Y) representa a rela~ao de
X ser pai ou mae de Y e predecessor(X, Y) representa a rela~ao de X ser um ancestral
de Y.

2Deve ser observado que esta defini<;aoirnplica que fatos constantes do program a 16gicoP sao I-easy
com rele<;aoa P, urna vez que 1 resolu<;aobinciria foi necessaria para derivar cada urn deles.

3Ver [Nicoletti 93, Nicoletti 93a].
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(1) pais(beth,tim).
(2) pais(fred, tim).
(3) pais(jackie,vicky).
(4) pais(tim, vicky).
(5) pais(vicky, annal.
(6) pais(vicky, rachel).
(i) pais(martin, annal·
(8) pais(martin, rachel).
(9) pais(rachel, vera).
(10) pais(rachel, sean).
(11) pais(ed, vera).
(12) pais(ed, sean).
(13) predecessor(X, Z) : -
(14) predecessor(X, Z) : -

pais(X,Z).
pais(X, Y),
predecessor(Y, Z).

(13) predecessor(X, Z) V -,pais(X, Z)
(14) predecessor(X, Z) V -,pais(X, Y) V -,predecessor(Y, Z)

o conjunto dos atomos I-easy com rela~ao a P coincide com 0 Modelo de Herbrand
I-easy de P - lvh. Isso se deve ao fato de nenhuma instancia~ao de atomos I-easy de
P ter sido realizada. Todos os atomos I-easy obtidos foram ground.

M1 = {pais(beth, tim), pais(fred, tim), pais(jackie, t,'icky),
pais(tim, vicky), pais( vicky, anna), pais( vicky, rachel),
pais(martin, annal, pais(martin, rachel), pais(rachel, vera),
pais( rachel, sean), pais(ed, vera), pais( ed, sean)}

M2 eo conjunto de todas as instancia~Oes de Herbrand de atomos 2-easy de P. Deve
ser lembrado que urn atomo a e 2-easy com rela~ao a P, se e somente se existir uma
deriva~ao de a, a partir de P, envolvendo no maximo duas resolu~Oes binarias. A



prOXIma tabela mostra todas as possfveis deriva~oes do programa P, envolvendo 2
resolu~Oes bin arias.

C/ausu/a!
(1 )
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)

C/ausu/a2
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)
(14)

Resolvente (2 resolu~oes binarias)
predecessor(bEth, tim) (IS)
predecEssor(1red, tim) (16)
predecessor(jackie, vicky) (17)
predecessor(tim, vicky) (18)
predecEssor(vicky, annal (19)
predecEssor(vicky, rachel) (20)
predecessor(martin, annal (21)
predeccssor(martin, rachel) (22)
predecessor(rachel, vera) (23)
predecessor(rache/, sean) (24)
predecEssor(ed, vera) (2S)
predecessor(ed, sean) (26)
predecessor(beth, Z) V "'predecessor(tim, Z) (27)
predecessor(fred, Z) V "'predecessor(tim, Z) (28)
predecessor (jackie, Z) V ..,predecessor(vicky, Z) (29)
predecessor(tim, Z) V ...,predecessor(vicky, Z) (30)
predecessor(vicky, Z) V ..,predecessor(anna, Z) (31)
predecessor( vicky, Z) V ...,predecessor( rachel, Z) (32)
predecessor(martin, Z) V "'predecessor(anna, Z) (33)
predecessor(martin, Z) V ""predecessor(rachel, Z) (34)
predEcessor(rachel, Z) V ""predecessor(vera, Z) (3S)
predecessor(rachel, Z) V ..,predecessor(sean, Z) (36)
predecessor(ed, Z) V ..,predecessor(vera, Z) (37)
predecessor(ed, Z) V ..,predecessor(sean, Z) (38)

Pode ser visto que apenas as 12 primeiras deriva~Oes, envolvendo 2 resolu~Oes binarias
(numeradas de 15 a 26), derivam urn atomo (todos eles sao atomos ground neste exem-
plo). 0 conjunto dos atomos 2-easy com rela~ao a P (que inclui os atomos I-easy
tambem) coincide com 0 Modelo de Herbrand 2-easy de P - M2•

M2 = Af! U {predecessor(beth, tim), predecessor (fred, tim), predecessor (jackie, vicky),
predecessor(tim, vicky), predecessor( vicky, anna), predecessor( vicky, rachel),
predecessor( martin, anna), predecessor( martin, rachel), predecessor( rachel, vera),
predecessor( rachel, sean), predecessor( ed, vera), predecessor( ed, sean)}

As proximas tabelas mostram a constru~ao dos conjuntos de atomos 3-easy, 4-easy e
5-easy com rela~ao a P, os quais coincidem com seus respectivos modelos h-easy M3,

M4 and Ms (a coincidencia se deve, novamente, ao fato dos conjuntos de atom os h-easy
serem ground, 0 que previne que a instancia~ao de Herbrand aconte~a na gera~ao do
Mh).

C/ausu/a!
(18)
(18)
(19)
(20)
(19)
(20)
(23)
(24)
(23)
(24)

C/ausu/a2
(27)
(28)
(29)
(29)
(30)
(30)
(32)
(32)
(27)
(27)

Re501vente(3resolu~oes binarias)
predecessor(beth, vicky) (39)
predecessor(fred, vicky) (40)
predecessor(jackie, annal (41)
predecessor (jackie, rachel) (42)
predecessor(tim, anna) (43)
predecessor(tim, rachel) (44)
predecessor(vicky, vera) (4S)
predecessor(vicky, sean) (46)
predecessor( martin, vera) (47)
predecessor(martin, sean) (48)



{predecessor( beth, vicky), predecessor (fred, vicky), predecessor(jackie, anna),
predecessor(jackie, rachel), predecessor(tim, anna), predecessor(tim, rachel),
predecessor( vicky, vera), predecessor( vicky, sean), predecessor( martin, vera),
predecessor( martin, swn)}

Resolvente( 4 resolul;Oes binanas)
predecessor(beth, anl'la)
predecessor( beth, rachel)
predecessor(fred,anna)
predecessor (fred, rachel)
predecessor(jackie,vera)
predecessor(jackie,sean)
predecessor(tim, vera)
predecessor(tim, sean)

Clausula2
(43)
(44)
(43)
(44)
(45)
(46)
(45)
(45)

Clausulal
(27)
(27)
(28)
(28)
(29)
(29)
(30)
(30)

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

1\.f4 M3 U {predecessor(beth, annal, predecessor(beth, rachel), predecessor(fred, anna),
predecessor(jred, rachel), predecessor(jackie, vera), predecessor(jackie, sean),
predecessor (tim, vera), predecessor( tim, sean)}

Resolvente (5 resolu~oes binanas)
predecessor(beth,vera)
predecessor(beth, sean)
predecessor(fred, vera)
predecessor(jred, sean)

Clausula2
(55)
(56)
(41)
(42)

Clausulal
(27)
(27)
(28)
(28)

(57)
(58)
(59)
(60)

{predecessor(beth, vera), predecessor( beth, sean),
predecessor(fred,vera),predecessor(fred,sean)}

p(X) : - q(X).
q(Z).

H {a}
HB {p(a),q(a)}



p(X) : - q(f(X)).
q(Z).

H{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), ... }
H B {a, p( a), q(a), p(J( a)), q(f( a)), p(f(f( a) )), q(J(f( a))), ... }

o Exernplo 9.2.3 ilustra 0 fato de urn prograrna P, que tern urn conjunto finito de
atornos h-easy, ter 0 seu correspondente Modelo de Herbrand 111h. infinito.

Desde que existe urn interesse especial na gerat;ao de modelos finitos de programas, a
seguir sera definida a not;ao de clausulas generativas [Muggleton 90], uma forma restrita
de clausulas de Horn. Se urn programa for expresso como urn conjunto de tais clausulas,
existe a garantia da existencia de urn modelo finito a ele associado. Em outras palavras,
se a teoria do dorninio for expressa como clausulas generativas, e possivel construir urn
rnodelo finito a ela associado.

Segue a defini~ao de uma forma restrita de c1<iusulade Horn P para a qual 0 Modelo
de Herbrand h-easy e finito.

Defini~ao 9.2. 7 (N-Deriva9iio-Atomica)(Fechamento-da-Deriva9iio-Atomica) 0 con-
junto n-derivafiio-atomica do programa P, nn(p), e definido recursivamente como4



• Dn(p) = Dn-1(P)U {A91 ••• 9n: A - B1, ••• ,Bm E P e para cada Bi
3 Bi E Dn-l(p) tal qUE 9i e 0 mgu5 dE Bi e Bn

Defini~ao 9.2.8 (Programa Semanticamente Generativo) 0 programa 16gico P e se-
manticamente generativo se e somente se todo elemento de D"'( P) for ground.

Esta definif.;aosema-ntica corresponde a restrif.;ao sinttitica em programas 16gicos,definida
por

Defini~ao 9.2.9 (Clausula Sintaticamente Generativa) A clausula A - B1, ••. ,Bm e
sintaticamente generativa6 sempre que as variaveis que comparecem na caber;a A forem
um subconjunto das variaveis que comparecem no corpo B1, ••• , Bm. 0 programa 16gico
P e sintaticamente generativo6 se e somente se toda clausula em P for sintaticamente
generativa.

Teorema 9.2.2 Todo programa 16gico sintaticamente generativo P e semanticamente
generativo.

• Para n = 0, DO(P) contem as clausulas unitarias de P. Essas clausulas unitarias
sao ground uma vez que 0 programa 16gico P e sintaticamente generativo

• Suponha que todo elemento de Dn-1(p) seja ground

• Seja A - B1, ••• , Bm uma cltiusulaem P e A9192 ••• 9m urn elemento de Dn(P) _
Dn-1(P) tal que, para cada Bi, existe Bi E Dn-I(P), para 0 qual Oi eo mgu de
Bj e Bf.

Pela hip6tese indutiva cada Bi E Dn-l(p) e ground e, assim, cada BiOj e ground.

Desde que cada OJ e uma substituif.;ao ground e toda variavel em A e encontrada
no domfnio de 0102 ••• Om, segue que A0102 ••• Om e ground, 0 que completa a
prova

E importante notar que 0 Menor Modelo de Herbrand e 0 fechamento-da-derivaf.;ao-
atomica de urn programa 16gico semanticamente generativo sao iguais. 0 exemplo que
segue ilustra este fato [Hogger 90].

°most general unifier (unificador mais geral).
60U range-restricted.



gosta(chris,X) if gosta(X,/ogica)
gosta( bob./ogica)

o Universo de Herbrand para P e 0 conjunto H
ground de P - Gp - e

gosta( chris, chris) if gosta( chris, /ogica)
gosta( chris, bob) if gosta( bob, /ogica)
gosta( chris, /ogica) if gosta( /ogica, /ogica)
gosta(bob,/ogica)

CC if CL
CB if BL
CL if LL
BL

HE = {CC,CL,CB,LC,LL,LB,BC,BL,BB}

o conjunto {BL, CB} C Bp e assim uma interpreta~ao de Herbrand. Para essa in-
terpreta~ao a instancia~ao ground Gp e reproduzida, a seguir, com os valores-verdade
associ ados escritos em lugar de seus atomos.

fa/so if fa/so
verdade if verdade
fa/so if fa/so
verdade

Com esta atribui~ao, todas as clausulas de G p sac verdade. Esta interpreta~ao e, por-
tanto, urn Modelo de Herbrand para Gp e, portanto, urn Modelo de Herbrand para P.
Alem disso, e 0 Menor Modelo de Herbrand de P. Este Ultimo program a e urn pro-
grama 16gico semanticamente generativo porque e urn programa 16gico sintaticamente
generativo. Seu fechamento-da-deriva~ao-atomica e

D*(P) = DO(P) UD1(P) = {BL} U {CB} = {BL, CB}

Teorema 9.2.3 Para todo programa /6gico sintaticamente generativo P, e todo h,
Mh(P) e finito.

Corolario 9.2.1 Para todo programa 16gico sintaticamente generativo P e conjunto de
exemplos el,· .. , en, a rlgg7 de el, ... , en com rela~ao a Mh{P) e finita e tem tamanho
no maximo I Mh{P) In + 1.



9.3 Transforma~ao de Teoria de Dominio Intencional em
Extensional

Como estabelecido na Definic;ao 8.2.9, pg. 102, a definic;ao de um predicado p e 0

conjunto de todas as c1<iusulascom 0 mesmo predicado na cabec;a (e mesma aridade).

Como ja mencionado, a unica maneira de usar uma teoria de dominio P - especificada
intencionalmente - tanto em GOLEM quanta em FOIL, e atraves do uso de uma versao
extensional desta teoria. Esta versao pode ser obtida atraves da derivac;ao dos atomos
que SaD relevantesaos exemplos, como um pre-processamento da tarefa de aprendizado.

Ap6s ter verificado que uma dada teoria de dominio - express a como um programa
l6gico P - consiste apenas de chiusulas generativas (ver Sec;ao9.2.9, pg. 11i), e possivel
construir 0 modelo fin.ito associado a essa teoria, atraves da construc;ao do fechamento-
da-derivac;ao-atomica. Para isso, e necessario um algoritmo que encontre todas as
possiveis conclus6es do programa P. Isto pode ser feito de duas maneiras distintas.
Uma delas, e atraves de um raciodnio que parte dos fatos e se direciona as metas,
conhecido como raciocinio com encadeamento para frente ou raciocinio direcionado por
dados ou, ainda, raciocinio modus ponens. Por exemplo, dado 0 program a P

p(X, Y): -q(X),p(Y).
q(a).
p(b).

pode ser concluido por modus ponens que p(a,b) e tambem um fato.

A outra maneira de conduc;ao do raciodnio e partir das metas, direcionando-se aos fatos,
conhecida como raciocinio com encadeamento para tras ou raciocinio direcionado por
metas.

Em geral, para usar encadeamento pam frente - como base da estrutura de controle
- e necessario considerar os fatos em uma determinada ordem e, para cada fato F, e
necessario encontrar todas as c1<iusulas

em que alguma de suas literais Lij possa ser instanciada com 0 fato F. Para essas
clausulas, uma nova clausula e gerada a partir da antiga, mas sem 0 fato em questao.
Numa clausula cujo corpo e constituido por apenas uma literal, sempre que um fato
instancia com essa literal, a cabec;a da clausula e provada e, conseqiientemente, um novo
fato e obtido. Um aspecto importante a ser considerado e a ordem na qual fatos estao
dispostos. Novos fatos podem ser adicionados a frente daqueles ainda nao considerados,
de maneira que 0 ultimo fato provado sera 0 pr6ximo a ser considerado. Embora essa
abordagem seja conveniente quando 0 objetivo for chegar a uma conclusao 0 mais rapido
possivel, ela nao e apropriada quando for necessario encontrar, sistematicamente, toda
conclusao possivel a partir dos fatos. Para este Ultimo caso, e recomendado colocar os



ultimos fatos provados no final do conjunto de fatos. Tal lista de fatos assemelha-se a
uma fila.

Urn outro aspecto a ser considerado e a presen~a de atomos negados no corpo da
clausula. Os algoritmos apresentados a seguir [Nicoletti 94], adotam a hip6tese do
mundo-fechado8, de maneira que -,L (negar;fw de L) significa que L nao pode ser
provado. Devido a isto, 0 algoritmo de encadeamento para frente assume primeiro
que todas as nega~6es SaD falsas, prova todos os possfveis fatos e apenas considera
como verdade aquelas nega~6es que ainda nao SaDfatos. Deve ser observado que aque-
las negar;6es - sendo verdadeiras - podem, possivelmente, provar novos fatos, com
novas conseqiiencias.

o algoritmo descrito a seguir tern por entrada urn program a P, expresso como urn
conjunto de clausulas e verifica se cada uma delas e generativa. 0 fato de uma das
clausulas nao ser generativa implica 0 conjunto de clausulas nao ser generativo e, con-
seqiientemente, nao haver necessidade do exame das clausulas restantes.

Seja urn programa 16gico P definido como urn conjunto de clausulas {C1, .•• ,Cm} da
forma

Seja variaveis(Lij) 0 conjunto das variaveis que ocorrem na literal Lij. Ao termino da
execur;ao do procedimento

function generativo(P): boolean
generativo ~ verdade
begin

for k = ltom do
begin

B=0
H = variaveis(Ak)
for p = 1 to nk do

B = BUvariaveis(Lkp)
if H (j B then

begin
generativo = false
exit

end
end

end



se generativo(P) for true, entao 0 programa l6gico P consiste apenas de clausulas
generativas. Os principais predicados Prolog, que implementam 0 meta-programa
generativo(P) sao descritos e comentados a seguir.

Este procedimento foi implementado em Prolog. Na implementac;;ao realizada, 0 pre-
dicado de mais alto nivel e verifies_generative «arquivo_entrada>, Flag), que
cuida da abertura e do fechamento do arquivo onde 0 programa Pesta gravado. Cada
cl<iusula deste programa P, armazenada no <arquivo_entrada> na forma padrao

A cl<iusula unit aria - que representa urn fato - e transformada na estrutura (A, [J ).
Ap6s a transformac,;ao, a cLiusula e passada para 0 procedimento generati ve_clause/2,
que e 0 que realmente verifica se a clausula e ou nao generativa. 0 fim do arquivo e
reconhecido pelo generative_clause/2, atraves do atomo empty, que funciona como
criterio de parada, quando 0 programa e composto apenas por cl<iusulas generativas.
A clausula que trata essa situac,;aoe

generative_clause(empty,true):-
!. % corte verde

A segunda clausula do programa generative_clauses/2 trata as cl<iusulas unitarias
do prograrna P. Uma clausula unitaria e generativa se e somente se nao tiver vari<iveis
livres.

generative_clause((Head, D) ,Flag):-
I. ,
copy(Head,Head1),
ifthenelse(numbervars(Head1,O,O),Flag = true,Flag=false).

A terceira cl<iusula daquele programa, que trata de cl<iusulasgerais do programa P, e
rnostrada a seguir.

generative_clause((Head,ListLiterals),Flag):-
freeze_vars((Head,ListLiterals),(FVarsHead,FVarsListLiterals)),
ifthenelse(subset(FVarsHead,FVarsListLiterals),Flag=true,Flag=false).

Deve ser observado que, neste caso, e necessario urn tratamento expHcito das possiveis
variaveis na c1ausula. Este e urn problema delicado, que mostra uma deficiencia no
poder de expressao da linguagem Prolog [O'Keefe 90, Sterling 86].



t importante lembrar que generative_clause/2 e urn meta-programa9 e, como tal,
precisa tratar as variaveis que fazem parte das c1ausulas do programa P como cons-
tantes, de maneira a poder identifica-Ias pelo seus respectivos nomes. Este problema e
solucionado pelo predicado meta-l6gico freeze_vars/2. cuja a~ao e a de transformar
variaveis instanciadas de termos, ern constantes unicas - variGveis frozen. 0 compor-
tamento das variaveis, ap6s a transforma~ao realizada por freeze_ vars/2, e an;ilogo
ao comportamento de COllstantes. 0 predicado freeze_ vars/2, onde FVarsHead e a
lista das frozen variaves da cabe~a da c1ausula (Head) e FVarsListLiterals e a lista
das frozen variaveis do corpo da clausula, esta definido da seguinte forma

freeze_vars«Head,ListLiterals),(FVarsHead,FVarsListLiterals)):-
freeze_oneliteral(Head,O,Nl,FHead),
freeze_listliterals(ListLiterals,Nl,N2,FListLiterals),
collect_frozenvars_oneliteral(FHead,FVarsHead),
collect_frozenvars_listliterals(FListLiterals,FVarsListLiteralsl),
flatten(FVarsListLiteralsl,FVarsListLiterals).

freeze_oneliteral(H,Nl,N2,FH):-
copy(H,FH),
numbervars(FH,Nl,N2).

freeze_listliterals (0 ,N,N,[]).
freeze_listliterals([HIT],Nl,N2,[HlITl]):-

freeze_oneliteral(H,Nl,N3,Hl),
freeze_listliterals(T,N3,N2,Tl).

collect_frozenvars_oneliteral(FTerm,FVarsTerm):-
list_frozenvars(FTerm,FVarsTerm).

collect_frozenvars_listli terals (0 , 0 ) .
collect_frozenvars_listliterals([FTermILFTerms],[FVarsTermIFLVarsTerm]):-

collect_frozenvars_oneliteral(FTerm,FVarsTerm),
collect_frozenvars_listliterals(LFTerms,FLVarsTerm).

list_frozenvars('$VAR'(X),['$VAR'(X)]):-
!. % corte vermelho

list_frozenvars (V, D) :-
functor(V, _,0) ,
! .

list_frozenvars(Term,LVars):-
functor(Term,Func,N),
list_frozenvars(N,Term,LLVars),
flatten(LLVars,LVars).

list_frozenvars (0,Term, D) :-
! .



I > 0,
arg(1,Term ,Arg),
list_frozenvars(Arg,Vargs),
11 is I - 1,
list_frozenvars(ll,Term,Vs).

numbervars('$VAR'(I) ,1,11) '-
! ,
11 is I + 1.

numbervars(Term,ll,12):-
nonvar(Term) ,
functor(Term,lame,l) ,
numbervars(0,I,Term,Nl,12).

numbervars(I,N,Term,Nl,Nl).
numbervars(I,I,Term,Nl,13):-

I < I,
Il is I + 1,
arg(Il,Term,Arg),
numbervars(Arg,ll,12),
numbervars(Il,I,Term,12,N3).

onde 0 predicado numbervars(Term,Nl ,N2) instancia, sucessivamente, as diferentes va-
riaveis em Term, com $VARS(N)e com Nvariando de Nl a N2 - 1. A:fim de exempli:ficar,
suponha que a clausula do programa P sob investiga<;ao seja

e generative_clause/2 sera ativado, que por sua vez ativara freeze_vars/2, como
mostrado a seguir.

x = '$VAR' (0)
Y = '$VAR' (1)
Z = '$VAR' (2)
Ll = ['$VAR' (1) • '$VAR' (2) • '$VAR' (0) • '$VAR' (1) • '$VAR' (0)]
L2 = ['$VAR' (2). '$VAR' (2). '$VAR' (2), '$VAR' (2). '$VAR' (0). '$VAR' (1)]->

Assim, se 0 programa verifies_generative/2 e interrogado com urn arquivo que
contem 0 seguinte programa

parent(beth,tim).
parent(fred,tim).

parent (martin, anna) .
parent(martin,rachel).



parent(jackie,vicky).
parent(tim,vicky).
parent(vicky,anna).
parent(vicky,rachel).

parent(rachel,vera).
parent(rachel,sean).
parent(ed,vera) .
parent(ed,sean).

predecessor(X,Z):- parent(X,Z).
predecessor(X,Z):- parent(X,Y),predecessor(Y,Z).

ele sera bem sucedido, com a variavel Flag - que indica se urn programa e generativo
ou nao - instanciada com a constante true.

Os predicados auxiliares sUbset/2, list/i, flatten/2, append/3 etc., tern imple-
mentat;6es simples (ver [Monard 93a, Monard 93b]) e nao serao tratados aqui.

9.3.2 Algoritmos para a Gera~ao do Fechamento da Deriva~ao Ato-
mica de urn Programa L6gico Generativo

A seguir sao apresentadas duas vers6es do algoritmo para a gera!;ao do fechamento-
da-derivat;ao-at6mica (De:finit;ao 9.2.7, pg. 116) de urn programa 16gico generativo P.
A primeira usa raciocinio de encadeamentopara frente, e a segunda, raciocinio de
encadeamento para tnis. Em ambas as versoes, P e urn programa 16gicode:finido como
o conjunto de clausulas generativas {Ct, ... ,Cm}, sendo cada c1<iusulada forma

begin
input P
fila_fato_naousado ;- :filade todos os fatos
fila_fato_usado ;- 0
fila_clausula - :filade todas as clausulas C (que nao sao clausulas unitaria)

repeat
while fila_fato_naousado i- 0 do

begin
let F a primeira literal em fila_fato_naousado
for cada Cern fila_clausula que possui em seu corpo uma literallO que

"casa" com F do
begin
criar a nova clausula C' a partir de C removendo a literal F ap6s as

necessarias instanciat;6esll das variaveis em C terem sido feitas
if C' for uma clausula unitaria

then adicionar C' como ultimo elemento de fila_fato_naousado

lOSe existirern atornos negados no corpo da clausula, ap6s a prirneira itera!;a.o fila_fato_naousado pode
conter a nega!;a.o de urn fato provado considerando a hip6tese do rnundo fechado.

11Bindings.



end
end

for cada atomo negado -,B de clausulas em fila_clausula tal que B nao "casa"
com nenhum dos atomos em fila_fato-t/.sado adicionar -,B como 0 primeiro
elemento de fila_fato_naousado

until fila_fato_naousado = 0
output fila_fato_usado
end

Versao II - Encadeamento para Tras

begin
input P, H Depth

begin 111ode! ~ 0
repeat considere uma clausula C de P

if C for uma c1<iusulaunitaria
then 111ode! ~ 111odel UC
else

begin
H Depth = H Depth - 1
if H Depth ~ 0 then

repetir 0 procedimento para cada Li de C e incrementar 0 111odel
end

until todas as clausulas de C tenham sido consideradas
output 111odel
end

Discussao da Implementa~ao da Versao II

Na implementa~ao realizada, 0 predicado de mais alto nivel e

que cria 0 modelo heasy de profundidade Hdepth do programa P, gravado no arquivo
<arquivo_entrada>, gravando esse modelo no <arquivo_saida>.

De maneira analoga a implementa~ao anterior, este predicado cuida da transforma~ao
de cada clausula do programa P, armazenada em <arqui vo_entrada> na forma padrao,
para a estrutura mostrada na Se~ao9.3.1 e grava esta estrutura na memoria principal
em uma forma conveniente, facilmente acessada pelo predicado clause_considered/2.

o predicado Prolog que faz a gera~ao do modelo e 0 run_heasy /2, atraves do meta-
programa heasy/2, usando como parametros: cada clausula do programa que repre-
senta a teoria do dominio, e 0 numero inteiro fornecido como a profundidade desejada
para 0 modelo.
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clause_considered(Prog,_),
heasy(Prog.HDepth).
fail.

o meta-programa heasy/2 (atraves do meta-programa auxiliar heasy/3 que controla
a profundidade da prova) executa basicamente cada uma das metas - cabe~as - das
c1<iusulas do programa P, com respeito ao programa P. 0 meta-program a tenta, pois,
provar que cada meta segue logicamente do program a P. Isto e realizado utilizando 0

Motor de Inferencia do Prolog, que realiza a prova dos program as utilizando estrategia
de encadeamento para tras.

Em casos reais, 0 program a P - que especifica a teoria do domfnio em forma inten-
cional - nao e constitufdo somente de cIausulas Prolog puro. E de se esperar que
ele possua rela~6es extral6gicas, tais como opera~6es aritmeticas, rela~6es de ordem,
etc., expressas atraves dos varios predicados pre-definidos da linguagem Prolog. Estes
predicados nao saa definidos por cIausulas no programa P e, portanto, precisam ser
tratados de forma diferenciada, uma vez que devem ser executados diretamente pelo
Prolog. 0 predicado system_literal/l e responsavel por reconhecer esses predica-
dos pre-definidos do Prolog. Finalmente, 0 predicado herbrand_instantiation/l e
responsavel por lem brar a( s) meta( s) provada( s). Segue a listagem dos procedimentos
mais importantes.

heasy([ProgIProgs],Depth,HDepth):-
heasy(Prog,Depth,HDepth),
heasy(Progs,Depth,HDepth).

heasy(Prog,Depth,HDepth):-
literal(Prog) ,
clause_considered(Prog,Body),
Depth1 is Depth + 1,
Depth1 < HDepth,
heasy(Body,Depth1,HDepth),
herbrand_instantiation(Prog).

heasy(Prog,Depth,HDepth):-
system_literal (Prog),
Prog.

% predicado pre-definido
% nao conta qualquer resolucao binaria

heasy(not not Prog,Depth,HDepth):-
I.,



heasy(not Prog,Depth,HDepth):-
not heasy(Prog,Depth,HDepth).

herbrand_instantiation(Literal):-
not already_in(Literal),
insert(Literal).

As implementat;6es realizadas para transformar a teoria do domfnio da forma inten-
donal para a forma extensional fazem parte do Ambiente de Aprendizado Relacional
PLI, descrito a seguir.

9.4 0 Ambiente de Aprendizado Relacional - PLI

o am biente de aprendizado relacional, mostrado na Figura 9.2. e formado, ate 0 mo-
mento, pelos dois sistemas de programat;ao l6gica indutiva mais representativos, difun-
didos e utilizados - GOLEM e FOIL - tratados detalhadamente no Capitulo 11.

~ mFOIL ij



Neste ambiente, 0 Modulo que transforma a teoria do domini0 da forma intencional
em extensional, indicado por ~= = = =~, pode ser utilizado. A expressao extensional e
gerada apenas para teoria do dominio expressa como chiusulas generativas. 0 papel
do customizador de primeira ordem eo de adequar as entradas ao formato exigido por
cada urn dos softwares.

Entre todos os sistemas PLI desenvolvidos, os sistemas GOLEM e FOIL sao os que
apresentam urn maior nfunero de situat;Oes de aprendizado aplicadas a problemas reais.
Ambos tern implementac;Oes razoavelmente eficientes e estao disponiveis via ftp. Pro-
blemas e novas versOes sao anunciados via lista de usu{nios e listas de AM em geral.
No ambiente ja estao instaladas as versOes GOLEM 1.0 Alpha {1J de outubro de 1990
e a versao GOLEM de agosto de 1992. Na ultima versao 0 trace de execut;ao esta
mais inteligivel, mas a maneira de operat;ao e os recursos que 0 GOLEM oferece sao,
praticamente, os mesmos em ambas as versOes.

o FOIL esta disponivel na versao 5.1, 6.0 e 6.1 (esta Ultima aindaem fase de testes). As
tres Ultimas versOes do FOIL diferem entre si quanto a detalhes operacionais, algumas
Opt;Oesdisponiveis e valores defaults.

Apesar dos sistemas GOLEM e FOIL realizarem a busca no espat;o de hipoteses em
sentidos opostos, bottom-up e top-down, respectivamnte, eles pertencem a uma mesma
classe de sistemas PLI, conhecida como classe dos sistemas empiricos. Sistemas PLI
empiricos tipicamente aprendem a definit;ao de urn unico predicado a partir de urn
nfunero razoavel de exemplos. Nesta classe de sistemas empiricos encontram-se, tamMm,
os sistemas mFOIL [Dzeroski 91], LINUS [Lavrac 90] e MARKUS [Grobelnik 92], que
pretendemos obter e instalar futuramente como parte deste ambiente.

o sistema PLI mFOIL implementa 0 algoritmo FOIL com algumas alterat;Oes na forma
de condu~ao da busca e criterio de parada, objetivando melhorar 0 tratamento dado
a ruidoso Enquanto 0 FOIL usa uma heuristica de ganho de informa~ao, baseada em
entropia,o mFOIL usa uma estimativa de precisao como heurfstica de busca. Essa esti-
mati va de precisao pode ser a estimativa de Laplace ou uma mais sofisticada, chamada
de m-estimativa [Cestnik 90, Cestnik 91].

o mFOIL, assim como uma versao simplificada do GOLEM - identificada por GOLEM-
SI - estao implement ados em Quintus Prolog para ambiente de WS. As versOes
disponfveis de ambos nao estao operacionais, uma vez que nao dispomos ainda do
ambiente de desenvolvimento Quintus Prolog.

o sistema PLI LINUS adota uma filosofia urn pouco diferente dos sistemas PLI tradi-
cionais. 0 LINUS pode ser visto mais como urn ambiente PLI de integra~ao de sistemas
proposicionais, que induz hip6teses na forma de clausulas DHDBI2• Tais clausulas sao
tipadas (cada variavel esta associada a urn possfvel conjunto de valores) e tern a forma

onde T e urn atomo e L1, ••• , Lm sao literais, restritas a defini~Oesnao recursivas de
predicados e a tipos nao recursivos. A principal ideia em LINUS e transformar urn

12Deductive Hierarchical DataBase.



problema de aprendizado relacional descrito na representa~ao DHDB, em uma tarefa
de aprendizado proposicional. Para tanto, LINUS incorpora os sistemas de apren-
dizado proposicional Assistant [Cestnik 87], NEWGEM [Mozetic 85] e CN2 [Clark 87,
Clark 91].

a sistema PLI MARKUS [Grobelnik 92] e urn derivado do sistema MIS [Shapiro 83],
que melhora alguns dos aspectos considerados ineficientes no MIS. as principais melho-
ramentos que 0 MARKUS oferece saD: uso de todos os fatos positivos e negativos de
uma vez, remo~ao de clausulas incorretas e redudantes, uso de nega~ao, gera~ao otimal
do grafo de refinamento e controle do espa~o de busca atraves de varios parametros.

9.5 Considera~oes Finais

Neste capftulo foram discutidas maneiras de incorporar a teoria do domfnio, relativa a
urn certo problema, na tarefa de aprendizado. Foram abordadas, tambem, form as de
restringir a linguagem de descri~ao da teoria do domfnio, objetivando limitar 0 espa~o
de busca de maneira a tornar a tarefa de aprendizado exeqiifvel.

Uma forma restrita de c1<iusulade Horn - c1<iusulagenerativa - foi discutita em
detalhes, uma vez que se a teoria do domfnio J( for expressa como urn programa gene-
rativo, existe a garantia da existEmcia de urn modelo finito a ela associada.

Urn algoritmo que verifica se uma dada teoria do domfnio J( consiste de chiusulas
generativas foi por nos proposto, e os principais predicados que fazem parte de sua
implementa<;ao, foram apresentados e discutidos.

Dois algoritmos, que geram urn modelo associado a urn programa utilizando, respecti-
vamente, as estrategias de encadeamento para frente e encadeamento para tras foram
propostos. as principais predicados que participam da implementa~ao do segundo
deles, que e mais eficiente, foram tambem apresentados e discutidos.



Capitulo 10

Linguagem de Descri~ao de
Hip6teses em PLI

Considera~oes Iniciais

o uso de logica de primeira ordem - como linguagem de expressao de instancias, teoria
do dominio e hipoteses - expande os limites do espa~o de conceitos passiveis de serem
aprendidos e, consequentemente, se mostra como uma alternativa as restri~5es impostas
pelo uso de uma logica proposicional. Foi provado, entretanto, que urn problema de
PLI que usa c1ausulas de primeira ordem como linguagem de descri~ao de instancias,
teoria do dominio e hipoteses induzidas e, no caso geral, indecidivel [Plotkin 71a]. Se,
por urn lado, 0 uso de logica de primeira ordem expande os limites do aprendizado,
por outro, tal uso deve ser controlado e restrito, caso contrario 0 processo se torna
indecidivel. Com 0 objetivo de tornar 0 problema do aprendizado em PLI decidivel,
varias restri~5es podem ser aplicadas a propria linguagem, bem como a c1ausulas nela
expressas. Na pnitica, sistemas PLI adotam varias restri~5es sintaticas e semanticas
que objetivam, tambem, limitar a complexidade do problema de aprendizado.

A restri~ao mais frequentemente usada por sistemas PLI e a que confina a expressao do
conceito apenas a c1ausulas de Horn ordenadas. Neste capitulo, as restri~5es a c1ausulas
de Horn serao abordadas considerando c1ausulas de Horn livres de simbolos funcionais
e c1ausulas de Horn com simbolos funcionais.

o conceito de ij-determinafiio e usado em PLI com 0 objetivo de restringir a linguagem
de descri~ao de hipoteses. Na literatura disponivel relacionada a ij-determina~ao podem
ser evidenciadas diferentes interpretac;5es associadas a esse conceito. Isso acontece,
tambem, com conceitos que subsidiam a de:fini~ao de ij-determina~ao.

o objetivo deste capitulo e apresentar, discutir e analisar criticamente as diferentes
interpreta~6es dadas a ij-determina~ao e conceitos associados, procurando evidenciar
o que precisamente cada uma delas objetiva quando usada como urn bias na restri~ao
da linguagem de descri~ao de hipoteses, em urn ambiente de programa~ao logica in-
dutiva. Subjacente a esta discussao existe a intenc;ao de buscar uma concordancia



entre as diferentes interpreta~Oes, visando uma unifica~ao da conceitua~ao referente a
ij-determina~ao.

No que segue, uma c1<iusulade Horn sera sempre considerada como uma clausula de
Horn ordenada1 definida como

Defini~ao 10.1.1 Uma clciusula de Horn e ordenada se existe uma rela~ao de ordem
total sobre as literais que fazem parte do corpo da clciusula.

Linguagem de Descri~ao de Hip6teses sem Simbolos
Funcionais

Considerando uma linguagem de descri~ao de hip6teses [?t livre de sfmbolos fun-
cionais1 os pr6ximos conceitos podem ser usados para restringir as hip6teses aprendidas
(clausulas de Horn livres de sfmbolos funcionais)l expressas em [?t.

Defini~ao 10.2.1 (Clciusula Livre de Simbolos Funcionais) Uma cldusula e livre de
simbolos funcionais quando os termos que nela comparecem siio apenas varidveis e/ou
constantes (simbolos funcionais de aridade 0).

e uma cldusula de Horn ordenada, entao as variciveis de entrada da literal Li sao
aquelas varidveis aparecendo em Li que tambem aparecem em alguma literal da c1dusula
A -- L11 ... I Li-1; todas as outras varidveis que aparecem em Li sao chamadas de
variaveis de saida.

Tabela 10.1 mostra alguns exemplos de vari<iveis de entrada e de safda em literais de
uma cliiusula.

Alguns sistemas PLI restringem a linguagem de descri~ao de hip6teses permitindo
clausulas de Horn com variaveis ate uma determinada profundidade. Seguem duas
de:fini~Oesequivalentes de profundidade de varidveis em uma c1<iusulade Horn.



_I ~(xJ,i,), 1__ L_2
L
_3_---+- __

L
_4__

I = Xl e X2

p(Xl,X2) - q(Xl,X3). p(X3, X2), r(X2).
I = Xl 1= X2 e X3 1= X2
o =X3

p(X 1,X2, X3) - q(Xl, Yl, Z3), r(X2, Y2, Z3), S(X3, Y2, Z2), t(Z2, Z3, Zd·
I = Xl 1= X2 e Z3 1= X3 e Y2 1= Z2 e Z3
0= Yl e Z3 0= Y2 0= Z2 0= Zl

P(Xl,X2) - q(X1, Yd, r(Zl,Z2), S(Zl, X2, Z). t(Z, Z2, ~1l).
I = Xl 1= Zl e X2 1= Z e Z2
0= Yl 0= Z1 e Z2 O=Z 0= IF

Faridveis que aparecem na cabe~a da clausula tem profundidade zero. Caso contra rio,
seja Li a primeira literal que contem a variavel V e seja d a maxima profundidade das
variaveis de entrada de Li,' entao a profundidade de V e d + 1.

As variaveis Xl,' .. ,Xn que aparecem na cabe~a da clausula tem profundidade zero.
Beja V uma variavel que aparece pela primeira vez na literal Li. Beja d a maxima
profundidade de qualquer outra variavel em Li que aparece na clausula

o proximo exemplo justifica a necessidade de ampliar as Definic;oes 10.2.3 e 10.2.4, de
maneira a englobarem 0 tratamento de uma literal sem qualquer variavel de entrada.

Nesta clausula, as variaveis Xl e Yl aparecem pela primeira vez na literal q2(Xl, Yl).
Desde que niio existem variaveis em q2(Xl, Yl) que tenham aparecido previamente em
p(X, Y) - q1(X, Z) (i.e. q2(Xl, Yl) nao tem variaveis de entrada), de acoroo com
am bas as defini~oes, profundidade(Xl) e profundidade(Yl) sao indefinidas.



Ainda com rela~ao as duas defini~6es anteriores de profundidade de variaveis, e impor-
tante notar que sistemas PLI que usam uma abordagem top-down de refinamento de
clausulas, nao especializariam uma clausula adicionando a ela uma literal sem variaveis
de entrada - as variaveis desta literal ficariam noo ligadas (ou livresy e, consequente-
mente, sem qualquer utilidade para 0 sistema [Lavrac 93]. Entretanto, sistemas PLI
que adotam uma abordagem bottom-up de generaliza~ao de hipoteses, eventualmente
podem construir literais sem variaveis de entrada, como a literal q2(Xl, Y 1) do Exem-
plo 10.2.1. Uma sugestao nossa [Nicoletti 94a, Nicoletti 94c], para evitar esse problema,
e acrescentar a Defini~ao 10.2.3

Se uma literal niio tem variaveis de entrada, todas as variaveis aparecendo na literal
tem profundidade 1

e a Defini~ao 10.2.4

Se qualquer outra variavel de Li noo aparecer na cldusula

Defini~ao 10.2.5 (Profundidade de CLausula) A profundidade de uma clausula e a
maxima profundidade entre as profundidades de varidvel da cldusula.

A Tabela 10.2 mostra alguns exemplos de profundidade de variaveis em urn clausula.
As dependencias entre variaveis, estabelecidas pelas suas profundidades, impoem uma
ordem parcial entre as literais de uma clausula, como pode ser visto nas Figuras 10.1 e
10.2.

Atraves da imposi~ao de urn limite a profundidade ma.xima de variaveis i, a complexi-
dade sintatica de clausulas expressas em linguagens livres de sfmbolos funcionais pode
ser restrita. A proxima defini~ao de determinar-iio foi adaptada para 0 caso de chiusulas
livres de sfmbolos funcionais.

• uma literal em uma cldusula e determinada se cada uma de suas variaveis que nao
aparece nas literais que precedem a literal em questiio, tem apenas uma ligar-ao
possivel, dadas as ligafoes das variaveis que aparecem nas literais previas



clausula (C) Xl X2 X3 Yl Y2 Zl Z2 Z3 profundidade(C)
P(XI,X2) - g(XI,X2)· 0 0 0
P(XI,X2) - g(XI,X3).

P(X3,X2),
r(X2). 0 0 1 1

P(X1,X2,X3) - g(XI'yI,Z3),
r(X2, Y2, Z3),
S(X3, Y2, Z2),
t(Z2,Z3,ZI)' 0 0 0 1 2 4 3 1 4

p(Xl,X2,X3) - g(YI,X2),
r(X3, Zl. X2, Yl),
S(Y2,XI, Z3),
t(Y2, Z3, Z2, Zl). 0 0 0 1 1 2 3 1 3

p(Xl,X2,X3) - g(Xl,Z2),
r(Z2,X3, Yd,
S(Yl,ZI,X!l,
t(X2. ZI, Z2, Y2),
U(ZI, Yl, Y2, Z3). 0 0 0 2 4 3 1 5 5

P(Xl,X2,X3) - g(Yl , X 2, Y2),
r(XI,Z3,YI,Z2),
S(X3, ZI). 0 0 0 1 1 1 3 2 3

Defini~ao 10.2.7 (i-determinariio) [Lavrac 941 A restrifiio de determinariio e chamada
i-determinafiio para um dado valor maximo i de profundidade de variavel.

Defini~ao 10.2.8 (ij-determinafiio) [Lavrac 941 Beja j uma constante inteira tal que
apenas a classe de problemas de PLI onde todos os predicados da teoria do dominio J(

tem aridade no maximo j seriio considerados (j e referenciado como limitante de ari-
dade). Dado um limitante de aridade j entiio i-determinafiio implica ij-determinariio.

t importante observar que enquanto i e j restringem a complexidade sintatica de
clausulas, a no~ao de determina¢o e essencialmente uma restri~ao semantica, uma vez
que depende de urn dado conjunto de exemplos de treinamento, bem como da teoria
ground do dominio.

Deve ser observado que em linguagens de descri~ao de hipoteses livre de simbolos
funcionais, restringir a tarefa de aprendizado ao aprendizado apenas de clausulas ij-
determinadas, e sinonimo de constru~ao de clausulas de Horn onde

Linguagem de Descri~ao de Hip6teses com Simbolos
Funcionais

A utiliza~ao de linguagens de descri~ao de hipoteses com simbolos funcionais permite
a defini~ao de termos outros que apenas variaveis e constantes e da origem ao con-
ceito de termo determinado. Este conceito e, posteriormente, usado na defini~ao de



Figura 10.1: Ordem Parcial Imposta pela Profundidade de Variayeis em p(Xl, X2, X3)
~ q(Xl, X2),s(Y2,Xl, Z3),r(X3, Zl, X2, Yl ),t(X2, Z3, Z2, Zl)

ij-determina\(ao para linguagens de descri\(ao de hipoteses que permitem sfmbolos fun-
cionais.

A seguir sao apresentadas tres defini~Oes de termo determinado, encontradas na li-
teratura. Algumas imprecisOes nessas defini\(oes sao discutidas e, com base nessa dis-
cussao, sugerimos algumas possfyeis altera~oes nas defini~Oesem questao [Nicoletti 94a,
Nicoletti 94c].

o termo t e determinado com rela(fao a literal Lm+1 se e so mente se para toda substi-
tuirao () tal que



u(Z1,Y1,Y2,Z3)

t ,
t{X2, Z1, Z2, Y2)

Figura 10.2: Ordem Parcial Imposta pela Profundidade de Variaveis em p(X1,X2,X3)
+- q(X1, Z2), r(Z2, X3, Y1),s(Y1, Zl,X1),t(X2, Zl, Z2, Y2),u(Zl, Y1, Y2, Z3)

existe urn unico atomo Lm+1eb E .M(K), i.e., para qualquer e existe uma unica
substitui9GO ground valida b cujo dominio e constituido pelas variaveis em t

Note que as substituic;:Oes vcHidas para urn termo determinado t em qualquer literal
Lm+! sao func;:oes das substituic;:Oes aplicadas a urn certo nurnero de outros terrnos
Sl, ••• , Sd da literal Lm+1• Neste caso, diz-se que a literal Lm+1 tern grau d com relac;:ao a
t. Pode se restringir uma linguagem de descric;:ao de hip6teses estabelecendo urn limite j
ao maximo grau de qualquer literal com relac;:ao a qualquer termo. De maneira analoga,
pode se restringir uma linguagem de descric;:ao de hip6teses estabelecendo urn limite i
a maxima profundidade de qUalquer literal2 na c1ausula constru£da [Muggleton 90].

Existern alguns pontos a serem considerados com relac;:ao a Definic;:ao 10.3.1. Nela, nao
foi estabelecido como a "determinac;:ao de urn termo" deye ser examinada. 0 criterio
de derminac;:ao de terrnos deve ser aplicado a termos em literais, na ordem em que tais
termos comparecem, ou a posic:;ao que 0 termo a ser examinado ocupa na literal, e
irrelevante e seu exame independe do exame previa de qualquer outro termo?

De acordo com a Definic;:ao 10.3.1, os pre-requisitos para urn termo t ser determinado
com relac;:ao a uma literal Lm+! e que para toda substituic;:ao e tal que

2Em [Muggleton 90] 0 conceito de profundidade de literal nao esta formalmente definido; e intro-
duzido atraves de exemplos, e considera como termos apenas variliveis.



existe um unico atomo Lm+18~ E .:\1(K), ou seja, para tal 8 existe uma unica subs-
titui~ao ground valida (; que tem por dominio as variaveis em t. Algumas situa~6es a
serem consideradas sac discutidas a seguir.

• quando 0 termo t na literal Lm+1 tem alguma variavel que tambem comparece
em outros termos em qualquer literal anterior da clausula, entao, desde que uma
das pre-condi~6es para t ser determinado com rela~ao a Lm+1 estabelece que a
substitui~ao 8 deve ser tal que {L1,L2, ... ,Lm} C .A.1(K), 0 dominio de t deve
ser um subconjunto de variaveis de t ao inves de as variaveis em t. Em outras
palavras, 0 dominio de 8 deve ser 0 conjunto das variaveis livres de t

• se as variaveis que aparecem em t tambem aparecem em outros term os de Lm+1'
a Defini~ao 10.3.1 nao estabelece claramente qual substitu.i~ao deve ser aplicada
aquelas variaveis: 8 or b (ver Exemplo 10.3.1)

• e evidente que algum 8 que verifica as condi~6es A8 E [e {L1,L2, ... ,Lm} C
M(K), pode especificar apenas variaveis que estao em {L1, L2, ••• , Lm}. Assim
sendo, como verificar se Lm+186 E .A.-1(K), se b e apenas aplicada a variaveis em t
e se Lm+1 tem outros termos, com variaveis que nao comparecem nem em t e nem
em L1, L2, •• , , Lm? Uma maneira, por nos sugerida, de lidar com essa situa~ao, e
a de considerar 8 como um 8 estendido, de maneira a incluir as variaveis de Lm+1

(exceto aquelas que aparecem em t). Isto poderia estar implicitamente indicado
na defini<;~lO,se ela especificasse um unico atomo ground Lm+18b. Especificando
esse fate, a defini~ao estaria implicitamente estabelecendo que a substitui~ao 8
teria em seu dominio as variaveis de Lm+1 (exceto aquelas que aparecem em t),
de maneira a obter um atomo ground.
Se uma extenSGOde 8, como a proposta, nao puder ser considerada, eventualmente
existirao variaveis em Lm+1 (outras que aquelas em t), apos a aplica~ao de 8.

.Neste caso, nao e possivel dizer nada com rela~ao a unicidade de b, que e 0 que
import a para que um termo seja determinado com rela~ao a uma literal (ver
Exemplo 10.3.2)

• outro ponto a considerar na Defini~ao 10.3.1 esta relacionado ao fato de permitir
(ou nao) que a substitu.i~ao 6 possa ser uma substitui~ao vazia. Este sera 0 caso
quando, apos a aplica<;ao de 8, Lm+1 () E M(K); este fato, obviamente, torna a
unica substitui~ao (; a substitui~ao vazia E

e suponha que 0 termo f(M, N, X) deva ser examinado para verificar sua determina{:iio,
com rela{:iioa literal s(M, f(M, N, X». Niio esta claramente estabelecido qual substi-
tui{:iio deve tomar ground a variavellvf.



onde 0 termo f(X. HT) deve ser examinado para verificar a sua determina~ao com
re/ayao a literal r(Z,f(X, 11')). Beja ainda [; = p(l) e .:\If(K) dado por

q( 1,2)
r(a, f(L 3))

1. p(X)8 E [;
2. q(X, Y)8 c M(K)

Pela defini~ao original, a substitui~ao 6 deve considerar apenas TV (uma vez que X foi ja
substituido usando 8), e portanto Z permanece new ligada; assim sendo r(Z, f(X, W))86
nunca estara rwm modelo ground. Se, entretanto, 8 for estendida como

Como nada foi dito a respeito do dominio da substitui<;ao 8, cada uma daque/as 8 que
especifica apenas variaveis em A e L1, L2, ••• , Lm, pode eventualmente ser estendida.

Assim, a nossa sugestao e a de modificar a Defini~ao 10.3.1, de maneira a atender os
casos discutidos, substituindo

existe um unico atomo Lm+186 E M(K), i.e., para qualquer tal 8 existe uma unica
substitui~ao ground valida 6, cujo dominio sao as variaveis em t.

por

existe um unico atomo ground Lm+186 E M(K), i.e., para qualquer tal 8 existe no
maximo uma substitui~iio ground valida 6, cujo dominio sao as variaveis em t.



e suponha que se deseja examinar a determinat;ao do termo f( M, X) com relat;ao a
literal s(lV,f(M,X)). Esta cldusula tem a forma

onde 0 termo f(M, X) apareCf em L3.

Parafraseando a Definit;(l0 10.3.1, podemos dizer informalmente que, para verificar Sf 0

termo f(.iH, X) no. literal L3 i dderminado com relat;ao aquela literal, as variaveis no
termo, a saber - M, X - devem tel' uma unica ligat;ao, dadas as ligafoes dos termos
em A, L1 e L2. Desde que determinafao e uma not;ao semantica, deve ser verificada
com rela<;ao a exemplos e teoria do dominio (ground). SejQ

£+
p(L 2)

K
q(l)
1'(2)
s(6,f(0,1))
s(7,f(0,1))

Pela Definifo'o 10.3.1, f(M,X) i determinado com rela<;aoa L3 = s(W,f(M,X)), se
e somente se pam toda substitui<;ao 0 tal que p( X, Y)O E £ e {L1, L2}O ~ M (K), existe
um unico (itomo s(W,f(M,X))06 E M(K). Deve ser observado que

• 6 e uma substituit;ao cujo dominio sao as variciveis em f(M,X)

• a fim de tel' p(X, Y)O E £, X deve ser considemdo pela substituit;o'o 0

• a fim de tel' s(W,f(M, X))06 E M(K), W deve ser considerado pela substituit;ao
o

1. p(X,Y)O = p(1,2) E £

2. L10 = q(l) c M(K)

3. L20 = 1'(2) C M(K) e

4· L30 = s(6,f(~1,1))

Assim, para 0 = {Xfl,Yf2, vVf6} , existe uma unica substituit;o'o ground 6 = {MfO},
tal que sOt', f(M, X))()6 E M(K) de maneira que 0 termo f(M, X) e determinado com
relQ.{;aoa L3. Se, pOl' outro lado, os exemplos e teoria do dominio forem

K
q(l)
1'(2)
s(6,f(0,1))
s(6, 1(2, 1))



entao 0 termo f(M,X) niio sera determinado com rela9iio a L3, desde que para a
mesma substituiriio 8 = {X 11. Y 12, W 16}, €xistem duas substitui90es 6 verificando
s(W,f(M,X))8b E M(K), a saber 6 = {MIO} e 6 = {M/2}.

o termo t e determinado com rela<;iio a Lm se para toda substituirao ground para
variaveis em {Z} existir, no maximo, uma substitui9ao ground para as variaveis em
{Y}, de maneira que a clausula seja satisfeita. Intuitivamente, os valores de variaveis
em {Y} SaD determinados pelos valores de variaveis que aparecem previamente no
clausula.

Deve ser notado que a Ultima senten~a da de:fi.ni~aonao e conseqiiencia das anteriores.
Os valores das vari<iveis em {Y} podem ser determinados nao apenas pelos valores
de variaveis que aparecem previamente na climsula, mas por valores de variaveis que
aparecem na mesma literal em que aparece t.

Desde que {Z} e 0 conjunto de variaveis que ocorrem na dausula (exceto por aquelas
variaveis ocorrendo apenas em t), eventualmente variaveis de termos que aparecem apos
o termo t na literal Lm estao no conjunto {Z}. Como nao existe restri~ao a respeito
de t ser 0 Ultimo termo da literal Lm, os valores das variaveis em {Y}, eventualmente,
podem ser determinados por valores de variaveis de termos que aparecem na literal Lm
apos t, e nao apenas por valores de variaveis que aparecem previamente na deiusula. 0
proximo exemplo ilustra essa situa~ao.

{Y} =
{Z} =

{R,S}
{M,N,Q,T}



o termo t e determinado com rela9QO a q2(h( M), i( R, S), j( At, T» se para todo substi-
tuiriio ground para variaveis em {Z} existir no maximo uma substituiriio ground para
variciveis em {Y} tal que a cldusula e satisfeita.

A proxima defini~ao de termo determinado e uma versao ligeiramente modificada da
Defini~ao 10.3.2.

o termo t e determinado com rela~Qo a Lm se para toda substitui~QO ground de varidveis
em {Z}, existe no maximo uma substitui~iio ground para variciveis em {Y}, de maneira
que a clausula seja satisfeita. Intuitivamente, os 'l;alores das variaveis em {Y} SaD

determinados pelos valores de varidveis que aparecem antes na clausula.

Nesta defini<;ao, a literal considerada nao e necessariamente a Ultima, e 0 conjunto {Z}
e considerado como 0 conjunto de variaveis que aparecem na chlusula antes do que t.
Contudo, 0 problema discutido no Exemplo 10.3.4 ainda persiste.

Combinando os parametros de profundidade de literal e de grau de literal, e usando
como base a Defini<;ao 10.3.1, pg. 135, obtem-se urn criterio para restringir a linguagem
de descri<;ao de hipoteses, dado por

Defini~ao 10.3.4 (ij-determina9iio) [Muggleton gO} Seja K '11mprograma 16gico e se-
jam os exemplos £ '11mconjunto de fatos ground.

2. uma clciusula ordenoda A ~ L1, ... , Lm, Lm+!, ... ,Lr. e ij-determinado se e 80-
mente se

(a) A ~ Ll,"" Lm e (i-l)j-determinada

(b) toda literal Lk em Lm+ll •.• ,Ln contem apenas termos determinad08 e tem
grau no maximo j



Embora nesta definit;ao j esteja relacionado ao grau maximo de literais em uma clausula,
alguns autores dao outra interpretat;ao a este parametro. Ern [Rouveirol 92] encontra-se
que

ij-determinafiio usa a propriedade que para alguns predimdos no corpo de uma clausula
generalizada, dada uma instanciafiio dE seus argumentos de entrada, existe apenas uma
unica possivel instantiafoo de seus argumentos de saida. ij-determinafiio tambem inclui
um limite na profundidade da quantificnfiio existencial de uma variavel, bem como um
limite no numero de litera is necessdrias para que uma literal, no corpo da clausula
generalizada, seja determinada.

Nesta interpretat;aO, 0 parametro j e associado com 0 numero de literais (que satisfazem
uma certa condit;ao) 0 que, de alguma forma, difere do conceito original, que estabelece
o parametro j como urn limite no numero de termos de uma literal, os quais contribuem
para que outro termo, na mesma literaL seja determinado com relat;a,o aquela literal
em questao.

A not;ao de profundidade de termo, introduzida em [Muggleton 93], e uma not;ao in-
teiramente diferente daquelas introduzidas inicialmente neste capitulo, via Definit;6es
10.2.3 e 10.2.4, pg. 132, uma vez que nao considera 0 termo como parte de uma literal
que, por sua vez, e parte de uma clausula.

• d(V) de uma varidvel V e 0

• d(c) de uma constante c e 1

• d(f(tl,"" t'11))de um termo f(tl"'" t'11)e 1+ max d(td

Em hipoteses, limitar a profundidade de termos a 1, corresponde a trabalhar com
c1<iusulaslivres de sfmbolos funcionais. Esta definit;ao de profundidade de termo trata
urn termo isoladarnente, nao 0 contextualizando em uma literaL que por sua vez e parte
de uma clausula.

d(f(g(X, Y), h( i(M, X, N), K),j(r(s(K)), M), 0)) =

1+ max(d(g(X, Y)), d(h(i(M,X, N), K,L)),d(j(r(s(K)),M)), d(O))) =

1 + max(I,3,3) = 4



f(g(X, Y), h( i(M. X, N), K),j(r(s(};)), M), 0) <= Profundidade4

1
j(r(s(K), M) <= Profundidade3

~
h(i(M,X,lV),K) r(s(K)) <= Profundidade2

~ 1
g(X,Y) i(M,X, N) s(K) ¢: Profundidade1

d(g(X, Y» = 1 + max(d(X), d(Y)) = 1 + 0 = 1
d(h(i(M,X, N), K, L)) = 1 + max(d(h(i(M,X, IV», d(K), d(L)) =
1 + max(l + max(d(i(M, X, N))), 0,0)) = 1 + max(l + (1 + max(O, 0, 0)), 0, 0)) =
1 + max(l + 1,0,0) = 3
d(j(r(s(K», M)) = 1 + max(d(r(s(K))),d(M)) = 1 + max(l + max(d(s(K))), 0) =
1 + max(l + 1,0) = 3

A representa<;ao pict6rica do nivel do termo do Exemplo 10.3.5 e mostrada na Figura
10.3.

t importante notar que existem, na literatura, duas abordagens distintas de profundi-
dade de termo. A primeira delas, dada pelas Defini<;6es 10.2.3 e 10.2.4, se restrige a
variaveis e considera a primeira ocorrencia da variavel na clausula. A segunda, dada
pela Defini<;ao 10.3.5, define profundidade de urn termo considerando 0 termo isolada-
mente. Embora tenham 0 mesmo nome, 0 conceito de profundidade de termo, como
estabelecido nas Definit;oes 10.2.3 e 10.2.4,4 tern urn significado inteiramente diferente
daquele estabelecido pela Defini<;ao 10.3.5.

Defini~ao 10.3.6 (Nivel de um Termo) [Muggleton 93}0 nivell(t) de um termo t em
uma cldusula CeO se t OCOr1ecomo argumento na cabe~a de C; e 1 + min l(s) onde s
e t ocorrem como argumentos na mesma literal de C.

A defini<;ao de nivel de urn termo nao imp6e qualquer ordem entre os termos em uma
literal, para determinar 0 seu nivel. Por exemplo, considerando a clausula



se escolhermos calcular 0 nivel do termo Z2, 0 qual e definido como 1+ min I( s) onde
s E {X1,Zl,Z2}, entao I(Zl) e indefinido. Entretanto, se nivel de Zl for calculado
primeiro, entao I( Zl) = I( Z2) = 1. Para contomar a indefiniC;ao, sugerimos que as
seguintes condic;5es sejam adicionadas

1. considerar a ordem dada pela ordern de comparecimento das literais na c1<iusula,
bem como de termos nas literais

2. set ocorrem como argumentos na mesma literal de C e s ocorreu em qualquer
literal previa

Se essas duas condic;6es SaDconsideradas e a operaC;ao escolhida for max, entao profun-
didade de varidvel (Definic;6es 10.2.4 e 10.2.3) sera urn caso particular de nivel de um
termo.

o nfvel de urn termo corresponde ao paramento i de Muggleton e Feng e ao
nfvel de quantificac;ao existencial de De Raedt

embora 0 parametro i seja definido em [Muggleton 90) como profundidade.

Se a defin.ic;ao de nfvel corresponde ao parametro i, existem problemas de interpretac;ao
uma vez que e inviavel que 0 conceito de profundidade de termo, como proposto na
DefiniC;ao 10.3.5, possa ser 0 mesmo que define 0 parametro j, de maneira que 0 seguinte
comentario (relacionado a GOLEM), tambem encontrado em [Muggleton 93], possa ter
respaldo

Ambos, 0 nivel e profundidade de termos, sao freqiientemente empregados
por sistemas de aprendizado PLI para definir restric;5es em linguagens. As
duas noc;6es saD especialmente importantes no contexto de sistemas PLI que
trabalham do espedfico para 0 geral, tais como ITOU, GOLEM, CLINT and
PGA.

Considera<;oes Finais

Neste capitulo foram discutidos alguns conceitos basicos que respaldam a definic;ao da
restric;ao ij-determinac;ao, bem como 0 proprio conceito de ij-determinac;ao, tanto para
linguagens de descric;ao de hipoteses sem simbolos funcionais, quanto para aquelas com
sfmbolos funcionais.

Foi mostrado que na literatura existe urn consenso com relac;ao a ij-determinac;ao,
quando tal conceito e utilizado para restringir linguagens de descric;ao de hipoteses



sem sfmbolos funcionais. A extensao do conceito de ij-determina~ao a linguagens
corn sfmbolos funcionais da origem a diferentes interpreta~Oes entre alguns autores.
as quais foram apresentadas e discutidas. Deve ser ressaltado que e importante ter
uma unifica~ao do conceito de ij-determina~ao, uma vez que tal conceito e utilizado
frequentemente para comparar 0 comportamento de diferentes sistemas PLI, que nele
se baseiam para restrigir suas hipoteses induzidas. Algumas sugestoes foram por nos
propostas, objetivando alcan~ar uma concordancia entre as varias interpreta~Oes.



Capitulo 11

Os Sistemas de PLI GOLEM e
FOIL

Este capitulo apresenta e discute dois dos sistemas de PLI mais relevantes e difundidos:
o COLEM [Feng 90, Muggleton 90a, Muggleton 91], que adota uma estrategia bottom-
up de busca no espat;o de hip6teses, e 0 FOIL [Quinlan 90, Quinlan-91, Quinlan 93,
Quinlan 93a, Cameron-Jones 93], que realiza a busca no espat;o de hip6teses de maneira
top-down.

Ambos constroem programas 16gicos - restritos a clausulas de Horn - a partir de
exemplos positivos e negativos da relat;ao a ser aprendida usando, no aprendizado,
informat;ao fornecida pela teoria do dominio. Tanto os exemplos quanto a teoria do
dominio devem ser expressos extensionalmente, na forma de fat os atomicos ground.
Os dois sistemas tern urn nivel de eficiencia considerado born, e sac capazes de apren-
der predicados tais como inversao de lista, quicksort, multiplicat;ao inteira etc. Na
literatura podem ser encontradas aplicat;oes bem sucedidas de ambos os sistemas, em
problemas do mundo real [DolSak 92, DolSak 92a, King 92, .Morales 92, Muggleton 92,
Quinlan 93a].

o objetivo deste capitulo e apresentar os principais conceitos usados por COLEM e
FOIL mostrar alguns de seus detalhes operacionais, discutir a qualidade dos exemplos
positivos e negativos na indut;ao da expressao apropriada do conceito, discutir suas
limitat;Oes e prop or uma extensao a esses sistemas, de maneira a viabilizar a sua uti-
lizat;ao em situat;Oes nas quais a teoria do dominio possa ser fornecida intensionalmente.

o sistema COLEM usa 0 conceito de ij-determinat;ao (ver Capitulo 10) na construt;ao
da expressao do conceito. Como ja visto, as restrit;Oes impostas a linguagem de des-



cfl(.ao de hipoteses pelos dois lirnites - 0 i e 0 j da ij-determina(.ao - controlam,
respectivamente. a introdu~ao de novas variaveis na clausula sendo construfda e a ari-
dade dos predicados utilizados na sua constru(.ao. A quantifica~ao existencial permitida
em GOLEM e restrita a existe exatamente uma (varicivdj. Esta restri~ao e tambem
conhecida como quantifica~ao Hilbert f*. Rela~oes expressas por c1<iusulasque adotam
uma quantifica~ao naO-f* nao podem ser aprendidas usando GOLEM [DolSak 92].

Em urn sistema de aprendizado incremental, as clausulas aprendidas podem ser adi-
cionadas a teoria do domfnio. Muito embora 0 GOLEA! nao seja incremental, e conve-
niente que a descri~ao das hipoteses se restrinja a clausulas sintaticamente generativas,
uma vez que 0 conceito aprendido pode ser reutilizado como teoria do domfnio.

Apesar do GOLEM ter sido projetado para a constru\-ao de clausulas sintaticamente
generativas, durante a sua utiliza~ao, foi por nos comprovada uma situaf;ao em que tal
fato nao se verifica1 [Nicoletti 94b].

GOLEM constroi hipoteses restritas, usando uma abordagem bottom-up, incremental-
mente encontrando os rlggs dos exemplos fornecidos, com rela~ao a teoria ground do
domfnio fornecida. Para gerar uma unica cbiusula, GOLEM seleciona randornicamente
um subconjunto de pares de exemplos positivos2, gera regras-candidatas usando rlgg,
verifica consistencia com os exemplos negativos disponfveis (i.e., exemplos negativos
nao devem ser cobertos) e escolhe 0 par de exemplos que tem a melhor cobertura (0
maior numero de exemplos positivos cobertos).

Este par e entao generalizado, de maneira a incorporar novos exemplos: uma amostra
randomica de exemplos positivos e selecionada e 0 rlgg entre 0 par e cada urn dos
exemplos da amostra (num maximo de vezes determinado pelo default do parametro
settings) e calculado. Os exemplos envolvidos na obten~ao do rlgg com a melhor cober-
tura (Le., 0 par inicial e mais urn exemplo positivo) dao continuidade ao processo, que
prossegue ate que a cobertura dos exemplos positivos nao aumenta, com rela\-ao ao
aumento da amostra. Quando 0 processo de generalizal,;ao termina, a clausula obtida
e, entao, reduzida. 0 processo de redu\-ao que 0 GOLEM usa objetiva eliminar literais
redundantes da clausula e esta baseado em

• redw;iio funcional, que usa a ideia de estabelecer 0 status dos argumentos de
entrada e de safda de um predicado como uma restril,;ao adicional na construl,;ao
de suas c1<iusulas

• redufiio baseada em negativos, que usa a nOl,;aode que uma clausula deve cobrir
o maximo numero possfvel de exemplos positivos, e nenhum exemplo negativo

Na construl,;ao de defini\-Oesque consistem de mais do que uma clausula, 0 GOLEM
usa a abordagem de cobertura: constroi uma clausula cobrindo exemplos positivos,
remove aqueles exemplos cobertos do conjunto de treinamento e repete 0 processo
novamente. 0 GOLEM nao cria automaticamente novos descritores de predicado, ou

1Aquela na qual exemplos negativos nao sao fornecidos - ver Tabela 11.4, pg. 155.
20 numero de pares pode ser estabelecido pelo usucirio, atraves do parametro settings. GOLEM usa

8 pares por default.



seja, niio amplia a linguagem de descri~aa de hip6teses. A descri~aa do algoritmo, para
a constru~ao de uma clausula, e mostrada a seguir.

begin
[+: conjunto de exemplos positivos
[-: conjunto de exemplos negativos
.A-1h(K): modelo h-easy da teoria de domfnio K
n: urn dado limite para 0 numero deamostras
Paresn = {{ei,ej} I el,ej E[+}, I Paresn 1= n
Lggs = {C consistente com rela~ao a [- I C = rlgg( {e, e-}) com rela~ao a

Mh(K), {e,e-} E Paresn}

let S = {e, e-} E Lggs 0 par cuja rlgg tern a maior cohertura
do

let a amostra randomica [;{ C [+, I [;{ I = n
Lggs = {C consistente com rela~ao a [- I C = rlgg(S U{ e/}) com rela~ao a

Mh(K), e' E [:}
encontrar e' que produz a maior cohertura em Lggs
S = S U{e/}
[+ = [+ - cover(rlgg(S))

while cohertura aumenta
end
Apos a constru.;ao de uma clausula, os exemplos positivos do conjunto [+, que saa
cobertos por ela, saa removidos, e GOLEA1 repete 0 processo de constru.;ao de clausula,
considerando os exemplos positivos restantes. Nas proximas se~5es saa apresentados
alguns exemplos de uso do GOLEM no aprendizado de conceitos. Os exemplos foram
propositadamente escolhidos, de maneira a mostrar a atua,;ao do sistema em situa~5es
nas quais: exemplos negativos nao saD fornecidos, a expressao do conceito depende da
"qualidade" dos exemplos e 0 conceito a ser aprendido e recursivo.

11.2.2 0 Aprendizado do Conceito de cena a Partir de Dois Exemplos
Positivos

Segue uma descri.;ao da aplica~ao do GOLEM, em uma situa.;ao em que apenas dois
exemplos positivos estao disponiveis, e nenhum exemplo negativo e fornecido. Essa
situa.;ao foi por nos considerada, para evidenciar a importancia dos exemplos nega-
tivos, na tecnica de aprendizado utilizada pelo GOLEM. Neste caso simples, a maior
cohertura sera dad a pela rlgg reduzida desses dois exemplos. A Figura 11.1 mostra uma
representa.;;aa pictorica dos exemplos positivos considerados, extraidos de [Quinlan-91].

Os dois exemplos, hem como a teoria do dominio, expressos no formato requerido pelo
GOLEM, saa mostrados na Tabela 11.1.

Segue a determina,;ao da rlgg de amhos exemplos.



[]
Exemplos I Teoria de Dominio (K)
cena(sl) EB sobre(sl,a,b)
cena(s2) EB sobre(s2,f,e)

esquerda( sl,b,c)
esquerda(s2,d,e)
retangulo( a)
retangulo(f)
quadrado(b)
quadrado( d)
triangulo( c)
triangulo( e)

-, sobre(sl,a,b) V -, sobre(s2,f,e)
V -, esquerda(sl,b,c) V -, esquerda(s2,d,e)
V -, retangulo( a) V -, retangulo(f)
V -, quadrado(b) V -, quadrado( d)
v -, triangulo( c) V -, triangulo( e)
V cena(sl)

-, sobre(sl,a,b) V -, sobre(s2,f,e)
V -, esquerda(sl ,b,c) V -, esquerda(s2,d,e)
V -, retangulo(a) V -, retangulo(f)
V -, quadrado(b) V -, quadrado(d)
V -, triangulo( c) V -, triangulo( e)
V cena(s2)

Como visto no Algoritmo 8.4.3, pg. 106, a opera~ao de 199 entre duas clausulas C1 e C2
consiste em obter 0 conjunto das 199s entre as literais que compoem ambas as clausulas.
As pr6ximas tabelas mostram 0 calculo de algumas das opera~Oes de 199 entre literais.



-lgg entre- -resultado-
...,sobre(sl,a,b) , ...,sobre(sl,a,b) ...,sobre(sl,a,b)
...,sobre(sl,a,b) , ...,sobre(s2,f,e) ...,sobre(X,Y,Z)
...,sobre(sl,a,b) ,"" esquerda(sl,b,c) undefined
...,sobre(sl,a,b) , ...,esquerda(s2,d,e) undefined
...,sobre( sl ,a,b) , ...,retangulo( a) undefined
...,sobre(sl,a,b) , ...,retangulo(f) undefined
...,sobre(sl,a,b) , ...,quadrado(b) undefined
...,sobre(sl,a,b) , ...,quadrado(d) undefined
...,sobre(sl,a,b) ,"" triangulo(c) undefined
...,sobre( sl ,a,b) , ...,triangulo( e) undefined
...,sobre(sl,a,b) , cena(s2) undefined

-Liga~Oes-
X = Igg(sl,s2), Y = 199(a,f), Z = 199(b,e)

-lgg entre- -result ado-
...,sobre(s2,f,e) , ...,sobre(sl,a,b) ...,sobre(X,Y,Z)
...,sobre(s2,f,e) , ...,sobre(s2,f,e) ...,sobre(s2,f,e)
...,sobre(s2,f,e) , ...,esquerda(sl,b,c) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,esquerda(s2,d,e) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,retangulo(a) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,retangulo(f) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,quadrado(b) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,quadrado(d) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,triangulo(c) undefined
...,sobre(s2,f,e) , ...,triangulo(e) undefined
...,sobre(s2,f,e) , cena(s2) undefined

-Liga~Oes-
Xl = Igg(s2,sl), VI = 199(f,a), ZI = 199(e,b)

-lgg entre- -result ado-
...,esquerda(sl,b,c) , ...,sobre(sl,a,b) undefined
...,esquerda(sl,b,c) , ...,sobre(s2,f,e) undefined
...,esquerda(sl,b,c) , ...,esquerda(sl,b,c) ...,esquerda(sl,b,c)
...,esquerda(sl,b,c) , ...,esquerda(s2,d,e) ...,esquerda(X,~l,~)
...,esquerda(sl,b,c) , ...,retangulo(a) undefined
...,esquerda(sl ,b,c) , ...,retangulo(f) undefined
...,esquerda(sl ,b,c) , ...,quadrado(b) undefined
...,esquerda(sl ,b,c) , ...,quadrado( d) undefined
...,esquerda(sl,b,c) , ...,triangulo(c) undefined
...,esquerda(sl,b,c) , ...,triangulo(e) undefined
...,esquerda(sl,b,c) , cena(s2) undefined

-Liga~Oes-
X = Igg(sl,s2), M = 199(b,d), N = 199(c,e)



-lgg entre- -result ado-
-, esquerda(s2,d,e) , -, sobre(sl,a.b) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , -, sobre(s2J,e) undefined
-, esquerda(s2.d,e) , -, esquerda(sl,b,c) -, esquerda(X,M,!\)
-, esquerda(s2,d,e) , -, esquerda(s2,d,e) -, esquerda(s2,d,e)
-, esquerda(s2,d,e) , -, retangulo(a) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , -, retangulo(f) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , -, quadrado(b) undefined
-, esquerda(s2.d,e) , -, quadrado(d) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , -, triangulo( c) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , -, triangulo(e) undefined
-, esquerda(s2,d,e) , cena(s2) undefined

-Liga~6es-
Xl = Igg(s2,sl), 1\11= 199(d,b), !\ 1 = 199(e,c)

-, sobre(sl,a,b) V -, sobre(X,Y,Z) V-, sobre(s2,f,e) V-, sobre(Xl,Yl,Zl)
V -, esquerda(sl,b,c) V -, esquerda(X,M,N) V -, esquerda(Xl,Ml,Nl) V -, esquerda(s2,d,e)
V -, retangulo( a) V -, retangulo(Y) V -, retangulo(Yl)V -, retangulo(f)
V -, quadrado(b) V -, quadrado(M) V -, quadrado(Ml) V -, quadrado(d)
V -, triangulo(c) V -, triangulo(N) V -, triangulo(Nl) V -, triangulo(e)
V cena(X)

Eliminando as literais irrelevantes que sao verdade~ urna vez que fazern parte da teoria
do dorninio~ a c1<iusulae reduzida a

-, sobre(X,Y,Z) v-, sobre(Xl,Yl,Zl)
-, esquerda(X,M,!\) V -, esquerda(Xl,Ml,!\l)
-, retangulo(Y) V -, retangulo(Yl)
-, quadrado(M) V -, quadrado(Ml)
-, triangulo(!\) V -, triangulo(N 1)
V cena(X)

sobre(Xl ,Yl,Zl)
esquerda(Xl,Ml,Nl)
retangulo(Yl)
quadrado(Ml)
triangulo( N1)

tern variaveis que nao aparecern na cabe!;a da clausula - cena(X) - e nao sao variaveis
ligadas, a clausula e reduzida a



-, sobre(X,Y,Z) v
-, esquerda(X ,M,N) v
-, retangulo(Y) v
-, quadrado(M) v
-, triangulo(!\) v
cena(X)

que e, posteriormente, reduzida a cena(X). Esta ultima redu~ao sempre acontecenl
na ausencia de exemplos negativos, uma vez que GOLEM sempre elimina literais do
corpo da c1ausula, quando a elimina~ao nao provocar a cobertura, pela c1ausula, de
exemplos negativos. Assim, quando nenhum exemplo negativo participa do processo
de constru~ao da expressao do conceito, GOLEM constroi uma clausula extremamente
geral: uma clausula unitaria, que tern por cabe~a 0 predicado a ser aprendido.

Como comentado anteriormente, qualquer sistema indutivo e extremamente sensfvel a
qualidade dos exemplos fornecidos. Como GOLEM e direcionado ern seu processo de
generaliza~ao - que acontece via elimina~ao de literais do corpo da clausula - pelos
exemplos negativos, a au5encia deste5 provocara a mais ampla generaliza~ao possivel
(a obten~ao da clausula unitaria). 1550sempre acontece na ausencia de exemplos nega-
tivos, por mais completo e exaustivo que tenha sido 0 conjunto de exemplos positivos
fornecido.

E5te e urn exemplo mais complexo que 0 anterior, que mo5tra como 0 GOLEM aprende
o conceito de cena a partir de exemplo5 positivos e negativo5. Vma cena con5iste de
tres figuras geometricas diferentes - escolhidas entre retangulo, quadrado, trH'tngulo e
reta. Os cinco exemplos positivos e cinco exemplos negativos utilizados no aprendizado
podem ser visualizados nas Figuras 11.2 e 11.3 respectivamente, onde uma cena pode
ser descrita como

urn retangulo sobre qualquer outro objeto e
urn quadrado it esquerda de qualquer outro objeto

Os exemplos positivos e negativos, bem como a teoria do dominio, expressos na forma
requerida por GOLEM, fazem parte das Tabelas 11.2 e 11.3.

Exemplos Positivos Exemplos Negativos
cena(sl ). cena(slO).
cena(s2). cena(sll).
cena(s3). cena(s12).
cena(s4). cena(s13).
cena(s5). cena(s14).
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cena(A) :- sobre(A,B,C), esquerda(A,D,E), retangulo(B), quadrado(D);

Segue a atival;ao do COLEM (sern a op~ao de tracing), usando como prirneiro identifi-
cador para 0 arquivo de safda cena.

ianomami:/workl/ianomami/IA/carmo/golem/examples»> ../golem
!- do all (cena) .
[Read in 83ms]
[REMOVED: 6 FaRES, 0 lEGS]
[Foreground cover removed in Oms]
[FaRES: 0, BACKS: 65, lEGS: 2, RULES: 1]
[Clauses written to cena.r]
[Total time taken for induction = 249ms]
!- read(rules,cena).
!- show(rules).

cena(A) '- sobre(A,B,C), esquerda(A,D,E), retangulo(B), quadrado(D).
!-

Urn aspecto relevante a ser considerado em qualquer algoritrno de aprendizado esta
relacionado a qualidade dos exernplos fornecidos que subsidiarn 0 apendizado. A Tabela
11.4 contern as varias regras aprendidas por COLEM, para a expressao do rnesrno
conceito cena, quando diferentes subconjuntos do conjunto de exernplos negativos {sID,
sl1, s12, s13, s14} sao fornecidos, rnostrando que apenas os exernplos negativos {s13,
s14} sao necessarios para a indu~ao da expressIw rnais espedfica e caracterfstica do
conceito.



Teoria do Dominio
sobre(sl,a,b ). retangulo( a). quadrado(b).
sobre( s2,f,e). retangulo( f). quadrado(d).
sobre(s3,g,h ). retangulo(g) . quadrado(h).
sobre(s4,q,r). retangulo( q). quadrado(p) .
sobre(s5,x,v). retangulo(x). quadrado(v).
sobre{slO,I,k). retangulo{k) . quadrado{l ).
sobre(sll,m,n). retangulo(n) . quadrado{ 0).
sobre{s12,u,r). retangulo{ r). quadrado{t).
sobre{s13,xl,x2). retangulo( xl). quadrado{x3).
sobre{s14,x6,x5). retangulo(x5 ). quadrado(x4) .

triangulo( c). esquerda{sl,b,c) . reta(r).
triangulo( e). esquerda{s2,d,e). reta{y).
triangulo(i). esquerda(s3,h,i) . reta(u).
triangulo(j) . esquerda(s4,p,r ). reta(x2).
triangulo(m). esquerda(s5,v,y). reta(x6).

esquerda(s10j,k ).
esquerda(sll ,n,o).
esquerda(s12,r,t ).
esquerda(s13,x2,x3).
esquerda(s14,x4,x5 ).

informar;ao que extrai dos exemplos~ para guiar a busca. Sob certos aspectos, esse
sistema esta mais diretamente relacionado e~ de certa forma~ pode ser abordado como
uma evolul.;ao dos tradicionais metod os proposicionais de aprendizado. Nesse sentido~
contrasta com 0 GOLEM, este mais voltado a utilizar;ao das tecnicas e abordagens
adotadas em Programar;ao L6gica. 0 aprendizado de uma relar;ao, utilizando 0 FOIL,
consiste na construl.;ao de clausulas de Horn sem simbolos funcionais, que expressam a
relal.;ao a ser aprendida~ a partir de

Exemplos Negativos Regras Aprendidas
slO sll sl:l slil s14

cena(A).
.•.. cena(A):-sobre(A ,B,C ),retangulo(B) .

* cena(A) :-sobre(A,B ,C) ,retangulo B).
"* cena( A) :-sobre( A,B, C) ,retangulo B).

"* .•.. "* cena(A) :-sobre(A,B,C ),retangulo B).

* cena(A) :-esquerda(A,B ,C ),quadrado(B).
"* * cena( A) :-esquerda( A,B ,C ),quadrado(B ).

* * .•.. * cena( A) :-esquerda(A,B ,C) ,quadrado(B ).

* * .•.. cena(A) :-sobre(A,B,C ),esquerda( A,D,E) ,retangulo(B) ,quadrado(D).

* * * * .•.. cena( A) :-sobre( A,B, C) ,esquerda( A ,D,E) ,retangulo( B) ,quadrado(D ).
.•.. cena( A) :-sobre( A,B, C) ,retangulo(B) .

* * cena(A ):-sobre(A,B ,C),esquerda( A,D,E ),retangulo(B) ,quadrado(D).



Exemplos Positivos Exemplos Negativos
ako( carnivoro,mamifero). ako( vertebrado,animal). ako( simio,felino).
ako( mamifero,animal). ako(peixe,vertebrado) .
ako( tigre,mamifero). ako( mamifero, vertebrado).
ako(felino,mamifero ). ako( simio ,primata).
ako( carnivoro,animal). ako(carnivoro,vertebrado).
ako(herbivoro,vertebrado) . ako(felino, vertebrado).

Na constru~ao da expressao do conceito, saD utilizadas as rela~Oes fornecidas, hem como,
eventualmente, a propria rela~ao a ser aprendida (clausulas recursivas). 0 FOIL pode
ser visto, com certa reserva, como urn sistema de aprendizado de multiplos conceitos:
dado urn conjunto de rela~oes expressas extensionalmente, ele focaliza 0 aprendizado
em cada uma das rela~oes por vez, e usa as rest antes como teoria do dom{nio. Na
realidade, ele transforma 0 aprendizado de n rela~Oes, em n aprendizados de 1 rela~ao.
Essa ahordagem de aprendizado de multiplos conceitos pode ter inconvenientes, como
aqueles detectados em situa~Oes onde ocorre recursao mutua4•

o FOIL inicializa 0 processo de aprendizado com urn conjunto de treinamento contendo
todas as tuplas EB e 8, constroi uma clausula de Horn que cohre algumas das tuplas

3 As tuplilii negativilii, quando nao fornecidilii, sao automaticarnente geradilii pela hip6tese do mundo
fechado.

ie.g. [Dzeroski 92]
p(X, Y) +- r(X, Z), q(Z, Y)
q(X, Y) +- s(X, Z),p(Z, Y)
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akol (invertebrado,animal). ako(invertebrado,animal) .
akol (vertebrado,animal). ako( vertebrado,animal).
akol(ave ,vertebrado). ako( ave,vertebrado).
akol(peixe ,vertebrado). ako(peixe ,vertebrado).
akol (mamifero,vertebrado). ako(mamifero,vertebrado).
akol (carnivoro,mamifero). ako( carnivoro,mamifero).
akol (herbivoro,mamifero). ako(herbivoro,mamifero) .
akol (primata,carnivoro). ako(primata,carnivoro) .
akol(felino,carnivoro) . ako( felino,carnivoro).
akol (homem,primata). ako(homem ,primat a).
akol (simio,primata). ako(simio,primata) .
akol (leao,felino). ako(leao,felino ).
akol(tigre,felino ). ako( tigre,felino).
akol(gato,felino ). ako(gato,felino ).

ako( tigre ,mamifero).

ffi, remove do conjunto de treinamento aquelas tuplas ffi cobertas, e continua a busca
pela proxima clausula. Para a constru~ao da chiusula sao selecionadas literais que tern
o maior ganho de informas;ao. Idealmente, 0 processo de seles;ao de literais e repetido
com apenas as instancias satisfeitas, ate que nao existam mais instancias negativas
satisfeitas. A cabes;a da clausula sendo construida e sempre a literal que representa
a rela~ao sendo aprendida, e tern variaveis distintas para cada posis;ao de argumento.
o aprendizado consiste na construs;ao do corpo da chiusula, processo que pode ser
abordado como uma busca atraves do espac;o dos possiveis corp os de chiusulas. 0
metodo usado e, basicamente, uma busca heuristica greedy, que constroi a clausula
atraves de repetidamente adicionar a ela 0 que parece ser a melhor literal (ou conjunto
de literais) naquele ponto. Toda literal que participa da clausula deve ter, pelo menos,
uma variavel que tenha comparecido na cabec;a ou, entao, em qualquer literal que a
preceda no corpo da clausula. As possiveis literais do corpo da c1<iusula (incluindo a
negac;ao), sao

R(V1,V2, ••• ,Vr) pelo menos uma das variaveis de tipo
discreto deve estar previamente ligada.
R pode ser a relac;ao a ser aprendida,
usada com restri~Oes, de maneira
a garantir 0 termino

Vi=Vi uso da rela~ao de igualdade (e sua negas;ao)
Vi#Vj entre variaveis de tipo discreto parcialmente
Vi=K ligadas l"i e Vi e uma constante K
l"i#K especificada pelo usuario, que pode ser

usada na definis;ao
Vi>lj uso da rela~ao de desigualdade onde
l1;<V l"i e Vi sao variaveis de tipo continuoI - J
l"i>T e T urn valor threshold extraido
l"i~T dos exemplos de treinamento



o uso de novas variaveis (Le. variaveis quantificadas existencialmente) e cuidadosa-
mente controlado. 0 FOIL trata uma literal determinada como aquela que introduz
uma nova variavel (com urn limite de profundidade fixo), de maneira que cada tupla
positiva tenha exatamente uma extensao, e nenhuma tupla negativa tenha mais do que
uma extensao. Essas literais expandem 0 espa~o das possiveis literais a serem escolhi-
das para compor a clausula, no proximo estagio. A introdu~ao de literais determinadas
objetiva, precisamente, este aumento no espa~o. Tal introdu~ao - feita num tinico
passo - e conveniente quando nao for possivel, num determinado ponto do processo
de constru~ao da clausula, identificar uma literal com alto ganho, para incorporar a
clausula .

.Na maioria dos casos, porem, 0 usn de literais determinadas nao produz urn aumento
significativo no tempo necessario para a constru~ao do conjunto de clausulas. Apenas
ocasionalmente tal uso ira provocar urn aumento no tempo de busca da solur;ao, uma
vez que expande 0 espa~o de bus ca.

A adaptar;ao do conceito de literais determinadas, que e uma ideia emprestada do sis-
tema GOLEM, contorna alguns dos problemas relacionados a busca greedy. Algoritmos
que usam busca greedy tendem a sofrer 0 problema de horizonte: uma ar;ao que pode
ser conveniente, ou mesmo essencial, numa perspectiva global, pode parecer relativa-
mente nao promissora a nivellocal e, consequentemente, ser ignorada. 0 uso de literais
determinadas tern 0 efeito de introduzir urn look-ahead de baixo custo, em situa~Oes
nas quais nao se tern indicar;ao de qual literal adicionar ao corpo da clausula sendo
construido.

o FOIL termina 0 processo de busca quando mais nenhuma c1<iusulapode ser construida
ou, entao, quando nao existirem mais instancias positivas de treinamento. Os dois
criterios de parada implement ados decidem

1. quando a expansao de uma chiusula nao deve continuar, mesmo que 0 conjunto de
treinamento sendo utilizado ainda contenha tuplas negativas (criterio_parada_2)

2. quando 0 conjunto de c1<iusulasnao deve ser expandido, mesmo que elas nao
cubram todas as tuplas da rela~ao (criterio_parada_1)

A utiliza~ao desses criterios permite que clausulas inexatas - que cobrem exemplos
negativos - possam ser construidas. A decisao pela nao continuidade na expansao de
uma clausula tern por base 0 principio Restri9ao de Tamanho de Codifica9ao - RT(J>
- que estabelece que

o numero de bits necessarios para a codifica9ao de uma c1ausula nunca deve
exceder 0 numero de bits necessarios pam, explicitamente, indicar 0 numero
de tuplas cobertas pela c1ausula

"Encoding Lenth Restriction - ELR. Essa restri~lio baseia-se, por sua vez, no principio do compri-
mento minimo da descriyao [Rissanen 86, Quinlan 89].



1
+log2(numero de rela~6es)

+log2(numero de possiveis argumentos)

para indicar se negativa ou nao
para indicar qual rela~ao
para indicar quais variaveis

Vma clausula contendo n literais necessita da soma desses bits reduzida por log2(n!),
uma vez que todas as possiveis ordenac;oes de variaveis sao equivalentes. A adic;ao
de uma literal Li a uma clausula e descartada, se 0 numero de bits necessarios para a
codificac;ao da nova c1<iusula exceder 0 numero de bits necessarios para indicar as tuplas
cobertas pela clausula.

Se nenhuma literal puder ser adicionada a clausula, mas esta for razoavelmente precisa
(pelo menos 80% precisa), a clausula inexata e retida como clausula final. De maneira
analoga, se nenhuma outra clausula que satisfaz a restric;ao de codifica~ao pode ser
obtida, 0 conjunto incompleto de clausulas e considerado como a defini~ao final da
relac;ao fornecida. Em qualquer dos casos 0 sistema inform a 0 usuario. A RTC tern
duas deficiencias [Lavrac 92J

• em dominios sem rufdos, algumas vezes essa restric;iio previne que 0 FOIL construa
descric;6es completas

• em dominios com ruidos, a heurlstica do RTC permite, em algumas situac;oes, a
construc;ao de cl.iusulas longas que cobrem poucos exemplos. Numa situac;ao de
aprendizado na qual 0 numero de exemplos negativos e 1023 e de positivos e 1, de
acordo com 0 RTC, 0 FOIL tera 20 bits para a construc;ao da clausula que cobre
urn unico exemplo positivo

Na descri~ao de FOIL mostrada na prmama sec;ao, 0 criterio_parada_l corresponde
a: nenhuma literal pode ser adicionada a clausula. Quando esse criterio de parada
e satisfeito, a clausula e testada para verificar se alcan~a uma precisao ;::: 80%. Se
a precisao nao ficou aquem do limite, a clausula e aceita. E importante notar que a
clausula resultante pode ser uma clausula inexata, uma vez que se a precisao for < 100%,
vai cobrir exemplos negativos. 0 criterio_parada_2 corresponde a: nenhuma clausula
pode ser adicionada ao conjunto de clausulas de Horn ja obtido. Se essa condic;iio



de parada for satisfeita, nem todas as tuplas positivas SaDcobertas pela defini~ao em
c1<iusulasde Horn, ou seja, urn conjunto incompleto de c1<iusulasde Horn e obtido.

Quando 0 processo de constru~ao de cHmsulas termina, tern infcio a fase de pos-
processamento. Nesta fase, as clausulas obtidas saD revistas, visando eliminar re-
dundancia, atraves da remo~ao de literais. Qualquer algoritmo greedy tern a tendencia
de fazer escolhas locais que saD otimas mas que, algumas vezes, se revel am ruins a
nfvel global. Nesse contexto, uma literal escolhida para compor a clausula pode, sub-
sequentemente, se tornar desnecessaria ou mesmo contraprodutiva. Sao essas literais
que 0 FOIL procura identificar e eliminar, na fase de pos-processamento. Ainda na
fase de pos-processamento, as c1<iusulasobtidas SaDreordenadas, de maneira que as
clausulas recursivas saa dispostas apos as nao recursivas.

A proxima se<;aomostra uma descri~ao geral do FOIL, para 0 aprendizado de uma
rela<;ao, baseada nas descri<;6esencontradas em [Pazzani 92, Quinlan 93].

begin
input

Pos: conjunto de tuplas EEl de Pred, predicado a ser aprendido
Neg: conjunto de tuplas de e de Pred, predicado a ser aprendido
Preds: conjunto de predicados definidos extensionalmente
Vars: uma tupla ordenada de nomes de variaveis para 0 predicado

set Clausulas to Pred
while Pos f- 0 and criterio_parada_l nao satisfeito

begin
set Nova_Clausula to 0
set Velho to Vars
while Neg f- 0 and criterio_parada_2 nao satisfeito

begin
for cada Predicado em Preds

for cada Vem variabilizacao(Pred, Velho)
begin
criar uma Literal a partir de Predicado e V
calcular _ganho(Literal, Pos,Neg)

end
conjoin a literal com 0 ganho maximo em Nova_Clausula
add novaes) variavel(is) na literal a Velho
set Pos como Pos satisfeitas e estendidas por Literal
set Neg como Neg satisfeitas e estendidas por Literal

end
podar as literais redundantes de Nova_Clausula
remove de Pos todas tuplas que satisfazem Nova_Clausula
set Neg como 0 conjunto original de tuplas negativas



add Nova_Clousula a Clausulas
end

reordenar Clausulas
testar Clausulas com conjunto de exemplos teste (opcional)
ret urn Clausulas
end

o aprendizado do conceito cena, como realizado pelo GOLEM (ver Se~ao 11.2.2, pg. 148),
a partir apenas de dois exemplos positivos, e inviavel de ser realizadopelo FOIL. 0
fato de nao terem sido fornecidos exemplos negativos faz com que 0 FOIL tente geni-los
pela hip6tese do mundo fechado, 0 que, neste exemplo particular, e impraticavel. J a no
aprendizado do conceito cena, como descrito para 0 GOLEM na Se~ao 11.2.3, pg. 152,
quando realizado pelo FOIL, a expressao do conceito aprendido e a mesma.

t importante mencionar que a sintaxe dos dados (exemplos positivos, negativos e teo-
ria do dominio) adotada por ambos os sistemas e diferente. Os dados SaD passados
ao FOIL em urn arquivo, onde os predicados que fazem parte da teoria do dominio
SaD identificados para 0 sistema atraves de urn *. Os argumentos de cada predicado
(exernplos e teoria do dornfnio) devem ter urn tipo associado e, a esse tipo, ter sido
previarnente associ ados os possfveis valores que pode assurnir. As instancias positivas
SaD separadas das negativas atraves de urn ponto e virgula.

o GOLEM, por exigir arquivos separados para instancias positivas, negativas e teoria
do dorninio, torna 0 seu uso mais agradavel e, algumas vezes, menos confuso que 0 do
FOIL.

A seguir e descrita a atuac,;ao do FOIL no aprendizado de predicados recursivos, no
caso, 0 predicado a-kind_of (ako) (ver Se~ao 11.2.4, pg. 154), que e urn predicado que
expressa urna relac,;ao transitiva de hierarquia.

A Tabela 11.7 mostra os exernplos positivos que, para os seis experimentos conduzidos,
rnantiveram-se sempre os mesmos.

Exemplos Positivos
ako( carnivoro,mamifero). ako(vertebrado,animal).
ako(mamifero,animal). ako(peixe ,vertebrado).
ako( tigre ,mamifero). ako(mamifero, vertebrado).
ako( felino,mamifero). ako(simio,primata).
ako( carnivoro,animal). ako( carnivoro,vertebrado).
ako(herbivoro, vertebrado). ako(felino,vertebrado ).



A Tabela 11.8 mostra os exemplos negativos e a Tabela 11.9, a teoria do dominio,
fornecidos a cada urn dos seis experimentos conduzidos, para 0 aprendizado do conceito
ako. As insHmcias que participam do experimento estao assinaladas com *.

Exemplos Negativos Experimentos
1 2 3 4 5 6

ako(simio,felino). * * * * * *ako( carivoro,invertebrado). * * *ako(tigre ,herbivoro). *ako(homem,felino) . *ako( aye,invertebrado). *ako(primata,felino) . *

Teoria do Dominio Experimentos
1 2 3 4 5 6

akol( invertebrado,animal). * * * * * *akol (vertebrado,animal). * * *akol( ave,vertebrado). * * *akol(peixe,vertebrado) . * * *akol( mamifero, vertebrado). * * * * * *akol( carnivoro,mamifero). * * * * * *akol(herbivoro,mamifero) . * * * * * *akol(primata,carnivoro) . * * * * * *akol(felino,carnivoro ). * * * * * *akol (homem,primata). * .* *akol(simio,primata). * * * * * *akol(leao,felino) . * * * * * *akol(tigre,felino ). * * * * * *akol(gato,felino ). * * *

A Tabela 11.10 mostra as d.rias expressOes do conceito ako aprendido pelo FOIL. A
diversidade de expressao e consequencia dos diferentes conjuntos de exemplos negativos
e de teoria do dominio disponiveis ao aprendizado.

o conceito de ako e aprendido corretamente apenas nos experimentos 2 e 3. Na ex-
pressiio do conceito, obtida pelos experimentos 1 e 4, a variavel A que comparece na
primeira e terceira c1ausula, nao esta ligada. Muito embora os mesmos dados tenham
sido utilizados nos experimentos 4 e 5, a expressao do conceito obtida por ambos diverge
devido ao uso de diferentes valores para a restril,;ao RTC. Enquanto 0 experimento 5
usa a medida default para 0 RTC, 0 experimento 4 praticamente elimina essa restril,;ao
imposta na expansao de uma cIausula, ao estabelecer como a medida RTC urn n umero
incrivelmente alto. Os conceitos construidos pelos experimentos 5 e 6 nao cob rem dois
exemplos do conjunto de treinamento e nao sac representativos.



Experimento Conceito Aprendido
1 ako(A,B):- not akol(B,C)

ako(A,B):- akol(A,B)
ako(A,B):- akol(B,C),ako(B,C)

2 ako(A,B):- akol(A,B)
ako(A,B):- akol(A,C),ako(C,B)

3 ako(A,B):- akol(A,B)
ako(A,B):- akol(A,C),ako(C,B)

4 ako(A,B):- not akol(B,C)
ako(A,B):- akol(A,B)
ako(A,B):- akol(B,C),ako(B,C)

5 ako(A,B):- akol(C,A)
ako(A,B):- not akol(B,C)

6 I ako(A,B):- akol(A,C),ako(C,D) I
Tabela 11.10: Conceitos ako Aprendidos nos Experimentos com FOIL

Considera~oes sobre GOLEM e FOIL

Embora ambos os sistemas nao tenham sido comparativamente avaliados, de maneira
sistematica, em situa~6es empiricas, 0 estudo e a experimenta~ao de cada urn deles
evidenciaram situa~6es que merecem algumas considera~6es.

Durante 0 aprendizado de urn conceito, ambos sistemas sac capazes de processar urn
grande mimero de exemplos em urn intervalo de tempo pequeno, muito embora 0 FOIL
o fa~a mais rapidamente.

Apesar da eficiencia, deve ser observado que ambos sac altamente dependentes do vo-
cabulario e da expressao dos exemplos, nao sendo capazes de estender seu vocabulario,
at raves da cria~ao de novos descritores (no caso, novos predicados). Nenhum dos dois
sistemas aprende conceitos que dependam da expansao da linguagem de descri~ao de
exemplos e/ou conceitos, para serem aprendidos.

Como em qualquer outro sistema indutivo de aprendizado, ambos dependem comple-
tamente da adequa~ao e qualidade dos exemplos fornecidos (tanto positivos quanta
negativos), bem como da teoria do dominio disponivel, a fim de construir uma descri-
~ao adequada do conceito a ser aprendido. Devido a heuristica que conduz a busca
no FOIL, pode-se dizer que esse sistema esta mais adapt ado e tern urn desempenho
melhor em situa~6es que envolvem um volume exaustivo de exemplos. 0 GOLEM, por
sua vez, exige uma escolha mais cuidadosa do conjunto de exemplos de treinamento
[Nicoletti 93d].

t importante notar que 0 FOIL aumenta a expressividade mas sacrifica completeza;
e urn algoritmo heuristico que falha em aprender certas rela~6es quando sua medida
de avalia~ao que controla a busca hill-clibing nao for apropriada. 0 uso de variaveis
continuas em FOIL e muito restrito, uma vez que apenas sac permitidas literais que
envolvem desigualdades entre variaveis continuas previamente ligadas e valores thresh-
olds.



Tanto 0 tratamento de ruido realizado pelo GOLEM - que permite que uma clausula
gerada cubra urn numero pre-determinado de exemplos negativos - quanta 0 realizado
pelo FOIL - que para a expansao de uma clausula quando 0 criterio RTC for satisfeito
- SaDformas muito simplificadas e ate mesmo rudimentares, de tratamento de ruidoso
o GOLEM nao leva em considera~ao a rela~ao entre 0 numero de exemplos positivos e
negativos cobertos pela mesma clausula C. Vma op~ao mais conveniente e a de deixar
que 0 proprio usu.irio forne~a 0 percentual de precisao para a constru~ao das regras.
A RTC, empregada pelo FOIL, tambem sofre de alguns inconvenientes, conforme ja
comentado na se~ao anterior.

Ambos sistemas exigem que a teoria do dominio K seja fornecida como fatos ground. No
Capitulo 9, pg 110, propomos tres algoritmos dos quais, dois deles, geram a expressao
ground de uma teoria do dominio fornecida intencionalmente. Com a utiliza~ao das
implementa~oes apresentadas, 0 uso tanto do GOLElIl quanto do FOIL se torna vicivel
em situa~Oes nas quais a teoria do dominio disponivel esteja expressa intencionalmente.
Ambos aprendem urn conceito. 0 FOIL, entretanto, pode simular 0 aprendizado de
varios. A proxima tabela nomeia as principais caracteristicas de sistemas PLI, e as do
GOLElv! e FOIL em particular.

Caracteristi ca GOLEM FOIL
incremental n n
aprende multiplos predicados n s
usa ganho de informa~ao n s
permite literais negadas n s
busca top-down (especializa~ao) n s
busca bottom-up (generaliza~ao) s n
multiplas representa~Oes n n
usa oraculo6 n n
rlgg s n
simbolos funcionais s n
invencao de novos predicados n n
implementa~ao eficiente s s
teoria do dominio ground ground
ij-determina~ao termos e literais

literais

Considera~oes Finais

Neste Capitulo foram apresentados os sistemas GOLEM e FOIL, dois dos mais conhe-
cidos e utilizados sistemas PLI. A escolha de ambos os sistemas, para pesquisas e
experimentos com PLI, foi motivada por duas razOes: a primeira, por apresentarem
versOes razoavelmente eficientes e disponiveis via ftp e a segunda, por adotarem es-



trategias inversas para a busca no espa~o de hip6teses. Enquanto 0 GOLEM navega no
espa\;o de hip6teses atraves de generaliza\;Oes, 0 FOIL 0 faz atraves de especializa\;oes.

Ambos os sistemas nao estao ern suas versoes finais e suas varias versOes mostram
que estao em constante processo de melhoramento. Tanto 0 GOLEM quanto 0 FOIL
devem serem vistos como sistemas experimentais de aprendizado, onde ideias estao
continuamente sendo testadas e validadas.



Capitulo 12

Conclusoes

Este trabalho de pesquisa investigou aprendizado indutivo simbolico de maquina, ca-
racterizando-o e abordando-o como fun~ao das linguagens utilizadas para a expressao
de instancias (L[), conceitos (L11) e teoria do domfnio (L,d. Em fun~ao do potencial de
representatividade das linguagens utilizadas e das consequentes estrategias necessarias
a realiza~ao da busca pela expressao do conceito, no espa~o de hipoteses, os metod os
de aprendizado simbolico indutivo foram abordados como proposicionais e relacionais.
A Figura 12.1 exibe pictoricamente os dois ambientes de aprendizado, dos quais fazem
parte as implemental:;Oes desenvolvidas durante este trabalho. Do ambiente proposi-
cional, fazem parte 0 aprendizado de arvores de decisao e 0 aprendizado construtivo,
este ultimo buscando uma amplia~ao do poder representacional das linguagens de des-
cri~ao de instimcias e de hipoteses. 0 ambiente relacional, represent ado por PLI, usa
linguagens representacionais mais poderosas. Entretanto, sistemas de Programa~ao
Logica Indutiva se tornam factlveis apenas quando restri~Oes dessas linguagens sao
consideradas.

L[,L11
L6gica Proposicional

Le,L11,LK
L6gica de Predicados

Presentemente, as aplica<;oes de aprendizado de maquina que tern tido sucesso sao as
que utilizam sistemas de aprendizado proposicional. 0 sucesso da abordagem proposi-



cional se reflete no numero razoavel de sistemas eficientes que estao comercialmente
disponfveis. Sistemas proposicionais, apesar de limitados, podem ser altamente efi-
cientes em determinadas aplica~Oes, com rela\ao a tempo de execu~ao~ uma vez que
os problemas saD decidfveis e permitem 0 desenvolvimento de algoritmos eficientes
[1\10nard 93]. Acreditamos, entretanto~ que aprendizado proposicional possa ser explo-
rado a nfvel de pesquisa, apenas atraves do investimento em aprendizado construtivo.
Como aprendizado construtivo e altamente dependente do domfnio do conhecimento~
progressos em aprendizado construtivo estarao sempre confinados a domfnios espedficos
de conhecimento 0 que, de certa forma, torna inviavel a "portabilidade" de algumas
solu\oes construtivas. De qualquer forma, uma area de pesquisa relacionada a apren-
dizado construtivo, que pretendemos investir futuramente, e a relacionada a realiza\ao
de anaIises te6ricas para buscaro "melhor" algoritmo para a construl;ao de novos
atributos, em domfnios restritos. Pretendemos, ainda~ investigar 0 aprendizado cons-
trutivo atraves do uso de oniculos, para direcionar 0 processo (que passara a ser semi-
automatico) de constru\ao de novos descritores. A abordagem automatica pode ainda
ser experimentada tendo em conta a definil;ao do tipo do valor do atributo. Embora
parcial, acreditamos que a solul;ao tera aplicabilidade a valores discretos.

o numero consideravel de sistemas/tecnicas de aprendizado de maquina existentes
evidencia 0 fato que nao existe uma metodologia e/ou estrategia unica para a solul;ao do
problema de automa~ao do aprendizado. 0 que pode se dizer e que~dadas determinadas
condi~Oes~existem sistemas que saDmais apropriados de serem utilizados do que outros.
Numa situa~ao em que nao existe urn conjunto representativo de dados que reflita
urn determinado conceito~ e invi<ivel a consideral;ao de aprendizado de maquina por
exemplos.

Apesar da nipida evolu\ao de PLI como uma area de pesquisa, existe ainda urn longo
caminho a ser percorrido antes que esse paradigma possa se estabilizar e contribuir
com resultados praticos, os quais efetivamente viabilizem aprendizado de maquina de
maneira eficiente. Os sistemas que possuem implementa~Oes mais eficientes (GOLEM
e FOIL) estao ainda em fase experimental de desenvolvimento~ tern aplical;Oes ainda
restritas e sua utiliza~ao deve ser monitorada e controlada atraves de conjuntos estuda-
dos de exemplos, de uma teoria do dominio conveniente e de parametros apropriados.
o desenvolvimento de sistemas eficientes tern sido uma preocupal;ao de pesquisadores
da area; muitas aplical;Oes do mundo real, tal como 0 problema da predil;ao da estru-
tura de uma proteina, envolvem milhares ou mesmo milhOes de exemplos. Dimensionar
sistemas PLI para trabalharem com bases de dados dessas dimensOes e uma tarefa
altamente complex a e que precisa ser cuidadosamente planejada e pesquisada. Muggle-
ton [Muggleton 93] sugere que metodos tradicionais, tal como 0 mecanismo da janela,
discutido neste trabalho no contexto de aprendizado proposicional~ sejam adaptados e
possam ser utilizados por sistemas PLI.

Muito embora GOLEM e FOIL manipulem dados numericos, as vezes tais manipula-
l;oes nao saD realizadas de maneira elegante. Em estatistica, 0 problema de predi~ao
numerica e conhecido como regressao. Existem muitos algoritmos estatisticos eficientes
para a manipulal;ao de dados numericos. Vma area de investigac.;aoainda em aberto e
a da integrac.;ao de tais abordagens a sistemas PLI.



Tanto no sistema GOLEM quanta no FOIL, a pesada restri~ao da exigencia de uma
teoria do domfnio ground e aliviada atraves dos algoritmos (generativo e heasy) pro-
postos neste trabalho. As implementa~Oes desses algoritmos viabilizam a uti1iza~ao de
uma teoria do dominio intencional, uma vez que eles providenciam a "f,radu\;:w" da
expressao intencional da teoria do dominio para a sua forma extensional. Entretanto, a
utiliza<;ao dessas implementa<;Oesaumenta apenas 0 escopo de situa~Oes onde 0 apren-
dizado pode oearrer. A exigencia da expressao ground da teoria do dominio, por parte
daqueles sistemas, ainda continua.

Com rela<;ao ao conceito de ij-determina~ao, implement ado no GOLEM e parcialmente
no FOIL, muito embora seja largamente utilizado, achamos que e uma restri<;ao con-
sideravel e limitante ao aprendizado, uma vez que permite 0 aprendizado apenas de
conceitos que sejam passiveis se serem expressos atraves de clausulas ij-determinadas.
E fundamental que pesquisas teoricas sejam conduzidas de maneira a buscar condi<;oes
que permitam urn relaxamento desta restri~ao; isso, obviarnente, revertera numa am-
plia<;ao do espa<;o dos conceitos passiveis de serem aprendidos pelos sistemas que uti-
lizam ij-determina~iio como restri<;ao de linguagem de descri<;ao de hipoteses.

Vma outra area de pesquisa em PLI que achamos import ante nos aprofundarmos no
futuro e a conhecida como inven~iio de predicados - que consiste ern estender 0 vo-
cabulario de maneira a automaticamente encontrar a defini<;ao de predicados previa-
mente desconhecidos - esta apenas se iniciando, e conta corn poucos trabalhos rele-
vantes [Sthal 93].

Vma tendencia que esta se evidenciando na area de AM, e que se abre como uma linha
de pesquisa ern potencial, e a do investimento ern aprendizado multiestrategico. Por
multiestrategico entende-se sistemas

• multi-inferenciais - que combinam diferentes estrategias inferenciais, por exem-
plo, indu<;ao e aprendizado baseado em explica<;ao; indu<;ao, analogia e dedu<;ao

• multi-paradigmaticos - que combinam diferentes estrategias computacionais, por
exemplo, metodos simb6licos e redes neurais, metodos simb6licos e algoritmos
geneticos, redes neurais e algoritmos geneticos

Para 0 desenvolvimento dos fundamentos para a constru<;ao de tais sistemas, e necessario
o entendimento do papel e das condi<;oesde aplicabilidade das diferentes estrategias e
diferentes paradigmas. Considerando que metodos integrados, muitas vezes, sac com-
plementares, os sistemas de aprendizado multiestrategicos se aplicam, algumas vezes,
a uma variedade maior de problemas praticos do que os tradicionais sistemas mono-
estrategicos. Pretendemos tambem, futuramente, investir nesta linha de pesquisa.



Apendice A

Busca como Metodo de
Resolu~ao de Problemas

Busca e um mecanismo largamente utilizado para a resolu~ao de problemas em IA.
Muitos dos problemas categorizados como de IA sac extremamente complexos para
serem solucionados atraves de tecnicas diretas (e.g. como as implement ad as em pro-
grama~ao convencional). Via de regra, em um problema tipico de IA, a sequencia de
a~oes necessarias para a sua solu~ao nao e conhecida a priori. Ela deve ser determi-
nada explorando-se, sistematicamente, as possiveis alternativas, atraves de uma busca
baseada em tentativas e erros, eventualmente direcionada por heuristicas1•

Todo programa que resolve algum problema de IA implement a praticamente um algo-
ritmo de busca. Para a formula~ao de um problema, cuja solu~ao deve ser encontrada
atraves de busca, e necessario a [Rich 91]

• defini~ao do espa~o de est ados que contem todas as possiveis configurac:;oes (esta-
dos) relevantes; e possivel definir este espa~o sem enumerar explicitamente todos
os est ados que ele contem

• especifica~ao de urn ou mais estados pertinentes ao espac:;o, que descreve as
possiveis configura~6es a partir das quais 0 processo de resolu~ao do problema
pode come~ar; sac os chamados de estados iniciais

• especifica~ao de um ou mais est ados aceitaveis como solu~ao do problema; san os
chamados de estados finais

• especifica~ao de um conjunto de regras - operadores - que descrevem a~6es
disponiveis e prornovern a rnudanc:;a de urn est ado para outro

o problema pode, entao, ser resolvido atraves da busca de urn caminho entre 0 est ado
inicial e est ado final, usando operadores combinados com urna estrategia de controle

lInforrnalmente heurlsticas sao definidas como regras pniticas, para as quais nao hci garanti a de
exito e que visam melhorar a efieienciade urn processo.
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apropriada, de maneira a possibilitar a navegar;ao no espar;o de estados. Busca pode
resumidamente ser definida como 0 estudo de estados e suas transir;Oes. Geralmente, 0

que se busca e uma solur;ao otima, isto e, uma solur;ao para a qual nao exista nenhum
caminho menor.

o fato do processo de busca ser fundamental para a resolur;ao do problema niio significa,
entretanto, que abordagens diretas nao possam ser exploradas. Sempre que possivel,
elas podem ser inseridas como passos na busca. Opera~Oes aritmeticas, por exemplo,
sac usadas como passos simples em uma busca. Na.oe apropriado, por exemplo, 0 usa
de busca para encontrar urn numero com a propriedade de ser igual a Y + (Z - X).

Busca e, pois, urn mecanismo geral que pode ser usado quando naa existem metod os
diretos disponiveis ou, entao, quando os que existem saa muito onerosos para serem
aplicados. Metodos de busca, igualmente, tern a conveniencia de viabilizar a possibili-
dade de inserr;ao de metodos diretos na solur;ao de subpartes do problema.

o processo de busca pode, ainda, ser visto como 0 processo de percorrer urn reticulado,
onde cada no representa urn est ado do problema e cada area represent a uma relar;ao
entre os est ados representados pelos nos que ele conecta.

A maioria das tecnicas de aprendizado descritas na literatura pode ser vista como
tecnicas de busca, sejam elas heurfsticas ou exaustivas [Mitchell 82]. Os estados no
espar;o de busca sac descrir;6es de conceitos e 0 objetivo e encontrar urn ou mais estados
que satisfar;am os criterios de qualidade. Urn sistema de aprendizado pode ser descrito
em term os da estrutura de seu espar;o de busca, de sua heurfstica de busca e de sua
estrategia de busca.

Existem muitas estrategias de controle para bus ca. Se nao existir a disponibilidade de
uma heurfstica, uma maneira de realizar a busca e atraves de urn metodo de busca-
cega. Cada vez que e utilizado, urn metodo de busca-cega e caracterizado pela ordem
constante em que os nos sac gerados, atraves da aplicar;ao dos operadores. Os dois
metodos de busca-cega mais comuns mostrados nas Figuras A.! e A.2 sac

• busca em largura (breadth-first search)

• busca em profundidade (depth-first search)

Os metodos de busca-cega, muitas vezes, nao sac viaveis porque a arvore de esta-
dos se torna muito grande antes do est ado final ser alcanr;ado. Como ja mencionado,
uma maneira de melhorar 0 desempenho de metodos de busca, e atraves do uso de
heurfsticas. Entretanto, uma grande dificuldade no uso de heurfsticas reside nas even-
tuais discordancias entre elas, situar;ao que se evidencia, por exemplo, quando duas
heurfsticas fazem recomendar;6es contraditorias. Se entre duas heurfsticas uma for
melhor que a outra, a sugestao da melhor deve ser acatada. Pode acontecer, entre-
tanto, das duas serem igualmente boas. Quando isso acontece, 0 procedimento mais
indicado e fazer uma avaliar;ao numerica dos possiveis proximos est ados e, entao, es-
colher aquele com melhor valor. 0 metodo de cMculo de tal numero e charnado de
fun~iio de avalia~iio. Por convenr;aa, os valores das funr;6es de avaliar;ao sac valores





numericos nao negativos: quanta menor 0 valor. melbor 0 estado a ele associado. Es-
tados finais geralmente tern urn valor de func;:ao de avaliac;:ao O. 0 uso de func;:oes de
avaliac;:ao torna possivel a aplicac;:ao de duas novas estrategias de busca

• busca best-first (variante da busca em largura obtida com a utiliza~iio de fun~iio
de avalia~iio)

• busca hill-climbing (variante da busca em profundidade obtida com a utiliza~ao
de fun~iio de avaliafiio)

Os valores de func;:oes de avaliac;:ao nao sac os unicos que ajudam em uma busca. Em
alguns problemas, 0 interesse nfw e determinar qualquer caminho entre os estados inicial
e final mas, sim, determinar urn born ou 0 melhor carninbo. Isto pode ser operaciona-
lizado atraves da atribuic;:ao de custos a aplicac;:ao de cada operador. da contabilizac;:ao
acumulativa de tais custos ao longo do caminho e da avaliac;:ao final do caminho. Isto
exige a definic;:ao de urna func;:ao chamada fun~iio de custo. que mede quanta custou 0

movimento de urn est ado para outro. t importante lembrar que func;:Oesde avaliac;:ao
referem-se aos pr6ximos passos da busca, enquanto que func;:Oesde custo referem-se aos
passos ja realizados. 0 uso de func;:ao de custo da origem a dois outros metodos de
busca

Se uma busca necessita encontrar 0 caminho com 0 custo mais baixo (otimal) que a
leve ao est ado final, ela ira necessitar uma estrategia diferente. Se existe uma func;:ao
de custo, mas tanto a heuristica quanto a func;:ao de avaliac;:ao nao sac muito boas, a
busca branch-and-bound pode ser utilizada. Ela e semelhante a busca best-first, mas e
direcionada pelo custo: sempre encontra sucessores do est ado cujo caminho, a partir
do estado inicial, tern custo total mais baixo.

No caso de estarem disponiveis tanto a func;:ao de custo quanto a de avaliac;:ao, a busca
A"" pode ser usada. A ideia e a de somar os valores das func;:oes custo e de avaliac;:ao
relativas a urn estado, de maneira a obter, com isso, uma medida mais significativa
de avaliac;:ao do estado, e entao usar esse numero para selecionar est ados utilizando 0

algoritmo de busca best-first. A busca realizada pelo A", mostrada na Figura A.3, e uma
especie de produto hfbrido da busca best-first (usando uma func;:ao de avaliac;:ao) com
a busca branch-and-bound (usando uma func;:ao de custo), que incorpora informac;:ao e
apresenta urn desempenbo frequentemente melbor que ambas. Nomeando

g( n) func;:ao de custo do no n
hen) func;:ao de avaliac;:ao do no n

a estimativa do custo de se ir da raiz (r) ate a meta (m) passando pelo no n e calculada
pela formula
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A estrategia de busca A", semelhante a branch-and-bound, possui uma propriedade
muito importante: se a fun~ao de avalia~ao para qualquer estado fi e sempre men or
ou igual ao custo real de fi para a meta, entao 0 primeiro caminho encontrado pela
estrategia de busca A* eo caminho de custo minimo (6timo). A Tabela A.I resume as
principais estrategias de busca.

estrategia de busca fun~iio de avaliao:;iio fun ~iio de custo
depth-first nao nao

breadth-first nao nao
hill-climbing Slm nao

best-first Slm nao
branch-and-bound nao sim

A* Slm Slm



Apendice B

Entropia

NH(C) = - Li=l p(Cd log2 p(Cd

Entropia e uma medida da incerteza na classificar;ao do objeto. H(C) e usada em
teoria da informac;ao e interpretada como a quantidade de informac;ao contida em uma
mensagem. Quanto maior for 0 valor de H(C), maior a incerteza com relac;ao ao
conteudo da mensagem.

Nesse contexto, uma arvore de decisao para a dassificac;ao de exemplos pode ser vista
como uma fonte de informar;ao que, dado urn exemplo, gera uma mensagem indicando
a c1assificac;ao do exemplo. Quando 0 no da aryore contem apenas exemplos da mesma
dasse, a entropia e igual a 0 - significando que a decisao de c1assificac;ao e definitiva
para exemplos pertencentes aquele no [Shaw 90].

Considere 0 problema de se estabelecer regras que possam fazer preVlsao, para uma
dada companhia, do aumento ou diminuic;ao de seus lucros, com base em algumas
caracteristicas e a partir de urn conjunto de treinamento [Thompson 86]. 0 conjunto
de atributos e 0 conjunto de treinamento utilizados san mostrados nas Tabelas B.l e
B.2 respectiyamente.

Urn algoritmo de induc;ao que usa entropia como func;ao de avaliac;ao, particiona 0

conjunto de treinamento em subconjuntos de maneira a reduzir 0 maximo possivel essa
entropia e continua neste processo, recursivamente, ate a entropia ser reduzida a O.

1Deve ser lernbrado que se log2(x) = y, y eo nurnero de bits necessarios para representar urn nurnero
x de objetos diferentes.



atributo significado valores
tipo tipo da companhia {hardware,software}
tempo tempo do produto no mere ado {muito,normal,pouco}
con corren if produto tern concorrente {s,n}
lucro (c1asse) lucro da companhia {aumenta,diminui}

tipo tempo con corre nt e lucro (classe)
software muito n diminui
software normal s diminui
hardware normal n aumenta
hardware muito n diminui
hardware pouco n aumenta
software pouco n aumenta
software normal n aumenta
software pouco s aumenta
hardware normal s diminui
software muito s diminui

Para a construt;ao da arvore de decisao, usando entropia como funt;ao de avaliat;ao, 0

que se busca evidenciar, dentre os atributos existentes, e aquele que possui 0 menor valor
de entropia de classifica~ao. 0 primeiro passo no calculo da entropia de dassificat;ao
relativa a urn determinado atributo A, notada por H(CIA), e dividir 0 conjunto de
treinamento - ver Tabela B.2 - em subconjuntos, agrupando os exemplos que tern
em comum 0 mesmo valor de A. A Tabela B.3 mostra a parti~ao do conjunto de
treinamento em duas subtabelas, considerando 0 atributo concorrente e seus posslveis
valores.

con corrente lu cro (c1asse)
n diminui
n aumenta
n diminui
n aumenta
n aumenta
n aumenta
s diminui
s aumenta
s diminui
s diminui

A entropia de cada subtabela H(CjA = aj) e calculada para cada valor de atributo aj
e e dada pela expressao2

2Todos os logaritmos mencionados neste trabalho SaDconsider ados em rela••ao 11base 2, motivo pelo
qual a especifica••ao da base sera omitida.



A fun~ao p( Cj laj) e a probabilidade de que 0 valor da classe seja Cj quando 0 valor do
atributo A for aj. Calculando 0 valor da entropia para cada subtabela, tern-se

. H(Clconcorrente = n) = -p(aumentaleoneorrente = n) X

log p(aumentaleoneorrente = n)-
p(diminuilconcorrente = n) X

log p(diminuileoneorrente = n)
= -4/610g( 4/6) - 2/6/og(2/6)
= 0.918

H(Clconeorrente = s) = -p(aumentalconcorrente = s) X

/og p( au.mentalconeorrente = s)-
p(diminuilconcorrente = s) X

log p(diminuilconcorrente = s)
= -lJ4Iog(lJ4) - 3J4Iog(3J4)
= 0.811

A expressao p( aumentalconeorrente = n) e a probabilidade de que 0 valor da classe
seja aumenta, quando 0 valor do atributo concorrente for n. Este valor e sirnplesrnente 0

nurnero de vezes que Luero = aumenta quando eoncorrente = n, dividido pelo nurnero
total de exernplos nos quais concorrente = n.

Para encontrar a entropia da tabela inteira - H(Clconcorrente) - deve-se fazer a
soma ponderada das entropias associadas a cada urn dos possiveis valores do atributo.
Se urn atributo A tern por posslveis valores ai, i= 1, ... , M, a entropia de classifical.;ao
de A e a media ponderada da entropia de cad a urn de seus possiveis valores ai, i =
1, ... ,1'1, rnaternaticarnente expressa por

H(C1concorrente) = 6/10 x 0.918 + 4/10 x 0.811
= 0.8752

Para 0 exernplo em questao, H(Cltempo) = 0.4 e H(Cltipo) = 1.0. Desde que
H(Cltempo) tern 0 rnenor valor de entropia, tempo e eleito como 0 rnelhor atributo
para iniciar a constru~ao da arvore.



Apendice C

ID3 e 0 Assistant Professional

o objetivo deste apendice e exemplificar a atuar;:ao de dois sistemas de aprendizado: 0

ambiente experimental da famI1ia TDIDT, utilizando entropia como funr;:aode avaliar;:ao,
e 0 Assistant ProfessionaF, na gerar;:aode arvores de decisao. Tais arvores de decisao
represent am criterios gerais para avaliar;:aode desempenho de programadores, com vis-
tas a uma atualiza<;ao salarial2•

o conjunto de treinamento e formado por 38 exemplos, cada urn deles expresso uti-
lizando 8 atributos e seus respectivos valores, e de uma c1asse associada (atribufda
por urn avaliador). 0 conjunto de atributos utilizados na descri<;ao dos exemplos, os
possfveis valores de atributos e as possiveis classes estao mostrados nas Tabelas C.I,
C.2, C.3 respectivamente.

atributo significado
gdificul grau de dificuldade do problema
tnn iniciativa do programador
temp tempo gasto de programa~ao
creat criatividade do programador
mod uso de programa~ao modular
doc qualidade de documenta~ao
atit atitudes do programador no trabalho
inter qualidade de interface produzida

o conjunto de treinamento e mostrado na Figura CA. pg. 179. Nela, os exemplos
assinalados com * estao incompletos: 0 primeiro deles nao tern classe associada e 0

segundo nao tern valor associado ao atributo temp.

Tanto 0 Assistant Professional, quanto a implementar;:ao do nosso ambiente TDIDT
disponivel para experimentos, foram utilizados para a constru<;ao da arvore de decisao,
usando 0 conjunto de treinamento da Tabela CA.

1Versao comercial do Assistant 86.
2Exemplo apresentado no Seminar on Inductive Learning and Knowledge Acquisition por Dr. N.

Lavrae, em Novembro 1992, junto ao ICMSC/USP, para treinamento no Assistant Professional.



atributo valor( abreviatura) atributo valor( abreviatura)
gdifieul facil(fa) wle insuficiente( insuf)

medio(me) normal(nor)
dificil( dif) alta(alta)
muito dificil(mdif)

atributo valor( abreviat ura) atributo valor( abreviat ura)
temp excedeu(ex) ereat nenhuma(nao)

em tempo( et) normal( nor)
antes(at) novos algoritmos(na)

novas tecnicas(nt)

atributo valor( abreviatura) atributo valor(abreviatura)
mod ruim(ruim) doc ruim(ruim)

padrao(pad) padr ao(pad)
bom(bom) bom(bom)

6tima(ot)

atributo valor( abreviat ura) atributo valor( abreviatura)
atit ruim(ruim) inter ruim(ruim)

media(me) normal (nor )
boa(boa) bem feita(bf)
muito boa(mboa)

Quando do uso do Assistant, todos os 38 exemplos do conjunto participaram da cons-
tru~ao da arvore, uma vez que este sistema trata dados incompletos. Quando atributos
tern valor ausente, a instancia de treinamento e replicada tantas vezes quantos forem
os posslveis valores do atributo. Quando a classe esta ausente, a instancia e rotulada
com a classe mais provavel. 0 Assistant Professional usa tambem tanto a pre-pod a
quanto a p6s-poda (ver Seyao 5.7). A arvore obtida pelo Assistant esta mostrada na
Figura C, pg. 183.

Para a utilizayao do ambiente experimental TDIDT, os dois exemplos assinalados com
* foram eliminados. 0 conjunto de treinamento e apresentado ao sistema como uma
lista com 36 elementos, onde cada elemento por sua vez e tambem uma lista que repre-
sent a urn exemplo. A estrutura Prolog que representa uma arvore de decisao e aquela

c1asse abreviada como
muito negativa (-20% de salcirio) mne
negativa (-10% de salario) ne
normal nor
positiva (+10% de salario) po
muito positiva (+20% de salcirio) mpo



gdificult inic temp creal mod doc atil inter classe
fa nor el nao born born me bf mpo
fa insuf ex nao TUlm ruim ruim ruim mne
fa nor et nao TUlm pad me nor nor
mdif aha ex na born 01 mboa bf mpo
mdif insuf ex nao ruim ruim ruim ruim mne
mdif insuf ex nao ruim ruim me nor nor
me aha et nt born 01 boa bf mpo
me nor el nor pad pad me nor nor
me insuf ex nao ruim ruim ruim ruim mne
dif aha ex nt pad pad boa bf po
fa insuf el nao ruim ruim me nor ne
dif aha ex nl born born mboa bf po
dif nor ex nor pad pad me nor nor
me nor et nao pad pad ruim nor nor
dif aha et na born born mboa bf po
fa nor et nao pad pad boa bf nor
fa insuf et nao ruun pad me nor ne
fa nor et nor born born boa bf po
me nor et nor pad born boa bf po
fa nor et nao born born me bf mpo
dif nor et nor born ruim me nor nor

* mdif alta ex na pad ruim me nor
me nor ex nao pad ruim boa bf ne
fa insuf ex nao ruim ruim ruim ruim mne
mdif alta nt born born boa bf mpo
mdif alta at nor pad ruim mboa bf po
mdif nor et nt born 01 boa bf mpo
me nor et nao pad pad ruim nor nor
mdif nor ex nt born pad me nor mpo
mdif alta ex nor ruim ruim mboa nor nor
dif nor ex nor born pad boa bf po
fa nor et nao born born me bf mpo
fa aha et nor pad pad boa ruim nor
me nor et na pad born ruim nor nor
mdif nor et nor born ot me bf po
me insuf ex nor pad pad boa bf mne
me alta ex nao pad pad ruim nor po
mdif alta et na born ot mboa bf mpo

Tabela C.4: Conjunto de Treinamento

mostrada na Se~ao 5.10, pg. 5l.

Na interroga~ao Prolog, apresentada a seguir, a variavel X e instanciada com a lista
de listas que represent a 0 conjunto de treinamento e a variavel Y e instanciada com
a lista dos atributos usados na descri~ao do conjunto de treinamento. Como ja men-
cionado, 0 predicado forme_arvore/4 e 0 responsavel pela constru~ao da arvore, que
sera instanciada com a variavel Arv e a variavel Flag indica se a arvore e exata on nao.

?- exemplos(X),atributos(Y),forme_arvore(X,Y,Arv,Flag)
X =
[[gdific(fa) ,inic(nor) ,temp(et) ,creat(nao) ,mod (bom) ,doc(bom) ,atit(me) ,inter(bf) ,classe(mpo)] ,
[gdific(fa) ,inic(insuf) ,temp(ex) ,creat(nao) ,mod(ruim) ,doc(ruim),atit(ruim) ,inter(ruim) ,classe(mne)] ,

••• 0 ••••••••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••

[gdific(me) ,inic(alta),temp(ex) ,creat(nao) ,mod (pad) ,doc(pad),atit(ruim),inter(nor),classe(po)],
[gdific(mdif) ,inic(alta),temp(et) ,creat(na) ,mod(bom) ,doc (ot) ,atit(mboa) ,inter(bf) ,classe(mpo)]]



mod - [bom creat-
[na : gdific -

[mdif : mpo,
dif : po

],

nao : mpo,
nt : gdific -

[me : mpo,
mdif : mpo,
dif : po

] ,
nor doc-

[bom ; po,
pad ; po,
ruim : nor,
ot ; po

]

ruim a'ti't
[ruim : lIlIIe,
mboa ; nor,
me ; gdific -

[fa : inic -
[nor : nor,
insuf : ne

] ,
mdif ; nor

]
J.

pad inic-
[nor ; doc -

[pad : nor,
ruim : ne,
bom : creat -

[na : nor,
nor : po

],

alta gdific-
[fa; nor.
mdif ; po,
me : po,
dif : po

],

insuf lIlIIe

Como pode ser visto, a arvore de decisao gerada pela implementa~ao TDIDT, utilizando
os 36 exemplos e sem 0 uso do mecanismo de poda, e razoavelmente mais complexa
do que aquela gerada pelo Assistant. Enquanto 0 Assistant gerou uma arvore com 14
nos, sendo 8 folhas, a implementa~ao TDIDT gerou uma arvore com 36 nos, sendo 24
folhas.

A experiEmcia seguinte, por nos realizada, foi utilizar 0 mecanismo de poda da Redu~ao
do Erro, articulado a implementa~ao TDIDT. Para 0 uso do metodo de poda, 0 conjunto
de treinamento de 36 exemplos foi dividido em dois conjuntos, com 24 e 12 exemplos
respectivamente (que correspondem a 70% e 30%, respectivamente, do numero de exem-
plos no conjunto original, que e a propor~ao considerada adequada para esse tipo de



experimento). 0 conjunto com 24 exemplos e, entao, considerado 0 novo conjunto de
treinamento e 0 conjunto com 12 exemplos, 0 conjunto de teste, necessario para a re-
aliza~ao da poda. A arvore foi construfda pelo predicado forme_arvore/4, usando 24
exemplos, e instanciada com a variavel Arv. 0 conjunto de teste, instanciado atraves
do predicado exemplosp/l e entao utilizado para criar a arvore estatistica, AE,usando
o predicado faz_arvore_estatistica/3. t importante notar que dos 12 exemplos do
conjullto de teste, um deles nao e coberto pela arvore Arv - esse exemplo e eliminado
do cOlljunto de teste. Como nem todas as subarvores da arvore estatfstica sac cobertas
por exemplos do conjullto de teste (lista de estatfstica e a lista vazia), antes do pro-
cesso de pod a se inicializar, essas subarvores sao sumariamellte podadas pelo predicado
limpa_no/2. A poda utilizando 0 metodo da Redu~ao do Erro e efetivamellte reali-
zada pelo predicado poda_reduced_geral/2,que obtem a arvore podada e a instancia
com a variavel AP. Como a arvore podada ainda carrega em cada no as frequencias
de exemplosjclasse, esses valores sac retirados atraves do predicado muda_notacao/2,
que efetivamellte illstancia a arvore podada pelo metodo da redu~ao do Erro com a
variavel APN.A interroga<;ao Prolog correspondente, bem como as respostas obtidas,
sac mostradas a seguir.

?- exemplos24 (X),atributos(Y) ,forme_arvore(X,Y,Arv,F),
exemplosp(E),faz_arvore_estatistica(Arv,E,AE),limpa_no(AE,AEL),
poda_reduced_geral(AEL,AP), muda_notacao(AP,API).

x =
[[gdific(dif) ,inic(nor) ,temp(ex) ,creat(nor),mod(pad),doc(pad),atit(me),inter(nor),classe(nor)] ,

Arv =
mod -

[pad inic-
[nor : doc -

[pad : nor,
ruim : ne,
bom : creat -

[na : nor,
nor : po

],

alta gdific-
[fa: nor,
mdif : po,
me : po

],

insuf mne
],

ruim atit-
[me : ne,
ruim mne,
mboa : nor

],

bom creat-
[nor : doc -

[bom : po,
pad: po,
ruim : nor,



ot po
] ,

nt mpo,
na gdific-

[dif : po,
mdif : mpo

],

nao mpo

]
F = exata

E =
[gdific(fa> ,inic(insuf> ,temp(ex) ,creat(nao),mod(ruim) ,doc(ruim) ,atit(ruim),inter(ruim) ,classe(mne)],

AE =
mod I

[pad
[mpo : 3,mne : 3,nor 3,ne 1,po

inic / [mne : 1] -
[nor : doc / [mne 1]-

[pad : nor / [mne 1] ,
ruim : ne / [],
bom : creat / [] -

[na : nor / [],
nor: po / 0

]
],

alta gdific / [] -
[fa : nor / [],
mdif : po / [],
me : po / []

],

],

ruim atit / [DIne : 2,nor : 3,ne : 1] -
[me : ne / [nor : 2,ne : 1],
ruim mne / [DIne: 2,nor : 1],
mboa : nor / 0

] ,
bom creat / [mpo : 3,po : 1] -

[nor doc / [] -
[bom : po / [],
pad: po / [],
ruim : nor / [],
ot : po / []

],

nt mpo / [mpo : 1 ,po : 1],
na gdific / [mpo : 1] -

[dif : po / [],
mdif : mpo / [mpo 1]

] ,
nao mpo / [mpo : 1]

AEL =
mod /

[pad
[mpo : 3,mne : 3,nor 3,ne

inic / [mne : 1] -
[nor : doc / [mne 1]-

[pad : nor / [mne
]

],

ruim atit / [mne : 2,nor : 3,ne : 1]
[me : ne / [nor : 2,ne : 1],



ruim : ane I [mne : 2,nor 1]
J.

bom creat I [mpo : 3,po : 1] -
[nt : .po I [mpo : l,po : 1],
na : gdific I [mpo : 1] -

[mdif : mpo I [mpo : 1]
] .

nao .po I [mpo : 1]

AP =
mod I [mpo : 3,mne : 3,nor : 3,ne : l,po 1]-

[pad : mne I [mne : 1],
ruim .:nor I [mne : 2,nor : 3,ne : 1],
bom : mpo I [mpo : 3,po : 1]

J

API =
mod - [pad mne,ruim nor,bom mpo]

Pode ser observado que a atual.;ao da poda foi bem drastica, no senti do que a an'ore re-
sultante, mostrada na Figura C.2, tern apenas 4 nos, sendo 3 deles folhas. t importante
observar que, mesmo implementando basicamente 0 mesmo algoritmo de construl.;ao de
arvores, 0 Assistant Professional e implemental.;ao TDIDT produzem resultados com-
pletamente diversos, devido, principalmente, a maneira como tratam os dados.

GDIFICUL
fa

me
mdif

CREAT



MNE NOR MPO

Figura C.2: Arvore Podada Gerada pelo TDIDT
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