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Resumo

A modelagem de distribuição de espécies tem como objetivo induzir um modelo para

predizer a distribuição potencial de uma dada espécie. O modelo é projetado em um

mapa de distribuição potencial que representa a probabilidade da presença da espécie

em cada ponto. Esse processo de indução está relacionado com a estimativa do nicho

fundamental da espécie, através da busca por relações entre dados georreferenciados de

ocorrência da espécie e variáveis ambientais. Vários algoritmos de modelagem podem

ser utilizados nessa tarefa. Oferecer diversos algoritmos pode tornar as ferramentas de

modelagem mais completas. Porém, surge uma questão importante: qual algoritmo de

modelagem escolher? Essa questão está relacionada com o desempenho preditivo das

técnicas implementadas pelos algoritmos. Nesse contexto, o objetivo principal do tra-

balho foi organizar e especificar um método de análise de desempenho preditivo dos

algoritmos de modelagem de distribuição de espécies. Através do método proposto

é possível ter uma visão completa, estruturada e sistemática das etapas previstas em

projetos de análise de desempenho preditivo dos algoritmos. O método pode ser uti-

lizado como referência em estudos de validação de novos algoritmos, de comparação

entre técnicas e na seleção de um ou mais algoritmos de modelagem. Como estudo de

caso, o método proposto foi adotado nos testes de validação de um algoritmo baseado

em Redes Neurais, desenvolvido e integrado ao framework openModeller, através da

comparação com outros algoritmos já utilizados na modelagem. Além da própria va-

lidação, os testes tiveram como objetivo demonstrar a aplicabilidade do método. Os

resultados mostraram que o algoritmo de Redes Neurais apresentou desempenho se-

melhante ao desempenho dos demais algoritmos, tendo sido, portanto, validado como

adequado à tarefa de modelagem. Ainda no contexto da pesquisa, um algoritmo base-

ado na técnica de amostragem denominada Jackknife foi integrado ao openModeller,

para aplicação na etapa de pré-análise. Testes relacionados com o tempo de execução

foram realizados e uma versão paralela desse algoritmo foi desenvolvida.

Palavras-chave: Modelagem de Distribuição de Espécies. Análise de Desempe-

nho. Redes Neurais. Aprendizagem de Máquina.



Abstract

The species distribution modeling aim is to induce a model to predict the potential

distribution of a given species. The model is projected onto a potential distribution

map that represents the presence probability of the species at each point. This induc-

tion process is related to the fundamental niche estimation of the species, through the

search for relationships between georeferenced data of species occurrence and envi-

ronmental variables. Several modeling algorithms can be used for this task. Providing

different algorithms can make the modeling tools more complete. However, an im-

portant question arises: what modeling algorithm to choose? This issue is related to

the predictive performance of the techniques implemented by the algorithms. In this

context, the aim of this research was to organize and to specify a predictive perfor-

mance analysis method of the species distribution modeling algorithms. Through the

proposed method, it is possible to have a complete and structured vision of the steps

in the planning of predictive performance analysis of the algorithms. The method may

be used as a reference in validation studies of new algorithms, in comparison among

techniques and in choosing one or more modeling algorithms. As a case study, the

proposed method was adopted in the validation tests of an algorithm based on Neu-

ral Networks, developed and integrated into the openModeller framework, which was

compared with other algorithms already used in modeling. Besides the validation it-

self, the tests intended to demonstrate the applicability of the method. The results

showed that the Neural Networks algorithm presented similar performance to those of

other algorithms and was validated as adequate to the modeling task. Still in the re-

search context, an algorithm based on a sampling technique called the Jackknife was

integrated to the openModeller, to be applied in the pre-analysis step. Tests related to

the running time were carried out and a parallel version of this algorithm was devel-

oped.

Keywords: Species Distribution Modeling. Performance Analysis. Neural Net-

works. Machine Learning.



Sumário

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1 Introdução 15

1.1 Justificativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3 Material e Métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.4 Organização do Texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2 Modelagem de Distribuição de Espécies 25

2.1 O Conceito de Nicho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2 O Processo de Modelagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Algoritmos de Modelagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3.1 Redes Neurais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.3.2 GARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3.3 Entropia Máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.4 Máquinas de Vetores de Suporte . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.3.5 Outros algoritmos de modelagem . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.4 A Ferramenta openModeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.5 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3 Análise de Desempenho e Avaliação de Modelos de Distribuição de Espé-

cies 52

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52



3.2 Estratégias para Análise de Desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.2.1 Objetivos e Compreensão do Sistema . . . . . . . . . . . . . 55

3.2.2 Métricas de Desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.2.3 Técnicas de Avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.2.4 Cargas de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2.5 Experimentos, Interpretação e Apresentação dos Resultados . 57

3.3 Avaliação de Modelos de Distribuição de Espécies . . . . . . . . . . 58

3.3.1 Matriz de Confusão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.3.2 Medidas Derivadas da Matriz de Confusão . . . . . . . . . . 60

3.3.3 Análise ROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.3.4 Area Under the Curve – AUC . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.3.5 Avaliação Qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.4 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4 Um Método de Referência para Análise de Desempenho de Algoritmos de

Modelagem 72

4.1 Visão Geral do Método Proposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.2 Definição dos Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.3 Seleção e Organização dos Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.4 Seleção dos Algoritmos e Ferramentas de Modelagem . . . . . . . . . 80

4.5 Escolha das Métricas de Desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.6 Geração dos Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.7 Testes com os Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.8 Coleta e Organização dos Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.9 Avaliação Estatística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.10 Avaliação Qualitativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.11 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5 Desenvolvimentos, Experimentos e Resultados 93



5.1 O Algoritmo Baseado em Redes Neurais . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.2 Validação do Algoritmo Baseado em Redes Neurais . . . . . . . . . . 97

5.2.1 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

5.2.2 Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.2.3 Algoritmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.2.4 Métricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.2.5 Geração dos Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.2.6 Testes com os Modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.2.7 Organização dos Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.2.8 Avaliação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.3 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

6 Conclusões 122

6.1 Discussão Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

6.2 Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

6.3 Trabalhos Publicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6.4 Propostas de Trabalhos Futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Referências 132

Apêndice A -- O Algoritmo Jackknife 142

A.1 Descrição Matemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

A.2 Jackknife Paralelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

A.3 Testes e resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

A.3.1 Testes preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

A.3.2 Testes no cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147



Lista de Figuras

2.1 Diagrama de Venn representando três fatores que afetam a distribui-

ção das espécies, em uma determinada área de estudo G. Área verde

A – nicho fundamental (fatores abióticos). Área azul B – fatores bió-

ticos. Área vermelha M – regiões acessíveis. [adaptada de (SOBERÓN;

PETERSON, 2005) e (SOBERÓN, 2007)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Modelagem de distribuição de espécies [adaptada de (SIQUEIRA, 2005)]. 29

2.3 Exemplo de uma mapa de distribuição potencial da espécie Stryphno-

dendron obovatum no estado de São Paulo. O mapa foi gerado pelo

algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais, integrado ao fra-

mework openModeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.4 Processo de modelagem resumido em três etapas principais. . . . . . 30

2.5 Esquema de um neurônio artificial similar ao modelo de McCulloch e

Pitts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.6 Esquema de uma rede neural organizada em camadas. . . . . . . . . . 35

2.7 Exemplo de separação linear de duas classes através de um hiperplano

ótimo [adaptada de (SANTOS, 2002)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.8 Exemplo da diferença entre um hiperplano ótimo de separação (A) e

um hiperplano de separação com margem menor (B), considerando o

mesmo conjunto de exemplos [adaptada de (SANTOS, 2002)]. . . . . . 42

2.9 Arquitetura do framework openModeller [adaptada de (MUÑOZ et al.,

2011)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.1 Captura de tela parcial da interface do openModeller, mostrando as

medidas estatísticas calculadas após o processo de modelagem. O li-

miar utilizado no openModeller para criar a matriz de confusão é 50%. 62

3.2 Espaço ROC no contexto da modelagem de distribuição de espécies,

onde o eixo das abscissas corresponde a taxa de Presenças Falsas (PF )

e o eixo das ordenadas corresponde a taxa de Presenças Verdadeiras (PV ). 64

3.3 Espaço ROC com quatro modelos arbitrários. . . . . . . . . . . . . . 65



3.4 Curva ROC hipotética, criada a partir de um conjunto arbitrário de

exemplos de teste, com 25 exemplos da classe Presença (P) e 25 exem-

plos da classe Ausência (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.5 Exemplo de espaço ROC, com as curvas de dois modelos hipotéticos

A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.6 Exemplo de espaço ROC onde há intersecção entre as curvas de dois

modelos hipotéticos A e B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.7 Curva ROC de um modelo hipotético, com sua AUC em destaque. . . 69

3.8 Curvas ROC de dois modelos hipotéticos, com cada AUC em desta-

que. O modelo B apresenta maior AUC. No entanto, o desempenho do

modelo A é melhor com Taxa de Presenças Falsas (eixo X) menor que

0.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.1 Diagrama que ilustra o MADAM, organizado com base nas três etapas

principais do processo de modelagem, pré-análise, modelagem e pós-

análise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.2 Etapa de pré-análise do MADAM, apresentando os resultados espera-

dos após a realização de cada atividade. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.3 Etapa de modelagem do MADAM, indicando os resultados esperados. 88

4.4 Etapa de pós-análise do MADAM, onde serão produzidos os resultados

da análise de desempenho e as conclusões finais do estudo. . . . . . . 92

5.1 Esquema geral da arquitetura de uma rede neural aplicada à modela-

gem de distribuição de espécies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5.2 Pontos de localização da espécie Adenocalymma cladotrichum. Os

círculos representam pontos de presença e os triângulos representam

pontos de ausência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.3 Pontos de localização da espécie Tanaecium xanthophyllum. Os círcu-

los representam pontos de presença e os triângulos representam pontos

de ausência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.4 Pontos de localização da espécie Stryphnodendron obovatum. Os cír-

culos representam pontos de presença e os triângulos representam pon-

tos de ausência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102



5.5 Pontos de localização da espécie Melipona mandacaia. Os círculos

representam pontos de presença e os triângulos representam pontos de

ausência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.6 Combinação das partições de dados da espécie Stryphnodendron obo-

vatum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.7 Combinação das subpartições de dados da espécie Melipona manda-

caia. As subpartições dos pontos de presença são representadas por P1,

P2, P3 e P4, as subpartições dos pontos de ausência são representadas

por A1, A2, A3 e A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.8 Mapas de distribuição potencial da espécie Stryphnodendron obovatum. 110

5.9 Mapas de distribuição potencial da espécie Melipona mandacaia. . . . 110

5.10 Mapas de distribuição potencial da espécie Adenocalymma cladotrichum.111

5.11 Mapas de distribuição potencial da espécie Tanaecium xanthophyllum. 111

5.12 Espaços ROC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

A.1 Modelo mestre-escravo aplicado na implementação da versão paralela

do Jackknife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

A.2 Tempos de execução do algoritmo paralelo Jackknife, com diferentes

quantidades de processos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3 Gráfico de Speedup entre as versões paralela e sequencial do Jackknife. 149

A.4 Gráfico de Eficiência da versão paralela do Jackknife. . . . . . . . . . 149



Lista de Tabelas

2.1 Conjunto de exemplos. Fonte: (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). . . . 32

3.1 Matriz de confusão para duas classes, C1 e C2. Fonte: (MONARD; BA-

RANAUSKAS, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2 Matriz de confusão para problemas de modelagem de distribuição de

espécies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.3 Conjunto arbitrário de exemplos de teste, ordenado de acordo com o

valor predito por um modelo hipotético. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.1 Amostra do conjunto de dados da espécie Melipona mandacaia, com

rótulo de classe 1 para pontos de presença e 0 para pontos de ausência. 100

5.2 Resultados de treinamento e teste da rede neural com os dados da es-

pécie Adenocalymma cladotrichum, antes e após o ajuste da taxa de

aprendizagem e da constante de momentum. . . . . . . . . . . . . . . 112

5.3 Resultados de treinamento e teste da rede neural com os dados da espé-

cie Tanaecium xanthophyllum, antes e após o ajuste da taxa de apren-

dizagem e da constante de momentum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.4 Resultados da etapa de geração dos modelos (medidas aparentes). . . 114

5.5 Resultados da etapa de teste com os modelos gerados (medidas verda-

deiras). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.6 Resultados do teste de significância das diferenças entre os erros médios.117



15

1 Introdução

O desenvolvimento econômico, principalmente na última década, tem acelerado o pro-

cesso de destruição de ecossistemas, aumentando a demanda por tecnologias de apoio à

conservação da biodiversidade. Uma nova área de pesquisa científica, denominada In-

formática para Biodiversidade (CANHOS, 2003; CORRÊA et al., 2006), tem como desafio

suprir esta demanda, fornecendo ferramentas computacionais aplicadas ao estudo da

biodiversidade. Uma das tarefas nas quais ferramentas computacionais têm sido apli-

cadas é a modelagem de distribuição geográfica de espécies biológicas, referenciada

neste trabalho simplesmente como modelagem de distribuição de espécies.

De forma geral, o resultado desse tipo de modelagem é um mapa de distribuição

potencial, de uma determinada região de estudo, que representa a probabilidade da

presença de uma espécie, em cada um dos seus pontos. Os valores de probabilidade no

mapa de distribuição potencial são normalmente representados através de uma escala

de cores. Pontos do mapa com probabilidades altas são interpretados como regiões cu-

jas condições ambientais são semelhantes às condições das regiões onde a espécie foi

observada. Além dos mapas, também são fornecidas medidas estatísticas, formando

um conjunto de elementos que podem ser utilizados em processos de tomada de deci-

são.

Uma vez que os recursos humanos e financeiros para o meio ambiente geralmente

são escassos, frente à demanda atual, ferramentas de modelagem podem contribuir

para a conservação ambiental. Tais ferramentas podem ser aplicadas, por exemplo, na

identificação de áreas com alto risco de perda da sua biodiversidade, possibilitando

assim que os recursos sejam direcionados para essas regiões e suas espécies ameaça-

das. Pereira e Peterson (2001) citam como algumas vantagens do uso de ferramentas

de modelagem de distribuição de espécies: (1) possibilitar um melhor entendimento

sobre a distribuição de espécies raras e ameaçadas de extinção; (2) auxiliar projetos

de reintrodução de espécies; (3) auxiliar o combate a espécies invasoras; e (4) auxiliar

planos de conservação da biodiversidade.

Os mapas de distribuição potencial podem ser úteis também na compreensão dos



1 Introdução 16

efeitos das mudanças climáticas e outras alterações ambientais na distribuição das es-

pécies (BERRY et al., 2002; HANNAH et al., 2005; HANNAH et al., 2007; PETERSON et al.,

2002). Um exemplo disso é a criação de mapas de distribuição potencial a partir de

variáveis ambientais que simulam diferentes cenários futuros, com previsões de mu-

danças climáticas. De fato, a modelagem de distribuição de espécies pode ser utilizada

em uma variedade ampla de aplicações, alguns outros exemplos são:

• Predição de invasão de espécies (PETERSON, 2003; PETERSON; PAPES; KLUZA,

2003; WILLIAMS; HAHS; MORGAN, 2008);

• Identificação de rotas de disseminação de doenças (PETERSON; BENZ; PAPES,

2007);

• Determinação de áreas prioritárias para conservação (ORTEGA-HUERTA; PETER-

SON, 2004);

• Detecção de hotspots1 de biodiversidade (NELSON; BOOTS, 2008);

• Busca por populações de espécies conhecidas (BOURG; MCSHEA; GILL, 2005).

A modelagem de distribuição de espécies é normalmente baseada no conceito de

nicho ecológico de uma espécie, ou seja, “um conjunto de condições ecológicas com

as quais as populações conseguem se manter” (HUTCHINSON, 1981) apud (SIQUEIRA,

2005). No entanto, a tarefa de modelagem desenvolvida pelas ferramentas atualmente

disponíveis é baseada principalmente em um conceito mais específico, o de nicho fun-

damental, que “consiste no conjunto de condições sob as quais a espécie pode existir

na ausência de fatores bióticos limitantes, como competição, predação e parasitismo”

(ACIESP, 1997) apud (SIQUEIRA, 2005).

Um dos passos intermediários do processo de modelagem é estimar o nicho fun-

damental, que então será utilizado para predizer a distribuição geográfica da espécie

(SOBERÓN; PETERSON, 2005). Uma das formas de estimar o nicho fundamental é atra-

vés da busca por relações entre dados georeferenciados de ocorrência da espécie e

variáveis ambientais (também denominadas camadas ambientais). Diversos algorit-

mos podem ser utilizados para associar os dados de ocorrência às variáveis ambien-

tais e determinar essas relações. Dentre os diversos algoritmos de modelagem, tam-

bém chamados algoritmos de extrapolação (SOBERÓN; PETERSON, 2005), utilizados

atualmente estão: GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Production) (STOCKWELL;

PETERS, 1999), BIOCLIM (BUSBY, 1991), SVM (Support Vector Machines) (GUO;

1Termo originalmente definido por Myers (MYERS, 1988; MYERS, 1990), que faz referência à áreas
com significativa reserva de biodiversidade e que estão ameaçadas pela presença humana.
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KELLY; GRAHAM, 2005; LORENA et al., 2008), Entropia Máxima (Maximum Entropy)

(PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006; RODRIGUES et al., 2010a; RODRIGUES et al.,

2010b), Climate Space Model (ROBERTSON; CAITHNESS; VILLET, 2001), Ecological-

Niche Factor Analysis (HIRZEL et al., 2002), Domain (CARPENTER; GILLISON; WINTER,

1993), AquaMaps (KASCHNER et al., 2008) e, mais recentemente, Redes Neurais (RO-

DRIGUES et al., 2010).

Visando contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico da área de In-

formática para Biodiversidade, o Projeto Temático openModeller (CANHOS et al., 2006;

CANHOS et al., 2007; CANHOS et al., 2008), apoiado pela FAPESP, teve como objetivo

principal o desenvolvimento de um framework para modelagem de distribuição de es-

pécies. O openModeller, em sua versão atual, oferece aos pesquisadores da área de

modelagem diferentes algoritmos, métodos de preparação de dados, opções de busca

por dados de localização e dados ambientais, métodos de pré-análise e de pós-análise.

Toda a pesquisa relacionada com este trabalho de doutorado foi realizada no âmbito

do projeto openModeller.

No contexto da modelagem de distribuição de espécies, um ponto fundamental

diz respeito a questões relativas ao desempenho dos algoritmos e sobre qual algoritmo

fornece modelos de distribuição mais precisos. Essas questões ainda não estão bem

definidas e motivam pesquisas na área de análise de desempenho de sistemas com-

putacionais. Nas próximas seções são apresentadas as motivações e justificativas que

direcionaram a pesquisa, os objetivos estabelecidos, a metodologia adotada para alcan-

çar os objetivos e a organização dos demais capítulos deste trabalho.

1.1 Justificativa

A gestão dos recursos naturais é claramente um dos principais desafios, senão o prin-

cipal, que a humanidade enfrenta atualmente e enfrentará nas próximas décadas. Esse

desafio está necessariamente relacionado com a questão ambiental e envolve, entre

outros fatores, a conservação e a preservação da biodiversidade. A conservação está

relacionada com o uso sustentável dos recursos naturais, enquanto que a preservação

é um conceito mais restrito e relacionado com a criação de áreas protegidas, sem a

presença humana (ADAMS et al., 2004).

Ferramentas de modelagem de distribuição de espécies podem fornecer elementos

importantes em processos de tomada de decisão, relacionados com as questões ambi-

entais e com a gestão dos recursos naturais. Mais informação relevante para a tomada

de decisão pode ser obtida a medida que: (a) os algoritmos computacionais aplicados
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à modelagem são desenvolvidos e aprimorados e; (b) o desempenho preditivo desses

algoritmos é melhor compreendido, auxiliando na escolha da técnica adequada e na

interpretação dos resultados produzidos. Seja para o aprimoramento dos algoritmos,

seja para a escolha da técnica adequada e interpretação dos resultados, adotar métodos

de análise de desempenho é fundamental.

Conforme citado na seção anterior, vários algoritmos de modelagem estão disponí-

veis atualmente em diferentes ferramentas e até diferentes algoritmos em uma mesma

ferramenta. Um exemplo é o framework openModeller, que possui mais de uma de-

zena de algoritmos de modelagem. Ao oferecer diferentes técnicas implementadas por

diferentes algoritmos de modelagem, além de outras funcionalidades, o openModeller

apresenta um diferencial importante, se comparado com outras ferramentas de mode-

lagem baseadas em uma única técnica. Oferecer diversos algoritmos aos usuários pode

tornar as ferramentas de modelagem mais úteis. Porém, surgem algumas questões

importantes:

1) Qual algoritmo escolher para criar os mapas de distribuição potencial?

2) Determinados algoritmos são mais adequados à modelagem de certas espécies,

ou seja, existe alguma relação entre os dados de distribuição das espécies, as

variáveis ambientais e as características dos algoritmos?

3) Dentre os algoritmos disponíveis, algum é sempre melhor para modelar a distri-

buição de qualquer espécie, a partir de qualquer conjunto de pontos de localiza-

ção e variáveis ambientais?

É importante destacar que muitos algoritmos de modelagem são baseados em téc-

nicas de Aprendizagem de Máquina (AM). Além disso, de forma geral, não é possível

afirmar que uma determinada técnica de AM é melhor que as demais, na resolução de

qualquer problema. O desempenho de um algoritmo de AM é afetado pela natureza

do problema e pelos dados (FIELDING, 1999). Embora algumas heurísticas, baseadas

em características das técnicas, possam ser utilizadas para auxiliar a escolha de um

algoritmo de modelagem, a realização de experimentos será sempre necessária.

A necessidade de experimentação torna-se mais evidente quando o objetivo é a

validação de um novo algoritmo de modelagem. Nesse caso, os resultados dos tes-

tes serão utilizados para avaliar se a técnica implementada pelo algoritmo funciona de

fato como solução para o problema em questão. Nesse contexto, adotar um método

de análise de desempenho, com etapas bem definidas, é fundamental para garantir que

os experimentos sejam válidos, sem erros e possam ser reproduzidos posteriormente.
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Mesmo que não seja possível responder todas as questões apresentadas acima, princi-

palmente as questões 2 e 3, um método de análise de desempenho, baseado em expe-

rimentos, pode ser determinante para obter conclusões corretas, a partir dos resultados

estatísticos e dos mapas de distribuição potencial gerados no processo de modelagem.

1.2 Objetivos

A pesquisa teve como objetivo principal organizar e especificar um método de análise

de desempenho dos algoritmos de modelagem de distribuição de espécies, visando a

sistematização dessa atividade de análise. Dentre outras características, o método deve

considerar uma organização em etapas bem definidas, indicar as estratégias e técnicas

que podem ser adotadas em cada etapa, indicar as métricas de desempenho que podem

ser utilizadas, além das técnicas de avaliação dos resultados.

Espera-se que o método proposto possa auxiliar, principalmente, a validação de

novos algoritmos de modelagem, através da comparação entre uma nova técnica pro-

posta e as técnicas já existentes, com base no desempenho preditivo de cada algoritmo.

Consequentemente, o método proposto também será útil na seleção de um ou mais

algoritmos de modelagem, adequados aos dados disponíveis e ao tipo de modelo de

distribuição que se deseja produzir.

Para alcançar o objetivo principal, algumas atividades foram estabelecidas e con-

sideradas metas específicas deste trabalho de doutorado. Todas essas atividades foram

determinantes para a obtenção da fundamentação teórica e prática necessárias para o

desenvolvimento da pesquisa. Essas metas específicas são:

1) Descrever o processo de modelagem de distribuição de espécies, no contexto da

Aprendizagem de Máquina;

2) Implementar e integrar ao openModeller um algoritmo de modelagem de distri-

buição de espécies baseado em Redes Neurais;

3) Aplicar o método de análise de desempenho proposto na validação do algoritmo

de modelagem baseado em Redes Neurais;

4) Caracterizar um subconjunto de algoritmos de modelagem de distribuição de

espécies, incluindo o algoritmo de Redes Neurais;

5) Caracterizar os dados utilizados no processo de modelagem;

6) Caracterizar a etapa de pós-análise do processo de modelagem, considerando a

avaliação estatística adotada atualmente;
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7) Implementar e integrar ao openModeller um algoritmo baseado na técnica de

amostragem Jackknife, para aplicação na etapa de pré-análise. Propor uma ver-

são paralela do Jackknife.

1.3 Material e Métodos

O primeiro estágio da pesquisa de doutorado envolveu o estudo teórico e prático so-

bre o processo de modelagem de distribuição de espécies. O envolvimento no projeto

temático openModeller foi fundamental, possibilitando a interação com pesquisado-

res da área, bem como a familiarização com as ferramentas de modelagem, com os

algoritmos e os tipos de dados utilizados no processo. O caráter multidisciplinar da

área exigiu um nível de aprofundamento teórico mínimo no que diz respeito aos con-

ceitos biológicos e de georreferenciamento, que são fundamentais para compreender a

modelagem de distribuição de espécies.

No que diz respeito à interação com pesquisadores de ciências biológicas, destaca-

se o contato com a Dra. Marinez Ferreira de Siqueira, pesquisadora do Jardim Botâ-

nico do Rio de Janeiro, com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais (INPE) envolvidos no Projeto openModeller, além de pesquisadores da Escola

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP) em Piracicaba. Na área de

computação, destaca-se o contato com os pesquisadores do Centro de Referência em

Informação Ambiental (CRIA) e com os pesquisadores do INPE, todos também parti-

cipantes do projeto openModeller.

Durante esse primeiro estágio da pesquisa no contexto do projeto openModel-

ler, surgiu uma demanda por algoritmos que auxiliassem a etapa de pré-análise, re-

sultando na implementação de um algoritmo de amostragem, denominado Jackknife

(QUENOUILLE, 1956; EFRON, 1979), que foi integrado ao framework openModeller.

Essa atividade teve papel fundamental no entendimento de questões relativas ao de-

sempenho dos algoritmos de modelagem, relacionadas principalmente com a dimen-

são do espaço de características, além de proporcionar um conhecimento inicial sobre

a arquitetura do framework openModeller. Devido ao custo computacional inerente

ao funcionamento do Jackknife, uma versão paralela desse algoritmo de amostragem

também foi desenvolvida e é apresentada no Apêndice A, juntamente com aspectos

relacionados à implementação da versão inicial.

Para um maior aprofundamento teórico e prático sobre a etapa de inferência do

processo de modelagem, foi implementado um novo algoritmo de modelagem, inte-

grado em seguida ao framework openModeller. Nesta atividade, já prevista no cro-
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nograma do plano inicial de pesquisa do doutorado, a técnica escolhida para a imple-

mentação do algoritmo de modelagem foi Redes Neurais, uma vez que esta técnica

apresenta resultados promissores em tarefas de predição, por exemplo, predição de

estoque (KIMOTO et al., 1990), predição de falência (ODOM; SHARDA, 1990), predição

da localização subcelular de proteínas (REINHARDT; HUBBARD, 1998; NIELSEN et al.,

1997), predição de diagnóstico de câncer (KHAN et al., 2001) e predição de índices zo-

otécnicos (PANDORFI et al., 2011). A modelagem de distribuição de espécies pode ser

vista como uma tarefa de predição.

Assim como a implementação do Jackknife, o desenvolvimento desse algoritmo

contribuiu para o entendimento do processo de modelagem de distribuição de espécies,

de questões relativas ao desempenho dos algoritmos, bem como sobre a arquitetura do

framework openModeller. Contribuíram também para o desenvolvimento do algoritmo

de modelagem baseado em Redes Neurais duas atividades de coorientação: a primeira

atividade envolveu a coorientação de um trabalho de conclusão de curso, que tinha

como objetivo a aplicação de Redes Neurais na predição do comportamento de ati-

vos financeiros no mercado de ações; a segunda atividade envolveu a coorientação de

um trabalho de iniciação científica, que foi direcionado para o estudo da aplicação de

Redes Neurais na modelagem de distribuição de espécies. Detalhes sobre o desenvol-

vimento do algoritmo de Redes Neurais também são apresentados no Capítulo 5.

Com o objetivo de adquirir um conhecimento introdutório sobre os conceitos teó-

ricos da análise de desempenho de sistemas computacionais, tema principal desta pes-

quisa de doutorado, foi planejada a realização do estágio docência na disciplina PCS-

2401 – Modelagem e Simulação de Sistemas Computacionais, do Departamento de

Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica de Universidade

de São Paulo, sob a supervisão do professor Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa. Essa

disciplina aborda conceitos, técnicas e ferramentas do processo de análise de desem-

penho. Além disso, a disciplina contempla atividades práticas em laboratório, através

do uso de ferramentas de análise de desempenho de sistemas computacionais, em um

contexto mais geral. A principal abordagem para o processo de análise de desempenho

de sistemas computacionais, na qual a disciplina é fundamentada, é a apresentada por

Jain (1991). Alguns aspectos desta abordagem foram considerados na organização e

especificação do método de análise de desempenho dos algoritmos de modelagem.

Assim como em outros domínios de problema, analisar o desempenho de técnicas

de Aprendizagem de Máquina aplicados na modelagem de distribuição de espécies é

uma atividade essencialmente experimental e prática. Ao organizar e especificar um

método de análise de desempenho para essa tarefa, não é possível desconsiderar este

fato, ou seja, todas as etapas inerentes ao processo de modelagem devem ser conside-
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radas. Assim, o método proposto teve como base, além de conceitos gerais da área

de análise de desempenho, o processo de modelagem já consolidado e especificado

por outros autores (SANTANA et al., 2008). Uma das metas previstas na organização

e especificação do método foi buscar métricas de desempenho ainda não adotadas na

avaliação dos modelos de distribuição, com destaque para métricas que possam ser

utilizadas na comparação entre diferentes algoritmos de modelagem.

Uma etapa de caracterização dos algoritmos selecionados para o estudo foi rea-

lizada, com o objetivo de contribuir para o processo de análise de desempenho. Esta

atividade envolveu experimentos e levantamento bibliográfico, com o objetivo de obter

uma melhor compreensão sobre características das técnicas que influenciam o desem-

penho na tarefa de modelagem. A mesma abordagem foi adotada para caracterizar os

dados utilizados na modelagem, visando identificar aspectos que podem influenciar o

desempenho dos algoritmos. Considerar tais características pode ser determinante para

obter conclusões corretas e válidas sobre o desempenho dos algoritmos.

Por se tratar de um trabalho que envolve um tema multidisciplinar, a interação com

outros pesquisadores, principalmente biólogos, é fundamental, conforme já citado. Um

exemplo é a seleção de dados, principalmente os dados ambientais, que devem repre-

sentar o conjunto de condições que influenciam a sobrevivência da espécie e a manu-

tenção de populações. Considerando esse aspecto, buscou-se sempre a orientação de

biólogos para a seleção dos dados utilizados em todos os experimentos. Alguns desses

dados foram inclusive fornecidos por biólogos envolvidos no projeto openModeller, já

com a indicação sobre quais variáveis ambientais deveriam ser consideradas.

A etapa final do trabalho contemplou a realização de experimentos, com o obje-

tivo de avaliar o desempenho preditivo de um conjunto de algoritmos de modelagem,

seguindo o método proposto. O algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais

foi validado através de testes comparativos com os algoritmos GARP, SVM e Entro-

pia Máxima. Esse escopo foi definido assumindo a hipótese de que as técnicas de

Aprendizagem de Máquina são as mais promissoras para a modelagem de distribuição

de espécies, conforma já discutido por alguns autores (STOCKWELL; PETERS, 1999) e

(ELITH et al., 2006). A avaliação dos resultados considerou a análise estatística como

parâmetro de validação.

Além das atividades já relatadas, outros trabalhos relacionados direta ou indire-

tamente com o tema principal desta pesquisa foram desenvolvidos, sempre em coo-

peração com outros pesquisadores. Embora não estejam no escopo desta tese, esses

trabalhos contribuíram para um maior embasamento sobre o processo de modelagem

de distribuição de espécies. Dentre os trabalhos desenvolvidos, destaca-se a implemen-
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tação e integração ao openModeller do algoritmo de modelagem baseado em Entropia

Máxima (RODRIGUES et al., 2010a), incluindo uma versão adaptativa (RODRIGUES et al.,

2011a) e uma versão paralela (RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2008b; RODRIGUES et

al., 2010b).

Buscando fundamentação sobre a área de Tecnologia Adaptativa (NETO, 2002;

NETO, 2007), o que permitiu o desenvolvimento da versão adaptativa do algoritmo

de Entropia Máxima, foi desenvolvido um trabalho, não relacionado com modelagem

de distribuição de espécies, cujo objetivo foi a aplicação de autômatos adaptativos para

o emparelhamento de cadeias (RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2008a).

Outro trabalho, desenvolvido através da cooperação com uma pesquisadora da

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e outros membros do pro-

jeto openModeller, teve como objetivo estudar a distribuição potencial do babaçu no

estado do Piauí, aplicando os algoritmos previamente desenvolvidos de Redes Neurais

e Entropia Máxima. Os resultados desse trabalho foram publicados em um capítulo do

livro Computational Methods for Agricultural Research (CORRÊA et al., 2011).

1.4 Organização do Texto

Além deste capítulo introdutório, o texto deste trabalho está organizado em outros 5

capítulos. Buscou-se seguir a mesma organização em todos os capítulos, que são inici-

ados com uma breve descrição sobre as seções que os compõem, além de apresentarem

uma seção final, denominada Considerações Finais, que tem por objetivo apresentar

um breve resumo sobre o que foi abordado.

O Capítulo 2 é dividido em quatro seções principais que, juntas, formam uma

revisão teórica sobre os conceitos fundamentais da modelagem de distribuição de es-

pécies. Inicialmente, é introduzido o conceito de nicho, no qual se baseia a tarefa de

modelagem. Em seguida, é apresentada uma visão geral do processo de modelagem,

que inclui aspectos sobre os dados utilizados e sobre as etapas de pré-análise e pós-

análise. Adicionalmente, os algoritmos disponíveis no framework openModeller são

apresentados, com destaque para os algoritmos GARP (Genetic Algorithm for Rule-

set Production), Redes Neurais, Entropia Máxima e SVM (Support Vector Machines).

Por fim, características gerais do próprio framework openModeller são apresentadas e

discutidas.

O Capítulo 3 é dividido em duas partes principais. A primeira parte apresenta

uma introdução sobre análise de desempenho de sistemas computacionais, abordando

conceitos e estratégias importantes para a organização e especificação do método de
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análise de desempenho dos algoritmos de modelagem. Os tópicos abordados são re-

lacionados com a definição dos objetivos da análise, a seleção de métricas de desem-

penho, as técnicas de avaliação, a seleção de cargas de trabalho, os experimentos, a

interpretação e a apresentação dos resultados. A segunda parte apresenta uma revisão

teórica sobre as estratégias e, consequentemente, sobre as métricas utilizadas atual-

mente para avaliar os modelos de distribuição. Destacam-se nesta segunda parte as

métricas de avaliação derivadas da análise ROC2.

O método para análise de desempenho dos algoritmos de modelagem, organizado

e especificado neste trabalho, é descrito no Capítulo 4. Organizado através das três

principais etapas do processo de modelagem, o método proposto pode ser aplicado na

validação de novos algoritmos, ou na comparação entre técnicas, com o objetivo de se-

lecionar aquela que produz os melhores modelos para os dados disponíveis. O objetivo

foi formalizar um método sistemático que possa ser reproduzido em diferentes expe-

rimentos. Para alcançar esse objetivo, as estratégias que podem ser adotadas em cada

etapa são indicadas, com destaque para a organização dos dados disponíveis (cargas de

trabalho) e para as métricas que devem ser utilizadas como parâmetros de comparação.

As principais atividades práticas, incluindo desenvolvimento de algoritmos, testes

de validação do algoritmo de modelagem desenvolvido, caracterização dos algoritmos

estudados, caracterização dos dados e avaliação dos resultados, são apresentadas no

Capítulo 5. Inicialmente, são apresentados aspectos importantes sobre o desenvol-

vimento do algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais. Em seguida, são

apresentados os testes de validação do algoritmo desenvolvido. O método de análise

de desempenho proposto foi adotado como referência para a realização dos testes de

validação, que são relatados seguindo cada etapa.

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais sobre este trabalho e é dividido

em quatro seções. A primeira seção apresenta uma discussão final sobre a pesquisa

realizada. A segunda seção destaca as contribuições geradas. Em seguida, os trabalhos

publicados são listados, com o objetivo de fornecer uma visão cronológica sobre a

pesquisa. O capítulo é então finalizado com a apresentação dos trabalhos futuros que

podem ser desenvolvidos a partir da pesquisa realizada.

Por fim, a implementação do algoritmo Jackknife é descrita no Apêndice A, in-

cluindo aspectos sobre o desenvolvimentos das versões sequencial e paralela, além dos

testes de comparação entre essas versões.

2Sigla para Receiver Operating Characteristic (HANLEY; MCNEIL, 1982).
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2 Modelagem de Distribuição de
Espécies

Este capítulo apresenta uma discussão teórica sobre conceitos e técnicas fundamen-

tais para a modelagem de distribuição de espécies. A Seção 2.1 apresenta o conceito

de nicho, no qual a modelagem de distribuição de espécies é baseada. Na Seção 2.2,

uma visão geral do processo de modelagem é apresentada, incluindo aspectos relativos

aos dados necessários para a geração dos modelos de distribuição, além de uma breve

discussão sobre as etapas de pré-análise e pós-análise. A Seção 2.3 apresenta os al-

goritmos de modelagem disponíveis no framework openModeller, discutindo aspectos

teóricos e aspectos relacionados com a aplicação desses algoritmos na modelagem. Os

algoritmos são contextualizados na área de Aprendizagem de Máquina. Uma vez que

esta tese de doutorado foi desenvolvida no contexto do Projeto openModeller, carac-

terísticas do framework openModeller são apresentadas na Seção 2.4. Finalmente, a

Seção 2.5 apresenta as considerações finais sobre o capítulo.

2.1 O Conceito de Nicho

Dois conceitos são fundamentais para o entendimento do processo de modelagem de

distribuição de espécies: o conceito de nicho ecológico e o conceito de nicho funda-

mental. O conceito de nicho ecológico foi formalizado por Hutchinson (1957) como

uma região n-dimensional, onde cada dimensão corresponde a uma condição ambien-

tal ou recurso necessário para que uma determinada espécie possa sobreviver. Em seu

trabalho, Hutchinson (1957) não diferenciou os conceitos de nicho ecológico e nicho

fundamental. De fato, ele definiu o conceito de nicho fundamental apenas como uma

formalização abstrata do nicho ecológico, considerando equivalentes os dois conceitos.

Antes do trabalho de Hutchinson (1957), o conceito de nicho já havia sido apre-

sentado sob abordagens distintas. Duas abordagens foram apresentadas por Grinnell

(1917) e Elton (1927). A partir delas, Soberón (2007) sugere a separação do conceito

de nicho em duas classes: a classe Grinnelliana (tradução livre de Grinnellian class) e
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a classe Eltoniana (tradução livre de Eltonian class), diferenciando as variáveis entre

condições e recursos. Resumidamente, a primeira classe considera as condições am-

bientais fundamentais para compreender as propriedades ecológicas e geográficas da

espécie, enquanto que a segunda classe considera as interações bióticas e os recursos

disponíveis. Considerando essas classes, Soberón (2007) define dois tipos de nicho

fundamental: um Grinnelliano e outro Eltoniano.

De acordo com Soberón e Peterson (2005), a distribuição de uma espécie é afetada

por quatro fatores principais:

1) Fatores abióticos – conjunto de condições ambientais que limitam a capacidade

de persistir em uma região;

2) Fatores bióticos – conjunto de interações com outras espécies que interferem na

capacidade de manter populações;

3) Fatores de acessibilidade – regiões que são acessíveis a partir de uma determi-

nada região original;

4) Fatores evolucionários – relacionados com a capacidade de adaptação à novas

condições.

Ao apresentarem esses quatro fatores, Soberón e Peterson (2005) relacionam o

conceito de nicho fundamental apenas com as condições ambientais e utilizam um

diagrama de Venn (LIPSCHUTZ; LIPSON, 2004) para representar a relação dos três pri-

meiros fatores com a distribuição de uma espécie. Um diagrama similar, baseado nos

trabalhos de Soberón e Peterson (2005) e Soberón (2007), é apresentado na Figura 2.1.

As regiões cujos fatores abióticos são favoráveis para a espécie são representadas pela

área verde A, considerada pelos autores como “a expressão geográfica do nicho funda-

mental”. A área azul B representa as regiões cujos fatores bióticos são favoráveis para

a espécie. A área vermelha M representa as regiões que são acessíveis para a espécie.

A distribuição geográfica da espécie ocorre em A∩B∩M, ou seja, a região acessível

para a espécie que contém os fatores bióticos e abióticos favoráveis.

O conceito de nicho fundamental considerado por Soberón e Peterson (2005) (Fi-

gura 2.1, região A) tem sido comumente utilizado para produzir os mapas de dis-

tribuição potencial, ou seja, apenas as condições ambientais são consideradas para a

obtenção dos mapas de distribuição potencial (nicho fundamental Grinelliano). A prin-

cipal razão para isto é a dificuldade de se obter variáveis que representam condições

bióticas, cuja interpretação é complexa (SOBERÓN; PETERSON, 2005). Assim, os mo-
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delos de distribuição são representações compactas do nicho fundamental grinnelliano,

referido neste trabalho apenas como nicho fundamental.

Figura 2.1: Diagrama de Venn representando três fatores que afetam a distribuição
das espécies, em uma determinada área de estudo G. Área verde A – nicho

fundamental (fatores abióticos). Área azul B – fatores bióticos. Área vermelha M –
regiões acessíveis. [adaptada de (SOBERÓN; PETERSON, 2005) e (SOBERÓN, 2007)].

2.2 O Processo de Modelagem

Ferramentas de modelagem de distribuição de espécies podem ser vistas como Siste-

mas de Apoio à Decisão (KEEN; MORTON, 1978), ao produzirem resultados importantes

para a tomada de decisão estratégica, em atividades relacionadas com a preservação e

a conservação da biodiversidade. Os modelos de distribuição indicam a probabilidade

da presença ou da ausência de uma determinada espécie em uma região de interesse.

Essa probabilidade é representada através de um mapa de distribuição potencial, que é

produzido com base em dois tipos de dados: dados primários de ocorrência da espécie

e dados ambientais (SIQUEIRA, 2005). Uma escala de cores é utilizada para representar

a probabilidade de ocorrência da espécie em cada ponto do mapa.

Os dados de ocorrência são pontos, ou coordenadas georreferenciadas (latitude e

longitude), que representam a existência ou a inexistência da espécie, e são chamados

de dados primários quando resultam da observação e/ou coleta em campo (SIQUEIRA,
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2005). Esses dados são divididos em pontos de presença e pontos de ausência. Os

pontos de presença indicam a existência comprovada da espécie naquela coordenada.

Os pontos de ausência representam a inexistência da espécie em um determinado ponto

georreferenciado. No entanto, pontos de ausência raramente estão disponíveis, pois são

difíceis de determinar. A não observação de uma espécie em uma determinada região

não é suficiente para determinar que aquela espécie não existe naquele local, pois a

ocorrência dessa espécie pode ser, por exemplo, sazonal.

Os dados ambientais são geralmente formados por camadas raster (SHAW; ATKIN-

SON, 1990) georreferenciadas, também chamadas de camadas ambientais ou variáveis

ambientais (termo utilizado neste trabalho), e estão associadas à condições ambien-

tais que influenciam a distribuição da espécie (LORENA et al., 2011). O conjunto de

variáveis selecionadas para a modelagem de distribuição de uma determinada espécie

deve representar o nicho fundamental dessa espécie, conforme discussão apresentada

na Seção 2.1.

Todas as variáveis ambientais devem pertencer à mesma região de estudo e alguns

exemplos de variáveis ambientais frequentemente utilizadas na modelagem são tem-

peratura, precipitação e altitude (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006). Além disso,

também podem ser utilizadas funções das variáveis originais, por exemplo, a escala

diurna média, cujo valor em cada coordenada representa a média mensal da diferença

entre a temperatura máxima e a temperatura mínima naquele ponto (HIJMANS et al.,

2005). A Figura 2.2, adaptada do trabalho de Siqueira (2005), ilustra a modelagem de

distribuição de espécies.

A junção dos dados de ocorrência com os dados ambientais produz pontos de

nicho, ou seja, pontos no espaço ambiental. Esses pontos representam os valores que

as variáveis ambientais assumem em cada coordenada georreferenciada. Esses valores

são organizados em vetores de características, utilizados como dados de entrada para os

algoritmos de modelagem. Mais detalhes sobre os dados de entrada para os algoritmos

são apresentados na próxima seção.

Conforme citado anteriormente, pontos de ausência são escassos. No entanto,

alguns algoritmos de modelagem precisam de dados das duas classes, presença e au-

sência, para construir a representação do nicho fundamental. Visando contornar essa

situação, normalmente adota-se alguma estratégia para obtenção de pontos de ausên-

cia, que passam a ser chamados de pontos de pseudo-ausência. A geração dos pon-

tos de pseudo-ausência deve ser criteriosa, reduzindo possíveis ruídos nos dados de

entrada para o algoritmo, por exemplo, pontos de pseudo-ausência com valores de

variáveis ambientais muito semelhantes àquelas dos pontos de presença. Em outras
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palavras, pontos de pseudo-ausência dentro de regiões onde se sabe que a espécie

ocorre. Um exemplo de estratégia criteriosa, que tenta evitar a geração de pontos de

pseudo-ausência em regiões adequadas para espécie, pode ser encontrado no trabalho

de Lorena et al. (2011).

Figura 2.2: Modelagem de distribuição de espécies [adaptada de (SIQUEIRA, 2005)].

No processo de modelagem de distribuição de espécies, o objetivo é encontrar “re-

lações não aleatórias entre os dados de ocorrência da espécie e os dados ambientais

relevantes para a espécie” (SIQUEIRA, 2005). Os algoritmos de modelagem são usados

para produzir uma aproximação do modelo de nicho, ou seja, são executados com o ob-

jetivo de identificar condições ambientais onde a espécie poderia se desenvolver. Esse

modelo de nicho é, então, projetado sobre uma dada região geográfica, produzindo as-

sim um mapa georreferenciado que contém, em cada coordenada, a probabilidade de

ocorrência da espécie (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006).

Como exemplo de um mapa de distribuição potencial, a Figura 2.3 ilustra o resul-

tado obtido na modelagem de distribuição da espécie Stryphnodendron obovatum no

estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais,

integrado ao framework openModeller. Mais detalhes sobre os algoritmos de modela-

gem são apresentados na Seção 2.3.

Além da etapa de modelagem de distribuição de espécies, apresentada na Figura

2.2, duas outras etapas são importantes na criação de modelos de distribuição potencial

(Figura 2.4). A etapa de pré-análise envolve atividades importantes como a seleção,

a organização e a limpeza (ex. extração de ruídos) dos dados de localização, além da
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seleção dos dados ambientais, incluindo a escolha das variáveis do nicho da espécie

em estudo. Essas atividades podem ser realizadas manualmente ou através do uso de

técnicas adequadas. Uma hipótese é a utilização de técnicas de amostragem, por exem-

plo, a técnica Jackknife (QUENOUILLE, 1956; EFRON, 1979), implementada e integrada

ao framework openModelller (RODRIGUES et al., 2008), como parte dos objetivos desta

tese, cujos detalhes são apresentados no Apêndice A.

Figura 2.3: Exemplo de uma mapa de distribuição potencial da espécie
Stryphnodendron obovatum no estado de São Paulo. O mapa foi gerado pelo
algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais, integrado ao framework

openModeller.

Figura 2.4: Processo de modelagem resumido em três etapas principais.

Outra etapa fundamental é a pós-análise, que envolve a avaliação dos modelos e

dos mapas de distribuição potencial gerados, com base principalmente nas medidas es-

tatísticas calculadas durante a etapa de modelagem. Essas atividades também podem

ser realizadas por métodos automáticos, mas não dispensam a avaliação do especia-

lista, utilizando sua experiência e seu conhecimento sobre a espécie em estudo, sobre
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o seu nicho fundamental e sobre a região de interesse. Detalhes sobre os métodos de

avaliação e sobre as medidas estatísticas utilizadas para avaliar os modelos de distri-

buição potencial são apresentados no Capítulo 3.

2.3 Algoritmos de Modelagem

Os algoritmos de modelagem são responsáveis pela tarefa de inferência do processo de

modelagem, cujo objetivo é encontrar uma função de probabilidade que representa a

relação entre os dados previamente conhecidos (dados de entrada) e um valor de saída

esperado para cada dado (classe). Conforme breve explicação apresentada na Seção

2.2, o conjunto de dados de entrada pode ser descrito como um conjunto de vetores de

características, onde cada vetor é formado pelos valores que as variáveis ambientais

assumem em cada ponto de ocorrência, pertencente ao conjunto disponível de pontos.

Além dos valores das variáveis ambientais, o vetor de características pode ter um

identificador (ou rótulo) da classe à qual a coordenada correspondente pertence. Na

modelagem de distribuição de espécies, apenas duas classes de dados são utilizadas.

Geralmente, o identificador “1” representa um ponto de presença (ou classe presença),

enquanto que o identificador “0” representa um ponto de ausência (ou classe ausência).

O que determina a necessidade ou não de um identificador de classe, associado aos

dados de entrada, é o tipo de inferência lógica adotada.

Vários algoritmos utilizados atualmente na modelagem são baseados em técnicas

computacionais da área de Aprendizagem de Máquina (AM) (MITCHELL, 1997). As

técnicas de AM têm como uma das principais características a capacidade de aprender

a partir de exemplos, ou, em outras palavras, extrair conhecimento de dados previa-

mente observados (MITCHELL, 1997). A partir do conhecimento extraído, os algorit-

mos de AM são capazes de gerar predições com base em novos dados (LORENA et al.,

2011).

O tipo de inferência lógica utilizada pelos algoritmos aplicados na modelagem de

distribuição de espécie é a indução, um dos principais tipos de inferência utilizados em

AM. O raciocínio originado em um conceito específico e, em seguida, generalizado, é

o que caracteriza a indução (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). A aprendizagem através

de um processo indutivo pode ser de dois tipos: supervisionada ou não-supervisionada.

Na aprendizagem supervisionada, é necessário fornecer ao algoritmo o rótulo da

classe à qual cada dado de entrada (também chamado em AM de exemplo de treina-

mento) está associado. A meta nesse tipo de aprendizagem é obter um classificador

capaz de rotular corretamente novos exemplos (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). En-
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quanto isso, na aprendizagem não-supervisionada o rótulo da classe não é utilizado,

pois o algoritmo busca relações entre os exemplos de treinamento, tentando criar agru-

pamentos (clusters) através de características comuns. A Tabela 2.1, adaptada de Mo-

nard e Baranauskas (2003), ilustra o formato padrão de um conjunto de exemplos T ,

com n exemplos e m atributos. Na modelagem, cada exemplo Tn corresponde a um

ponto de ocorrência, cada atributo Xm corresponde a uma variável ambiental e cada

rótulo Y representa a classe à qual o exemplo pertence.

Tabela 2.1: Conjunto de exemplos. Fonte: (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).

X1 X2 · · · Xm Y
T1 x11 x12 · · · x1m y1
T2 x21 x22 · · · x2m y2
...

...
... . . . ...

...
Tn xn1 xn2 · · · xnm yn

Na modelagem de distribuição de espécies, os algoritmos de AM produzem uma

descrição compacta do nicho fundamental da espécie, chamada de modelo de dis-

tribuição. A aplicação desse modelo em regiões diferentes daquelas já conhecidas,

permite predizer o quão adequadas são essas regiões “desconhecidas”, para a espécie

em estudo. O termo “desconhecidas” se refere a qualquer região que não àquelas repre-

sentadas pelos pontos de ocorrência, que formam o conjunto de dados de treinamento.

De acordo com a Tabela 2.1, um exemplo é um par (~xi, f (xi)), onde~xi é um vetor

de entrada e f (xi) = yi é a saída. Formalmente, um modelo de distribuição h é uma

função induzida pelo algoritmo de modelagem, que aproxima f . Em um contexto geral

de Aprendizagem de Máquina, o modelo h é denominado hipótese, isto é, é a hipótese

sobre a função f (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).

Aprendizagem de Máquina é uma área de estudo que recebe influência principal-

mente da Inteligência Artificial, da Estatística e da Teoria da Informação, entre outras

disciplinas. De fato, alguns autores apresentam os algoritmos de AM como as técnicas

promissoras para a modelagem de distribuição de espécies, por exemplo, Stockwell e

Peters (1999) e Elith et al. (2006).

Nas próximas subseções são apresentados alguns dos principais algoritmos de mo-

delagem disponíveis no openModeller, com destaque para os algoritmos baseados em

técnicas de Inteligência Artificial, definindo assim o escopo do trabalho. Dessa forma,

os métodos de Redes Neurais, GARP, Entropia Máxima e SVM são apresentados com

mais detalhes em relação aos demais métodos. O objetivo é apresentar uma visão

geral das técnicas, discutindo resumidamente alguns aspectos teóricos, com foco na

aplicação em modelagem de distribuição de espécies.
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É importante destacar que toda a pesquisa relacionada com esta tese de doutorado

foi realizada no contexto do Projeto Temático openModeller, que teve como princi-

pal objetivo, o desenvolvimento de um framework para modelagem de distribuição

de espécies. Alguns aspectos desse framework, também chamado openModeller, são

apresentados na Seção 2.4.

2.3.1 Redes Neurais

Redes Neurais Artificiais (HAYKIN, 2001), ou simplesmente Redes Neurais, são téc-

nicas computacionais inspiradas em sistemas biológicos de aprendizado. Alguns au-

tores, por exemplo, Mitchell (1997), consideram as Redes Neurais uma das técnicas

de aprendizagem mais eficientes. A capacidade de aprendizado, que ocorre através da

adaptação dos seus parâmetros internos, é uma das características principais das Redes

Neurais. Haykin (2001, p. 28) define uma rede neural como “um processador maci-

çamente paralelamente distribuído constituído de unidades de processamento simples,

que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo

disponível para o uso”.

Ainda de acordo com Haykin (2001), a motivação para o estudo e desenvolvimento

das Redes Neurais está relacionada com o entendimento “de que o cérebro humano

processa informações de uma forma inteiramente diferente do computador digital con-

vencional”. Esse processamento cerebral trata informações complexas através da or-

ganização de suas unidades neuronais (neurônios). Considerando essas características,

determinadas tarefas são executadas pelo cérebro humano com muito mais rapidez e

com mais eficiência do que pelos computadores atuais, exceto em relação à velocidade

com que cálculos matemáticos são realizados. Um exemplo é o tipo de processamento

paralelo realizado a partir das percepções visuais, captadas pelo olho humano, que in-

clui atenção visual, reconhecimento de padrões etc. Nesse contexto, Haykin (2001,

p. 27) afirma que:

O cérebro é um computador (sistema de processamento de infor-
mação) altamente complexo, não-linear e paralelo. Ele tem a ca-
pacidade de organizar seus constituintes estruturais, conhecidos por
neurônios, de forma a realizar certos processamentos muito mais ra-
pidamente que o mais rápido computador digital hoje existente.

De forma bem simplificada, uma rede neural artificial é similar a uma rede neuro-

nal natural, no que diz respeito a sua estrutura. Unidades básicas, denominadas neurô-

nios artificiais, são geralmente organizadas em camadas e interconectadas, formando

assim uma rede neural artificial. As conexões entre os neurônios são representadas

por valores reais, denominados pesos sinápticos em referência às sinapses do cérebro.
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Cada um desses pesos sinápticos representa a força de conexão entre dois neurônios.

Além disso, todos os pesos sinápticos juntos representam o conhecimento armazenado

pela rede neural, extraído dos dados durante o processo de aprendizagem. Devido

às conexões entre os neurônios, as Redes Neurais são também chamadas de sistemas

conexionistas.

O primeiro modelo de um neurônio artificial foi proposto por Warren McCulloch

e Walter Pitts em 1943 (MCCULLOCH; PITTS, 1943). O trabalho de McCulloch e Pitts

descreve um cálculo lógico das Redes Neurais que unifica os estudos de neurofisiologia

e da lógica matemática. A Figura 2.5 mostra um esquema de um neurônio artificial

baseado no modelo de McCulloch e Pitts. As entradas podem ser comparadas com os

estímulos do neurônio biológico, codificando os exemplos de entrada em um vetor X =

[x1,x2, . . . ,xn]. Os pesos sinápticos, representados por um vetor W = [w1,w2, . . . ,wn],

são valores que determinam o grau de importância de cada valor de entrada para o

neurônio. A soma das entradas ponderadas pelos pesos gera o nível de ativação do

neurônio (∑n
i=1 xiwi). A função de ativação tem como atribuição calcular o sinal de

saída do neurônio (Y ), a partir do nível de ativação (TAFNER; XEREZ; FILHO, 1995;

BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, 2003; SCHÜLER et al., 2003).

Figura 2.5: Esquema de um neurônio artificial similar ao modelo de McCulloch e
Pitts.

As arquiteturas neurais, em sua maioria, são tipicamente organizadas em camadas,

onde suas unidades podem estar conectadas tanto às unidades das camadas posteriores

quanto das camadas anteriores. A Figura 2.6 ilustra uma rede neural organizada em

camadas, onde cada neurônio está conectado a todos os neurônios da camada seguinte.

Dizemos assim que essa é uma rede totalmente conectada. Normalmente, as camadas

são classificadas em três grupos (BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, 2003; SCHÜLER et al.,

2003):

• Camada de Entrada: tem como função receber os valores de entrada e repassá-

los à camada seguinte;
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• Camadas Escondidas: tem como função realizar a maior parte do processa-

mento;

• Camada de Saída: tem como função concluir o processamento e apresentar o

resultado final.

Figura 2.6: Esquema de uma rede neural organizada em camadas.

Assim como outras técnicas de Aprendizagem de Máquina, o grande poder das Re-

des Neurais deriva da sua capacidade de aprender a partir de exemplos. O conjunto de

regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizagem é denominado

algoritmo de treinamento. Os modelos e arquiteturas não são explicitamente progra-

mados, mas sim induzidos ou condicionados por algoritmos de treinamento específicos

(LUGER, 2004). A aprendizagem ocorre quando a rede neural atinge uma solução ge-

neralizada para uma classe de problemas. O algoritmo de treinamento é responsável

por ajustar os parâmetros da rede, a partir dos estímulos provenientes do ambiente em

que a rede está inserida (HAYKIN, 2001). Existem vários tipos de algoritmo de trei-

namento, específicos para determinados tipos de Redes Neurais, que diferem entre si

principalmente pelo modo como os pesos são modificados.

Durante a década de 1970, as Redes Neurais passaram por um período de “esque-

cimento”, ocasionado principalmente pela publicação do livro Perceptrons, de Marvin

Minsky e Seymour Papert (MINSKY; PAPERT, 1969). Nesse livro, os autores demons-

traram as limitações das redes de camada única, no que diz respeito ao que elas po-

dem calcular. No início da década de 1980, as Redes Neurais ressurgiram a partir do

desenvolvimento de algoritmos de treinamento capazes de treinar redes com várias ca-

madas. Desde então, as Redes Neurais têm sido aplicadas com sucesso a uma vasta

gama de problemas. Dentre as principais tarefas para as quais a abordagem conexio-

nista pode ser aplicada estão: classificação, reconhecimento de padrões, categorização
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(clustering), predição e problemas de aproximação de funções (BRAGA; CARVALHO;

LUDEMIR, 2003).

A definição do tipo de rede neural a ser utilizado tem relação com o problema

que será tratado. Dentre os diferentes tipos de Redes Neurais existentes destacam-se:

Multilayer Perceptron (HAYKIN, 2001), Redes de Função de Base Radial (POWELL,

1985), Redes de Hopfield (HOPFIELD, 1982) e os Mapas Auto-Organizáveis (HAYKIN,

2001), com destaque para as Redes de Kohonen (KOHONEN, 1982).

Uma das redes mais estudadas e utilizadas é a MLP (Multilayer Perceptron), sendo

esse o tipo de rede atualmente disponível no openModeller (RODRIGUES et al., 2010).

Para essa rede, o objetivo do passo de inferência é encontrar um mapeamento entre

os dados de entrada e os dados de saída, previamente conhecidos. No processo de

modelagem, os dados de entrada são vetores formados pelos valores das variáveis am-

bientais em cada ponto de localização. Já os dados de saída são formados pelo rótulo

de classe previamente conhecido, ou seja, um valor que determina se o vetor de entrada

representa um ponto de presença ou um ponto de ausência.

O algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais, disponível no openModel-

ler, foi desenvolvido no contexto desta pesquisa de doutorado. Mais detalhes sobre o

desenvolvimento do algoritmo, incluindo aspectos matemáticos sobre o algoritmo de

treinamento e aspectos sobre a definição da arquitetura neural para a modelagem de

distribuição de espécies, são apresentados no Capítulo 5, na Seção 5.1.

2.3.2 GARP

Dentre os diversos algoritmos de modelagem disponíveis no openModeller, destaca-se

o GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Production) (STOCKWELL; PETERS, 1999),

por ser um algoritmo bastante difundido na comunidade de modelagem ambiental. O

GARP foi desenvolvido precisamente para a modelagem de distribuição de espécies,

seguindo os princípios básicos dos Algoritmos Genéticos (HOLLAND, 1975) e traba-

lhando com populações de indivíduos que codificam regras. A técnica utiliza quatro

tipos de regras: logística, atômica, envelope climático e uma variação do tipo envelope

climático, denominada regra GARP. Essas regras são definidas usando como base os

dados ambientais e dados sobre a ocorrência da espécie.

As regras do tipo logística são adaptadas de modelos de regressão logística, que

fornecem como saída um valor de probabilidade, obtido através de uma equação de

regressão. O valor de probabilidade é o parâmetro que determina se a regra deve ser

aplicada. As regras atômicas são formadas por uma conjunção de categorias ou de
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valores simples de algumas variáveis. As regras do tipo envelope climático são for-

madas pela conjunção de todos os intervalos de valores possíveis das variáveis. Por

fim, as regras do tipo GARP são variações das regras do tipo envelope climático, onde

algumas variáveis podem ser irrelevantes, ou seja, a variável pode assumir qualquer

valor dentro do intervalo sem alterar o resultado de saída da regra. Esse tipo de regra é

também chamada de envelope climático negado, por exemplo, no trabalho de Lorena

et al. (2011).

No GARP, algoritmos genéticos são utilizados para estabelecer um processo de

refinamento incremental que produz o conjunto de regras. O procedimento utilizado

pelo GARP para produzir as regras, apresentado no Algoritmo 2.1 (STOCKWELL; PE-

TERS, 1999), é similar ao funcionamento original de um algoritmo genético. As regras

produzidas pelo GARP são, então, utilizadas para obter os modelos de distribuição de

espécies.

Algoritmo 2.1 Procedimento do Algoritmo Genético no GARP.
1: Inicializar a população de estruturas;
2: Selecionar aleatoriamente um subconjunto de dados de entrada;
3: Avaliar a população atual;
4: Salvar as melhores regras em um arquivo de regras;
5: Se a convergência for atingida, terminar, fornecendo o arquivo de regras como

saída, senão, continuar;
6: Selecionar nova população usando o arquivo de regras e geradores aleatórios;
7: Aplicar operadores genéticos à população;
8: Ir para o passo 2;

A partir da descrição original de Stockwell e Peters (1999), o procedimento do Al-

goritmo 2.1 pode ser resumido assim: um conjunto inicial de regras é gerado no início

do procedimento. Em seguida, um laço iterativo seleciona aleatoriamente um conjunto

de dados, por amostragem, a partir de metade dos dados disponíveis. A população

atual de regras é avaliada, testando a aplicabilidade com base nos dados (pontos de

presença e/ou ausência) amostrados aleatoriamente. As melhores regras, ou seja, as

mais representativas de acordo com os critérios estabelecidos, são armazenadas. As

regras armazenadas são analisadas e, se o grau de convergência aceitável foi atingido,

o procedimento é encerrado e as regras armazenadas são fornecidas como solução.

Caso contrário, o procedimento continua. Uma nova população é selecionada a partir

das regras armazenadas e através de geradores aleatórios. Os operadores genéticos de

união, cruzamento e mutação são aplicados à essa nova população e o procedimento

é repetido, até que uma solução seja alcançada.

O framework openModeller oferece quatro implementações do algoritmo de mo-

delagem GARP. Duas implementações (single run e with best subsets) são baseadas
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no algoritmo original desenvolvido por Stockwell e Peters (1999). As outras duas im-

plementações são específicas do openModeller e apresentam mudanças na estrutura

original do algoritmo, por exemplo, a não utilização de regras atômicas. A diferença

entre as implementações específicas do openModeller é a mesma que existe entre as

implementações baseadas no algoritmo original, isto é, uma implementação segue a

estratégia denominada single run e a outra segue a estratégia denominada with best

subsets.

A estratégia denominada single run corresponde ao procedimento original do mé-

todo, explicado acima. Enquanto isso, na estratégia denominada with best subsets

(ANDERSON; LEW; PETERSON, 2003), 100 modelos são gerados e os 10 melhores mo-

delos são selecionados. Esses melhores modelos são utilizados para produzir uma

saída probabilística. Nesse caso, a probabilidade de presença da espécie é proporcio-

nal à quantidade de modelos que classificaram a espécie como presente (LORENA et al.,

2011).

2.3.3 Entropia Máxima

O princípio da Entropia Máxima (JAYNES, 1957a; JAYNES, 1957b) é um método de

propósito geral, que pode ser utilizado para fazer predições ou inferências a partir de

informações incompletas (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006). Esse princípio teve

origem na Mecânica Estatística (JAYNES, 1957a; JAYNES, 1957b), tendo sido aplicado

em outras áreas como processamento de linguagem natural (BERGER; PIETRA; PIETRA,

1996), reconhecimento de fala (CHEN; HARPER; HUANG, 2006), classificação de tex-

tos (NIGAM; LAFFERTY; MCCALLUM, 1999), rotulação de imagens (JEON; MANMATHA,

2004), detecção de anomalias em redes (GUO; KELLY; GRAHAM, 2005), além da mo-

delagem de distribuição de espécies (PHILLIPS; DUDÍK; SCHAPIRE, 2004; PHILLIPS; AN-

DERSON; SCHAPIRE, 2006; RODRIGUES et al., 2010a; RODRIGUES et al., 2010b).

A ideia do princípio da Entropia Máxima é encontrar, a partir de um conjunto de

possíveis distribuições de probabilidade, aquela distribuição que tem a máxima en-

tropia. Esse processo de busca por uma distribuição de probabilidade com máxima

entropia pode ser considerado um problema de otimização com restrições (BERGER;

PIETRA; PIETRA, 1996). Isto significa que o objetivo é encontrar uma solução maximi-

zando ou minimizando um função.

O termo entropia é usado como medida de informação. Embora o conceito de

informação geralmente não esteja relacionado à uma medida realmente quantificável

(SETZER, 2002), alguns autores, por exemplo, Haykin (2001), utilizam o termo quan-

tidade de informação para definir a entropia como um medida quantitativa. Assim,
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o termo entropia pode ser usado para indicar mais informação ou menos informação

na ocorrência de um evento. Quanto maior a entropia de um evento, mais informação

esse evento carrega.

A entropia está inversamente relacionada com a probabilidade de ocorrência de

um dado evento (HAYKIN, 2001). Em outras palavras, podemos dizer que se um evento

tem alta probabilidade de ocorrer e ele ocorre, a entropia associada a esse evento é

baixa. Por outro lado, se um evento tem baixa probabilidade de ocorrer e ele ocorre,

a entropia associada a esse evento é alta. A definição formal da entropia, H(p), é

apresentada na Equação 2.1 (COVER; THOMAS, 2006).

H(p) =−
N

∑
k=1

pk log(pk), (2.1)

onde p é a distribuição de probabilidade sobre o conjunto de possíveis estados de um

evento, N é o número total de possíveis estados do evento e pk é a probabilidade de

ocorrência do k−ésimo estado.

O espaço de busca é formado por todas as distribuições de probabilidade que sa-

tisfazem as restrições, que são utilizadas para limitar esse espaço. As restrições são

impostas a partir das variáveis ambientais, que são tratadas como features. Cada fea-

ture pode assumir o próprio valor da variável ambiental correspondente ou uma função

desse valor. No algoritmo de Entropia Máxima proposto por Phillips, Anderson e

Schapire (2006), no qual o algoritmo implementado no openModeller é baseado, são

utilizados os seguintes tipos de features:

• Feature linear: o próprio valor da variável ambiental;

• Feature quadrática: o quadrado do valor da variável ambiental;

• Feature produto: o produto dos valores de duas variáveis ambientais distintas;

• Feature binária: valor binário que indica pertinência à uma classe. Essa feature

é utilizada para variáveis ambientais categóricas;

• Feature limiar: assume o valor 0 se a variável ambiental tem valor menor que

um determinado limiar e valor 1 caso contrário;

• Feature hinge: dividida em dois tipos. A forward hinge assume o valor 0 se a

variável tem valor menor que um determinado limiar. Caso contrário, assume um

valor normalizado entre o valor de limiar definido e o valor máximo da variável.

A regra contrária é utilizada para a reverse hinge.
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Berger, Pietra e Pietra (1996) definem uma restrição como “uma equação entre

o valor esperado da função feature no modelo e o seu valor esperado nos dados de

treinamento”. A partir das features apresentadas acima, as seguintes restrições são

impostas (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006):

• Feature linear: média;

• Feature quadrática: variância;

• Feature produto: covariância;

• Feature binária: proporção em cada categoria;

• Feature limiar: proporção acima do limiar;

• Feature hinge: média dos valores acima do limiar para a forward hinge e média

dos valores abaixo do limiar para a reverse hinge.

Uma característica do método de Entropia Máxima, vista como vantagem para a

modelagem de distribuição de espécies, é a capacidade de trabalhar apenas com pontos

de presença (PHILLIPS; ANDERSON; SCHAPIRE, 2006). A dificuldade de se obter dados

de ausência foi discutida brevemente na Seção 2.2.

A aplicação do método de Entropia Máxima na modelagem de distribuição de es-

pécies pode ser descrita, resumidamente, da seguinte forma: supõe-se que o conjunto

finito de pixels que representa a área de interesse é X ; o conjunto de pontos x1, ...,xn,

pertencentes a X , representa o conjunto de pontos de presença de uma espécie; o ob-

jetivo é estimar a distribuição de probabilidade p∗ que se aproxima da distribuição

potencial da espécie p. Conforme citado acima, as variáveis ambientais são tratadas

como features, isto é, um conjunto de funções f1, ... fm, tal que f j : X → R. Dessa

forma, cada feature define um valor real f j(xi) para cada ponto em X . A distribuição

de probabilidade com máxima entropia é uma distribuição exponencial, com um vetor

de pesos que parametriza as features (PHILLIPS; DUDÍK, 2008). Essa distribuição de

probabilidade é definida como:

qλ (xi) =
exp
(

∑
m
j=1 λ j f j(xi)

)
Zλ

, (2.2)

onde λ = λ1, ...,λm é o vetor de pesos, com valores reais, e Zλ é uma constante de

normalização. Essa constante é utilizada para garantir que a soma da distribuição de

probabilidade, sobre a área de interesse, seja igual a 1.
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A otimização dessa função objetivo pode ser resumida como a busca pelo vetor de

pesos que maximiza a entropia. Existem diferentes métodos para calcular esse vetor de

pesos e, consequentemente, estimar a distribuição de probabilidade com máxima entro-

pia. Alguns exemplos são: escalonamento iterativo (IIS - Improved Iterative Scaling)

(BERGER; PIETRA; PIETRA, 1996), escalonamento iterativo generalizado (GIS - Gene-

ralized Iterative Scaling) (DARROCH; RATCLIFF, 1972), métodos de Newton e quasi-

Newton (MALOUF, 2002; SALAKHUTDINOV; ROWEIS; GHAHRAMANI, 2003), métodos

de gradiente conjugado (MALOUF, 2002) e método de subida de encosta (RUSSELL;

NORVIG, 2004).

O método de estimativa aplicado no algoritmo de Entropia Máxima, presente no

openModeller (RODRIGUES et al., 2010a; RODRIGUES et al., 2010b), é similar ao método

sequencial usado por Phillips, Anderson e Schapire (2006). O termo sequencial é

usado, pois o método escolhe apenas uma feature a cada iteração para ajustar o peso

correspondente. Esse procedimento é repetido até que a convergência seja alcançada

ou o número total de iterações, previamente definido, seja atingido.

2.3.4 Máquinas de Vetores de Suporte

A técnica conhecida como Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector Machi-

nes – SVM) foi proposta por Vapnik (1995) e colaboradores (BOSER; GUYON; VAPNIK,

1992; CORTES; VAPNIK, 1995) como um novo método para problemas de classificação,

com base na Teoria da Aprendizagem Estatística (HAYKIN, 2001). A ideia principal

da técnica é construir um hiperplano como superfície de decisão, através do mapea-

mento não-linear dos vetores de entrada em um espaço de mais alta dimensão (espaço

de características) (CORTES; VAPNIK, 1995), com o objetivo de obter uma margem de

separação máxima entre as classes (HAYKIN, 2001).

Para explicar a ideia básica do método de SVM, serão considerados padrões line-

armente separáveis. A Figura 2.7 mostra um exemplo de separação linear através de

um hiperplano ótimo. Os padrões que estão nas margens são chamados de vetores de

suporte, um pequeno subconjunto do conjunto de treinamento. Cortes e Vapnik (1995)

definem um hiperplano ótimo para padrões linearmente separáveis como uma função

de decisão linear com margem máxima entre os vetores de duas classes. A Figura 2.8

exemplifica a diferença entre um hiperplano ótimo (A) e um hiperplano com margem

menor (B), para um mesmo conjunto de exemplos.

O mapeamento dos vetores de entrada no espaço de mais alta dimensão é realizado

por funções denominadas funções de kernel. Uma vez que padrões linearmente inse-

paráveis são mais comuns em problemas práticos, as funções de kernel são geralmente
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definidas como funções não-lineares. De acordo com a função utilizada, diferentes

máquinas podem ser construídas, especificamente três tipos (HAYKIN, 2001; BRAGA;

CARVALHO; LUDEMIR, 2003):

1) Máquinas de aprendizagem polinomial: utilizando funções polinomiais;

2) Redes de função de base radial: utilizando funções radiais;

3) Redes de Perceptrons de duas camadas: utilizando Perceptron.

Figura 2.7: Exemplo de separação linear de duas classes através de um hiperplano
ótimo [adaptada de (SANTOS, 2002)].

Figura 2.8: Exemplo da diferença entre um hiperplano ótimo de separação (A) e um
hiperplano de separação com margem menor (B), considerando o mesmo conjunto de

exemplos [adaptada de (SANTOS, 2002)].
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O funcionamento da técnica pode ser descrito de maneira geral da seguinte forma:

considerando um conjunto de treinamento T = {(xi,yi)}N
i=1, onde xi é o vetor de en-

trada do i-ésimo padrão e yi é o rótulo da classe à qual pertence o i-ésimo padrão, o

objetivo é encontrar o hiperplano w Φ(x)+ b = 0, que separe os dados do conjunto

T com o erro mínimo, maximizando a margem de separação. O termo erro mínimo

está relacionado com o fato de que não é possível construir um hiperplano de separa-

ção para dados linearmente inseparáveis sem erros de classificação (HAYKIN, 2001). A

função de mapeamento é representada por Φ, w é um vetor peso e b é um bias1.

De acordo com Boser, Guyon e Vapnik (1992), maximizar a margem de separação

é equivalente a minimizar a norma euclidiana do vetor peso w, ou seja, minimizar

‖w‖. Dessa forma, o problema de otimização com restrições, denominado problema

primordial (HAYKIN, 2001), para padrões linearmente inseparáveis pode ser definido

como a busca pelos valores ótimos do vetor peso w e do bias b. Considerando as

seguintes restrições:

yi(w Φ(xi)+b)≥ 1−ξi, (2.3)

ξi ≥ 0, (2.4)

minimize:

‖w‖2 +C
n

∑
i=1

ξi, (2.5)

onde o parâmetro C é um valor positivo, definido pelo usuário, conhecido como pa-

râmetro de regularização. Para possibilitar o tratamento de dados linearmente inse-

paráveis, variáveis de relaxamento ξi, também chamadas de variáveis soltas (HAYKIN,

2001), são introduzidas. As variáveis de relaxamento possibilitam o tratamento de

dados com ruído, além de evitarem um ajuste excessivo aos dados de treinamento

(overfitting) (LORENA et al., 2008).

Para a solução do problema primordial é utilizado o método dos multiplicadores

de Lagrange (BERTSEKAS, 1996). Com a introdução de multiplicadores de Lagrange

positivos é possível construir um outro problema, chamado de problema dual, com o

mesmo valor ótimo do problema primordial (HAYKIN, 2001). Segundo Burges (1998),

existem duas razões para o uso da formulação Langrangiana do problema:

1) As restrições definidas pelos multiplicadores de Lagrange são mais fáceis de

1Controla os ajustes no hiperplano, movendo-o paralelamente em relação a ele mesmo.
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tratar computacionalmente;

2) Os dados de treinamento tomam apenas a forma de produto escalar entre vetores,

uma propriedade crucial que permite a generalização do procedimento para tratar

dados linearmente inseparáveis.

Assim, a Equação 2.6 fornece a superfície de decisão:

f (x) =
n

∑
i=1

yiαiΦ(xi) ·Φ(x)+b, (2.6)

onde αi são os multiplicadores de Lagrange e o produto escalar Φ(xi) ·Φ(x) é realizado

por funções de kernel (LORENA et al., 2008).

2.3.5 Outros algoritmos de modelagem

Além dos algoritmos já apresentados, outros não menos importantes estão disponíveis

no openModeller. A maioria desses algoritmos apresenta características que os tor-

nam técnicas de uso geral. No entanto, uma desses algoritmos, chamado AquaMaps, é

utilizado especificamente para modelar a distribuição de espécies marinhas. Esses al-

goritmos são apresentados nas próximas seções de forma resumida, uma vez que estão

fora do escopo desta tese de doutorado, no que diz respeito à avaliação de desempenho.

O objetivo é apresentar os princípios gerais dos algoritmos.

2.3.5.1 Bioclim

O Bioclim (NIX, 1986) é um algoritmo de modelagem que implementa o conceito de

envelope bioclimático. Considerando o conjunto de pontos de ocorrência, o algoritmo

calcula a média e o desvio padrão para cada variável ambiental. O intervalo [m− c ∗
s,m+ c∗ s] representa o envelope de cada variável ambiental, onde m é a média, s é o

desvio padrão e c é um parâmetro de corte definido pelo usuário. Limites superiores

e inferiores de cada variável também são definidos a partir dos valores mínimos e

máximos relacionados ao conjunto de pontos de ocorrência. Os envelopes e os limites

(superior e inferior) de cada variável ambiental são utilizados na predição, ou seja, são

utilizados para classificar os pontos no mapa da região de interesse em uma das três

categorias possíveis:

1) Adequado: um ponto no mapa da região de interesse é classificado como ade-

quado quando todos os valores das variáveis associadas a esse ponto estão dentro

do seu respectivo envelope;
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2) Marginal: a categoria marginal é usada para classificar um ponto no mapa da

região de interesse quando um ou mais valores das variáveis, associadas a esse

ponto, estão fora do envelope previamente calculado, mas estão no intervalo

entre o limite inferior e o limite superior;

3) Inadequado: quando um ou mais valores das variáveis, associadas a um ponto

no mapa da região de interesse, estão fora do intervalo entre o limite inferior e o

limite superior, esse ponto é classificado como inadequado.

Dessa forma, um mapa de distribuição potencial calculado através do algoritmo Bi-

oclim será formado por regiões que representam uma das três probabilidades de ocor-

rência: probabilidade 1 para regiões classificadas como adequadas; probabilidade 0,5

para regiões classificadas como marginais e; probabilidade 0 para regiões classifica-

das como inadequadas. Essa estratégia produz como saída um mapa de distribuição

potencial categórico.

Além da versão original do Bioclim, o openModeller oferece um algoritmo, deno-

minado Envelope Score, que implementa uma variação do método de envelope biocli-

mático proposto por Piñeiro et al. (2007). O Envelope Score fixa os valores máximo

e mínimo de cada variável ambiental, a partir do conjunto de pontos de presença. Os

intervalos entre os valores máximo e mínimo para cada variável são utilizados para cal-

cular a probabilidade de ocorrência no mapa de distribuição potencial. Dessa forma,

a probabilidade em um determinado ponto do mapa é calculada como a razão entre

a quantidade de variáveis dentro do intervalo mínimo-máximo e o número total de

variáveis.

2.3.5.2 Climate Space Model

O algoritmo denominado Climate Space Model (CSM) implementa o método de mo-

delagem proposto por Robertson, Caithness e Villet (2001), que utiliza Análise de

Componentes Principais (Principle Components Analysis – PCA) (HAYKIN, 2001) para

predizer a distribuição de espécies, com base apenas em pontos de presença.

A técnica de PCA é utilizada principalmente para reduzir o espaço de caracterís-

ticas em problemas de reconhecimento de padrões e processamento de sinais. O prin-

cípio da técnica é a obtenção de uma representação compacta do conjunto de dados,

reduzindo sua dimensionalidade, sem perda significativa de conteúdo de informação.

Os componentes principais são variáveis abstratas que resultam de combinações line-

ares ponderadas das variáveis originais. O PCA produz essas variáveis maximizando
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a variância, ou seja, descarta as combinações lineares com variâncias pequenas e man-

tem aquelas com variâncias grandes (HAYKIN, 2001).

Robertson, Caithness e Villet (2001) classificam o algoritmo de modelagem base-

ado em PCA como uma técnica de perfil, pois trabalha apenas com pontos de presença.

Os mesmos autores classificam os algoritmos de modelagem que trabalham com pon-

tos de presença e pontos de ausência como técnicas de discriminação de grupo. Na

modelagem de distribuição de espécies, o algoritmo CSM utiliza o conceito de cor-

relação espacial, representado por matrizes de correlação, para predizer os mapas de

distribuição potencial. A ideia principal, de acordo com Robertson, Caithness e Villet

(2001), é construir um hiperespaço para a espécie em estudo a partir de um conjunto

de dados de treinamento. Cada eixo desse hiperespaço é definido por um componente

principal. O centro do nicho da espécie é relacionado com a origem do hiperespaço. O

mapa da região geográfica de interesse é dividido em células e representado como uma

matriz. Uma medida de distância entre um ponto e a origem do hiperespaço é utili-

zada para calcular a probabilidade da adequação bioclimática de cada célula da matriz

para a espécie. Para esse cálculo é utilizada uma distribuição chi-quadrado (WILSON;

HILFERTY, 1931).

2.3.5.3 Ecological-Niche Factor Analysis

Outro algoritmo de modelagem que trabalha apenas com dados de presença é o que

implementa o conceito de análise fatorial do nicho. Chamado de Ecological-Niche

Factor Analyses (ENFA) (HIRZEL et al., 2002), o método propõe uma abordagem esta-

tística multivariada, derivando novas variáveis a partir das variáveis originais. De ma-

neira similar ao algoritmo CSM, o ENFA produz fatores de adequação para calcular a

distribuição potencial da espécie. Esses fatores são produzidos a partir da comparação

entre a distribuição da espécie e o conjunto completo de células do mapa da região de

interesse.

O primeiro fator, denominado marginalidade, é definido como a distância ecoló-

gica entre a média do habitat da espécie e a média do conjunto completo de células

da região de interesse. Por exemplo, considerando apenas a variável temperatura, a

distância ecológica será dada pela diferença absoluta entre a temperatura média das

localidades (células do mapa) onde a espécie foi observada e a temperatura média de

todas as células da região completa de interesse. Para uma abordagem multivariada,

os valores de todas as variáveis ambientais que definem o nicho da espécie são consi-

derados para o cálculo da marginalidade. Um divisor igual a 1,96 desvios padrões é

utilizado para remover qualquer viés introduzido pela variância da distribuição global
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(HIRZEL et al., 2002). O segundo fator, denominado especialização e definido de forma

similar à marginalidade, é dado pela divisão entre o desvio padrão da distribuição glo-

bal e o desvio padrão da espécie. A especialização global, ou seja, considerando uma

abordagem multivariada, pode ser usada para realizar comparações entre diferentes

espécies em uma mesma região geográfica de estudo.

2.3.5.4 Environmental Distance

O Environmental Distance é um algoritmo de modelagem baseado na técnica de pre-

dição de distribuição de espécies conhecida como Domain (CARPENTER; GILLISON;

WINTER, 1993), que utiliza medidas de similaridade ambiental. A ideia principal é uti-

lizar uma métrica de similaridade ponto-a-ponto para classificar pontos em um mapa

de interesse. Essa classificação é realizada de acordo com a proximidade no espaço

ambiental, entre um determinado ponto a ser classificado e o ponto de presença co-

nhecido mais próximo. O Domain utiliza a métrica de Gower (GOWER, 1971) como

medida de distância para quantificar a similaridade entre dois pontos.

Além da métrica de Gower, o algoritmo Environmental Distance, implementado

no openModeller, permite que o usuário escolha outras medidas de distância. Assim,

o usuário pode produzir modelos de distribuição potencial a partir de uma das quatro

métricas de distância disponíveis: Euclidiana (DANIELSSON, 1980), Mahalanobis (MA-

ESSCHALCK; JOUAN-RIMBAUD; L.MASSART, 2000), Chebyshev (KLOVE et al., 2010) e

Gower.

Além dessas métricas, é possível determinar se a distância ambiental, para um

ponto qualquer no espaço ambiental, será calculada em relação ao ponto de ocorrência

mais próximo ou em relação a média de todos os pontos de ocorrência. A probabi-

lidade é calculada considerando que a distância máxima entre quaisquer dois pontos

no espaço ambiental é 1. Dessa forma, a probabilidade de presença é estimada como

1−distância, ou seja, a probabilidade é inversamente proporcional a distância calcu-

lada.

2.3.5.5 AquaMaps

O algoritmo de modelagem AquaMaps foi desenvolvido originalmente por Kaschner

et al. (2008), para modelar especificamente a distribuição de mamíferos marinhos. O

método trabalha com a abordagem de envelope ambiental, definido com base em co-

nhecimento especialista. Para gerar os modelos de distribuição são levadas em consi-

deração as estimativas de tolerância da espécie à condições marinhas específicas, são

elas: temperatura, profundidade, salinidade e produtividade marinha. Além disso, rela-
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ções dessas condições com regiões costeiras e com gelo marinho também são utilizadas

no processo de modelagem.

Considerando essas condições específicas, o algoritmo requer um conjunto parti-

cular de variáveis para gerar os modelos de distribuição potencial. O Projeto open-

Modeller oferece esse conjunto particular de camadas2 já no formato reconhecido pela

versão do algoritmo implementado na ferramenta openModeller. O conhecimento es-

pecialista, que pode ser usado para definir os envelopes, também está disponível na

forma de um banco de dados local, integrado à ferramenta. A versão atual desse banco

de dados contém informações sobre mais de 7000 espécies.

Uma vez que o AquaMaps segue a ideia básica da abordagem de envelope ambi-

ental, cada variável tem um intervalo ideal de valores e outro intervalo maior aceitável.

Para valores de variáveis que caem dentro do intervalo ideal, a probabilidade de pre-

sença é 1. Para valores de variáveis que estão fora do intervalo ideal mas dentro do

intervalo aceitável, a probabilidade varia no intervalo de 0 a 1. Para valores de variáveis

que estão fora do intervalo aceitável a probabilidade é 0. Probabilidades individuais

são estimadas a partir das três regras descritas acima e, em seguida, são multiplicadas

para estimar a probabilidade global. A versão original do AquaMaps está disponível

na Internet3 e no openModeller há uma versão beta do algoritmo.

2.4 A Ferramenta openModeller

O framework openModeller (MUÑOZ et al., 2011; SUTTON; GIOVANNI; SIQUEIRA, 2007)

é uma ferramenta livre e de código aberto, cujo objetivo é fornecer um ambiente ro-

busto que ofereça diferentes funcionalidades, dando suporte a todo o processo de mo-

delagem de distribuição de espécies biológicas. A ferramenta reúne vários algoritmos

de modelagem de distribuição de espécies que permitem aos usuários criar diversos

modelos utilizando os mesmos dados. Todas as técnicas apresentadas na Seção 2.3

estão implementadas como algoritmos de modelagem no openModeller.

Além de permitir a criação de diferentes modelos com os mesmos dados de en-

trada, os mapas e as estatísticas de saída são apresentados em um formato comum,

independente do algoritmo utilizado, o que facilita a comparação dos resultados for-

necidos por diferentes algoritmos. A criação dos modelos de distribuição potencial no

openModeller segue o mesmo processo descrito na Seção 2.2. A Figura 2.9 apresenta

a arquitetura do framework openModeller descrita no trabalho de Muñoz et al. (2011).

2http://openmodeller.cria.org.br/download/marine2.zip
3http://www.aquamaps.org
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Figura 2.9: Arquitetura do framework openModeller [adaptada de (MUÑOZ et al.,
2011)].

O openModeller foi desenvolvido em linguagem C++, tornando-o portável e, con-

sequentemente, permitindo seu uso em diferentes plataformas. As funcionalidades do

framework podem ser acessadas a partir de quatro diferentes interfaces: (1) desktop

– interface gráfica para execução local; (2) console – aplicações acessíveis através de

linha de comando; (3) web – protótipo de uma interface para uso através de browser e

conexão com a Internet; (4) – web services - interface que permite interação entre pro-

gramas remotos clientes e software servidor, através de protocolo específico (MUÑOZ

et al., 2011).

Bibliotecas externas são utilizadas para realizar tarefas específicas, importantes

para o processo de modelagem. A biblioteca Proj.44 permite realizar transformações

entre diferentes projeções cartográficas. Através da biblioteca GDAL5, diferentes for-

matos de camadas raster são reconhecidos pelo openModeller. Outra opção é buscar

dados ambientais e dados de localização disponíveis na base de dados TerraLib6, atra-

vés da biblioteca SIG 7 TerraLib (MUÑOZ et al., 2011).
4http://trac.osgeo.org/proj
5http://www.gdal.org
6http://www.terralib.org
7Sistema de Informação Geográfica
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Para utilizar a ferramenta openModeller, o usuário deve configurar um arquivo

de entrada, especificando qual o conjunto de dados de entrada (pontos de ocorrência

e variáveis ambientais) e qual o algoritmo de modelagem a ser utilizado (SUTTON;

GIOVANNI; SIQUEIRA, 2007). Cada variável ambiental e o conjunto de pontos de ocor-

rência devem estar armazenados em arquivos diferentes. O usuário pode modificar os

parâmetros específicos de cada algoritmo ou pode criar o modelo com os parâmetros

pré-definidos. Essas alterações fazem parte da configuração do arquivo de entrada.

O openModeller oferece meios de utilizar arquivos de configuração XML e ou-

tras ferramentas, incluindo dois métodos de pré-análise, o Jackknife (RODRIGUES et

al., 2008) e o Chi-Square (PEARSON, 1990; LI; BIAN; YAN, 2006). Além dos mapas

de distribuição potencial, o openModeller fornece medidas estatísticas para apoiar a

avaliação dos resultados. Alguns exemplos de medidas fornecidas são: matriz de con-

fusão (MONARD; BARANAUSKAS, 2003), curva ROC (Receiver Operating Characteris-

tic) (FIELDING; BELL, 1997), AUC (Area Under the Curve) (FIELDING; BELL, 1997),

sensitividade e especificidade (MONARD; BARANAUSKAS, 2003), todas discutidas no

próximo capítulo.

2.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou uma revisão dos conceitos e técnicas fundamentais para o

entendimento do processo de modelagem de distribuição de espécies. O primeiro con-

ceito apresentado, no qual a modelagem de distribuição de espécies é baseada, foi o

conceito de nicho, que representa, em termos gerais, as condições necessárias para

uma espécie manter populações. Em seguida, uma visão geral do processo de mode-

lagem foi apresentada, discutindo aspectos sobre os dados ambientais, sobre os dados

georreferenciados de localização, sobre as etapas de pré-análise, de pós-análise e apre-

sentando um exemplo de mapa de distribuição potencial.

Em seguida, os algoritmos de modelagem disponíveis na ferramenta openModel-

ler foram apresentados e contextualizados na área de Aprendizagem de Máquina. Os

algoritmo GARP, Redes Neurais, Entropia Máxima e SVM foram apresentados com

mais detalhes, pois durante a definição do escopo do trabalho, eles foram seleciona-

dos para realizar o estudo relacionado com a análise de desempenho, apresentado no

Capítulo 5. Além disso, o algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais foi

desenvolvido no contexto desta tese de doutorado e, além dos conceitos já apresenta-

dos neste capítulo, detalhes sobre o seu desenvolvimento são apresentados também no

Capítulo 5.
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De forma mais resumida, outros algoritmos de modelagem também foram apre-

sentados, são eles: Bioclim, Climate Space Model, Ecological-Niche Factor Analysis,

Environmental Distance e AquaMaps. Esse último é um algoritmo específico para mo-

delar a distribuição de espécies marinhas. O capítulo encerra com a apresentação do

framework de modelagem openModeller, uma ferramenta para modelagem de distri-

buição de espécies desenvolvida durante o projeto temático de mesmo nome. É impor-

tante destacar que toda a pesquisa foi realizada no contexto do projeto openModeller,

o que justifica a escolha dos algoritmos estudados e da ferramenta de modelagem uti-

lizada.
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3 Análise de Desempenho e
Avaliação de Modelos de
Distribuição de Espécies

Este capítulo é dividido em duas partes principais. A primeira parte, organizada nas

Seções 3.1 e 3.2, apresenta uma revisão dos principais conceitos e técnicas relacio-

nados com a análise de desempenho de sistemas computacionais. O objetivo é esta-

belecer uma fundamentação teórica sobre o tema, servindo como base para a análise

de desempenho dos algoritmos de modelagem de distribuição de espécies. A segunda

parte, organizada na Seção 3.3, apresenta uma revisão das principais técnicas estatís-

ticas aplicadas atualmente na avaliação dos modelos de distribuição produzidos, com

destaque para a análise ROC. Toda a revisão apresentada a seguir complementará a

base teórica para a organização e a especificação de um método de análise de desem-

penho, aplicado na avaliação dos algoritmos de modelagem e apresentado em detalhes

no Capítulo 4.

3.1 Introdução

A análise de desempenho tem fundamental importância na evolução dos sistemas com-

putacionais, tanto no contexto de hardware quanto no contexto de software. Desenvol-

ver sistemas que ofereçam alto desempenho aliado à um baixo custo é uma motivação

determinante para a utilização de técnicas de análise de desempenho. A aplicação de

técnicas de análise de desempenho pode ser útil na identificação de gargalos de desem-

penho, na comparação entre dois ou mais sistemas computacionais, na busca por parâ-

metros ótimos, na predição de desempenho futuro, entre outras atividades. A análise

de desempenho pode ser considerada em todo ciclo de vida de um sistema computa-

cional, desde o projeto, passando pelo desenvolvimento, até a fase de operação (JAIN,

1991).

De acordo com Jain (1991) e Kent (1992), o desempenho de um sistema pode ser

analisado utilizando três técnicas principais: medição, simulação e modelagem analí-
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tica. A medição é uma técnica fundamental aplicada ao sistema para a obtenção de

medidas que são avaliadas através de análises estatísticas ou comparadas com resulta-

dos de outras medições. Esta técnica é caracterizada pela coleta de resultados direta-

mente do sistema em funcionamento. Na simulação, um modelo do comportamento

do sistema é construído e aplicado à uma carga de trabalho sintética. Já na modelagem

analítica, o objetivo é construir um modelo matemático do sistema e solucioná-lo.

Independente do tipo de técnica aplicada na análise de desempenho de um sistema

computacional, algumas etapas devem ser consideradas, com o objetivo de evitar pos-

síveis erros ao longo do processo de análise. Algumas dessas etapas são: compreensão

do sistema e definição de objetivos, seleção de métricas de desempenho, além da sele-

ção e caracterização de cargas de trabalho (JAIN, 1991; MENASCÉ; ALMEIDA; DOWDY,

2004).

Por outro lado, cada vez que o desempenho de um tipo de sistema diferente é

analisado, os objetivos, as métricas de desempenho, as cargas de trabalho etc., podem

ser diferentes. Para Jain (1991), a análise de desempenho é uma arte e, como tal, não

pode ser produzida mecanicamente. Para cada tipo de sistema computacional, uma

metodologia pode ser definida de maneira particular, estabelecendo as etapas da análise

e as estratégias que podem ser adotadas em cada etapa. Dessa forma, a definição de

uma metodologia de análise de desempenho adequada depende do conhecimento que

se tem sobre o sistema a ser analisado.

Uma vez que não é possível utilizar um processo mecânico para analisar o desem-

penho de sistemas computacionais, a organização e a especificação de um método de

análise pode contribuir na obtenção de resultados mais precisos e na escolha de um

caminho a ser seguido em futuras análises, possibilitando a padronização do processo

de análise para sistemas similares. No contexto da modelagem de distribuição de espé-

cies, um método de análise de desempenho pode ser ainda mais importante, uma vez

que alguns dos principais algoritmos utilizados na modelagem são não-determinísticos,

aplicados em domínios complexos e trabalham com vários parâmetros de entrada, cu-

jos valores iniciais são definidos de maneira não trivial e geralmente de forma empírica.

3.2 Estratégias para Análise de Desempenho

Técnicas de análise de desempenho de sistemas computacionais podem ser aplicadas

tanto na predição quanto na avaliação do desempenho. A predição de desempenho

pode ser adotada desde a fase inicial do projeto de desenvolvimento do sistema com-

putacional, com o objetivo de estimar o seu desempenho final. Neste caso, o desempe-
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nho pode ser visto como um requisito não funcional, considerado desde a concepção

do sistema. Os resultados da predição de desempenho podem servir para auxiliar todo

o desenvolvimento do sistema. Considerando sistemas computacionais prontos ou em

fase avançada de desenvolvimento, algumas técnicas podem ser aplicadas na avaliação

do desempenho de determinados requisitos, a partir de dados reais.

Embora assumindo, no presente trabalho, a diferença entre predição de desem-

penho e avaliação de desempenho apresentada acima, é importante destacar que esta

diferença não é percebida facilmente na literatura. De fato, esta diferença é sutil e está

relacionada principalmente com a fase do ciclo de vida que o sistema computacional

que será analisado se encontra. Há autores, por exemplo, Fortier e Michel (2003), que

utilizam os dois termos, sem explicitar diretamente a diferença entre eles. Outros au-

tores, por exemplo, Jain (1991) e Kent (1992), não utilizam o termo predição, embora

destaquem a importância da análise de desempenho na fase de projeto do sistema com-

putacional. Há ainda autores, por exemplo, Menascé, Almeida e Dowdy (2004), que

direcionam o foco da análise de desempenho para as etapas de projeto e desenvolvi-

mento do sistema computacional. Esse direcionamento pode ser justificado pela inefi-

ciência, pelo custo e pelo consumo de tempo envolvidos em atividades de correção de

eventuais problemas de desempenho, detectados apenas ao final do desenvolvimento

do sistema.

Conforme discutido na seção anterior, cada tipo de sistema computacional, rela-

cionado com um domínio de aplicação diferente, apresenta características específicas

que influenciam qualquer tarefa de análise de desempenho. Isto significa que, ao ana-

lisar o desempenho de sistemas computacionais diferentes, técnicas diferentes podem

ser adotadas, aspectos diferentes poderão ser considerados e diferentes requisitos dos

sistemas poderão ser avaliados. Ainda assim, Jain (1991) apresenta alguns passos

comuns, listados a seguir, em projetos de análise de desempenho, propondo uma abor-

dagem sistemática para esse tipo de problema:

1) Definir os objetivos do estudo e compreender o sistema – estabelecendo escopo

e limites do estudo;

2) Listar os serviços do sistema e os resultados esperados – essa lista pode ser útil

na seleção correta das métricas e das cargas de trabalho;

3) Selecionar as métricas de desempenho – relacionadas com o domínio da aplica-

ção;

4) Listar os parâmetros do sistema que afetam o desempenho;

5) Selecionar fatores a serem estudados e seus valores;
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6) Selecionar técnicas de avaliação;

7) Selecionar as cargas de trabalho;

8) Projetar os experimentos;

9) Analisar e interpretar os dados (resultados);

10) Apresentar os resultados.

Considerar esses passos pode ajudar a evitar erros comuns no processo de aná-

lise de desempenho, tais como: escolher incorretamente as métricas de desempenho,

definir inadequadamente os experimentos, enumerar objetivos equivocadamente ou

mesmo não definir os objetivos, não entender o problema a ser analisado, entre ou-

tros erros (JAIN, 1991). Caso necessário, qualquer um desses passos pode ser repetido

para que se alcance resultados corretos e confiáveis.

Os principais conceitos relacionados com alguns desses passos, considerados no

presente trabalho mais significativos para a análise de desempenho dos algoritmos de

modelagem, serão abordados nas próximas subseções.

3.2.1 Objetivos e Compreensão do Sistema

Projetos de análise de desempenho são geralmente desenvolvidos para predizer ou ava-

liar o desempenho de sistemas computacionais não triviais. Muitas vezes esses siste-

mas podem ser complexos quanto ao seu processamento interno, além de produzirem

resultados cuja interpretação não é tão simples e direta. Nesse contexto, a compreensão

do sistema que será analisado é um passo inicial e fundamental em qualquer projeto de

análise de desempenho. Compreender o sistema inclui entender os seus limites e como

eles afetarão as escolhas das métricas de desempenho e das cargas de trabalho. Entre-

tanto, o ponto mais importante na compreensão do sistema é a definição dos objetivos

e das metas do estudo que será desenvolvido (JAIN, 1991).

Ao definir os objetivos, o escopo do que será analisado deve ser claramente esta-

belecido, permitindo identificar os limites do projeto de análise de desempenho que

será desenvolvido. Os objetivos das atividades de análise de desempenho estão relaci-

onados diretamente com a predição ou avaliação dos requisitos do sistema.

3.2.2 Métricas de Desempenho

As métricas de desempenho são os critérios pelos quais torna-se possível avaliar o de-

sempenho de um determinado sistema, bem como comparar o desempenho de dois
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ou mais sistemas computacionais. Geralmente, as métricas de desempenho estão re-

lacionadas com requisitos de velocidade, precisão, custo e disponibilidade de serviços

(JAIN, 1991).

A escolha adequada das métricas de desempenho está diretamente relacionada com

o tipo de sistema que será analisado, ou seja, as medidas de desempenho mais interes-

santes e os requerimentos operacionais do sistema computacional dependem essencial-

mente do domínio da aplicação (KENT, 1992). Uma forma de selecionar corretamente

as métricas de desempenho, sugerida por (JAIN, 1991), é relacioná-las com os serviços

oferecidos pelo sistema, o que torna necessário listar tais serviços.

3.2.3 Técnicas de Avaliação

Juntamente com a seleção das métricas, a escolha da técnica de avaliação é um ponto

chave para o sucesso de um projeto de análise de desempenho. Conforme citado na

seção 3.1, as três técnicas para análise de desempenho são modelagem analítica, simu-

lação e medição. O critério mais importante ao escolher uma dessas técnicas de análise

é a etapa do ciclo de vida que o sistema a ser analisado se encontra (JAIN, 1991).

Para utilizar a técnica de medição, é necessário que pelo menos um protótipo do

sistema a ser analisado esteja disponível, caso contrário, será necessário optar pela

modelagem analítica ou pela simulação. Além do ciclo de vida do sistema, outros

critérios podem auxiliar a escolha da técnica de análise mais adequada, embora esses

critérios sejam muitas vezes subjetivos. Jain (1991) propõe os seguintes critérios além

do ciclo de vida:

1) Tempo disponível para o projeto da análise;

2) Ferramentas de análise disponíveis;

3) Nível desejado de precisão dos resultados;

4) Trade-off 1 relacionado aos parâmetros e suas interações;

5) Custo do projeto;

6) Facilidade de compreensão e aceitação dos resultados.

1Escolha de um benefício mais desejável em detrimento de outro.
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3.2.4 Cargas de Trabalho

Ao analisar o desempenho de um sistema computacional é necessário direcioná-lo,

submetendo-o a um conjunto de entradas. Este conjunto deve ser representativo do

ambiente real de execução do sistema (JAIN, 1991). Essas entradas fornecidas ao sis-

tema são denominadas cargas de trabalho (KENT, 1992), também referenciadas em

estudos relacionados com desempenho como cargas de trabalho de testes.

É possível classificar as cargas de trabalho em duas categorias, cargas de trabalho

reais ou cargas de trabalho sintéticas. Uma carga de trabalho observada durante a exe-

cução de operações normais do sistema é classificada como real. De forma contrária,

uma carga de trabalho sintética é aquela produzida artificialmente, mas que conserva

características similares às cargas reais (JAIN, 1991). Outro tipo de classificação divide

as cargas de trabalho em executáveis e não executáveis, que são subcategorias da cate-

goria de cargas de trabalho sintéticas (MENASCÉ; ALMEIDA; DOWDY, 2004). Cargas de

trabalho executáveis são produzidas para guiar experimentos com aspectos específicos

de uma sistema computacional. Cargas de trabalho não executáveis são produzidas

para analisar o desempenho através de modelos analíticos ou modelos de simulação,

em projetos de predição de desempenho (KENT, 1992).

Ao selecionar as cargas de trabalho para realizar os experimentos, uma questão

importante que deve ser considerada diz respeito a caracterização desses dados de en-

trada. Essa tarefa pode auxiliar na identificação dos aspectos importantes das cargas

de trabalho, como elas devem ser armazenadas, representadas e usadas (KENT, 1992).

3.2.5 Experimentos, Interpretação e Apresentação dos Resultados

Considerando as características associadas às técnicas de medição e simulação, é pos-

sível observar que os resultados podem ter um comportamento aleatório, ou seja, a

cada experimento executado, o resultado obtido pode ser diferente. Dessa forma, é

importante que os experimentos sejam projetados de forma que os resultados obtidos

permitam a aplicação de técnicas estatísticas, principalmente na comparação entre di-

ferentes alternativas.

Experimentos bem projetados associados à técnicas estatísticas podem auxiliar a

interpretação dos resultados e, consequentemente, a obtenção de conclusões. Neste

contexto, Jain (1991) chama atenção para um aspecto importante quando afirma que

“a análise de desempenho produz apenas resultados e não conclusões”. Portanto, os

resultados são os elementos utilizados pelos analistas para obter as conclusões. É

possível que diferentes analistas obtenham diferentes conclusões com base no mesmo
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conjunto de resultados.

Os resultados e conclusões são mais úteis a medida que são apresentados de forma

mais clara e de fácil entendimento. A utilização de técnicas estatísticas na interpreta-

ção dos resultados permite também a utilização de gráficos e tabelas, que auxiliam a

compreensão. Nesta etapa final, é possível reavaliar estratégias e decisões adotadas em

etapas anteriores e, se necessário, retornar à essas etapas para realizar os ajustes.

3.3 Avaliação de Modelos de Distribuição de Espécies

A maioria dos algoritmos aplicados na modelagem de distribuição de espécies são ba-

seados em técnicas preditivas, cujos modelos produzidos são avaliados principalmente

através de análises estatísticas. De fato, a tarefa de modelagem de distribuição de es-

pécies envolve, essencialmente, um problema de predição, no qual o conhecimento ex-

traído a partir de um conjunto de exemplos é generalizado. De acordo com o conteúdo

apresentado no Capítulo 2, esse processo pode ser resumido assim: (1) um conjunto

de exemplos de treinamento, cuja classe de cada exemplo é conhecida, é utilizado por

um algoritmo para induzir um modelo, em um determinado espaço de características;

(2) o modelo (hipótese) resultante do processo de indução é utilizado para predizer a

classe de novos exemplos (região de interesse). Os modelos de distribuição produzi-

dos no processo de modelagem precisam ser avaliados e validados. Para auxiliar essa

avaliação e a consequente validação dos modelos, diferentes medidas estatísticas po-

dem ser consideradas. As principais medidas utilizadas para avaliar o desempenho dos

modelos são calculadas a partir de uma matriz, denominada matriz de confusão (MO-

NARD; BARANAUSKAS, 2003), e de uma método gráfico de avaliação denominado aná-

lise ROC (Receiver Operating Characteristic) (EGAN, 1975; FIELDING; BELL, 1997).

A principal medida de desempenho utilizada atualmente na modelagem de distribui-

ção de espécies, calculada a partir dos gráficos ROC, é a AUC (Area Under the Curve)

(PRATI; BATISTA; MONARD, 2008). De acordo com Fielding e Bell (1997), a AUC é

considerada importante por fornecer uma medida de desempenho simples.

Nas seções subsequentes são apresentadas em maiores detalhes a matriz de con-

fusão e a análise ROC, além das principais medidas que podem ser derivadas a partir

delas, com destaque especial para a AUC. Intencionalmente, todos os conceitos apre-

sentados são relacionados com a modelagem de distribuição de espécies, incluindo a

adequação dos termos à esta área de estudo. Uma abordagem geral desses mesmos

conceitos, que não leva em consideração a área de aplicação das técnicas e utiliza ter-

mos genéricos para descrevê-las, pode ser encontrada no trabalho de Fawcett (2005).
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3.3.1 Matriz de Confusão

Para melhor compreender a matriz de confusão é importante considerar o conceito de

classe, que representa o fenômeno de interesse, ou seja, o que deve ser aprendido pelo

algoritmo para torná-lo capaz de realizar predições (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).

Em um conjunto de exemplos, a classe é um atributo especial associado a cada um dos

exemplos. Conforme discutido no Capítulo 2, a modelagem de distribuição de espécies

pode ser vista como um problema de classificação binária, pois apenas duas classes são

consideradas, presença e ausência.

É importante destacar que alguns algoritmos de modelagem são baseados em téc-

nicas de regressão, ou seja, que produzem uma saída contínua ou probabilística. Nes-

ses casos, é comum a utilização de um limiar (threshold) para determinar a classe de

novos exemplos. Por exemplo, quando o algoritmo de modelagem calcula, para um de-

terminado ponto na região de interesse, um valor maior ou igual ao limiar previamente

definido, este ponto é classificado como presença, caso contrário o ponto é classificado

como ausência.

A matriz de confusão é um conceito utilizado em problemas de classificação que

mostra o número de classificações corretas versus classificações preditas, para todas

as classes consideradas no problema estudado. A Tabela 3.1 ilustra uma matriz de

confusão para duas classes, C1 e C2. Os valores M(Ci,C j) são calculados através da

Equação 3.1, onde
∥∥h(x) =C j

∥∥ é uma expressão booleana que assume valor 1 se for

verdadeira ou valor 0 se for falsa, o par (x,y) é um elemento do conjunto de exemplos

T , com y representando o rótulo da classe do vetor de entrada x e h(x) é o valor de

saída calculado pelo modelo h (MONARD; BARANAUSKAS, 2003).

Tabela 3.1: Matriz de confusão para duas classes, C1 e C2. Fonte: (MONARD;
BARANAUSKAS, 2003)

Classe Predita C1 Predita C2

Verdadeira C1 M(C1,C1) M(C1,C2)
Verdadeira C2 M(C2,C1) M(C2,C2)

M(Ci,C j) = ∑
{∀(x,y)∈T :y=Ci}

∥∥h(x) =C j
∥∥ (3.1)

A dimensão de uma matriz de confusão é definida pela quantidade de classes con-

sideradas no problema de classificação em questão. A matriz da Tabela 3.1 foi apre-

sentada com apenas duas classes, tornando mais direta a associação com o problema

da modelagem de distribuição de espécies, que também considera apenas duas clas-
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ses. Dessa forma, é possível redefinir a matriz apresentada na Tabela 3.1, associando

a classe C1 com a classe Presença (P) e a classe C2 com a classe Ausência (A). A Ta-

bela 3.2 ilustra uma matriz de confusão para o problema da modelagem de distribuição

de espécies, onde o conjunto de exemplos a ser classificado é formado por pontos de

presença e pontos de ausência.

Tabela 3.2: Matriz de confusão para problemas de modelagem de distribuição de
espécies.

Classe Predita Predita
P A

Observada P
Presenças Ausências

Verdadeiras Falsas
PV AF

Observada A
Presenças Ausências

Falsas Verdadeiras
PF AV

Os valores de Presenças Verdadeiras (PV ) e Ausências Verdadeiras (AV ), lo-

calizados na diagonal principal da matriz, correspondem aos acertos na classificação.

Dessa forma, PV corresponde à quantidade de pontos de presença classificados correta-

mente e AV corresponde à quantidade de pontos de ausência classificados corretamente

pelo algoritmo de modelagem. Os erros de classificação estão localizados na diagonal

secundária, no caso de matrizes para apenas duas classes. Em matrizes com três ou

mais classes, os erros estarão localizados em todas as posições da matriz, com exceção

da diagonal principal.

O termo Ausências Falsas (AF ) corresponde à quantidade de exemplos da classe

Presença classificados incorretamente como exemplos da classe Ausência. Da mesma

forma, o termo Presenças Falsas (PF ) corresponde à quantidade de exemplos da classe

Ausência classificados incorretamente como exemplos da classe Presença. Em uma

cenário ideal, onde o algoritmo de modelagem sempre classifica corretamente os exem-

plos, todos os valores na diagonal secundária da matriz seriam iguais a zero. A quan-

tidade total de pontos de localização n (pontos de presença + pontos de ausência) do

conjunto de exemplos corresponde a PV +AV +PF +AF .

3.3.2 Medidas Derivadas da Matriz de Confusão

A partir da matriz de confusão, diferentes medidas podem ser calculadas e utilizadas

como métricas de desempenho. A própria matriz oferece uma forma de observar aspec-

tos simples relativos ao desempenho do algoritmo de modelagem, como a quantidade
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de acertos e erros de classificação, conforme apresentado na seção anterior.

Duas medidas de desempenho muito utilizadas em problemas de classificação,

também adotadas na avaliação dos modelos de distribuição de espécies, são a taxa de

erro e a precisão. Na tarefa de modelagem de distribuição de espécies, a taxa de erro

ou taxa de classificação incorreta (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) corresponde ao

percentual de pontos de localização classificados incorretamente. A taxa de erro da

classe corresponde ao percentual de classificações incorretas relacionadas aos exem-

plos de uma determina classe (Equações 3.2 e 3.3). A taxa de erro total (Equação 3.4)

é calculada com base no conjunto completo de exemplos. O complemento da taxa de

erro total é a precisão total ou taxa de acerto (Equação 3.5).

ErroClasseP =
AF

PV +AF
(3.2)

ErroClasseA =
PF

PF +AV
(3.3)

ErroTotal =
PF +AF

n
(3.4)

PrecTotal =
PV +AV

n
(3.5)

A taxa de erro da classe Presença, calculada pela Equação 3.2, é também cha-

mada de taxa de erros de omissão e a taxa de erro da classe Ausência, calculada pela

Equação 3.3, é chamada de taxa de erros de sobreprevisão. Além dessas, outras duas

medidas importantes podem ser derivadas a partir da matriz de confusão, a Sensitivi-

dade e a Especificidade. A Sensitividade, também chamada de Revocação e calculada

através da Equação 3.6, é simplesmente o complemento da taxa de erros de omissão,

ou seja, é a taxa de acerto na classe Presença, ou taxa de presenças verdadeiras. Da

mesma forma, a Especificidade, calculada através da Equação 3.7, é simplesmente o

complemento da taxa de erros de sobreprevisão, ou seja, é a taxa de acerto na classe

Ausência, ou taxa de ausências verdadeiras.

Sens =
PV

PV +AF
(3.6)

Spec =
AV

PF +AV
(3.7)
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Embora as medidas apresentadas acima (Equações 3.2 até 3.7) sejam as mais uti-

lizadas na avaliação dos modelos de distribuição de espécies, outras medidas podem

ser calculadas a partir da matriz de confusão e utilizadas como parâmetros para medir

a qualidade dos modelos. Duas medidas adicionais são a Prevalência (Equação 3.8)

e o Poder de Diagnóstico Global (Equação 3.9), que podem ser utilizadas para auxi-

liar a compreensão sobre como a prevalência de uma classe afeta as demais medidas

estatísticas (FIELDING; BELL, 1997).

Prev =
PV +AF

n
(3.8)

PDGlobal =
PF +AV

n
(3.9)

Apenas como exemplo, a Figura 3.1 apresenta uma captura de tela parcial da inter-

face do openModeller, mostrando as medidas estatísticas calculadas após o processo

de modelagem, que podem ser utilizadas para avaliar os modelos produzidos.

Figura 3.1: Captura de tela parcial da interface do openModeller, mostrando as
medidas estatísticas calculadas após o processo de modelagem. O limiar utilizado no

openModeller para criar a matriz de confusão é 50%.

Outras duas medidas que também podem ser consideradas na avaliação do desem-

penho dos modelos de distribuição de espécies são a estatística Kappa (COHEN, 1960;

FIELDING; BELL, 1997) e a TSS (True Skill Statistic) (ALLOUCHE; TSOAR; KADMON,

2006). Para o cálculo da estatística Kappa são usados todos os valores da matriz de

confusão, conforme a Equação 3.10. Para calcular a TSS são utilizadas as medidas de
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Sensitividade e Especificidade, conforme a Equação 3.11.

Kappa =
(PV+AV )− (PV+PF )(PV+AF )+(AF+AV )(AV+PF )

n

n− (PV+PF )(PV+AF )+(AF+AV )(AV+PF )
n

(3.10)

T SS = Sensitividade+Especi f icidade−1 (3.11)

De acordo com Allouche, Tsoar e Kadmon (2006), uma desvantagem da estatística

Kappa, demonstrada em diferentes estudos, é que esta medida é inerentemente influ-

enciada pela prevalência. Por outro lado, esses mesmos autores destacam a TSS como

uma alternativa, pois mantém todas as vantagens da estatística Kappa, sem sofrer in-

fluência da prevalência. Além das medidas indicadas na Figura 3.1, o openModeller

também calcula a estatística Kappa. Um exemplo de ferramenta de modelagem que

fornece a TSS como medida para avaliar o desempenho dos modelos de distribuição

de espécies é a BIOMOD2, que também calcula a estatística Kappa, além das medidas

baseadas na Análise ROC.

3.3.3 Análise ROC

A análise ROC (Receiver Operating Characteristic) é uma técnica alternativa para

avaliação de classificadores, baseada em gráficos bidimensionais (FAWCETT, 2005). O

gráfico ROC é plotado em um espaço denominado espaço ROC e permite uma avali-

ação visual de aspectos relacionados com o desempenho das técnicas de classificação.

De acordo com Prati, Batista e Monard (2008), a análise ROC foi aplicada inicial-

mente na avaliação de qualidade da transmissão de sinais em canais com ruído, cujo

estudo é reportado no trabalho de Egan (1975). A utilização desse tipo de análise em

Aprendizagem de Máquina teve início com o trabalho de Spackman (1989).

No contexto da modelagem de distribuição de espécies, o espaço ROC bidimen-

sional é definido através da taxa de presenças verdadeiras (PV ), plotada no eixo das

ordenadas (eixo Y ), e da taxa de presenças falsas (PF ), plotada no eixo das abscissas

(eixo X). De forma alternativa, podemos dizer que o eixo Y representa a Sensitivi-

dade (Equação 3.6) e o eixo X representa o complemento da Especificidade, ou seja,

1−Especificidade, onde a Especificidade é dada pela Equação 3.7 (FIELDING; BELL,

1997). A Figura 3.2 mostra o espaço ROC no contexto da modelagem.

De acordo com o exposto, um modelo pode ser representado no espaço ROC por

um simples ponto dado por ((1−Especificidade), Sensitividade), calculado a partir da

2http://r-forge.r-project.org/projects/biomod
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sua matriz de confusão. Adicionalmente, alguns aspectos do espaço ROC são impor-

tantes para a avaliação dos modelos. Quanto mais próximo do ponto (0,1) estiver um

modelo, melhor ele será, uma vez que este ponto representa uma classificação perfeita.

Dessa forma, um modelo que classifica corretamente todos os pontos de presença e de

ausência é plotado exatamente no ponto (0,1). Por outro lado, modelos que nunca clas-

sificam corretamente pontos de presença e pontos de ausência são plotados exatamente

no ponto (1,0).

Figura 3.2: Espaço ROC no contexto da modelagem de distribuição de espécies,
onde o eixo das abscissas corresponde a taxa de Presenças Falsas (PF ) e o eixo das

ordenadas corresponde a taxa de Presenças Verdadeiras (PV ).

O ponto (1,1) representa modelos que classificam todos os exemplos como pontos

de presença, ou seja, modelos que classificam corretamente todos os pontos de pre-

sença, mas classificam incorretamente todos os pontos de ausência. De forma inversa,

o ponto (0,0) representa modelos que classificam todos os exemplos como pontos de

ausência, ou seja, apresentam taxa de presenças falsas igual a zero, mas classificam

incorretamente todos os pontos de presença.

A linha diagonal (x = y) que vai do ponto (0,0) ao ponto (1,1) representa modelos

cujas predições são aleatórias. Modelos posicionados acima desta diagonal apresentam

desempenho preditivo melhor que modelos aleatórios. Ao contrário, modelos posici-

onados abaixo desta diagonal apresentam desempenho preditivo inferior comparados

com modelos aleatórios (FAWCETT, 2005). A Figura 3.3 ilustra um espaço ROC com

quatro modelos arbitrários, cada modelo representado por um único ponto. Neste caso

hipotético, um único limiar, também arbitrário, é utilizado para calcular a matriz de

confusão e, consequentemente, o ponto que representa o desempenho do modelo no

espaço ROC.
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Figura 3.3: Espaço ROC com quatro modelos arbitrários.

Uma forma alternativa para representar o desempenho de modelos no espaço ROC

é através da curva ROC, que simula a aplicação de vários limiares. De acordo com

Prati, Batista e Monard (2008), a forma mais eficiente de construir a curva ROC é ba-

seada na ordenação dos exemplos de teste de acordo com o valor predito pelo modelo.

Vale lembrar que, no caso da modelagem de distribuição de espécies, o conjunto de

teste é formado por pontos de ocorrência. Após a ordenação, uma estratégia simples é

adotada. Para cada exemplo do conjunto ordenado de exemplos de teste e partindo do

ponto (0,0), dá-se um passo no espaço ROC de acordo com as seguintes regras:

1) Se o exemplo pertence a classe positiva (classe Presença no caso da modela-

gem), um passo de tamanho 1/P é dado na direção do eixo Y , onde P é o número

total de exemplos da classe positiva;

2) Se o exemplo pertence a classe negativa (classe Ausência no caso da mode-

lagem), um passo de tamanho 1/A é dado na direção do eixo X , onde A é o

número total de exemplos da classe negativa.

Cada passo t deve ser dado a partir do passo t − 1, produzindo assim a curva.

Caso contrário, apenas um conjunto de pontos isolados será produzido no espaço ROC.

Considerando um conjunto finito de exemplos, toda curva ROC produzida a partir

desse conjunto será uma função degrau. A medida que o número de exemplos do

conjunto se aproxima do infinito, mais contínua será a curva (FAWCETT, 2005).

A Figura 3.4 mostra uma curva ROC hipotética, criada a partir de um conjunto ar-

bitrário de exemplos (pontos de ocorrência), com 25 exemplos da classe Presença (P)
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e 25 exemplos da classe Ausência (A). O conjunto arbitrário de exemplos, ordenado

de acordo com o valor predito por um modelo também hipotético e utilizado para criar

a curva ROC da Figura 3.4, é apresentado na Tabela 3.3.

Figura 3.4: Curva ROC hipotética, criada a partir de um conjunto arbitrário de
exemplos de teste, com 25 exemplos da classe Presença (P) e 25 exemplos da classe

Ausência (A).

Tabela 3.3: Conjunto arbitrário de exemplos de teste, ordenado de acordo com o
valor predito por um modelo hipotético.

Exemplo Classe Valor Exemplo Classe Valor Exemplo Classe Valor

1 P 0,97 21 P 0,52 41 A 0,20

2 P 0,92 22 P 0,50 42 A 0,17

3 A 0,90 23 P 0,47 43 P 0,16

4 P 0,88 24 P 0,46 44 A 0,14

5 P 0,84 25 A 0,44 45 A 0,11

6 P 0,82 26 P 0,43 46 A 0,10

7 A 0,80 27 A 0,41 47 P 0,09

8 P 0,79 28 A 0,40 48 A 0,08

9 P 0,77 29 A 0,38 49 A 0,04

10 A 0,76 30 P 0,37 50 A 0,03

11 P 0,74 31 A 0,35

12 P 0,72 32 A 0,33

13 A 0,68 33 P 0,31

14 P 0,67 34 A 0,30

15 P 0,63 35 P 0,28

16 P 0,61 36 A 0,27

17 A 0,59 37 P 0,24

18 P 0,58 38 A 0,23

19 A 0,56 39 A 0,22

20 P 0,55 40 A 0,21
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Quanto mais distante uma curva ROC estiver da linha diagonal x = y, melhor será

o desempenho do modelo. Assim, é possível comparar duas ou mais curvas ROC em

um determinado domínio. Neste caso, o modelo com melhor desempenho será aquele

cuja curva ROC mais se aproxima do ponto (0,1) (PRATI; BATISTA; MONARD, 2008).

A Figura 3.5 apresenta um exemplo de espaço ROC, onde as curvas de dois modelos

hipotéticos podem ser observadas.

Figura 3.5: Exemplo de espaço ROC, com as curvas de dois modelos hipotéticos A e
B.

Com base apenas na observação das Curvas ROC da Figura 3.5, é possível dizer

que o modelo A apresenta melhor desempenho que o modelo B, uma vez que não há

intersecção entre as curvas e a curva do modelo A está mais próxima do ponto (0,1).

Quando há intersecção entre as curvas, cada modelo apresentará desempenho superior

ao outro em pelo menos uma região do espaço ROC. A medida que cresce o número

de intersecções aumenta o número de regiões onde um modelo supera o outro, o que

pode dificultar a avaliação visual.

A Figura 3.6 apresenta um exemplo de espaço ROC onde há intersecção entre

as curvas de dois modelos hipotéticos. Nesse exemplo, o desempenho do modelo A

é melhor em uma pequena região mais próxima do ponto (0,0). Após o ponto de

intersecção, o desempenho do modelo B supera o desempenho do modelo A.
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Figura 3.6: Exemplo de espaço ROC onde há intersecção entre as curvas de dois
modelos hipotéticos A e B.

3.3.4 Area Under the Curve – AUC

As curvas ROC possibilitam avaliar e comparar visualmente o desempenho de dois ou

mais modelos de classificação, em um certo domínio. No entanto, é possível reduzir o

desempenho ROC a um valor escalar, tornado mais direta a avaliação e a comparação

dos modelos (FAWCETT, 2001). Uma vez obtida a curva de um modelo no espaço

ROC, é possível calcular a área sob esta curva, denominada área sob a curva ROC ou

simplesmente AUC (do inglês Area Under the ROC Curve) (HANLEY; MCNEIL, 1982).

Assim, a AUC representa um valor que pode ser visto como uma medida simples de

desempenho global do modelo (FIELDING; BELL, 1997).

A AUC de um modelo terá sempre valor entre 0 e 1, uma vez que é uma porção

da área do espaço ROC, que por sua vez é um quadrado de lado um (PRATI; BATISTA;

MONARD, 2008). Quanto mais próximo de 1 for a AUC de um modelo, melhor é o seu

desempenho. A Figura 3.7 mostra a curva ROC de um modelo hipotético, com sua

AUC em destaque.

De acordo com Fawcett (2005), modelos reais são geralmente melhores que mo-

delos aleatórios, ou seja, modelos piores que o aleatório são modelos não realísticos e,

normalmente, não são encontrados no espaço ROC. Além disso, qualquer modelo pior

que um modelo aleatório pode ser negado, revertendo suas classificações e tornando-o

melhor que um modelo aleatório. Portanto, os modelos reais apresentam, na prática,

valores de AUC sempre maiores que 0.5, já que a área de um classificador aleatório é
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igual a 0.5.

Figura 3.7: Curva ROC de um modelo hipotético, com sua AUC em destaque.

Ao comparar dois modelos de classificação através dos seus valores de AUC, é

importante notar que o modelo com melhor desempenho, ou seja, com maior valor

de AUC, pode apresentar desempenho inferior em uma região específica do espaço

ROC. Este tipo de situação é ilustrada na Figura 3.8, que mostra as curvas ROC de

dois modelos hipotéticos, plotados a partir de cinco pontos arbitrários e com cada

AUC em destaque. É possível notar visualmente que a AUC do modelo B é maior

que a AUC do modelo A. No entanto, em uma determinada região do espaço ROC,

mais especificamente onde a Taxa de Presenças Falsas (eixo X) é menor que 0.19, o

desempenho do modelo A é melhor que o desempenho do modelo B.

A análise ROC é, atualmente, a principal técnica aplicada na avaliação dos mo-

delos de distribuição de espécies e, nesse contexto, a AUC é uma medida que recebe

destaque. No entanto, é importante que o desempenho de um modelo não seja re-

duzido a uma medida apenas, o que pode contribuir para a obtenção de conclusões

equivocadas (PRATI; BATISTA; MONARD, 2008).

Uma característica importante da AUC, citada por vários autores, entre eles Bra-

dley (1997), Fawcett (2005) e Prati, Batista e Monard (2008), é a sua equivalência

numérica com a estatística de Wilcoxon (WILCOXON, 1945), que também é aplicada na

avaliação de algoritmos de Aprendizagem de Máquina. Esta equivalência é demons-

trada no trabalho de Hanley e McNeil (1982).
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Figura 3.8: Curvas ROC de dois modelos hipotéticos, com cada AUC em destaque.
O modelo B apresenta maior AUC. No entanto, o desempenho do modelo A é melhor

com Taxa de Presenças Falsas (eixo X) menor que 0.19.

3.3.5 Avaliação Qualitativa

Além das técnicas apresentadas, também é possível avaliar os modelos pelo tamanho

da área predita, ou seja, a área total indicada pelo algoritmo de modelagem como po-

tencial para que a espécie em estudo mantenha populações. De acordo com Raxworthy

et al. (2007), a predição de áreas muito pequenas pode indicar que o modelo foi super

ajustado para o conjunto de treinamento, ou em outras palavras, que ocorreu overfit-

ting. Como consequência, predições falso negativas podem ser produzidas, isto é, o

modelo prevê que a espécie não ocorrerá em uma área que possui as condições para

que ela se mantenha. A predição de áreas muito grandes pode resultar na indicação

de regiões potenciais que não são ocupadas pela espécie, produzindo predições falso

positivas.

A aplicação de técnicas estatísticas na avaliação dos modelos de distribuição de

espécies permite analisar quantitativamente o desempenho dos algoritmos de mode-

lagem. Esse tipo de avaliação fornece elementos para uma análise qualitativa, por

parte do biólogo especialista na espécie em estudo. De acordo com Segurado e Araújo

(2004), a avaliação da qualidade dos modelos envolve muitos fatores, como a ade-

quação das variáveis utilizadas na modelagem, a escala geográfica e a distribuição

ambiental e espacial das espécies. Além disso, a experiência do biólogo especialista,

principalmente relacionada com o seu conhecimento sobre a espécie em estudo e sobre
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o seu nicho, é fundamental para essa análise qualitativa.

3.4 Considerações Finais

Este capítulo, juntamente com o Capítulo 2, formou a base teórica necessária para a

organização e a especificação de um método de análise de desempenho dos algorit-

mos de modelagem de distribuição de espécies, apresentado no Capítulo 4. Dividido

em duas partes principais, o presente capítulo apresentou uma revisão de conceitos,

técnicas e estratégias fundamentais para o desenvolvimento de projetos de análise de

desempenho de sistemas computacionais, num contexto geral. Além disso, o capítulo

foi complementado com uma revisão sobre as principais métricas utilizadas atualmente

na avaliação dos modelos de distribuição.

A primeira parte do capítulo discutiu a definição dos objetivos em projetos de

análise de desempenho, a compreensão do sistema computacional a ser analisado, a

escolha das métricas de desempenho, a definição da técnica de avaliação a ser utilizada,

a seleção das cargas de trabalho, a organização dos experimentos, a interpretação e a

apresentação dos resultados da análise desenvolvida. A segunda parte apresentou a

matriz de confusão, as medidas derivadas dessa matriz, a análise ROC, a medida de

desempenho AUC e uma breve discussão sobre a avaliação qualitativa dos modelos.
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4 Um Método de Referência para
Análise de Desempenho de
Algoritmos de Modelagem

Este capítulo apresenta uma proposta de um método para analisar o desempenho pre-

ditivo dos algoritmos de modelagem. O objetivo principal é organizar e especificar o

método através de etapas e subetapas bem definidas e, principalmente, indicando as

técnicas, as estratégias e as práticas que podem ser adotadas. A Seção 4.1 apresenta

uma visão geral do método proposto, onde cada subetapa é composta de uma ou mais

atividades. Cada atividade é apresentada em uma seção diferente.

A Seção 4.2 discute a definição dos objetivos da análise de desempenho e da mo-

delagem. A Seção 4.3 aborda a seleção e a organização dos dados ambientais e dos

dados de localização. A escolha dos algoritmos e das ferramentas de modelagem é

discutida na Seção 4.4. A seleção das métricas de desempenho é abordada na Seção

4.5. Estratégias para a geração dos modelos e para os testes com os modelos gerados

são abordados respectivamente nas Seções 4.6 e 4.7. Nas Seções 4.8, 4.9 e 4.10 são

discutidas, respectivamente, as atividades de coleta e organização dos resultados, ava-

liação estatística desses resultados e a avaliação qualitativa dos mapas de distribuição

por parte do especialista. Por fim, a Seção 4.11 apresenta as considerações finais deste

capítulo.

4.1 Visão Geral do Método Proposto

Uma das principais contribuições deste trabalho está relacionada com a organização

e especificação do método proposto, principalmente a organização das etapas e su-

betapas (fases), definição das suas respectivas atividades e indicação das técnicas e

estratégias que podem ser adotadas em cada atividade. Os termos organização e espe-

cificação são utilizados para deixar claro que algumas atividades do método proposto

são inerentes ao processo de modelagem, conforme apresentado brevemente no Capí-

tulo 2.
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Alguns autores, por exemplo, Santana et al. (2008), já abordaram algumas das

atividades aqui apresentadas como parte natural do processo de modelagem, como, a

seleção de dados e de algoritmos, a geração dos modelos e a avaliação. Entretanto, a

abordagem desses autores não considera o contexto da análise de desempenho. Além

disso, outras atividades prevista no método são comuns e necessárias em projetos de

análise de desempenho de qualquer sistema computacional (JAIN, 1991).

Conforme citado no capítulo anterior, de acordo com Jain (1991), a tarefa de ana-

lisar o desempenho de sistemas computacionais pode ser considerada uma arte, pois

cada análise terá aspectos específicos que necessitarão de um conhecimento profundo

do sistema analisado. Essa afirmação se torna ainda mais importante se considerarmos

que os algoritmos comumente utilizados na modelagem de distribuição de espécies

são baseados em técnicas não triviais, com inspirações em diferentes áreas como a

Inteligência Artificial, a Teoria da Informação, a Estatística, entre outras.

Por serem baseados em conceitos de diferentes áreas, cada técnica possui caracte-

rísticas específicas. Considerando estes aspectos, a adoção de um método de análise

de desempenho pode auxiliar na validação de novos algoritmos, na comparação en-

tre técnicas, na compreensão das limitações das diferentes técnicas de modelagem, no

desenvolvimento dos algoritmos de modelagem, na avaliação dos modelos de distribui-

ção gerados e dos resultados estatísticos obtidos, na identificação de possíveis erros no

processo de modelagem e, consequentemente, na obtenção de modelos de distribuição

mais precisos.

Diante do exposto, é proposto um Método de Análise de Desempenho de Algo-

ritmos de Modelagem (MADAM), organizado e especificado com o objetivo de servir

como referência em estudos sobre o desempenho preditivo das técnicas aplicadas na

modelagem. A Figura 4.1 apresenta um diagrama que ilustra o método proposto, or-

ganizado com base nas três etapas principais do processo de modelagem, pré-análise,

modelagem e pós-análise. As atividades em cada etapa são organizadas em fases ou

subetapas. É importante notar que as Fases 1 e 6 do MADAM envolvem mais de uma

atividade ou decisão estratégica. Na primeira fase, a definição dos objetivos, a seleção

e organização dos dados (cargas de trabalho) e a escolha dos algoritmos são atividades

que podem estar relacionadas ou serem dependentes umas das outras. Por exemplo,

os objetivos podem ser definidos a partir de dados já disponíveis, ou os dados e os

algoritmos podem ser selecionados com base nos objetivos previamente definidos, ou

ainda, objetivos são estabelecidos e dados selecionados considerando a necessidade de

testar ou validar determinados algoritmos.

A última fase, Fase 6, envolve duas atividades, avaliação estatística dos resultados
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e avaliação qualitativa do modelos gerados. Uma vez que as ferramentas de mode-

lagem de distribuição de espécies podem ser vistas como sistemas de apoio à deci-

são, conforme citado no Capítulo 2, é importante sempre considerar a validação dos

modelos por parte do especialista, referenciada no método proposto como avaliação

qualitativa.

Figura 4.1: Diagrama que ilustra o MADAM, organizado com base nas três etapas
principais do processo de modelagem, pré-análise, modelagem e pós-análise.

Nessa tarefa, além de utilizar o seu conhecimento sobre a espécie em estudo, so-

bre sua distribuição atual e sobre as condições ambientais que afetam essa espécie, os

resultados estatísticos podem servir como indicadores importantes da qualidade dos

modelos produzidos. Portanto, a avaliação estatística e a avaliação qualitativa são ati-

vidades consideradas complementares, produzindo, assim, os resultados e conclusões

da análise de desempenho. Todas as atividades previstas são abordadas nas próximas

seções e, para cada atividade, são indicadas as estratégias, as técnicas e as práticas que

podem ser adotadas.

Mesmo que o método proposto não seja o único caminho para analisar o desem-

penho dos algoritmos de modelagem de distribuição de espécies, a sua adoção, como

método de referência, pode contribuir para o sucesso de projetos dessa natureza.
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4.2 Definição dos Objetivos

Estabelecer objetivos na primeira fase de qualquer projeto de análise de desempenho

é uma atividade fundamental, estratégica e muitas vezes não trivial, que ajuda a guiar

todo o processo de análise de desempenho. Objetivos bem estabelecidos podem evitar

possíveis erros de análise, são determinantes na escolha das métricas de desempenho,

além de auxiliar na avaliação estatística dos resultados e na avaliação qualitativa dos

modelos produzidos pelos algoritmos de modelagem. Dessa forma, ao estabelecer

objetivos, uma das metas na Fase 1 é definir corretamente o escopo do processo de

análise de desempenho.

No MADAM são previstos dois tipos de objetivos: (1) objetivos da modelagem,

levando em consideração o tipo de modelo de distribuição, ou mapa de distribuição

potencial, que se deseja produzir; e (2) objetivos do processo de análise de desempe-

nho, considerando quais características ou capacidades dos algoritmos se deseja ava-

liar. Exemplos de modelos que podem ser considerados para estabelecer os objetivos

da modelagem são: modelos de bioma considerando dados de localização de diferen-

tes espécies, modelos de uma espécie única, modelos potenciais que consideram con-

dições ambientais do passado, condições ambientais atuais e/ou condições ambientais

com previsões de mudanças futuras.

Em outras palavras, os objetivos da modelagem estão diretamente relacionados

com o tipo de aplicação na qual os mapas de distribuição potencial serão utilizados

como elementos de apoio à tomada de decisão. Os objetivos da modelagem são im-

portantes, principalmente, na última fase do MADAM, onde as conclusões do estudo

sobre o desempenho dos algoritmos serão obtidas. Nesta fase, tais objetivos estão

relacionados principalmente com a avaliação qualitativa dos modelos.

Especificamente na modelagem de distribuição de espécies, os objetivos do pro-

cesso de análise de desempenho estão relacionados diretamente com as características

dos algoritmos, e como essas características afetam o desempenho e a precisão dos mo-

delos. Dessa forma, definir corretamente tais objetivos é fundamental, principalmente,

na futura seleção das métricas de desempenho e para guiar a avaliação dos resultados.

Uma vez que as técnicas comumente utilizadas na modelagem de distribuição de

espécies podem ser classificadas como técnicas de Aprendizagem de Máquina, exem-

plos de características dos algoritmos que podem ser consideradas para definir o que

se deseja avaliar e, consequentemente, estabelecer os objetivos do processo de análise

de desempenho são: capacidade de aprendizagem e de generalização, capacidade de

tratar conjuntos pequenos de dados e empirismo na definição de parâmetros iniciais do
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algoritmo.

Como visto nos capítulos anteriores, a modelagem de distribuição de espécies é,

essencialmente, uma tarefa de predição. Portanto, projetos de análise de desempe-

nho que visam estudar os algoritmos de modelagem devem estabelecer como um dos

objetivos principais, senão o principal, a medição do desempenho preditivo das téc-

nicas. Ademais, podem ser estabelecidos objetivos adicionais relacionados, por exem-

plo, com medidas de tempo ou com a identificação de gargalos de desempenho (JAIN,

1991). No entanto, considerando os tipos de aplicações nas quais os modelos de dis-

tribuição são utilizados, produzir um modelo preciso é mais importante que produzi-lo

rapidamente.

Diante do exposto, é importante destacar que o MADAM foca a análise de de-

sempenho na medição da capacidade preditiva das técnicas aplicadas na modelagem,

sendo este o principal objetivo.

4.3 Seleção e Organização dos Dados

Juntamente com a definição dos objetivos, os dados utilizados no processo de análise

desempenho também devem ser selecionados na Fase 1. O conjunto de dados sele-

cionados formará as cargas de trabalho que serão utilizadas na análise. As cargas de

trabalho para a modelagem de distribuição de espécies são formadas por dois tipos de

dados, conforme apresentado no Capítulo 2: dados georreferenciados de localização

da espécie e variáveis ambientais que influenciam a distribuição da espécie.

Os dados de localização podem ser dados primários, ou seja, resultantes da coleta

em campo, ou selecionados em coleções disponíveis em repositórios de dados na In-

ternet. Bons exemplos de repositórios que disponibilizam acesso gratuito à coleções

de dados de espécies são o Global Biodiversity Information Facility (GBIF)1, o speci-

esLink2 e a Inter-American Biodiversity Information Network (IABIN)3. De forma ge-

ral, a ideia central desses repositórios é tornar disponível, gratuitamente e com acesso

aberto, dados sobre a biodiversidade que possam ser utilizados para a pesquisa cientí-

fica, para ações de desenvolvimento sustentável, conservação etc.

Os dados ambientais são geralmente selecionados através de repositórios que dis-

ponibilizam diferentes tipos de variáveis, com diferentes resoluções, em diferentes pe-

ríodos de tempo (passado, presente e futuro). Esses dados ambientais são comumente

disponibilizados no formato de camadas do tipo raster, conforme citado no Capítulo 2.
1http://www.gbif.org
2http://splink.cria.org.br
3http://www.iabin.net
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Exemplos de portais que disponibilizam dados ambientais na Internet são: WorldClim

- Global Climate Data4 (HIJMANS et al., 2005), Intergovernmental Panel on Climate

Change (IPCC)5 e Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)6.

Uma vez selecionado, o conjunto de pontos georreferenciados de localização da

espécie pode apresentar ruídos, dados inconsistentes, dados redundantes etc., que po-

dem ser provenientes da própria coleta ou da organização da coleção. Um exemplo de

conjunto de dados de localização que contém ruídos é aquele onde um ou mais pontos

de presença são erroneamente utilizados para compor também o conjunto de pontos

de ausência. Esse tipo de ruído também pode ser causado pela estratégia adotada para

geração de pontos de ausência.

Conforme discutido no Capítulo 2, pontos de ausência raramente estão disponí-

veis, embora alguns algoritmos de modelagem sejam baseados em técnicas que neces-

sitam de pelo menos duas classes distintas para construir os modelos. Nesses casos,

é comum a utilização de alguma estratégia de geração de pontos de ausência, comu-

mente chamados de pontos de pseudo-ausência. Dependendo de como esses pontos de

pseudo-ausência são produzidos, mais ou menos ruído pode ser adicionado ao conjunto

de dados.

A estratégia mais simples é a escolha aleatória de pontos de pseudo-ausência. Uma

vez adotada essa estratégia, não é possível garantir que os pontos aleatoriamente esco-

lhidos sejam provenientes de regiões diferentes daquelas onde a espécie foi observada,

podendo resultar no exemplo citado acima.

Uma alternativa à escolha aleatória é considerar o envelope bioclimático, represen-

tado pelos dados de presença, para gerar os pontos de pseudo-ausência. Esta estratégia

foi adotada, por exemplo, no trabalho de Lorena et al. (2011). A ideia é utilizar o al-

goritmo de envelope bioclimático (BIOCLIM) para limitar as regiões onde os pontos

de pseudo-ausência são aleatoriamente gerados. Dessa forma, apenas regiões inade-

quadas ou marginais são consideradas para a geração desses pontos. O princípio da

técnica de envelope bioclimático foi apresentado no Capítulo 2, Subseção 2.3.5.1.

As camadas ambientais podem estar disponíveis em diferentes formatos de dados,

diferentes sistemas de coordenadas, diferentes resoluções etc. Além disso, as cama-

das disponíveis nos repositórios são, em sua maioria, mapas que contemplam todos

os continentes, característica que pode tornar necessária a produção de mapas com re-

corte para determinada região, que serão utilizados para delimitar a área de interesse

ou área em estudo. Nesses casos, a utilização de ferramentas SIG (Sistema de Infor-

4http://www.worldclim.org
5http://www.ipcc-data.org
6http://ccafs-climate.org
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mação Geográfica) permite a conversão, a padronização, o recorte etc., das camadas

ambientais que formam o conjunto de dados selecionados para o processo de análise

de desempenho.

Dessa forma, após a seleção dos dados, algumas atividades de pré-processamento,

limpeza e organização tornam-se necessárias. De acordo com as questões discutidas

acima, o pré-processamento pode incluir, como já citado, a criação de mapas para

regiões menores a partir das camadas ambientais originais e a conversão dos dados

georreferenciados em um sistema de referência único ou reconhecido pela ferramenta

de modelagem adotada. Em algumas das ferramentas de modelagem essa conversão

pode não ser necessária, uma vez que essas ferramentas são capazes de trabalhar com

diferentes sistemas de referência. A limpeza dos dados pode incluir o descarte de

pontos que dificultem a convergência dos algoritmos, por exemplo, pontos onde se

sabe que a espécie não ocorre compondo o conjunto de pontos de presença, pontos de

ausência ou pseudo-ausência em regiões adequadas para a espécie etc.

Além do pré-processamento e limpeza, a organização dos dados é fundamental

para o tipo de processamento que os algoritmos de modelagem realizam. Para obtenção

de resultados estatísticos consistentes, é necessário testar os modelos gerados usando

um conjunto de dados independente, ou seja, dados que não foram utilizados na criação

do modelo. Assim, os dados selecionados nesta fase devem ser divididos em conjuntos

disjuntos, ou seja, conjunto de treinamento e conjunto de teste. O conjunto de

treinamento é utilizado para induzir o modelo e o conjunto de teste é utilizado para

avaliar o desempenho preditivo do modelo induzido. Essa estratégia de amostragem

é denominada holdout (MONARD; BARANAUSKAS, 2003) e é fortemente recomendada

no MADAM.

De fato, a organização dos dados (cargas de trabalho) através de estratégias de

amostragem é fundamental para o tipo de análise de desempenho proposta pelo MA-

DAM. Além da sua importância fundamental na definição, no projeto e na condução

dos experimentos (testes), bem como na obtenção dos resultados estatísticos, a amos-

tragem de dados é particularmente útil quando se dispõe de um conjunto de dados pe-

queno. Exemplos de técnicas de amostragem de dados que podem ser utilizadas para

essa finalidade são Cross-Validation (KOHAVI, 1995; MONARD; BARANAUSKAS, 2003)

e suas variações, Bootstrap (EFRON, 1979; KOHAVI, 1995) e Jackknife (QUENOUILLE,

1956).

Embora qualquer técnica de amostragem possa ser utilizada em projetos de análise

de desempenho dos algoritmos de modelagem, é recomendada a aplicação da técnica

de Cross-Validation, comumente utilizada para testar algoritmos de Aprendizagem
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de Máquina. Mais especificamente, recomenda-se o uso da técnica Stratified Cross-

Validation (MONARD; BARANAUSKAS, 2003). Considerando o contexto da modelagem

de distribuição de espécies, a estratégia implementada pela técnica Stratified Cross-

Validation pode ser resumida da seguinte forma:

1) Os pontos de localização (presença e ausência) são divididos em r partições mu-

tuamente exclusivas, cada partição de tamanho n/r, onde n é o número total de

pontos. Cada partição deve manter a proporção de pontos de presença e pontos

de ausência do conjunto total de pontos;

2) r conjuntos de treinamento e r conjuntos de teste são separados. Cada conjunto

de treinamento é formado por r− 1 partições e o conjunto de teste correspon-

dente é formado pela partição restante. Cada conjunto de teste é formado por

uma partição diferente, que por sua vez não fará parte do conjunto de treina-

mento correspondente;

3) r modelos de distribuição potencial são criados a partir dos conjuntos de treina-

mento previamente separados;

4) Cada modelo criado é testado com o conjunto de teste correspondente;

5) A média de cada métrica de desempenho é calculada com base nos valores esti-

mados, a partir de cada partição de teste.

Uma tarefa adicional recomendada após a seleção dos dados é a caracterização

desse conjunto. Compreender as características do conjunto de dados selecionado

pode auxiliar na interpretação dos resultados e, consequentemente, na obtenção de

conclusões úteis e corretas. Para esta tarefa podem ser utilizadas técnicas estatísticas

e técnicas de visualização. Exemplos de características que podem ser observadas são

tipo e escala. Outras características podem ser compreendidas através de técnicas da

estatística descritiva (AKAMINE; YAMAMOTO, 1998).

Especificamente na modelagem, pode ser interessante projetar o conjunto de pon-

tos de localização no mapa da região correspondente, o que permitirá visualizar mais

claramente a separação espacial dos pontos de presença e de ausência. Visualizar os

pontos dispostos no mapa pode auxiliar, inclusive, na identificação de ruído nos dados

e, consequentemente, na compreensão de possíveis causas para eventuais problemas

de convergência dos algoritmos.
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4.4 Seleção dos Algoritmos e Ferramentas de Modela-
gem

Completando a primeira fase do MADAM, os algoritmos de modelagem que serão

analisados devem ser selecionados. Um ou mais algoritmos podem ser escolhidos e

esta escolha pode estar relacionada com os objetivos porventura já definidos. O método

proposto é especialmente útil quando: (1) se deseja determinar se um algoritmo, dentre

dois ou mais, é o mais adequado (mais preciso) para um certo conjunto de dados ou; (2)

quando se deseja validar um novo algoritmo. Dessa forma, a análise de desempenho é

baseada principalmente na comparação entre técnicas.

No primeiro caso, normalmente nenhum algoritmo é considerado melhor no iní-

cio da análise, embora isso não seja necessariamente uma regra. No segundo caso, os

algoritmos já aplicados na modelagem podem ser tomados como padrões de desem-

penho ou algoritmos já consolidados na tarefa de modelagem. Assim, espera-se que o

algoritmo a ser validado tenha desempenho igual, muito próximo ou superior ao dos

algoritmos já utilizados.

Ao selecionar os algoritmos que serão comparados, é fundamental considerar as

características das técnicas que estes algoritmos implementam. Entender, mesmo que

não profundamente, os algoritmos e suas características pode ser determinante para

a análise de desempenho, principalmente na avaliação dos resultados e na compara-

ção. Portanto, é recomendado que sejam identificadas e listadas as características dos

algoritmos que possam influenciar os resultados. O MADAM propõe as seguintes ca-

racterísticas:

• Estrutura interna: alguns algoritmos sofrem influência dos dados na composição

da sua estrutura interna. Um exemplo é o algoritmo baseado em Redes Neurais

implementado no openModeller e descrito no próximo capítulo. Neste algo-

ritmo, a quantidade de neurônios na camada de entrada é proporcional à dimen-

são do espaço de características, ou seja, à quantidade de variáveis ambientais

selecionadas. Além disso, alguns algoritmos possuem parâmetros que definem

completamente ou parcialmente a sua arquitetura, como é o caso do número

de neurônios da camada escondida (Redes Neurais) e do tamanho da popula-

ção (GARP). Ambos parâmetros são, geralmente, definidos empiricamente pelo

usuário;

• Princípio de funcionamento: os vários algoritmos de modelagem implemen-

tam técnicas baseadas em diferentes estratégias de convergência, por exemplo,

correção de erro (Redes Neurais do tipo MLP) (BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR,
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2003; JÚNIOR; YONEYAMA, 2004), otimização com restrições (Entropia Máxima,

SVM) (HAYKIN, 2001) e otimização global (Algoritmos Genéticos no GARP)

(CARVALHO; BRAGA; LUDEMIR, 2003). É importante identificar se essas estraté-

gias garantem convergência para o mínimo global. Além disso, é fundamental

identificar se o algoritmo oferece alguma estratégia automática para evitar over-

fitting;

• Tratamento dos dados: alguns algoritmos necessitam tanto de pontos de presença

quanto de pontos de ausência, outros trabalham apenas com pontos de presença;

• Tipo de saída produzida: alguns algoritmos produzem saídas binárias (classifica-

ção) enquanto outros algoritmos produzem saídas probabilísticas (regressão). Há

também diferença quanto a forma de produzir os mapas de distribuição poten-

cial, calculando um valor de probabilidade para cada ponto da região de interesse

ou calculando uma distribuição de probabilidade para a região de interesse;

• Determinismo versus não-determinismo: alguns algoritmos produzirão sempre o

mesmo modelo se os mesmos dados de treinamento forem utilizados na indução,

com os mesmos parâmetros iniciais. Outros algoritmos podem produzir diferen-

tes modelos a cada execução, para o mesmo conjunto de dados de entrada, pois

possuem parâmetros definidos aleatoriamente;

• Quantidade de parâmetros: quanto maior o número de parâmetros que precisam

ser ajustados pelo usuário no início da execução do algoritmo, mais complexa

será a utilização eficiente desse algoritmo. Além disso, dependendo dos valores

iniciais definidos para alguns parâmetros, o desempenho preditivo do algoritmo

pode ser influenciado negativamente ou positivamente.

A seleção dos algoritmos pode estar associada à seleção de ferramentas de mode-

lagem. Algumas dessas ferramentas podem oferecer aos usuários diferentes algorit-

mos de modelagem, incluindo variações do mesmo algoritmo. Um bom exemplo de

ferramenta de modelagem que oferece mais de uma dezena de algoritmos, incluindo

diferentes implementações de alguns algoritmos, é o openModeller7, apresentada no

Capítulo 2, Seção 2.4.

Ao oferecer diferentes algoritmos, o openModeller torna-se um ambiente ade-

quado à análise de desempenho, principalmente em relação à comparação entre as

técnicas. Isso pode ser especificamente notado ao considerar que, um mesmo conjunto

de dados de entrada pode ser utilizado para gerar diferentes modelos, a partir de di-

ferentes algoritmos, sem a necessidade de convertê-los em diferentes formatos. Além
7http://openmodeller.sourceforge.net
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disso, independente do algoritmo escolhido, os mapas de distribuição potencial e os

resultados estatísticos são apresentados em um formato e em uma interface padrão,

que auxiliam e facilitam a visualização, a avaliação e a comparação.

Outro exemplo é o BIOMOD8 (THUILLER, 2003; THUILLER et al., 2009), um pa-

cote de funções para execução dentro do software R (R Development Core Team, 2010),

linguagem e ambiente para computação estatística. O BIOMOD oferece atualmente

nove algoritmos de modelagem e, assim como o openModeller, é um pacote gratuito e

de código aberto.

Outras ferramentas são baseadas em apenas um algoritmo, por exemplo, o Ma-

xEnt9, que foi desenvolvida a partir de um algoritmo de modelagem baseado no prin-

cípio da Entropia Máxima. Outro exemplo de ferramenta baseada em um único al-

goritmo é o DesktopGarp10, que oferece aos usuários uma versão do algoritmo de

modelagem GARP. Para a escolha das ferramentas de modelagem é importante le-

var em consideração, além dos algoritmos, os formatos de dados de entrada aceitos,

as estratégias utilizadas para pré-processamento desses dados e os tipos de resultados

fornecidos ao final do processo de modelagem. Essas características serão importantes

para estabelecer estratégias de coleta e avaliação dos resultados.

4.5 Escolha das Métricas de Desempenho

A Fase 2 do MADAM compreende a escolha das métricas que serão utilizadas para

analisar o desempenho dos algoritmos. Escolher corretamente as métricas de desem-

penho é fundamental para obter conclusões corretas ao final do processo de análise de

desempenho. As métricas escolhidas serão os parâmetros pelos quais os desempenhos

dos algoritmos, previamente selecionados para a análise, serão medidos, avaliados e

comparados. A escolha das métricas depende, essencialmente, dos objetivos definidos

na primeira fase e do tipo de análise que se deseja.

Na modelagem de distribuição de espécies, várias são as opções de métricas que

podem ser utilizadas como parâmetros para medir o desempenho dos algoritmos. Uma

vez que as hipóteses induzidas pelos algoritmos de modelagem são modelos prediti-

vos, as métricas comumente utilizadas são aquelas calculadas a partir de matrizes de

confusão e curvas ROC. Abaixo são listadas as métricas que podem ser utilizadas e

que são recomendadas pelo MADAM:

8http://r-forge.r-project.org/projects/biomod
9http://www.cs.princeton.edu/ schapire/maxent

10http://www.nhm.ku.edu/desktopgarp
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• Erro - é uma medida comumente usada em Aprendizagem de Máquina e repre-

senta o erro de um classificador ao rotular um conjunto de exemplos. Calculado a

partir do conjunto de treinamento, recebe a denominação de erro aparente. Por

outro lado, se for calculado a partir do conjunto de teste, recebe a denominação

de erro verdadeiro (MONARD; BARANAUSKAS, 2003);

• Precisão total - taxa percentual de acerto do algoritmo sobre um conjunto de

exemplos. É o complemento da taxa de erro;

• Taxa de erros de omissão - os erros de omissão ocorrem quando o algoritmo

classifica exemplos da classe presença, ou seja, áreas habitadas pela espécie,

como regiões inadequadas. Chamados também de falsos negativos;

• Taxa de erros de sobreprevisão - os erros de sobreprevisão ocorrem quando o al-

goritmo classifica pontos considerados inadequados para a espécie como pontos

de presença, ou seja, como áreas potencialmente habitadas pela espécie. Tam-

bém chamados de falsos positivos;

• AUC (Area Under Curve) - é a área sob a curva ROC, cujo valor está sempre

entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do modelo.

Além dessas, outras métricas podem ser utilizadas para auxiliar a avaliação dos

algoritmos de modelagem, servindo como medidas complementares para a análise de

desempenho. Considerando que dois ou mais algoritmos apresentam desempenhos si-

milares, de acordo com as métricas listadas acima, as métricas complementares podem

ser utilizadas como critério de desempate, quando o objetivo é, por exemplo, escolher

um único algoritmo de modelagem, dentre vários disponíveis. Duas métricas comple-

mentares são sugeridas:

• Área Predita - percentual de pontos da região estudada, ou região de interesse,

que o algoritmo considera potencial para a manutenção de populações da espécie

modelada. Esta medida é particularmente interessante em modelos que conside-

ram a distribuição da espécie sob mudanças climáticas futuras. Nesse caso, o

conhecimento sobre como mudanças climáticas afetam a distribuição da espécie

pode ser associado ao modelo de distribuição para medir o desempenho do algo-

ritmo, de acordo com a sua capacidade de estimar corretamente a diminuição ou

o aumento da área potencial;

• Tempo - diferentes tempos podem ser coletados a partir da execução dos algorit-

mos de modelagem, incluindo o tempo de treinamento do algoritmo e o tempo
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que o algoritmo leva para projetar o modelo estimado em uma determinada re-

gião de interesse. Outra alternativa é medir o tempo de execução de partes espe-

cíficas do código, com o objetivo de identificar gargalos de desempenho. Uma

vez que a modelagem de distribuição de espécies não é, necessariamente, uma

aplicação crítica em relação ao tempo de resposta, esta métrica pode não ser um

fator principal para determinar se um algoritmo é melhor que outro. No entanto,

se dois ou mais algoritmos apresentam desempenhos equivalentes, de acordo

com as métricas listadas acima, mas um deles produz os modelos de distribui-

ção muito mais rápido que o(s) outro(s), o tempo pode ser usado como fator

determinante para a escolha deste algoritmo.

Uma vez que o método proposto neste trabalho recomenda fortemente a aplicação

de alguma técnica de amostragem, conforme apresentado na Seção 4.3, é fundamental

considerar outras medidas, especificamente média e desvio padrão. A aplicação de

uma técnica de amostragem permite obter diferentes valores para uma mesma métrica

de desempenho (por exemplo, precisão, erro etc.), a partir de um mesmo conjunto de

exemplos. Consequentemente, o valor médio e o desvio padrão podem ser calculados

a partir dessas métricas.

O desvio padrão pode ser visto como uma medida de sensibilidade aos exemplos de

treinamento, ou seja, quanto maior o desvio padrão, maior a sensibilidade do algoritmo

à mudanças nos exemplos de treinamento. Assim, considerando que dois algoritmos

de modelagem quaisquer possuem precisão média equivalente, o algoritmo com menor

desvio padrão pode ser escolhido como o mais adequado.

A média e o desvio padrão também podem ser utilizados para realizar testes de

comparação entre os algoritmos, por exemplo, através do modelo de teste de hipóte-

ses (WEISS; INDURKHYA, 1998), utilizado para determinar se a diferença entre medidas

de desempenho calculadas para duas hipóteses distintas é significante. Já adotada na

comparação de algoritmos preditivos em Aprendizagem de Máquina (MONARD; BARA-

NAUSKAS, 2003), esta técnica é recomendada no MADAM para comparar o desempe-

nho dos modelos de distribuição de espécies. Mais detalhes da técnica são apresenta-

dos no Capítulo 5, juntamente com os testes de validação do algoritmo de modelagem

baseado em Redes Neurais, que seguem o método proposto.

Outro teste comumente aplicado em Aprendizagem de Máquina para comparar

modelos é o de ordenação de Wilcoxon (WILCOXON, 1945), cujas propriedades estatís-

ticas são equivalentes às propriedades estatísticas da AUC, conforme demonstrado no

trabalho de Hanley e McNeil (1982). Neste teste, os valores absolutos das diferenças

entre métricas de desempenho de dois algoritmos, por exemplo, são ordenados (das
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menores diferenças para as maiores) em um ranking. As posições, no ranking, das

diferenças positivas e negativas entre os algoritmos são então comparadas.

Diferenças positivas indicam que, o algoritmo cuja métrica de desempenho assu-

miu a posição de minuendo obteve desempenho melhor. Diferenças negativas indicam

o contrário, ou seja, o algoritmo cuja métrica de desempenho assumiu a posição de

subtraendo obteve melhor desempenho. Isto vale para métricas como a precisão, onde

valores maiores representam melhor desempenho. Basta considerar as mesmas regras,

porém de forma inversa, para utilizar o erro (onde valores menores representam melhor

desempenho) como métrica de desempenho.

Conforme apresentado acima, existem diferentes métricas que podem ser utiliza-

das para medir o desempenho dos algoritmos de modelagem, algumas dessas já comu-

mente adotadas para avaliar os modelos de distribuição, como visto no Capítulo 3. É

fundamental que a análise de desempenho dos algoritmos não seja baseada em apenas

uma métrica. Reduzir o desempenho representando-o por um único valor pode levar

a conclusões equivocadas, pois a métrica escolhida pode não ser suficiente para me-

dir todas as possíveis faces de um determinado problema (PRATI; BATISTA; MONARD,

2008). Portanto, o MADAM recomenda a escolha de diferentes métricas para avaliar o

desempenho dos algoritmos de modelagem, o que torna fundamental a definição pré-

via dos objetivos, através dos quais é possível definir o que será avaliado. Além disso,

é necessário considerar as características dos dados selecionados e dos algoritmos es-

colhidos para a análise, na escolha das métricas de desempenho.

Para os testes de validação do algoritmo de modelagem baseado em Redes Neu-

rais, apresentados no Capítulo 5, foram consideradas as seguintes métricas: precisão,

taxa de erros de omissão, taxa de erros de sobreprevisão e AUC. Além disso, os desem-

penhos dos algoritmos foram comparados aplicando o modelo de teste de hipóteses.

A Figura 4.2 mostra a etapa de pré-análise do MADAM, apresentando os resulta-

dos esperados após a realização de cada uma das atividades descritas nas Seções 4.2,

4.3 e 4.4, além da atividade descrita nesta seção.

4.6 Geração dos Modelos

Após cumprir as fases anteriores, os modelos de distribuição geográfica devem ser

gerados, através da execução dos algoritmos escolhidos, com os dados previamente

selecionados e organizados. Ao seguir as estratégias indicadas nas fases anteriores,

principalmente a amostragem de dados, são obtidos diferentes subconjuntos de dados a

partir dos conjuntos originais. Dessa forma, diferentes modelos de distribuição podem
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ser produzidos a partir dos diferentes subconjuntos de dados.

Figura 4.2: Etapa de pré-análise do MADAM, apresentando os resultados esperados
após a realização de cada atividade.

De fato, a quantidade de modelos gerados dependerá da estratégia de amostragem

adotada e da quantidade de algoritmos escolhidos para a análise. Para cada subcon-

junto de dados de treinamento disponível, espera-se que um modelo de distribuição

diferente seja gerado por cada algoritmo de modelagem.

Como visto no Capítulo 2, o termo modelo de distribuição se refere ao modelo

matemático (hipótese) gerado após a indução do algoritmo de modelagem por uma téc-

nica de treinamento, utilizando os dados previamente selecionados. Dessa forma, cada

modelo de distribuição terá um conjunto específico de parâmetros, de acordo com cada

algoritmo, que descreverá os dados. Para cada subconjunto de dados de treinamento,

gerado através de uma técnica de amostragem, um conjunto diferente de parâmetros

é produzido, ou seja, um modelo diferente é obtido. Portanto, diferentes modelos se-

rão gerados por diferentes algoritmos, mas também, diferentes modelos poderão ser

gerados pelo mesmo algoritmo, caso haja algum parâmetro definido aleatoriamente.

Os mapas de distribuição potencial são obtidos a partir da projeção do modelo de
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distribuição, previamente induzido, em uma região de interesse. Para cada modelo de

distribuição induzido, um mapa de distribuição potencial específico será obtido. Esses

mapas são úteis, principalmente, na avaliação visual da área predita, isto é, a área

indicada, pelo algoritmo de modelagem, como adequada para a espécie em estudo.

As medidas estatísticas obtidas após a geração dos modelos de distribuição são re-

ferentes ao processo de aprendizagem dos algoritmos, uma vez que elas são resultantes

do processo de indução. Portanto, os resultados estatísticos nesta fase são calculados a

partir do conjunto de exemplos de treinamento. Conforme citado na Seção 4.5, Monard

e Baranauskas (2003) se referem ao erro calculado sobre o conjunto de treinamento

como erro aparente. Adotando esta nomenclatura no método proposto neste trabalho,

todas as medidas estatísticas calculadas sobre o conjunto de treinamento são denomi-

nadas medidas aparentes. Na próxima seção são discutidos aspectos relacionados

com as medidas estatísticas calculadas sobre o conjunto de exemplos de teste.

Um desafio nesta fase é estabelecer os valores adequados dos parâmetros iniciais

dos algoritmos de modelagem. Cada algoritmo pode apresentar um ou mais parâme-

tros que devem ser definidos no início do processo de indução. Alguns parâmetros

influenciam diretamente a capacidade de generalização do modelo. Isto significa que

a definição de valores inadequados para esses parâmetros pode resultar em modelos

com pouca capacidade de generalização e, consequentemente, com baixo desempenho

preditivo. Um modelo que generaliza bem produzirá um mapeamento de entrada-saída

correto para dados diferentes daqueles utilizados no treinamento (HAYKIN, 2001).

Um exemplo de parâmetro que influencia a capacidade de generalização do modelo

é a quantidade de neurônios que formam a camada escondida de uma rede neural. De

forma geral, redes com mais neurônios que o necessário na camada escondida podem

apresentar overfitting (superajustada). Por outro lado, redes com um número insufici-

ente de neurônios na camada escondida podem apresentar underfitting (subajustada)

(BRAGA; CARVALHO; LUDEMIR, 2003).

A definição dos valores ótimos de alguns parâmetros dos diferentes algoritmos

de modelagem é, muitas vezes, uma tarefa empírica, que exige conhecimento sobre a

complexidade do problema, geralmente não disponível. Portanto, não há como estabe-

lecer valores ótimos a priori para todos os parâmetros iniciais em qualquer domínio de

problema. Neste contexto, a caracterização dos algoritmos pode auxiliar a compreen-

são dos resultados e a influência dos parâmetros iniciais na obtenção desses resultados,

permitindo, quando necessário, redefinir os valores dos parâmetros e produzir novos

modelos com maior capacidade de generalização.

A Figura 4.3 mostra a etapa de modelagem do MADAM, indicando os resultados
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esperados. A etapa de modelagem é executada com base nos resultados produzidos

na etapa de pré-análise, ou seja, os algoritmos escolhidos são executados e recebem

como entrada os dados previamente selecionados e organizados. A execução de cada

algoritmo com um conjunto diferente de dados de treinamento produz um modelo, um

mapa de distribuição potencial e um conjunto de resultados estatísticos. Dessa forma,

N conjuntos de treinamento e M algoritmos de modelagem produzirão N×M modelos,

N×M mapas e N×M conjuntos de resultados estatísticos.

Figura 4.3: Etapa de modelagem do MADAM, indicando os resultados esperados.

4.7 Testes com os Modelos

Em geral, análises estatísticas mais precisas, sobre o desempenho dos algoritmos de

modelagem, devem considerar outras medidas, além das medidas aparentes, coletadas

na fase de geração dos modelos de distribuição. Como discutido, medidas aparen-

tes são calculadas a partir de exemplos conhecidos pelos algoritmos de modelagem.

Portanto, nesta fase, os modelos de distribuição previamente gerados devem ser testa-

dos com um conjunto de exemplos diferente do conjunto de exemplos de treinamento.

Esse novo conjunto de exemplos é denominado conjunto de teste e cada exemplo é

apresentado ao modelo de distribuição sem a indicação da classe a qual pertence.

Com a aplicação de uma técnica de amostragem, cada conjunto de treinamento

terá um conjunto de teste correspondente e mutuamente exclusivo. O objetivo prin-

cipal é medir a capacidade de generalização dos algoritmos, ou seja, a capacidade de

rotular corretamente exemplos desconhecidos. Especificamente na modelagem de dis-

tribuição de espécies, a capacidade de generalização será refletida, principalmente, na
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qualidade dos mapas de distribuição resultantes da projeção do modelo em uma região

de interesse. Espera-se que quanto maior for a capacidade de generalização do mo-

delo, mais precisas serão as predições sobre a probabilidade de presença da espécie

em estudo, em cada ponto do mapa de distribuição potencial.

Considerando que o MADAM baseia o processo de análise de desempenho prin-

cipalmente na comparação entre técnicas aplicadas na modelagem, é fundamental e

indispensável que os testes realizados com cada algoritmo sejam exatamente os mes-

mos, utilizando os mesmos conjuntos de exemplos de teste. Aliado a isso, é fundamen-

tal também que os modelos de distribuição, gerados por cada algoritmo de modelagem

previamente selecionado, tenham sido induzidos com os mesmos conjuntos de exem-

plos de treinamento.

Por outro lado, é possível aplicar o MADAM em outros tipos de análise, por exem-

plo, estimar valores ótimos dos parâmetros iniciais dos algoritmos, em um domínio

específico de problema. Dessa forma, os testes podem ser realizados mais livremente,

uma vez que a comparação entre diferentes técnicas não seria o objetivo principal em

estudos dessa natureza.

Ao final da fase de testes, um novo conjunto de resultados estatísticos será produ-

zido, de acordo com as métricas de desempenho previamente escolhidas. As medidas

estatísticas calculadas com base em um conjunto de teste são denominadas medidas

verdadeiras, seguindo a nomenclatura utilizada por Monard e Baranauskas (2003),

que se referem ao erro calculado sobre o conjunto de teste como erro verdadeiro. As

medidas verdadeiras, as medidas aparentes e os mapas de distribuição potencial, serão

os elementos pelos quais os desempenhos dos algoritmos serão avaliados e compara-

dos.

4.8 Coleta e Organização dos Resultados

Embora as ferramentas de modelagem normalmente forneçam as medidas estatísticas

e os mapas de distribuição em uma interface gráfica, é recomendado que os resultados

obtidos nas duas fases anteriores, geração dos modelos de distribuição e testes com os

modelos gerados, sejam coletados e organizados externamente.

A avaliação desses resultados pode ser facilitada com a sua organização em plani-

lhas, que poderão ser utilizadas para produzir gráficos e para calcular outras medidas

importantes na avaliação dos modelos. Os mapas de distribuição potencial podem ser

melhor comparados se forem agrupados em um único arquivo. As ferramentas SIG

podem ser utilizadas com esta finalidade, além de permitirem a aplicação de proces-
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samento adicional aos mapas, evidenciando outros elementos e contribuindo com a

avaliação.

O objetivo desta fase é produzir o máximo de elementos que auxiliem a avaliação

dos resultados. Dessa forma, o que se espera como produtos desta fase são os resulta-

dos organizados, incluindo os resultados estatísticos produzidos nas duas fases anteri-

ores, bem como os mapas de distribuição potencial projetados na Fase 3. Resultados

bem organizados contribuirão com a comparação entre os algoritmos de modelagem e

com a obtenção de conclusões úteis.

4.9 Avaliação Estatística

A Fase 6 do MADAM compreende duas atividades complementares, a avaliação esta-

tística e a avaliação qualitativa dos mapas de distribuição potencial. A avaliação estatís-

tica leva em consideração apenas os resultados estatísticos da fase de treinamento dos

algoritmos (geração dos modelos) e da fase de testes com os modelos de distribuição.

As conclusões obtidas a partir da avaliação desses resultados são fundamentais para a

comparação entre as diferentes técnicas, implementadas pelos diferentes algoritmos de

modelagem. Essa afirmação se justifica a partir das características do tipo de tarefa que

os algoritmos de modelagem executam, ou seja, predição de distribuição de espécies.

Nesta tarefa, o desempenho de uma técnica está relacionado diretamente com a sua

capacidade de extrair conhecimento a partir de um determinado conjunto de exemplos,

além da capacidade de generalização, ou seja, rotular exemplos desconhecidos.

Assim, o algoritmo com o melhor desempenho será aquele que produzir os me-

lhores valores para o conjunto de métricas escolhidas. Para algumas métricas, valores

maiores representam resultados melhores, por exemplo, precisão e AUC. Para outras

métricas, por exemplo, erro (total, omissão, sobreprevisão) e tempo, valores menores

representam resultados melhores. Algumas métricas devem ser avaliadas com mais

cuidado e levando em consideração algum conhecimento a priori, por exemplo, a área

predita, onde valores pequenos podem indicar overfitting. Assim, entender como ava-

liar os algoritmos a partir de cada uma das métricas escolhidas é fundamental para

obter conclusões corretas.

4.10 Avaliação Qualitativa

Assim como o próprio processo de modelagem de distribuição de espécies, um método

de análise de desempenho dos algoritmos de modelagem deve servir como ferramenta
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de apoio à tomada de decisão. Dessa forma, é fundamental a avaliação dos resultados

por um especialista com conhecimento sobre a(s) espécie(s), o(s) bioma(s) (ou região

de estudo), as condições climáticas e ambientais etc. De fato, um especialista com

este conhecimento, poderá contribuir com todas as fases do processo de análise de

desempenho, principalmente na seleção e organização dos dados, além da avaliação

dos resultados.

Nesta fase de avaliação dos resultados, esse conhecimento especialista é impor-

tante, principalmente na avaliação dos mapas de distribuição potencial. Além de medir

o aprendizado e a generalização dos algoritmos através das métricas de desempenho,

é fundamental avaliar como os algoritmos modelaram a distribuição potencial, pois os

mapas de distribuição potencial são o resultado principal do processo de modelagem.

A avaliação dos mapas pode considerar dois fatores, avaliação visual e através do per-

centual de área predita em relação à área total. Nos dois casos, o conhecimento de um

especialista experiente é indispensável.

A Figura 4.4 mostra a etapa de pós-análise do MADAM e os resultados espera-

dos após a realização das atividades apresentadas nas Seções 4.7, 4.8 e 4.9, além da

avaliação qualitativa apresentada na presente seção. Para testar os modelos são utili-

zados os dados de teste previamente selecionados, o que produzirá novos conjuntos

de resultados estatísticos. Esses resultados, juntamente com os resultados da etapa de

modelagem, são organizados e servirão como base para as atividades da Fase 6, que

inclui a avaliação estatística e a avaliação qualitativa.

Após a obtenção dos resultados da análise de desempenho e das conclusões fi-

nais, pode ser identificada a necessidade de corrigir possíveis erros no processo ou,

simplesmente, de repetir alguma fase com mudança na(s) estratégia(s) adotada(s).

4.11 Considerações Finais

O objetivo deste capítulo foi apresentar a organização e especificação de um método

de análise de desempenho de algoritmos de modelagem de distribuição de espécies.

O método proposto, denominado MADAM (sigla para Método de Análise de Desem-

penho de Algoritmos de Modelagem), é baseado na comparação entre os diferentes

algoritmos de modelagem. Além disso, o método é útil também na validação de novas

técnicas aplicadas na modelagem de distribuição de espécies.

O MADAM é dividido em seis fases, contendo uma ou mais atividades. Cada

atividade especifica quais devem ser seus resultados e sua metas, além de indicar as

estratégias que podem ser adotadas para alcançá-los. Algumas dessas atividades são
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inerentes ao processo de modelagem de distribuição de espécies comumente aplicado,

outras são necessárias em qualquer processo de análise de desempenho de sistemas

computacionais de forma geral. Portanto, uma das principais contribuições do traba-

lho está relacionada com a formalização do MADAM, principalmente em relação a

organização das fases, com suas respectivas atividades e indicando as estratégias que

podem ser adotadas em cada atividade.

A aplicação do MADAM pode auxiliar, por exemplo, na escolha do algoritmo

mais adequado para um determinado conjunto de dados, de uma ou mais espécies.

Os resultados obtidos podem também ser utilizados para validar um novo algoritmo

de modelagem desenvolvido. Além disso, de forma mais indireta, as análises guiadas

pelo método proposto podem contribuir com um melhor entendimento sobre as carac-

terísticas dos algoritmos de modelagem, e com o desenvolvimento de novas versões

desses algoritmos.

Figura 4.4: Etapa de pós-análise do MADAM, onde serão produzidos os resultados
da análise de desempenho e as conclusões finais do estudo.
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5 Desenvolvimentos, Experimentos
e Resultados

Este capítulo apresenta as principais atividades de implementação e de testes, desen-

volvidas durante a pesquisa. A meta principal do capítulo é descrever um estudo de

validação de um algoritmo de modelagem, através do método de análise de desempe-

nho especificado e apresentado no capítulo anterior. A técnica de Redes Neurais foi

então definida para o desenvolvimento do algoritmo de modelagem e a rede neural im-

plementada foi a Multilayer Perceptron. Após o desenvolvimento do algoritmo e sua

integração ao openModeller, o MADAM foi adotado como método de referência para

a realização dos testes de validação.

Detalhes sobre o algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais são apre-

sentados na Seção 5.1. Todas as atividades relativas ao estudo de validação desse

algoritmo são apresentadas na Seção 5.2. Seguindo as etapas do MADAM, a Subseção

5.2.1 trata dos objetivos, Subseção 5.2.2 trata da seleção dos dados, a Subseção 5.2.3

discute a seleção dos algoritmos, a Subseção 5.2.4 apresenta as métricas selecionadas,

as Subseções 5.2.5 e 5.2.6 descrevem a geração dos modelos e os testes com os mode-

los gerados respectivamente e as Subseções 5.2.2.2 e 5.2.8 tratam da organização dos

resultados e da avaliação respectivamente.

5.1 O Algoritmo Baseado em Redes Neurais

Para a implementação do algoritmo baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA), e sua

consequente integração ao openModeller, foi adotada a rede neural Multilayer Percep-

tron (MLP), usando o algoritmo de treinamento Backpropagation (RUMELHART; HIN-

TON; WILLIAMS, 1986). A ideia foi utilizar um tipo clássico de rede, bem testado e

adequado à tarefa de predição, como é o caso da tarefa de modelagem. Além disso,

as classes dos dados que formam os conjuntos de treinamento e teste são conhecidas e

divididas em pontos de presença e pontos de ausência, tornando o treinamento super-

visionado adequado, estratégia de treinamento adotada no Backpropagation. Mesmo

quando os dados são formados apenas por pontos de presença, uma estratégia de gera-
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ção de pontos de pseudo-ausência é utilizada, permitindo o uso do treinamento super-

visionado.

A rede MLP implementada e integrada ao openModeller tem a mesma organização

em camadas apresentada no Capítulo 2. Com base nessa organização, a Figura 5.1

mostra um esquema geral da arquitetura de uma rede neural aplicada à modelagem de

distribuição de espécies.

Figura 5.1: Esquema geral da arquitetura de uma rede neural aplicada à modelagem
de distribuição de espécies.

Um parâmetro fundamental que deve ser estabelecido na definição da rede neural

é o número de neurônios de cada camada. Na rede MLP implementada, cada neurônio

da camada de entrada recebe o valor de uma variável ambiental. Portanto, o número de

neurônios dessa camada corresponde ao número de variáveis ambientais que compõem

o espaço de características e é definido automaticamente.

A camada de saída é formada por um neurônio, responsável por apresentar o va-

lor de saída da rede, ou seja, a probabilidade da presença da espécie em cada ponto

do mapa georreferenciado. Apenas uma camada escondida é utilizada na implemen-

tação atual do algoritmo. A definição do número de neurônios da camada escondida

é um problema clássico das Redes Neurais. Esse problema é normalmente solucio-

nado de forma empírica, embora existam algumas abordagens que visam contorná-lo

e solucioná-lo (BARRIO; ROMERO; BELANCHE, 2006; XU; CHEN, 2008; LIU; JIA, 2011).

É importante destacar que quanto maior o número de neurônios de uma rede neu-

ral, maior o número de conexões (para redes amplamente conectadas), maior o número

de parâmetros (pesos) a serem ajustados pelo algoritmo de treinamento e, consequen-

temente, maior o custo computacional durante o processo de treinamento. Além disso,

conforme citado brevemente na Seção 4.6, redes com muitos neurônios na camada

escondida podem apresentar overfitting. Assim, é desejável que a rede neural tenha

o menor número possível de neurônios na camada escondida, sem perder o poder de

generalização.
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Outros parâmetros fundamentais no processo de aprendizagem são a taxa de apren-

dizagem (η), o erro mínimo esperado e o número de épocas de treinamento. A taxa de

aprendizagem controla as variações dos pesos sinápticos, a cada iteração do algoritmo

backpropagation. Quanto menor o seu valor, menor será a variação no ajuste dos pe-

sos e mais lento será o processo de aprendizagem. De forma contrária, quanto maior o

valor da taxa de aprendizagem, maior será a variação no ajuste dos pesos, porém mais

instável será a rede durante o processo de aprendizagem. O erro mínimo e o número

de épocas são discutidos adiante.

No modelo MLP, o sinal de ativação dos neurônios da camada escondida é cal-

culado através de uma função não linear que recebe a soma ponderada dos valores

de entrada. Na versão do algoritmo integrada ao openModeller, foi adotada a fun-

ção logística (sigmoide) como função de ativação. O algoritmo Backpropagation para

ajuste dos pesos da rede neural pode ser resumido da seguinte forma (BEALE; JACKSON,

1990):

1) Inicie os pesos (wi j) das conexões com valores aleatórios pequenos. wi j é o peso

que representa a conexão entre o i-ésimo neurônio e o j-ésimo neurônio;

2) Apresente a entrada Xp = {x0,x1,x2, . . . ,xn−1} e a saída desejada

Tp = {t0, t1, t2, . . . , tm−1}, onde n é o número de neurônios de entrada e m é o

número de neurônios de saída;

3) Calcule a saída atual. Para cada padrão p, cada neurônio j calcula:

yp j = f

[
n−1

∑
i=0

wixi

]
; (5.1)

4) Calcule o erro na camada de saída. Para cada neurônio de saída calcule:

ep j = tp j− yp j; (5.2)

5) Utilize o erro calculado para ajustar os pesos, começando na camada de saída,

em direção à camada de entrada:

wi j(t +1) = wi j(t)+ηδp jyp j, (5.3)

onde wi j(t) é o peso do neurônio i para o neurônio j no tempo t, η é a taxa de

aprendizagem e δp j é um termo de erro para o padrão p no neurônio j.

(a) Para neurônios da camada de saída:

δp j = yp j(1− yp j)ep j; (5.4)



5.1 O Algoritmo Baseado em Redes Neurais 96

(b) Para neurônios das camadas escondidas:

δp j = yp j(1− yp j)∑
k

δpkw jk, (5.5)

onde ∑k δpkw jk é o somatório sobre todos os k neurônios da camada a frente

do neurônio j.

O algoritmo Backpropagation é executado até que o critério de parada seja satis-

feito. Um critério normalmente usado, adotado na versão atual do algoritmo, é o erro

mínimo, ou seja, quando o erro calculado na camada de saída atinge um valor menor

que um certo limiar estabelecido no início do treinamento, o algoritmo de ajuste dos

pesos termina. No entanto, o treinamento através do algoritmo Backpropagation não

garante que o erro atingirá o mínimo esperado.

Uma estratégia alternativa é associar, ao treinamento por erro mínimo, um critério

de parada auxiliar. Na versão integrada ao openModeller, o critério auxiliar utilizado

é o número de épocas de treinamento. Cada vez que o conjunto de treinamento total

é apresentado à rede neural, diz-se que uma época foi completada. Ao utilizar esse

critério auxiliar, quando o número de épocas previamente estabelecido no início do

treinamento é atingido, o algoritmo de ajuste dos pesos termina, mesmo que o erro

mínimo não tenha sido alcançado.

O algoritmo foi implementado em linguagem C++, tornando mais direta a sua

integração ao openModeller, uma vez que esse framework foi totalmente escrito nesta

linguagem. A implementação envolveu um trabalho de pesquisa e seleção de uma

biblioteca1 de RNA, utilizada como base para o desenvolvimento do algoritmo. É

importante destacar que a própria filosofia de desenvolvimento do openModeller tem

como princípio a aplicação e o reuso de código aberto.

A simplicidade do código, permitindo uma melhor compreensão, e os métodos

disponíveis foram pontos fundamentais na escolha da biblioteca. No entanto, algumas

alterações no código fonte da biblioteca foram realizadas para tornar possível a inte-

gração do algoritmo ao openModeller e tornar o algoritmo mais robusto e completo.

A regra de atualização dos pesos da rede neural foi ajustada, incluindo o termo de

momentum.

O termo de momentum é definido como: α(wi j(t)−wi j(t−1)), onde α é a cons-

tante de momentum. Este termo é usado para evitar a instabilidade da rede quando é

usada uma taxa de aprendizagem alta (HAYKIN, 2001). É importante ressaltar que a in-

clusão do termo de momentum é uma modificação na regra original de ajuste dos pesos

1http://www.paraschopra.com
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do algoritmo Backpropagation. Além disso, o uso deste termo implica na necessidade

de ajustar mais um parâmetro antes do início do treinamento, ou seja, ajustar a cons-

tante de momentum α . A inclusão desse termo modifica a equação geral de ajustes dos

pesos (Equação 5.3) para:

wi j(t +1) = wi j(t)+ηδp jyp j +α(wi j(t)−wi j(t−1)). (5.6)

O algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais desenvolvido já está dis-

ponível na versão mais recente da ferramenta openModeller. A etapa seguinte foi a

realização de testes comparativos entre o algoritmo implementado e outros algoritmos

já utilizados na modelagem de distribuição de espécies, disponíveis no openModeller.

Os testes são apresentados na próxima seção.

5.2 Validação do Algoritmo Baseado em Redes Neurais

Os testes de validação do algoritmo de modelagem baseado em Redes Neurais foram

conduzidos de acordo com o MADAM, seguindo cada etapa e adotando as estratégias

indicadas. A meta foi verificar a aplicabilidade do método em um estudo compara-

tivo entre diferentes técnicas de modelagem, avaliando principalmente o desempenho

preditivo do algoritmo de Redes Neurais integrado ao openModeller. A descrição dos

testes é organizada em subseções, obedecendo as fases do MADAM.

5.2.1 Objetivos

O objetivo principal dos testes com o algoritmo de Redes Neurais foi validar a sua

aplicação na tarefa de modelagem, através da comparação com outras técnicas já ado-

tadas. Para comparar o desempenho de diferentes técnicas é fundamental definir o

que é desempenho. De acordo com o que foi definido no MADAM, do ponto de vista

computacional, o termo desempenho está relacionado com a capacidade preditiva da

técnica. Portanto, os testes de validação foram conduzidos de forma que o desempenho

preditivo de diferentes algoritmos de modelagem fosse comparado com o desempenho

preditivo do algoritmo de Redes Neurais.

É fundamental destacar que os testes não tiveram como meta a realização de ex-

perimentos exaustivos, buscando conclusões sobre todas as questões relacionadas ao

desempenho dos algoritmos de modelagem.

Do ponto de vista da tarefa de modelagem, o objetivo estabelecido foi o de gerar

modelos de distribuição potencial de diferentes espécies, em diferentes regiões geográ-
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ficas. No entanto, considerando que esta pesquisa de doutorado tem um caráter prin-

cipalmente computacional, embora não exclusivamente, o foco foi direcionado para as

questões computacionais.

5.2.2 Dados

Para a seleção dos dados utilizados nos testes, buscou-se a orientação de biólogos, con-

forme citado na Seção 1.3, que pudessem fornecer dados de localização de diferentes

espécies e indicar as variáveis ambientais adequadas para essas espécies. Dentre os

dados fornecidos, foram selecionados conjuntos de dados de localização de quatro es-

pécies, sendo três conjuntos de dados de espécies vegetais e um conjunto de dados de

uma espécie de abelha. São elas:

• Adenocalymma cladotrichum, uma planta da família Bignoniaceae, presente nas

Américas. Os dados fornecidos foram coletados conforme descrito no trabalho

de Lorena et al. (2011). O conjunto utilizado nos testes foi formado por 380

pontos de localização, sendo 190 pontos de presença e 190 pontos de ausência.

Os pontos de ausência são, na verdade, pseudo-ausências geradas com base no

envelope bioclimático, conforme estratégia descrita na Seção 4.3;

• Tanaecium xanthophyllum, outra planta da família Bignoniaceae, também pre-

sente nas Américas. Os dados fornecidos também foram coletados conforme

descrito no trabalho de Lorena et al. (2011). Para esta espécie, o conjunto de da-

dos foi formado por 200 pontos de localização, sendo 100 pontos de presença e

100 pontos de ausência (pseudo-ausências geradas seguindo a mesma estratégia

indicada acima);

• Stryphnodendron obovatum, uma planta da família Mimosaceae e presente no

cerrado brasileiro. Os dados fornecidos foram coletados conforme descrito no

trabalho de Lorena et al. (2008). O conjunto foi formado por 50 pontos de pre-

sença e 50 pontos de ausência (pseudo-ausências geradas aleatoriamente usando

uma ferramenta SIG), num total de 100 pontos de localização;

• Melipona mandacaia, abelha endêmica da região Nordeste do Brasil, cujos da-

dos fornecidos foram coletados de acordo com a descrição apresentada no traba-

lho de Nunes (2008). O conjunto utilizado nos testes foi formado por 64 pontos

de localização, sendo 32 pontos de presença e 32 pontos de ausência.

Todas as variáveis ambientais utilizadas para compor os dados foram selecionadas

a partir do WorldClim (HIJMANS et al., 2005). Para as três primeiras espécies foi uti-
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lizado o mesmo conjunto, formado por sete variáveis ambientais bioclimáticas, com

resolução espacial de 30 segundos (aproximadamente 1km2). As variáveis usadas fo-

ram:

• Bio1 – temperatura média anual;

• Bio2 – escala diurna média (média anual da diferença entre temperatura máxima

e temperatura mínima);

• Bio5 – temperatura máxima do mês mais quente;

• Bio6 – temperatura mínima do mês mais frio;

• Bio12 – precipitação anual;

• Bio13 – precipitação do mês mais úmido;

• Bio14 – precipitação do mês mais seco.

Para a espécie Melipona mandacaia, além das variáveis listadas acima, foi seleci-

onada também a variável altitude, num total de oito variáveis ambientais. O conjunto

de variáveis ambientais selecionado compõe o espaço de características, no qual os

algoritmos de modelagem devem buscar as relações não aleatórias entre os dados.

5.2.2.1 Caracterização dos Dados

A junção dos pontos de ocorrência com as variáveis ambientais dá origem a um con-

junto de vetores ou tuplas de valores de atributos, chamados comumente de exemplos.

Cada variável ambiental representa um atributo. Dessa forma, cada exemplo do con-

junto de dados é um vetor com sete atributos, exceto no conjunto de dados da espécie

Melipona mandacaia, cujos vetores são formados por oito atributos. Cada vetor cor-

responde a um ponto de presença ou um ponto de ausência.

As variáveis de temperatura (Bio1, Bio2, Bio5 e Bio6) são fornecidas com valores

em graus Celsius multiplicados por 10 (◦C × 10), transformando-os em valores intei-

ros. As variáveis de precipitação (Bio12, Bio13 e Bio14) são fornecidas com valores

em milímetros (mm) e a variável de altitude (Alt) é fornecida com valores em metros

(m), todos valores inteiros. A Tabela 5.1 apresenta uma amostra do conjunto de dados

da espécie Melipona mandacaia.

Os conjuntos de dados das demais espécies são semelhantes, exceto por não pos-

suírem a variável altitude. Vale ressaltar que os valores de todas as variáveis são nor-

malizados entre 0 e 1 antes de serem utilizados no processo de indução dos modelos.



5.2 Validação do Algoritmo Baseado em Redes Neurais 100

Tabela 5.1: Amostra do conjunto de dados da espécie Melipona mandacaia, com
rótulo de classe 1 para pontos de presença e 0 para pontos de ausência.

Atributos

Ponto Bio1 Bio2 Bio5 Bio6 Bio12 Bio13 Bio14 Altitude Classe

1 260 140 344 168 798 130 0 465 1
2 265 136 349 174 731 125 0 403 1
3 268 114 339 192 692 121 0 400 1
4 248 144 336 147 1026 151 0 500 1
5 257 133 332 167 751 111 0 409 1
6 217 133 302 121 919 142 0 1061 1
7 254 139 342 156 913 145 0 421 1
8 229 135 319 130 864 145 0 817 1
9 240 141 336 137 1046 170 0 557 1

10 256 138 349 159 930 161 0 419 1
11 257 135 345 162 877 151 0 422 1
12 254 130 335 163 1040 202 0 431 1
13 251 128 329 160 972 192 0 447 1
14 255 137 338 163 533 114 0 405 1
15 266 116 338 189 677 121 0 406 1
16 239 116 320 160 574 77 12 395 0
17 241 111 319 164 694 94 13 393 0
18 245 104 319 170 646 81 19 351 0
19 235 98 306 164 767 92 24 411 0
20 233 116 314 154 608 69 19 473 0
21 231 101 303 159 793 101 25 421 0
22 240 119 323 160 524 65 14 351 0
23 245 119 327 165 739 94 22 211 0
24 247 113 325 168 791 106 27 125 0
25 244 107 319 170 770 102 28 162 0
26 241 108 316 166 712 84 23 253 0
27 233 65 284 183 1559 152 80 184 0
28 232 100 304 161 683 72 22 359 0
29 229 94 297 159 758 75 27 376 0
30 231 94 299 162 807 88 30 304 0

Esses dados podem ser caracterizados de acordo com o tipo e a escala dos atributos.

Em relação ao tipo, todos os atributos são quantitativos, pois podem ser ordenados ou

utilizados em operações aritméticas. Em relação à escala, os atributos de temperatura

e altitude são intervalares, pois seus valores estão dentro de um intervalo e em uma

determinada escala. Já os atributos de precipitação são racionais, pois o valor zero

corresponde a ausência de precipitação e não há valores abaixo do zero (MASSAD et al.,

2004).

As Figuras 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 mostram a distribuição dos pontos de localização de

cada espécie selecionada para o estudo. Os círculos representam pontos de presença e

os triângulos representam pontos de ausência.
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Figura 5.2: Pontos de localização da espécie Adenocalymma cladotrichum. Os
círculos representam pontos de presença e os triângulos representam pontos de

ausência.

Figura 5.3: Pontos de localização da espécie Tanaecium xanthophyllum. Os círculos
representam pontos de presença e os triângulos representam pontos de ausência.



5.2 Validação do Algoritmo Baseado em Redes Neurais 102

Figura 5.4: Pontos de localização da espécie Stryphnodendron obovatum. Os círculos
representam pontos de presença e os triângulos representam pontos de ausência.

Figura 5.5: Pontos de localização da espécie Melipona mandacaia. Os círculos
representam pontos de presença e os triângulos representam pontos de ausência.

5.2.2.2 Organização dos Dados

Para organizar os dados e, consequentemente, os testes, foi adotada a técnica de amos-

tragem Stratified Cross-Validation, descrita na Seção 4.3. Para os dados das espécies

Adenocalymma cladotrichum (380 pontos) e Tanaecium xanthophyllum (200 pontos),

a técnica foi aplicada na sua forma original. Os dados foram divididos em 10 parti-

ções, cada partição com 38 pontos (exemplos) para a primeira espécie e com 20 pontos
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(exemplos) para a segunda espécie. As partições foram combinadas na proporção de

90% (9 partições) para treinamento e 10% (1 partição) para teste, resultando em 10

conjuntos de treinamento, cada um com seu conjunto de teste mutuamente exclusivo.

Os dados da espécie Stryphnodendron obovatum (100 pontos) foram separados em

5 partições, cada partição com 20 pontos (exemplos) e combinados na proporção de

60% (3 partições) para treinamento e 40% (2 partições) para teste. Aplicando todas as

combinações possíveis, 10 conjuntos de treinamento foram separados, cada um com

seu conjunto de teste mutuamente exclusivo. A Figura 5.6 ilustra a combinação das

partições.

Figura 5.6: Combinação das partições de dados da espécie Stryphnodendron
obovatum.

Uma vez que o conjunto de dados da espécie Melipona mandacaia foi formado

por apenas 64 pontos, adotou-se uma estratégia diferente na separação das partições.

Os pontos de presença foram separados em 4 subpartições, cada subpartição com 8

pontos. O mesmo foi feito com os pontos de ausência. As subpartições de presença e

de ausência foram combinadas na proporção de 75% para treinamento (6 subpartições,

3 de presença e 3 de ausência) e 25% para teste (as 2 subpartições restantes).

Aplicando todas as combinações possíveis, obteve-se 16 conjuntos de treinamento,

cada um com seu conjunto de teste mutuamente exclusivo. A Figura 5.7 ilustra a

combinação das subpartições para a espécie Melipona mandacaia.

5.2.3 Algoritmos

Os algoritmos selecionados para os testes comparativos com o algoritmo de Redes

Neurais foram: GARP (single run), Entropia Máxima e SVM. Como critérios para a
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seleção dos algoritmos pode-se destacar a opção por algoritmos baseados em técnicas

da Inteligência Artificial, como é o caso do GARP e do SVM, além da opção por um

algoritmo bastante difundido e aplicado na modelagem, caso do algoritmo de Entropia

Máxima.

Figura 5.7: Combinação das subpartições de dados da espécie Melipona mandacaia.
As subpartições dos pontos de presença são representadas por P1, P2, P3 e P4, as

subpartições dos pontos de ausência são representadas por A1, A2, A3 e A4.

Os quatro algoritmos selecionados estão disponíveis na ferramenta openModel-

ler. Isto favorece o estudo comparativo, uma vez que os mesmos dados podem sem

utilizados para todos os algoritmos, sem necessidade de alteração no formato dos ar-

quivos. Além disso, os resultados são fornecidos de forma padronizada, independente

do algoritmo.

É importante ressaltar que todos os testes foram realizados com a versão de desen-

volvimento do openModeller, pois esta versão é atualizada com mais frequência (para

correção de erros, por exemplo) que a versão desktop. No entanto, tomou-se o cuidado

de utilizar sempre a mesma revisão do código, ou seja, a versão foi atualizada antes

do início dos testes. Após o início dos testes, a versão foi sempre a mesma (Revisão

5339), não tendo sido atualizada.

5.2.3.1 Caracterização dos Algoritmos

Entender algumas características dos algoritmos que serão comparados pode ajudar

na avaliação dos resultados, além de ajudar a compreender os modelos e os mapas

de distribuição potencial. Para todos os parâmetros iniciais dos algoritmos GARP,

SVM e Entropia Máxima foram utilizados os valores pré-definidos (default). Portanto,

assumiu-se a hipótese de que esses valores foram de alguma maneira testados. Dessa

forma, estudos sobre a calibração desses algoritmos não foram considerados no escopo

desta pesquisa.
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A seguir são apresentadas algumas características dos algoritmos selecionados. É

importante ressaltar que algumas características podem estar relacionadas especifica-

mente com as versões dos algoritmos disponíveis no openModeler.

1) Tipo de saída produzida:

(a) Redes Neurais: probabilística;

(b) SVM e GARP: binária;

(c) Entropia Máxima: distribuição de probabilidade.

2) Garante convergência para mínimo global?

(a) Redes Neurais e GARP: não;

(b) SVM e Entropia Máxima: sim.

3) Usa estratégia automática para evitar overfitting?

(a) Redes Neurais: não;

(b) GARP, Entropia Máxima e SVM: sim.

4) Necessita de pontos de ausência?

(a) Redes Neurais, GARP e SVM: sim;

(b) Entropia Máxima: não.

5) Possui parâmetro para a definição da arquitetura?

(a) Redes Neurais e GARP: sim;

(b) Entropia Máxima e SVM: não.

6) Quantidade de parâmetros para ajustar:

(a) Redes Neurais: 6;

(b) GARP: 4;

(c) Entropia Máxima: 4;

(d) SVM: 9.

O tipo de saída produzida diz respeito principalmente aos mapas de distribuição

potencial. Saídas binárias produzirão mapas com apenas duas cores (valores extre-

mos na escala de cores utilizada), sem áreas intermediárias entre regiões adequadas

e inadequadas para a espécie. Saídas probabilísticas produzirão mapas com distinção
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mais suave, em áreas de fronteira entre regiões adequadas e inadequadas para a espé-

cie. Essa distinção se torna mais suave ainda quando a saída é calculada com base em

distribuição de probabilidade.

Ao evitar mínimos locais, a tendência é o modelo convergir para uma solução

ótima e melhorar o desempenho preditivo. Ao evitar overfitting, o algoritmo melhora a

generalização, o que também contribui para o desempenho preditivo. Alguns algorit-

mos utilizam uma estratégia específica, por exemplo, o parâmetro de regularização

na Entropia Máxima (RODRIGUES et al., 2010b) e o método de minimização do risco

estrutural no SVM (HAYKIN, 2001), para evitar overfitting. No caso do algoritmo de

Redes Neurais, a estratégia é manual, principalmente através da definição do número

adequado de neurônios na camada escondida.

A capacidade de trabalhar com conjuntos de dados que contenham apenas pontos

de presença é vista como vantagem na modelagem de distribuição de espécies, uma

vez que pontos de ausência são escaços. Uma característica considerada desvantagem

é a necessidade de estimar a arquitetura, como é o caso do algoritmo de Redes Neurais

(número de neurônios na camada escondida) e do GARP (tamanho da população).

Normalmente, esta tarefa exige conhecimento sobre a complexidade do problema, nem

sempre disponível. Ademais, quanto mais parâmetros a ajustar, mais conhecimento a

priori é exigido, o que pode ser um problema para usuários não familiarizados com as

técnicas.

5.2.4 Métricas

Com base nos objetivos definidos, quatro métricas foram escolhidas como critérios

para comparar os desempenhos dos algoritmos: precisão total, taxa de erros de

omissão, taxa de erros de sobreprevisão e AUC. Para cada algoritmo, foi calcu-

lada a média de cada métrica sobre os valores obtidos a partir das partições de dados

de treinamento e de teste.

Os valores de média e desvio padrão, calculados a partir do erro (complemento da

precisão total) nos conjuntos de teste, foram utilizados para comparar o algoritmo de

Redes Neurais com os demais. Para tanto, adotou-se o modelo de teste de hipóteses

(WEISS; INDURKHYA, 1998), utilizado para determinar se a diferença entre os erros

médios de dois algoritmos é significante.

De acordo com Weiss e Indurkhya (1998), a diferença entre os erros médios de

dois algoritmos de predição, dada pela Equação 5.9, é considerada significante se o seu

valor absoluto for maior que 2 (|di f (A−B)|> 2), tendo-se uma distribuição normal.
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Seguindo a abordagem apresentada por Monard e Baranauskas (2003), as Equa-

ções 5.7, 5.8 e 5.9 calculam as medidas necessárias para o teste de significância entre

dois algoritmos de predição, A e B, num certo conjunto de teste. O termo me(A) de-

volve a média do erro do algoritmo A em um certo conjunto de teste (particionado de

acordo com alguma técnica de amostragem) e o termo d p(A) devolve o desvio padrão

do erro do algoritmo A neste mesmo conjunto de teste.

dme(A−B) = me(A)−me(B) (5.7)

dd p(A−B) =

√
d p(A)2−d p(B)2

2
(5.8)

di f (A−B) =
dme(A−B)
dd p(A−B)

(5.9)

O valor calculado pela Equação 5.9 pode ser utilizado para aplicar as seguintes

regras (MONARD; BARANAUSKAS, 2003): (1) se di f (A−B)≥ 2 desvios padrões, então

B supera A com grau de confiança de 95%; (2) se di f (A−B) ≤ −2 desvios padrões,

então A supera B com grau de confiança de 95%; (3) se di f (A−B)> 0, então B supera

A e; (4) se di f (A−B) < 0, então A supera B. No entanto, nos dois últimos casos a

diferença não é significante (WEISS; INDURKHYA, 1998).

5.2.5 Geração dos Modelos

Com os dados organizados, os algoritmos escolhidos e as métricas definidas, os mode-

los de distribuição foram gerados. Cada algoritmo foi utilizado para gerar 46 modelos,

sendo 10 modelos para a espécie Adenocalymma cladotrichum, 10 modelos para a

espécie Tanaecium xanthophyllum, 10 modelos para a espécie Stryphnodendron obo-

vatum e 16 modelos para a espécie Melipona mandacaia, totalizando 184 modelos

gerados. É importante lembrar que a quantidade de modelos é definida pela quanti-

dade de conjuntos de treinamento-teste, resultante da técnica de amostragem aplicada.

5.2.5.1 Parametrização do Algoritmo de Redes Neurais

De forma empírica, com base em testes preliminares, os parâmetros da rede neural

foram inicialmente definidos com os seguintes valores: taxa de aprendizagem = 0,7;

constante de momentum = 0,4; erro mínimo = 0,02; número de épocas de treinamento

= 500.000 e número de neurônios na camada escondida = 4.
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O número de neurônios na camada de entrada corresponde ao número de variáveis

ambientais (8 para Melipona mandacaia e 7 para as demais espécies) e a camada de

saída é sempre formada por um neurônio apenas. Para definir o número de neurônios

na camada escondida, adotou-se como critério a média do número de neurônios de

entrada e do número de neurônios de saída. Para a espécie Melipona mandacaia essa

média é 4,5 e para as demais espécies essa média é 4. Portanto, o valor adotado foi 4.

Com base nos resultados (apresentados na Subseção 5.2.8) da geração dos mo-

delos e dos testes, com os dados das espécies Adenocalymma cladotrichum e Tana-

ecium xanthophyllum, optou-se pela realização de um experimento cujos resultados

pudessem auxiliar a escolha dos valores da taxa de aprendizagem e da constante de

momentum.

A hipótese considerada para justificar esses testes foi: estimar a combinação ade-

quada de valores desses parâmetros para uma espécie e utilizar essa combinação para

as demais espécies, pode melhorar os resultados, tanto no treinamento (aprendizagem)

quanto nos testes (generalização).

A estratégia adotada para estimar os valores dos parâmetros foi:

1) O conjunto completo de dados da espécie Stryphnodendron obovatum foi utili-

zado para treinar a rede;

2) Os valores dos dois parâmetros foram variados de 0,05 até 0,95, incrementando

em 0,05;

3) A rede neural foi treinada com todas as combinações possíveis, num total de 361

combinações;

4) A convergência foi definida como critério para estabelecer a melhor combinação

de valores. Assim, a combinação através da qual a rede neural convergiu mais

rapidamente foi considerada a melhor;

5) O número de épocas foi utilizado para medir a velocidade de convergência.

Quanto menor o número de épocas de treinamento, mais rápida a convergên-

cia;

A combinação que resultou em uma convergência mais rápida, com 6872 épocas

de treinamento, foi: taxa de aprendizagem = 0,7 e constante de momentum = 0,65.

Esses valores foram então utilizados para criar os modelos com os dados das quatro

espécies. No entanto, não é possível afirmar que essa combinação de valores é a melhor

para qualquer conjunto de dados, tornando a experimentação uma tarefa quase sempre



5.2 Validação do Algoritmo Baseado em Redes Neurais 109

necessária. Na Subseção 5.2.8, são apresentados os resultados obtidos antes e após o

ajuste desses dois parâmetros.

5.2.6 Testes com os Modelos

Cada modelo gerado na etapa anterior foi testado com o seu conjunto de teste corres-

pondente. Cada teste consiste em apresentar ao modelo os dados previamente sepa-

rados, que não foram utilizados no processo de geração (indução ou treinamento), e

medir a capacidade de generalização do modelo. Os dados são apresentados sem o

rótulo da classe a qual eles pertencem (1 para pontos de presença e 0 para pontos de

ausência). O modelo rotula esses dados e as taxas de acerto e/ou erro são calculadas.

Na prática, os modelos baseados em técnicas de classificação produzirão como

saída, para cada ponto do conjunto de teste, ou 1, classificando como ponto de pre-

sença, ou 0, classificando como ponto de ausência. Já os modelos baseados em técni-

cas de regressão produzirão como saída, um valor de probabilidade para cada ponto do

conjunto de teste. No openModeller, utiliza-se um limiar como estratégia para inter-

pretar os valores probabilísticos como rótulos de classe. O valor padrão desse limiar

na ferramenta é 0,5. Pontos cujos valores de saída estão acima desse limiar são consi-

derados pontos de presença, caso contrário são considerados pontos de ausência.

5.2.7 Organização dos Resultados

Após a geração dos modelos e realização dos testes, os valores das métricas selecio-

nadas foram coletados e organizados em planilhas, permitindo calcular novas medidas

e produzir gráficos. Os resultados foram divididos em duas categorias: resultados do

treinamento (medidas aparentes) e resultados dos testes independentes (medidas ver-

dadeiras). Através das medidas aparentes é possível comparar o nível de aprendizagem

dos algoritmos de modelagem relacionado com os dados de treinamento, ou seja, a ca-

pacidade de separar os pontos de presença dos pontos de ausência. A capacidade de

generalização dos algoritmos pode ser comparada através das medidas verdadeiras.

Obter modelos com boa capacidade de generalização é, de fato, o principal obje-

tivo da Aprendizagem de Máquina. Portanto, as medidas verdadeiras terão um peso

maior na etapa de avaliação dos resultados. Por outro lado, as medidas aparentes po-

dem evidenciar aspectos importantes sobre os dados utilizados no treinamento, como

a presença de ruídos, bem como auxiliar na calibração dos modelos.

As Figuras 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 exemplificam os mapas de distribuição potencial

gerados para cada uma das espécies. Cada mapa apresentado nas figuras foi produzido
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com o conjunto completo de pontos de localização.

Os resultados estatísticos são apresentados nas próximas três subseções, divididos

em resultados do ajuste da rede neural (com dados de duas espécies), resultados da

geração dos modelos (etapa de treinamento) e resultados dos testes com os modelos

(etapa de testes).

(a) Redes Neurais (b) Entropia Máxima

(c) GARP (d) SVM

Figura 5.8: Mapas de distribuição potencial da espécie Stryphnodendron obovatum.

(a) Redes Neurais (b) Entropia Máxima

(c) GARP (d) SVM

Figura 5.9: Mapas de distribuição potencial da espécie Melipona mandacaia.
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(a) Redes Neurais (b) Entropia Máxima

(c) GARP (d) SVM

Figura 5.10: Mapas de distribuição potencial da espécie Adenocalymma
cladotrichum.

(a) Redes Neurais (b) Entropia Máxima

(c) GARP (d) SVM

Figura 5.11: Mapas de distribuição potencial da espécie Tanaecium xanthophyllum.
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5.2.7.1 Resultados do Ajuste da Rede Neural

A Tabela 5.2 apresenta os resultados de treinamento e teste da rede neural, a partir

dos dados da espécie Adenocalymma cladotrichum, antes e após o ajuste da taxa de

aprendizagem (η) e da constante de momentum (α).

Tabela 5.2: Resultados de treinamento e teste da rede neural com os dados da espécie
Adenocalymma cladotrichum, antes e após o ajuste da taxa de aprendizagem e da

constante de momentum.

Treinamento da Rede Neural

Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Antes do Ajuste 69,39 58,60 2,63 0,77

Após o Ajuste 88,54 18,30 4,62 0,92

Teste com a Rede Neural

Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Antes do Ajuste 67,63 61,05 3,68 0,71

Após o Ajuste 80,79 28,42 10 0,82

Esses parâmetros foram ajustados com base nos testes de estimativa dos melhores

valores, descritos na Subseção 5.2.5.1. Antes dos testes de estimativa, os parâmetros

foram definidos com η = 0,7 e α = 0,4. Após os testes de estimativa, os parâmetros

foram ajustados com a melhor combinação de valores, ou seja, η = 0,7 e α = 0,65 e

repetiu-se tanto os treinamentos com a rede neural, quanto os testes com os modelos

gerados.

Seguindo a mesma ideia, a Tabela 5.3 apresenta os resultados de treinamento e

teste da rede neural, a partir dos dados da espécie Tanaecium xanthophyllum, antes e

após o ajuste dos mesmos parâmetros.

5.2.7.2 Resultados da Etapa de Geração dos Modelos

As medidas aparentes, resultantes da etapa de treinamento, foram coletadas para cada

um dos 184 modelos gerados (ver Subseção 5.2.5). É importante ressaltar que os resul-

tados obtidos com o algoritmo de redes neurais já consideraram os valores ajustados

dos parâmetros (η e α), conforme descrito na subseção anterior.
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Tabela 5.3: Resultados de treinamento e teste da rede neural com os dados da espécie
Tanaecium xanthophyllum, antes e após o ajuste da taxa de aprendizagem e da

constante de momentum.

Treinamento da Rede Neural

Precisão Taxa de Taxa de AUC

Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Antes do Ajuste 86,11 19,67 8,11 0,89

Após o Ajuste 94,94 1 9,11 0,95

Teste com a Rede Neural

Precisão Taxa de Taxa de AUC

Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Antes do Ajuste 72 40 16 0,79

Após o Ajuste 76 23 25 0,81

A Tabela 5.4 apresenta as médias das medidas aparentes, obtidas por cada algo-

ritmo, a partir das partições de dados de treinamento de cada uma das 4 espécies sele-

cionadas.

5.2.7.3 Resultados dos Testes com os Modelos

As medidas verdadeiras, resultantes da etapa de testes, foram coletadas testando cada

um dos 184 modelos gerados com a partição de teste correspondente. A Tabela 5.5

apresenta as médias das medidas verdadeiras, obtidas por cada algoritmo, a partir das

partições de dados de teste de cada uma das quatro espécies selecionadas.

5.2.8 Avaliação

De acordo com o escopo definido, a etapa de avaliação dos testes de validação do algo-

ritmo de redes neurais limitou-se aos aspectos computacionais, através da análise dos

resultados estatísticos. A etapa de avaliação qualitativa, prevista no MADAM, deve ser

realizada por um especialista nas espécies, geralmente um biólogo, ou sob a sua super-

visão, podendo ser realizada também de forma cooperativa, unindo os conhecimentos

biológicos e computacionais.
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Tabela 5.4: Resultados da etapa de geração dos modelos (medidas aparentes).

Dados da espécie Adenocalymma cladotrichum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 88,54 18,30 4,62 0,92
GARP 82,75 4,5 30 0,83

Entropia Máxima 61,29 1,7 75,73 0,83
SVM 88,68 12,69 9,94 0,89

Dados da espécie Tanaecium xanthophyllum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 94,94 1 9,11 0,95
GARP 82,83 10,67 23,67 0,83

Entropia Máxima 57,56 1,11 83,78 0,76
SVM 86,39 10,22 17 0,87

Dados da espécie Stryphnodendron obovatum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 98,33 0 3,33 0,98
GARP 98,17 2,33 17,33 0,89

Entropia Máxima 69,67 38,67 22 0,8
SVM 88,67 0,33 22,33 0,89

Dados da espécie Melipona mandacaia

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 88,23 14,58 8,33 0,88
GARP 80,06 3,91 34,9 0,81

Entropia Máxima 51,56 0 96,87 0,92
SVM 92,06 10,42 5,47 0,92

Os resultados dos testes de estimativa dos parâmetros da rede neural (Subseção

5.2.7.1) demostram que é possível melhorar o desempenho preditivo do algoritmo

através da escolha dos valores adequados. Como exemplo, considerando como me-

dida principal a precisão média, a rede melhorou seu desempenho no treinamento em

19,15 pontos percentuais para a espécie Adenocalymma cladotrichum e em 8,83 pontos

percentuais para a espécie Tanaecium xanthophyllum. Já nos testes, o desempenho foi

melhorado em 13,16 pontos percentuais e 4 pontos percentuais para as duas espécies

respectivamente (ver Tabelas 5.2 e 5.3).

Além desses parâmetros, o desempenho preditivo também é afetado pelo número
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de neurônios na camada escondida. Portanto, eventuais testes para verificar a arqui-

tetura da rede, mais adequada aos dados disponíveis, podem auxiliar na obtenção de

modelos mais precisos, nem superajustados (overfitting), nem subajustados (underfit-

ting). De forma geral, testes para estimar os parâmetros da rede neural serão sempre

necessários, pois não é possível garantir que valores de parâmetros estimados para um

certo conjunto de dados serão adequados para outros conjuntos de dados.

Tabela 5.5: Resultados da etapa de teste com os modelos gerados (medidas
verdadeiras).

Dados da espécie Adenocalymma cladotrichum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 80,79 28,42 10 0,82
GARP 75,92 12,11 35,27 0,76

Entropia Máxima 61,58 1,05 75,79 0,84
SVM 84,21 19,48 12,11 0,84

Dados da espécie Tanaecium xanthophyllum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 76 23 25 0,81
GARP 74 22 24 0,74

Entropia Máxima 57,5 1 84 0,76
SVM 76 29 19 0,76

Dados da espécie Stryphnodendron obovatum

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 67,25 23 27,5 0,76
GARP 80,5 7 32 0,81

Entropia Máxima 65 46 23,5 0,79
SVM 75,25 12,5 37,1 0,75

Dados da espécie Melipona mandacaia

Algoritmo Precisão Taxa de Taxa de AUC
Média Omissão Média Sobreprevisão Média

(%) (%) Média (%)

Redes Neurais 62,5 46,88 28,91 0,64
GARP 62,5 11,72 63,28 0,62

Entropia Máxima 51,56 0 96,88 0,62
SVM 66,88 28,13 38,28 0,67

Com base nas medidas verdadeiras (Tabela 5.5), o algoritmo de Redes Neurais

apresentou melhor desempenho preditivo (comparado com seus próprios resultados)

para os dados da espécie Adenocalymma cladotrichum, com precisão média de 80,79%
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e AUC igual a 0,82. O conjunto de dados desta espécie era o que continha a maior

quantidade de pontos de localização (380 pontos). Além disso, a precisão média de-

cresceu a medida que o tamanho do conjunto de pontos de cada espécie diminuiu.

Embora sejam necessários outros testes (com conjuntos de dados de mais espécies e

de diferentes tamanhos), esses resultados sugerem que este algoritmo deve ser esco-

lhido, preferencialmente, para grandes conjuntos de dados.

Os resultados obtidos a partir dos dados da espécie Stryphnodendron obovatum

podem indicar que a rede neural foi superajustada para esse conjunto, pois a precisão

média dos treinamentos foi de 98,33% (indicando boa taxa de aprendizagem) e a pre-

cisão média dos testes foi de 67,25% (indicando menor capacidade de generalização).

Para as demais espécies, o desempenho preditivo do algoritmo de Redes Neurais, ba-

seado na precisão e na AUC, foi próximo e até superior, ao desempenho dos demais

algoritmos.

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados da comparação do algoritmo de Re-

des Neurais com os demais algoritmos, com base no modelo de teste de hipóteses. Para

efeito de interpretação das regras do teste, os algoritmos GARP, Entropia Máxima e

SVM foram considerados os algoritmos padrão (A) e o algoritmo de Redes Neurais foi

considerado o algoritmo proposto (B). A medida utilizada foi o erro médio, ou seja, o

complemento da precisão média (1 − precisão).

Aplicando as regras listadas na Subseção 5.2.4, os resultados apresentados na Ta-

bela 5.6 podem ser interpretados da seguinte forma:

• Para os dados da espécie Adenocalymma cladotrichum:

– Redes Neurais superou GARP, mas a diferença não é significante;

– Redes Neurais superou Entropia Máxima com grau de confiança de 95%;

– SVM superou Redes Neurais, mas a diferença não é significante.

• Para os dados da espécie Tanaecium xanthophyllum:

– Redes Neurais superou GARP, mas a diferença não é significante;

– Redes Neurais superou Entropia Máxima com grau de confiança de 95%;

– Redes Neurais e SVM têm desempenhos iguais.

• Para os dados da espécie Stryphnodendron obovatum:

– GARP superou Redes Neurais, mas a diferença não é significante;

– Redes Neurais superou Entropia Máxima com grau de confiança de 95%;
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– Redes Neurais e SVM têm desempenhos iguais.

• Para os dados da espécie Melipona mandacaia:

– Redes Neurais superou GARP, mas a diferença não é significante;

– Redes Neurais superou Entropia Máxima, mas a diferença não é signifi-

cante;

– SVM superou Redes Neurais, mas a diferença não é significante.

Tabela 5.6: Resultados do teste de significância das diferenças entre os erros médios.

Dados da espécie Adenocalymma cladotrichum

Algoritmos Padrão (A)
Algoritmo GARP Entropia Máxima SVM

Proposto (B)
Redes Neurais 1,36 5,91 -0,86

Dados da espécie Tanaecium xanthophyllum

Algoritmos Padrão (A)
Algoritmo GARP Entropia Máxima SVM

Proposto (B)
Redes Neurais 0,62 6,2 0

Dados da espécie Stryphnodendron obovatum

Algoritmos Padrão (A)
Algoritmo GARP Entropia Máxima SVM

Proposto (B)
Redes Neurais -1,44 3,31 0

Dados da espécie Melipona mandacaia

Algoritmos Padrão (A)
Algoritmo GARP Entropia Máxima SVM

Proposto (B)
Redes Neurais 0,12 1,44 -0,24

Quando o algoritmo de Redes Neurais foi superado por outro algoritmo, a dife-

rença não foi significativa. O mesmo ocorreu quando o algoritmo proposto superou

os demais, exceto quando superou o algoritmo de Entropia Máxima, nos testes com

as três primeiras espécies. No entanto, considerando que o algoritmo de Entropia Má-

xima não utiliza os pontos de ausência para gerar os modelos, é necessário investigar

melhor como as métricas são calculadas para este algoritmo, principalmente a AUC.

É importante ressaltar que todas as métricas são calculadas por rotinas do openMo-

deller, independentes do algoritmo de modelagem escolhido. Por não estar no escopo

da pesquisa, os detalhes dessas rotinas não foram investigados, assumindo-se que todas

as métricas são calculadas de acordo com a descrição apresentada no Capítulo 3. Ob-

servando os resultados conjuntamente, considerando as quatro métricas selecionadas,
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esta assunção é verdadeira para Redes Neurais, GARP e SVM, mas não para Entropia

Máxima.

Os resultados obtidos com o algoritmo de Entropia Máxima sugerem que a preci-

são é calculada com base no conjunto total de pontos (presença e ausência) e a AUC

é calculada com base apenas nos pontos de presença e pontos de background, que são

aleatoriamente gerados para o cálculo da distribuição de probabilidade com máxima

entropia (RODRIGUES et al., 2010a; RODRIGUES et al., 2011a). Caso esta hipótese esteja

correta, a comparação deste algoritmo com os demais, através do erro médio, não é a

maneira mais adequada.

A Tabela 5.5 mostra que os valores médios da AUC para o algoritmo de Entro-

pia Máxima estão próximos dos valores dos demais algoritmos. Para a espécie Ade-

nocalymma cladotrichum, este algoritmo apresentou o melhor valor médio de AUC,

juntamente com o SVM (0,84).

Ainda com base nos valores médios da AUC, o algoritmo de Redes Neurais apre-

sentou desempenho próximo do desempenho dos demais algoritmos. Além disso, não

apresentou o menor valor médio de AUC para qualquer uma das quatro espécies. Para

a espécie Tanaecium xanthophyllum, o algoritmo proposto apresentou o melhor de-

sempenho médio, com base na AUC (0,81), se comparado com os demais algoritmos

de modelagem.

As taxas de erros de omissão e de erros de sobreprevisão indicam o desempenho

preditivo de cada algoritmo em cada classe (presença ou ausência). A Figura 5.12 mos-

tra o espaço ROC relativo aos conjuntos de dados das espécies (um gráfico para cada

espécie), onde cada ponto representa o desempenho de um algoritmo de modelagem.

Vale lembrar que cada ponto no espaço ROC é plotado através da taxa média de acertos

na classe presença (eixo Y ) e da taxa média de erros na classe ausência (eixo X).

Com base nos gráficos da Figura 5.12, é possível observar que o algoritmo pro-

posto apresentou melhor desempenho preditivo na classe ausência, em comparação

com os demais algoritmos, para as espécies Adenocalymma cladotrichum e Melipona

mandacaia. Já o desempenho preditivo na classe presença foi sempre inferior a pelo

menos dois dos outros algoritmos.

Embora as estratégias utilizadas para a obtenção de pontos de pseudo-ausências

possam ser consideradas criteriosas, uma avaliação mais detalhada pode indicar a pre-

sença de ruídos nos dados. Os resultados dos testes sugerem que o conjunto de dados

da espécie Melipona mandacaia apresenta ruídos, pois o desempenho médio dos qua-

tro algoritmos, baseado na AUC (Tabela 5.5), foi menor se comparado com as demais
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espécies. Por outro lado, a menor quantidade de pontos de localização do conjunto

dessa espécie também pode ter contribuído para a diminuição do desempenho predi-

tivo, em relação aos conjuntos de dados das demais espécies.

Figura 5.12: Espaços ROC.

Mesmo sem uma avaliação qualitativa criteriosa, é possível notar semelhança entre

os mapas de distribuição potencial gerados pelos quatro algoritmos (Figuras 5.8, 5.9,

5.10 e 5.11). De forma geral, há semelhança entre as regiões preditas como adequadas

para as espécies. Uma diferença entre os mapas diz respeito ao tipo de saída produ-

zida pelos algoritmos. Os mapas preditos pelo GARP e pelo SVM são representados

por apenas duas cores, pois a saída é binária. Os mapas preditos pelos algoritmos de

Redes Neurais e Entropia máxima apresentam cores que representam probabilidades

intermediárias, pois a saída é contínua.

O algoritmo de Entropia Máxima apresenta maior suavização nas regiões de tran-

sição entre probabilidades baixas e altas. Isso ocorre porque ao invés de estimar um

valor entre 0 e 1 para cada ponto do mapa, o algoritmo calcula uma distribuição de pro-
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babilidade, cujo somatório dos valores de todos os pontos é igual a 1. Embora calcule

uma saída contínua, o algoritmo de Redes Neurais produz mapas com grandes áreas

representadas por uma das duas cores que definem os limites na escala de cores. A

explicação é que, mesmo que os valores calculados para essas áreas não representem

probabilidade máxima ou mínima, eles são muito próximos de 0 ou de 1, limitando a

representatividade através da escala de cores.

Considerando todos os resultados obtidos, concluiu-se que o algoritmo proposto,

baseado em Redes Neurais, pode ser utilizado para predizer a distribuição potencial de

espécies. Assim como os demais algoritmos de modelagem, é importante compreender

alguns aspectos da técnica para ajustar os parâmetros iniciais e obter modelos mais

precisos. Foi demonstrado que o ajuste adequado de alguns parâmetros da rede neural

pode resultar no aumento do desempenho preditivo do algoritmo. A comparação com

os outros algoritmos de modelagem, através do modelo de teste de hipóteses, mostrou

que as diferenças (pró e contra o algoritmo proposto) no desempenho preditivo não

foram significantes na maioria das vezes.

5.3 Considerações Finais

Este capítulo foi centrado na validação de um algoritmo de modelagem baseado em Re-

des Neurais, cujo estudo foi realizado através das etapas do MADAM. Inicialmente, os

aspectos principais sobre o desenvolvimento do algoritmo de modelagem foram apre-

sentados, tais como: o modelo neural adotado, o algoritmo de treinamento utilizado,

a arquitetura da rede aplicada na modelagem e as estratégias consideradas para verifi-

cação da convergência da rede. Em seguida, todas as atividades realizadas no estudo

de validação foram descritas, passando por todas as etapas do método de análise de

desempenho proposto.

O estudo de validação do algoritmo de Redes Neurais teve como estratégia prin-

cipal a comparação entre diferentes técnicas aplicadas na modelagem de distribuição

de espécies, oriundas principalmente da área de Inteligência Artificial. Além do al-

goritmo a ser validado, foram selecionados os algoritmos GARP, Entropia Máxima

e SVM. Através da avaliação dos resultados do estudo comparativo, o algoritmo de

Redes Neurais foi considerado válido para a tarefa de modelagem, pois apresentou

desempenho preditivo semelhante aos demais algoritmos.

Completando o capítulo, foi descrita uma atividade complementar realizada du-

rante a pesquisa, a integração de uma técnica de amostragem ao openModeller. Duas

versões dessa técnica, denominada Jackknife, foram desenvolvidas, uma versão se-
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quencial e uma versão paralela. A motivação para o desenvolvimento da versão para-

lela foi o custo computacional inerente à técnica. Para os testes realizados foi conside-

rada a comparação entre as versões. No entanto, os testes não verificaram a hipótese

que inspirou a integração desta técnica ao openModeller. Esta atividade é, portanto,

prevista como um dos trabalhos futuros, apresentados no próximo capítulo.
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6 Conclusões

A primeira seção deste capítulo apresenta uma discussão final sobre os aspectos prin-

cipais da pesquisa realizada para a elaboração desta tese de doutorado. Em seguida,

são apresentadas as contribuições da pesquisa. Uma seção de trabalhos publicados foi

incluída com o objetivo de fornecer uma percepção cronológica sobre a evolução da

pesquisa. Nessa seção são listados todos os trabalhos publicados, sejam eles relaci-

onados diretamente com a tese ou não. Por fim, os potenciais trabalhos futuros são

apresentados, motivando novas pesquisas e novos desenvolvimentos em modelagem

de distribuição de espécies.

6.1 Discussão Final

O objetivo principal desta tese foi organizar e especificar um método de análise de de-

sempenho preditivo de algoritmos de modelagem de distribuição de espécies. Espera-

se que o método proposto possa ser utilizado como referência em projetos de análise

de desempenho, principalmente na validação de um novo algoritmo de modelagem,

na escolha do algoritmo mais adequado aos dados disponíveis e em estudos sobre a

parametrização de um ou mais algoritmos.

O método proposto, denominado MADAM (sigla para Método de Análise de De-

sempenho de Algoritmos de Modelagem), foi organizado em etapas, obedecendo o

processo original de modelagem, ou seja, cada etapa foi definida como parte de uma

das três etapas maiores deste processo: pré-análise, modelagem e pós-análise. Além

disso, a cada etapa do MADAM foram especificadas as tarefas a serem realizadas, as

estratégias e as técnicas que podem ser adotadas para cumprir cada tarefa, além dos

resultados esperados ao final de cada etapa.

Além das motivações e das justificativas apresentadas no primeiro capítulo, o mé-

todo permite padronizar todas as atividades em diferentes projetos de análise de de-

sempenho de algoritmos de modelagem. Isto pode ser visto como uma vantagem, pois

os resultados de diferentes estudos, guiados pelo método, poderão ser avaliados con-

juntamente e servir de base para conclusões mais fundamentadas. Um exemplo é a
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escolha de um algoritmo de modelagem com base em estudos prévios. Isto será pos-

sível desde que os dados utilizados para um nova modelagem tenham características

semelhantes às cargas de trabalho utilizadas nesses estudos prévios.

Durante a pesquisa, buscou-se estudar a tarefa de modelagem de distribuição de es-

pécies através da abordagem oferecida pela Aprendizagem de Máquina (AM). Dessa

forma, é fundamental levar em consideração uma característica importante da AM:

embora os resultados de estudos prévios, juntamente com as características dos dados

e dos algoritmos, possam indicar uma certa direção para uma nova tarefa de mode-

lagem, a experimentação ainda pode ser necessária. De qualquer forma, neste caso,

o MADAM será útil para guiar a replicação das atividades executadas nesses estudos

prévios, permitindo verificar a equivalência entre os novos resultados obtidos e aqueles

já existentes.

A fundamentação teórica necessária ao desenvolvimento da pesquisa foi obtida

com base no estudo das técnicas de AM, do processo de modelagem, dos conceitos

biológicos importantes para a modelagem e da análise de desempenho de sistemas

computacionais. Com base nessa fundamentação, a precisão dos modelos foi estabele-

cida como principal fator relacionado ao desempenho dos algoritmos de modelagem.

As aplicações nas quais os mapas de distribuição potencial podem ser utilizados

como elementos de apoio à decisão, evidenciam a importância de se produzir modelos

precisos. Tais aplicações serão cada vez mais necessárias diante do acelerado processo

de destruição de ecossistemas e, consequentemente, da biodiversidade, relacionado

principalmente ao desenvolvimento econômico. Modelos precisos contribuirão para

decisões estratégicas mais eficientes, resultando em ações mais eficazes. Dentre ou-

tros fatores, a precisão do modelo está relacionada com o algoritmo utilizado. Conside-

rando que há mais de uma dezena de algoritmos de modelagem disponíveis, escolher

apenas um pode ser uma tarefa não trivial. Essa escolha pode ser mais consistente

através da aplicação do MADAM, pois os resultados obtidos podem ser utilizados para

justificar a opção por um determinado algoritmo.

Embora o MADAM trate principalmente do desempenho preditivo dos algoritmos

de modelagem, é possível estendê-lo, analisando outros fatores como, por exemplo,

o tempo de convergência dos algoritmos e a facilidade de extração e representação

do conhecimento relacionada a cada algoritmo. É importante que qualquer estudo

sobre o desempenho dos algoritmos de modelagem considere diferentes fatores, ao

medir esse desempenho. Em outras palavras, não é interessante que o desempenho seja

representado por uma única métrica, por exemplo, a AUC, pois isso pode restringir as

conclusões.
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Duas atividades práticas foram fundamentais na compreensão do processo de mo-

delagem, a implementação do algoritmo de Redes Neurais e a implementação do algo-

ritmo Jackknife. O primeiro é aplicado na etapa de modelagem e o segundo na etapa

de pré-análise. A rede neural adotada para o algoritmo de modelagem foi a Multilayer

Perceptron, treinada com o Backpropagation. Ambos algoritmos foram integrados à

ferramenta openModeller, pois a pesquisa para a elaboração desta tese foi desenvolvida

no âmbito do projeto temático da FAPESP, também denominado openModeller.

O MADAM foi aplicado em testes para validação do algoritmo de Redes Neurais.

O objetivo principal foi demonstrar a aplicação do método proposto na validação de

um novo algoritmo, através da comparação com outros algoritmos já utilizados na

modelagem. Para os testes de validação, o objetivo foi avaliar se o algoritmo de Redes

Neurais funciona como solução para a tarefa de modelagem. Três outros algoritmos de

modelagem foram selecionados para a comparação, GARP, Entropia Máxima e SVM.

Os resultados mostraram que o desempenho preditivo do algoritmo proposto foi, de

forma geral, semelhante ao desempenho dos demais algoritmos, validando-o como

técnica adequada à modelagem.

Com a implementação do Jackknife foi possível compreender características da

tarefa de modelagem relacionadas ao custo computacional. Uma vez que a quanti-

dade de variáveis ambientais influencia a complexidade do espaço de busca, também

pode influenciar o tempo de processamento despendido nesta tarefa. Uma versão pa-

ralela deste algoritmo foi desenvolvida, motivada pelo custo computacional inerente à

técnica.

Tratando-se de uma pesquisa multidisciplinar e aplicada, os resultados devem con-

tribuir com as áreas de estudo envolvidas, ou seja, a computação e a modelagem de

distribuição de espécies. Do ponto de vista computacional, a pesquisa desenvolvida

contribuiu para o desenvolvimento das técnicas aplicadas na modelagem, além de mo-

tivar a aplicação de novas técnicas nas diferentes etapas do processo de modelagem.

Do ponto de vista da modelagem, os resultados alcançados podem auxiliar os pesquisa-

dores na compreensão de várias características da tarefa de modelagem, contribuindo

para o desenvolvimento de estudos mais completos sobre o desempenho dos algorit-

mos, para a escolha de um algoritmo dentre aqueles disponíveis e, consequentemente,

para a utilização mais eficiente das ferramentas de modelagem.
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6.2 Contribuições

As principais contribuições produzidas a partir do desenvolvimento da pesquisa para

elaboração desta tese foram:

a) O método de análise de desempenho organizado e especificado: além de ofere-

cer uma visão ampla do processo de modelagem, permite desenvolver estudos

sobre diferentes aspectos relacionados ao desempenho dos algoritmos de mo-

delagem. É organizado através de uma abordagem sistemática, em etapas bem

definidas, permitindo a replicação de cada atividade desenvolvida e consequen-

temente, a comparação entre resultados de diferentes estudos, que utilizaram o

método como referência. Através dos resultados obtidos com a sua aplicação é

possível escolher um algoritmo de modelagem mais adequado aos dados dispo-

níveis, compreender características dos algoritmos que influenciam o desempe-

nho preditivo, validar um novo algoritmo de modelagem através da comparação

com outros algoritmos e desenvolver estudos sobre a parametrização dos algo-

ritmos de modelagem;

b) A integração do algoritmo de Redes Neurais ao openModeller e a sua validação:

a busca por modelos mais precisos e úteis à tomada de decisão passa, necessaria-

mente, pela comparação entre as diversas técnicas de predição. Uma ferramenta

que reúna o maior número possível de algoritmos de modelagem pode ser fun-

damental nessa busca. Cada algoritmo integrado ao openModeller é uma con-

tribuição nesse sentido. A medida que novos algoritmos são integrados, novas

hipóteses podem ser testadas, aumentando a compreensão sobre o desempenho

preditivo dos modelos. Além disso, modelos neurais são, geralmente, conside-

rados como possíveis soluções para problemas de predição. Os testes realizados

para a validação do algoritmo de Redes Neurais demonstraram a aplicabilidade

do MADAM. Demonstraram também como outras métricas, derivadas daquelas

já adotadas na modelagem, podem ser utilizadas na comparação entre os algorit-

mos. Os resultados desses testes mostraram que o novo algoritmo proposto pode

ser aplicado na modelagem, pois o seu desempenho preditivo foi semelhante ao

desempenho dos demais algoritmos já utilizados. Ainda nesse contexto, os testes

de parametrização do algoritmo de Redes Neurais indicaram uma estratégia para

a obtenção de modelos com melhor desempenho preditivo. Estudos semelhan-

tes podem ser desenvolvidos com outros algoritmos de modelagem, embora as

características de cada algoritmo precisem ser consideradas na definição da es-

tratégia adequada. Os resultados obtidos com esse tipo de estudo podem ajudar,
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principalmente, usuários pouco familiarizados com os princípios matemáticos e

computacionais da técnica implementada por cada algoritmo de modelagem;

c) Introdução do modelo de teste de hipóteses na modelagem: propõe uma forma

alternativa de comparar os modelos de distribuição de espécies. Embora o mo-

delo já seja aplicado em AM e Mineração de Dados, conforme as referências

indicadas, durante a pesquisa para a definição da fundamentação teórica não foi

observada a aplicação dessa estratégia na comparação entre os desempenhos dos

algoritmos de modelagem;

d) Apresentação do processo de modelagem sob o ponto de vista da Aprendizagem

de Máquina: a modelagem de distribuição de espécies foi estudada ao longo

da tese, buscando oferecer uma visão completa do processo. Tratando-se de

uma pesquisa multidisciplinar, a tese discute tanto conceitos biológicos quanto

conceitos computacionais. Os conceitos biológicos apresentados, embora super-

ficialmente, permitem compreender as motivações para a utilização de modelos

de distribuição de espécies em diferentes aplicações e a importância da modela-

gem no auxilio à resolução de problemas reais. Os conceitos computacionais são

apresentados de forma mais ampla e profunda, pois a computação é a principal

área de interesse da pesquisa. Nesse contexto, é oferecida uma visão baseada na

Inteligência Artificial e, mais especificamente, na Aprendizagem de Máquina,

principalmente em relação às técnicas aplicadas na geração dos modelos e às

técnicas de avaliação desses modelos. A visão baseada em AM torna mais direta

a associação do processo de modelagem com a análise de desempenho preditivo

dos algoritmos;

e) A integração do Jackknife ao openModeller: técnicas utilizadas para reduzir a

dimensão do espaço de características podem tornar menos complexa a busca

por associações entre os dados. Embora a hipótese sobre a aplicabilidade do

Jackknife na redução da dimensão do espaço de características não tenha sido

investigada, a integração desta técnica é o primeiro passo nessa direção. Nesse

sentido, esta atividade é considerada uma contribuição do trabalho, motivando

novas pesquisas relacionadas à questões sobre a definição do nicho de uma es-

pécie. Toda discussão sobre a versão paralela também é considerada uma contri-

buição no sentido de motivar o desenvolvimento de versões paralelas de outros

algoritmos, pois o volume de dados é uma questão importante em todo o pro-

cesso de modelagem;

f) A caracterização dos algoritmos e dos dados: indica como listar características

dos algoritmos que influenciam o desempenho, além de características funda-
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mentais para compreender e interpretar os resultados da análise de desempenho.

A caracterização dos algoritmos foi desenvolvida em duas partes: no Capítulo

2, Seção 2.3, através da revisão sobre os princípios de funcionamento de cada

algoritmo, evidenciando características fundamentais e; no Capítulo 5, Subseção

5.2.3.1, cuja meta foi listar algumas características dos algoritmos selecionados

para os testes de validação do algoritmo de Redes Neurais. Da mesma forma que

a caracterização dos algoritmos, a caracterização dos dados buscou indicar ca-

minhos para compreender os dados utilizados na modelagem e como eles podem

influenciar os modelos gerados.

6.3 Trabalhos Publicados

Os trabalhos publicados durante o desenvolvimento da pesquisa para a elaboração da

tese são apresentados nesta seção, seguindo uma ordem cronológica. Alguns traba-

lhos estão relacionados mais diretamente com o tema da tese, enquanto outros foram

desenvolvidos nas fases inicial e intermediária da pesquisa, contribuindo para a com-

preensão de todo o processo de modelagem, mesmo quando esta não foi a motivação

principal. Além disso, os trabalhos não relacionados diretamente com a modelagem

motivaram algumas propostas de trabalhos futuros, apresentadas na próxima seção.

• Rodrigues, F. A., Rodrigues, E. S. C., Sato, L. M., Midorikawa, E. T., Corrêa,

P. L. P. e Saraiva, A. M. Parallelization of the Jackknife Algorithm Applied to

a Biodiversity Modeling System. In: Proceedings of the 7th International In-

formation and Telecommunication Technologies Symposium - I2TS, p. 58–65,

2008. Foz do Iguaçu, PR, Brasil: Fundação Barddal de Educação e Cultura.

ISBN 978–85–89264–09–9.

• Rodrigues, F. A., Avilla, A. O., Rodrigues, E. S. C., Corrêa, P. L. P., Saraiva,

A. M. e Rocha, R. L. A. Species Distribution Modeling with Neural Networks.

In: e-Biosphere’09 International Conference on Biodiversity Informatics, p. 97,

2009. London.

• Saraiva, A. M., Corrêa, P. L. P., Sato, L. M., Rodrigues, F. A., Santana, F. S.,

Rodrigues, E. S. C., Stange, R. L., Murakami, E., Giovanni, R., Canhos, D. A.

L. e Canhos, V. P. A service-based framework for species distribution modeling.

In: e-Biosphere’09 International Conference on Biodiversity Informatics, 2009.

London.

• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A. e Corrêa, P. L. P. An Adap-
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tive Maximum Entropy Approach for Modeling of Species Distribution. Memó-

rias do WTA’2010: Quarto Workshop de Tecnologia Adaptativa, p. 108–117,

2010. São Paulo, SP, Brasil: Laboratório de Linguagens e Técnicas Adaptativas.

ISBN 978-85-86686-56-6.

• Rodrigues, F. A., Rodrigues, E. S. C., Corrêa, P. L. P., Rocha, R. L. A. e Saraiva,

A. M. Modelagem da Biodiversidade Utilizando Redes Neurais Artificiais. II

Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos

Naturais (WCAMA). XXX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação

- Computação Verde: Desafios Científicos e Tecnológicos, p. 585–594, 2010.

Belo Horizonte, MG, Brasil.

• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A., Corrêa, P. L. P. e Gian-

nini, T. C. Evaluation of different aspects of maximum entropy for niche-based

modeling. ISEIS 2010 Ecological Informatics and Ecosystem Conservation, p.

1066–1077, 2010. Beijing, China: Elsevier.

• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A. e Corrêa, P. L. P. MDL-

based Clustering for Modeling of Species Geographic Distribution. In: ISEI7 7th

International Conference on Ecological Informatics, p. 178-179, 2010. Ghent,

Belgium.

• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A. e Corrêa, P. L. P. Selection

of niche-based models with minimum description lenght. In: 1st Conference on

Computational Interdisciplinary Sciences (CCIS), 2010. São José dos Campos.

• Rodrigues, F. A., Rodrigues, E. S. C., Corrêa, P. L. P., Rocha, R. L. A. e Saraiva,

A. M. Performance Analysis of Machine Learning Algorithms in Biodiversity

Modeling. In: ISEI7 7th International Conference on Ecological Informatics, p.

174-175, 2010. Ghent, Belgium.

• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A. e Corrêa, P. L. P. Adaptive

Approach for a Maximum Entropy Algorithm in Ecological Niche Modeling.

Revista IEEE América Latina, v. 9, p. 331-338, 2011.

• Corrêa, P. L. P., Carvalhaes, M. A., Saraiva, A. M., Rodrigues, F. A., Rodri-

gues, E. S. C. e Rocha, R. L. A. Computational Techniques for Biologic Species

Distribution Modeling. In: Hércules Antonio Prado; Alfredo José Barreto Luiz;

Homero Chaib Filho. (Org.). Computational Methods for Agricultural Research:

Advances and Applications. 1ed. Hershey, PA: IGI Global, v. 1, p. 308-325,

2011.
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• Rodrigues, E. S. C., Rodrigues, F. A., Rocha, R. L. A. e Corrêa, P. L. P. Minimum

description length principle to select environmental layers in modeling of species

geographical distribution. Journal of Computational Interdisciplinary Sciences,

v. 2, n. 2, p. 131–137, 2011. doi: 10.6062/jcis.2011.02.02.0040.

6.4 Propostas de Trabalhos Futuros

Além de apresentar contribuições para as áreas de estudo na qual a pesquisa foi de-

senvolvida, é fundamental que novas linhas de investigação sejam motivadas com a

elaboração da tese. Nesse sentido, são apresentadas propostas de trabalhos futuros

relacionadas com o trabalho desenvolvido e com as contribuições produzidas:

1) Propostas relacionadas com a aplicação do MADAM:

(a) Automatizar etapas do MADAM no openModeller: é possível automatizar

algumas tarefas do método, tornando sua adoção mais fácil e direta. O

openModeller é sugerido, pois a pesquisa foi realizada como parte desse

projeto e a sua filosofia de desenvolvimento, com código aberto, permite a

integração de várias tarefas automáticas, especificadas no MADAM:

i. Automatizar a amostragem dos dados: várias técnicas de amostragem

podem ser implementadas e integradas. Com isso, evita-se o trabalho

manual de separar cada partição, além de facilitar a utilização de vários

conjuntos de dados, com diferentes quantidade de pontos;

ii. Automatizar a execução dos algoritmos a partir dos dados amostrados:

tendo-se os conjuntos amostrados de treinamento e teste, é importante

que as etapas de geração dos modelos e de teste com os modelos pos-

sam ser realizadas de forma automática;

iii. Automatizar a coleta dos resultados: várias métricas já são calculadas

e fornecidas após a geração dos modelos. No entanto, considerando

a automatização da amostragem dos dados, da geração dos modelos

e dos testes com esses modelos, é importante que a coleta e a or-

ganização dos resultados de cada treinamento e de cada teste sejam

automatizadas. Isto permitirá que novas medidas sejam calculadas au-

tomaticamente e fornecidas ao usuário, contribuindo com a análise de

desempenho;

iv. Automatizar o modelo de teste de hipóteses: com a automatização das

tarefas acima, é possível oferecer mais essa medida de desempenho
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de forma automática, contribuindo com estudos comparativos entre

algoritmos;

(b) Estender a avaliação de desempenho para outros algoritmos: estão disponí-

veis, nas diferentes ferramentas de modelagem (com destaque para o open-

Modeller), mais de uma dezena de algoritmos de modelagem. Um estudo

completo sobre o desempenho preditivo desses algoritmos é fundamental

para oferecer elementos (conhecimento) que permitam aos pesquisadores

escolher o(s) algoritmo(s) adequado(s);

(c) Realizar estudos com dados de mais espécies: diferentes estratégias po-

dem ser consideradas como, por exemplo, variar ainda mais o tamanho dos

conjuntos de pontos de localização (conjuntos com menos de 64 pontos

e com mais de 380 pontos), utilizar dados de localização de espécies de

mamíferos, além de outras espécies de insetos (nos testes realizados foram

utilizados apenas dados de uma espécie de abelha);

(d) Realizar estudos com diferentes dimensões de espaços de características:

a influência do número de variáveis ambientais no desempenho preditivo

varia de algoritmo para algoritmo. Estudos cuja meta seja compreender a

relação entre o desempenho preditivo e a dimensão do espaço de caracterís-

ticas podem contribuir para a escolha de um ou mais algoritmos, de acordo

com os dados disponíveis;

2) Propostas relacionadas com o desenvolvimento de algoritmos de modelagem:

(a) Investigar novos modelos de Redes Neurais para aplicação na modelagem:

o modelo integrado ao openModeller é treinado através de uma estratégia

supervisionada e exige que pontos de ausência estejam contidos no con-

junto de treinamento. O fato de alguns algoritmos gerarem modelos de

distribuição apenas com pontos de presença é considerado uma vantagem.

Então, uma alternativa é utilizar modelos neurais com aprendizagem não-

supervisionada. Propõe-se investigar a aplicação dos Mapas Auto-Organi-

záveis de Kohonen (KOHONEN, 1982; HAYKIN, 2001);

(b) Propor uma versão paralela do algoritmo de Redes Neurais: uma versão

paralela do modelo neural implementado pode minimizar o impacto que

a dimensão do espaço de características e a quantidade de exemplos de

treinamento causam no tempo de treinamento. A paralelização se mos-

trou interessante em diferentes etapas do processo de modelagem (RODRI-

GUES et al., 2008; RODRIGUES; RODRIGUES; ROCHA, 2008b; RODRIGUES et

al., 2010b);
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(c) Propor uma versão adaptativa do algoritmo de Redes Neurais: espera-se

que um algoritmo de redes neurais adaptativo possa apresentar um me-

lhor desempenho preditivo a medida que a arquitetura da rede (número

de neurônios) se adapte ao longo do treinamento. A proposta é desenvol-

ver essa versão com base nos princípios da Tecnologia Adaptativa (NETO,

2002). A hipótese inicial é que, através de uma rede neural adaptativa, seja

possível obter a arquitetura ideal, evitando tanto modelos superajustados

(que apresentam overfitting), quanto modelos subajustados (que apresen-

tam underfitting);

3) Avaliar a parametrização dos demais algoritmos: os testes de variação dos pa-

râmetros (taxa de aprendizagem e momentum) do algoritmo de Redes Neurais

mostraram a influência dos seus valores iniciais no desempenho preditivo. É im-

portante investigar quais parâmetros de cada algoritmo podem apresentar essa

mesma influência. A proposta é realizar um estudo completo, testando todos os

parâmetros de um grupo maior de algoritmos (se possível, todos aqueles dispo-

níveis no openMedeller);

4) Persistência de modelos: a proposta é estabelecer padrões para o armazenamento

e para o compartilhamento de modelos de distribuição e dos resultados obtidos

em projetos de análise de desempenho dos algoritmos de modelagem. Esse tipo

de desenvolvimento pode contribuir com a realização de estudos mais amplos

sobre o desempenho dos algoritmos, incluindo a cooperação entre diferentes

grupos de pesquisa;

5) Investigar a aplicabilidade do algoritmo Jackknife na seleção de variáveis am-

bientais: a integração deste algoritmo ao openModeller teve como motivação a

hipótese de aplicá-lo na seleção de variáveis ambientais. É fundamental que esta

hipótese seja estudada e comparada com outros métodos potenciais, por exem-

plo, o Princípio da Descrição com Comprimento Mínimo (Minimum Description

Length) (RODRIGUES et al., 2011b). Portanto, esta atividade é prevista como tra-

balho futuro.
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Apêndice A -- O Algoritmo Jackknife

Uma das características importantes do processo de modelagem é o grande volume

de dados de entrada, que muitas vezes é fornecido para o algoritmo de modelagem.

Este volume de dados está relacionado principalmente com as variáveis ambientais ge-

orreferenciadas. Além da quantidade de variáveis compondo conjuntos volumosos, os

arquivos através dos quais essas variáveis são disponibilizadas geralmente são grandes.

Problemas com o tamanho dos arquivos podem ser contornados recortando a região de

interesse e utilizando apenas esse recorte como arquivo de entrada, cujo tamanho pode

ser consideravelmente menor. Os recortes podem ser realizados através de ferramentas

SIG. Por outro lado, para reduzir a quantidade de variáveis ambientais é necessário

conhecimento sobre o domínio e sobre a complexidade do problema. Em muitos casos

esse conhecimento a priori é o que se deseja descobrir.

Essa peculiaridade, definida pelo volume do conjunto de dados de entrada, está

relacionada com a dimensão do espaço de características. Quanto maior o espaço de

características, maior sua complexidade e, consequentemente, o tempo de processa-

mento dos algoritmos na busca por associações entre os dados tende a ser maior. Além

disso, os algoritmos induzirão modelos mais complexos.

Outro fator que pode estar relacionado ao volume de dados é a presença de ruído.

A probabilidade da existência de ruído nos dados é maior à medida que o volume de

dados cresce, principalmente se pontos de pseudo-ausência forem utilizados. Ruído

nos dados pode afetar a precisão dos modelos, já que alguns algoritmos de modelagem

são altamente sensíveis a ruídos nos dados de entrada. Um exemplo é o algoritmo

baseado em Redes Neurais, que não consegue criar a superfície de separação para al-

guns conjuntos de dados que contenham ruído, resultando em modelos pouco precisos

(HAYKIN, 2001), ou em outra palavras, com pouca capacidade de generalização.

Uma solução para minimizar esses problemas é a utilização de alguma técnica que

auxilie o usuário na tarefa de selecionar um subconjunto de variáveis ambientais, den-

tre todo conjunto disponível. Neste contexto, surge uma questão: é possível utilizar um

método de amostragem para selecionar um subconjunto de variáveis ambientais, ex-
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traindo ruído e contribuindo para um processo de modelagem mais rápido, sem afetar

a precisão do modelo gerado?

Visando tratar esta questão, uma hipótese inicial considerou a aplicação da técnica

denominada Jackknife, utilizada para estimar viés e variância de estimadores supos-

tamente viciados. Trata-se de uma técnica de amostragem, pois utiliza subamostras

construídas a partir da amostra original de dados, utilizadas para calcular as estimati-

vas.

A motivação exposta resultou na integração desta técnica à ferramenta openMo-

deller, como uma funcionalidade a ser aplicada na etapa de pré-análise. Duas versões

foram então desenvolvidas, uma sequencial e uma paralela (RODRIGUES et al., 2008).

A ideia é investigar a utilização da técnica para estimar a importância de cada variável

ambiental na predição do modelo de distribuição, ou em outras palavras, a influência

de cada variável no desempenho preditivo do algoritmo de modelagem.

As subseções seguintes descrevem os aspectos principais da técnica, das versões

implementadas e apresentam os resultados dos testes realizados. Os testes envolve-

ram apenas questões sobre o custo computacional da técnica, relacionado ao tempo de

execução. Por causa de limitações no cronograma da pesquisa, testes sobre a aplica-

bilidade da técnica na seleção das variáveis foram previstos como um dos trabalhos

futuros, apresentados no próximo capítulo.

A.1 Descrição Matemática

O Jackknife pode ser descrito resumidamente como segue (QUENOUILLE, 1956; EFRON,

1979):

Seja θ o parâmetro de interesse a ser estimado. Seleciona-se uma amostra original

de dados X de tamanho n:

X = {X1,X2,X3, . . . ,Xn} . (A.1)

Produz-se n amostras a partir da amostra original X , eliminando-se o i-ésimo

exemplo (i = 1, ...,n) em cada nova amostra:

X(i) = {X1, . . . ,Xi−1,Xi+1, . . . ,Xn} . (A.2)
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Denota-se por θ̂(i) o estimador de θ obtido a partir da amostra X(i):

θ̂(i) = θ̂(X1, . . . ,Xi−1,Xi+1, . . . ,Xn). (A.3)

Denota-se por θ̂ o estimador de θ a partir da amostra original, ou seja, com todos

os n exemplos. Pseudo-valores são então calculados:

θ̃(i) = nθ̂ − (n−1)θ̂(i) = θ̂ − (n−1)(θ̂(i)− θ̂). (A.4)

Calculando-se a média dos pseudo-valores θ̃(i), obtém-se o estimador Jackknife θ̃ 1
J

de θ , corrigido até ordem n−1:

θ̃
1
J = nθ̂ − (n−1)θ̂(·) = θ̂ − (n−1)(θ̂(·)− θ̂), (A.5)

onde (n−1)(θ̂(·)− θ̂) é o estimador Jackknife do viés, com θ̂(·) = ∑
n
i=1 θ̂(i)/n.

A.2 Jackknife Paralelo

É possível observar, a partir da descrição matemática, o comportamento essencial-

mente paralelo da técnica, uma vez que cada estimador é obtido a partir de uma amostra

independente das demais. Este comportamento torna o Jackknife computacionalmente

caro. Esta característica mostra que a implementação computacional da técnica atra-

vés do paradigma de programação paralela é bastante adequada. Dessa forma, após a

implementação de uma versão sequencial, foi desenvolvida uma versão paralela, utili-

zando a biblioteca MPI (Message Passing Interface) (DAME, 2006).

Para a versão paralela foi adotado o modelo mestre-escravo, apresentado na Figura

A.1. Neste modelo, o processo mestre distribui as tarefas para os processos escravos

e, após o processamento, recebe o resultado de cada um deles. No algoritmo Jackknife

paralelo, o processo mestre é responsável por determinar a partir de qual amostra X(i)

cada processo escravo irá calcular o parâmetro θ̂(i) (Equação A.3). Cada processo

escravo devolve ao processo mestre o valor do parâmetro calculado. O processamento

final é então realizado pelo processo mestre, que executa todos os demais cálculos

(Equações A.4 e A.5).

A aplicação da técnica na modelagem foi definida de forma que o processo mestre

determine qual variável ambiental será eliminada a cada iteração e os processos es-

cravos sejam responsáveis por executar o algoritmo de modelagem, utilizando o sub-
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Figura A.1: Modelo mestre-escravo aplicado na implementação da versão paralela
do Jackknife.

conjunto de variáveis ambientais, cada subconjunto sem a i-ésima variável. A ideia

é estimar o impacto da ausência de cada variável ambiental, de um determinado con-

junto de variáveis, na geração do modelo desejado. O parâmetro pelo qual este impacto

será medido depende do que se deseja, podendo ser qualquer medida associada com o

desempenho preditivo (precisão, erro, AUC etc.) do algoritmo de modelagem.

Na estratégia adotada para a versão paralela, o escalonamento das tarefas é di-

nâmico, isto é, a distribuição de processos aos processadores é realizada durante a

execução do programa de acordo com algum critério. O critério usado foi o balance-

amento de carga, ou seja, à medida que um processo escravo termina a execução de

uma tarefa, o processo mestre atribui uma nova tarefa a este processo escravo. Esse

procedimento ocorrerá até que todas as tarefas tenham sido concluídas.

A versão paralela do algoritmo foi implementada através da biblioteca MPI (DAME,

2006), uma biblioteca de troca de mensagens que tem por objetivo prover a comuni-

cação entre processos. Uma aplicação MPI adota um tipo de computação paralela

conhecida como SPMD (Single Program, Multiple Data) (QUINN, 2004).

A.3 Testes e resultados

Os resultados apresentados nesta seção foram publicados em um artigo no I2TS 2008

(7th International Information and Telecommunication Technologies Symposium) (RO-

DRIGUES et al., 2008). Os testes foram divididos em duas etapas. Na primeira etapa,
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os testes foram realizados em um computador com apenas dois núcleos. Esta fase teve

como objetivo principal validar o algoritmo desenvolvido. Na segunda etapa, os testes

foram realizados no cluster do projeto openModeller.

A.3.1 Testes preliminares

Os testes iniciais foram realizados em um computador com processador Intel Core 2

Duo de 1,66 GHz e 2 GB de RAM. O sistema operacional utilizado nesta arquitetura

foi o Ubuntu 7.04, uma distribuição do Linux.

Em todos os testes foi utilizado o comando time disponível no Linux. Este co-

mando mede o tempo de execução da aplicação, o tempo gasto pelas funções do sis-

tema durante a execução da aplicação, o tempo total desde o início da execução até

a finalização, a porcentagem da CPU que a aplicação obteve (tempo da aplicação +

tempo do sistema / tempo total), número de arquivos lidos e escritos pelo processo e o

número de faltas de página durante a execução do processo. Existem outras opções de

saída que podem ser ativadas pela linha de comando. Neste trabalho foi considerado

apenas o tempo total de execução do algoritmo.

Todos os testes foram realizados com o algoritmo de modelagem de distribuição

de espécies GARP, pois o algoritmo de Redes Neurais ainda não estava integrado ao

openModeller. Foram utilizadas 67 variáveis ambientais e o conjunto de dados da es-

pécie Stryphnodendron obovatum (descrito na Subseção 5.2.2). Os tempos de execu-

ção das duas versões, sequencial e paralela, foram medidos sob as mesmas condições

(hardware, dados de entrada e algoritmo de modelagem).

A versão sequencial do algoritmo Jackknife gastou 2045,9 segundos. A versão

paralela foi executada primeiramente com dois processos. Nesta execução, o algo-

ritmo gastou 2877,3 segundos. Com apenas dois processos, a execução no modelo

mestre-escravo implementado torna-se essencialmente sequencial. Além disso, existe

um overhead1 adicional devido à troca de mensagens entre os processos. Isto pode ser

comprovado observando-se o aumento no tempo total de execução, se comparado com

o tempo gasto pela versão sequencial.

Um novo teste foi realizado com a versão paralela do algoritmo, utilizando três

processos. Nesse teste, o algoritmo gastou 1299,9 segundos. Desta forma, pode-se

observar uma diminuição significativa no tempo total de execução, aproximadamente

38% mais rápido que a versão sequencial. Esse resultado indica que o uso adequado

dos núcleos disponíveis, pelos processos da aplicação, pode reduzir drasticamente o

1Sobrecarga de processamento (MACHADO; MAIA, 2002)
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tempo de execução do algoritmo Jackknife na ferramenta openModeller.

A.3.2 Testes no cluster

Uma vez comprovada a funcionalidade do algoritmo desenvolvido, foi realizado um

conjunto de testes no cluster do projeto openModeller. O cluster é um sistema SGI

Altix XE 1300 composto por um nó de entrada Altix XE 210 com dois processado-

res Xeon quad core 2.00GHz, 8 GB de RAM, disco rígido de 500 GB, SUSE Linux

10, além de 10 nós Altix XE 310, cada um com dois processadores Xeon quad core

2.00GHz, 8 GB de RAM e disco rígido de 250 GB, totalizando 80 núcleos.

O objetivo dos testes também foi medir o tempo de execução do algoritmo. Foram

utilizadas 244 variáveis ambientais e o conjunto de dados de ocorrência foi o mesmo

utilizado nos experimentos preliminares. Mais uma vez, o algoritmo de modelagem

escolhido foi o GARP. Assim como nos experimentos preliminares, mediu-se o tempo

de execução, tanto da versão sequencial quanto da versão paralela. Ambas as versões

foram testadas com a mesma arquitetura de hardware, os mesmos dados de entrada e o

mesmo algoritmo de modelagem. A versão sequencial, quando executada no cluster,

gastou 8001,9 segundos.

A versão paralela foi executada várias vezes com diferentes quantidades de proces-

sos. Uma vez que a execução com apenas dois processos apresenta um comportamento

essencialmente sequencial, além do overhead adicional, a quantidade de processos va-

riou de 3 a 80 (número total de núcleos disponíveis). Através do gráfico da Figura

A.2 é possível observar o comportamento da versão paralela, com base nos tempos de

execução, considerando as diferentes quantidades de processo.

Como é esperado em versões paralelas, houve uma diminuição significativa no

tempo total de execução à medida que o número de processos aumentou. No entanto,

essa diminuição do tempo de execução se estabiliza a partir de uma determinada quan-

tidade de processos.

Uma das características da ferramenta openModeller é a grande quantidade de

acesso ao disco (leitura e escrita) durante a sua execução, principalmente na leitura

das variáveis ambientais. Esta característica provoca concorrência no acesso ao disco

quando mais de um processo é executado em um mesmo nó. Portanto, é possível ob-

servar que o ganho mais significativo ocorre com até 10 processos, que é a quantidade

de nós do cluster. Quando o número de processos ultrapassa a quantidade de nós, e à

medida que este número aumenta, a diferença entre os tempos de execução diminui.

O menor tempo de execução foi 184,3 segundos, utilizando 68 processos. A partir
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deste ponto o tempo voltou a aumentar. É importante ressaltar que a troca de mensa-

gens sempre interfere negativamente no tempo de execução de um programa. Dessa

forma, a partir de uma determinada quantidade de processos, o benefício obtido pela

paralelização pode estabilizar, decrescer ou até mesmo ser neutralizado.

Figura A.2: Tempos de execução do algoritmo paralelo Jackknife, com diferentes
quantidades de processos.

Com o objetivo de obter uma medida sobre a diferença de desempenho entre a ver-

são paralela a versão sequencial, o Speedup (QUINN, 2004) foi calculado. O Speedup

pode ser definido matematicamente como:

Sp =
Ts

Tp
(A.6)

onde p é o número de processos, Ts é o tempo de execução do algoritmo sequencial e

Tp é o tempo de execução do algoritmo paralelo com p processos. A Figura A.3 mostra

o gráfico de Speedup obtido de acordo com cada quantidade de processos. O ideal é

um Speedup linear, ou seja, Sp = p, resultando em uma ótima escalabilidade.

Outra métrica de desempenho utilizada para avaliar os resultados foi a Eficiência

(QUINN, 2004). A definição formal de Eficiência é:

Ep =
Sp

p
. (A.7)

Esta medida estima quão boa é a utilização dos processadores disponíveis na reso-

lução do problema, comparada com a quantidade de esforço despendido na comunica-
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ção e sincronização (QUINN, 2004). Normalmente, a Eficiência é um valor entre 0 e 1.

A Figura A.4 mostra o gráfico de Eficiência obtido.

Figura A.3: Gráfico de Speedup entre as versões paralela e sequencial do Jackknife.

Figura A.4: Gráfico de Eficiência da versão paralela do Jackknife.

Quando o algoritmo foi executado com 62 processos, o tempo de execução teve

um pequeno, mas significante, aumento (Figura A.2) em relação ao tempo de execu-

ção com 61 processos. Este aumento no tempo de execução causou uma diminuição

no Speedup e na Eficiência, como pode ser observado nas Figuras A.3 e A.4. A con-

corrência de acesso a disco pode ter causado este comportamento. No entanto, novos

testes são necessários para uma análise mais detalhada e precisa.
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Apesar de o Speedup ser quase linear em um determinado intervalo de valores,

como pode ser observado na Figura A.3, é possível notar (Figura A.4) que o desem-

penho é melhor quando cada processador executa apenas um processo. Uma possível

razão para este comportamento é a concorrência de acesso a disco, uma vez que cada

nó do cluster tem apenas um disco rígido e 8 núcleos. Com até 10 processos, cada

processo é executado em um nó diferente. Com 11 ou mais processos, alguns proces-

sos são executados em diferentes núcleos do mesmo nó, compartilhando os dados no

mesmo disco, contribuindo para tornar o Speedup não linear.

A execução do algoritmo Jackknife paralelo com 68 processos foi aproximada-

mente 95% mais rápida que a execução com 3 processos (4122,1 segundos) e quase

98% mais rápida que a versão sequencial. Estes resultados indicam que, a escolha ade-

quada do número de processos reduz drasticamente o tempo de execução do algoritmo

Jackknife na ferramenta openModeller. Dessa forma, a estratégia de paralelização pro-

posta e implementada se mostrou adequada.
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