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Abstract 

Inductive learning systems aim to induce a general description — hyphotesis — of 
concepts from instances — examples — of these concepts. Among the wide variety of 
techniques used in inductive learning systems, the decision tree-structured paradigm 
has been established as the determinant form for rule-based data analysis. Although 
decision trees are a simple formalism, they are capable of capturing knowledge which 
is useful to solve new problems. A tree induction program takes a set of examples 
— training set — and generates a decision tree classifying them. The examples in 
the training set are described as vectors of attribute-value. This description is called 
attribute base. 

The induction algorithms can operate in a non incremental or incremental mode. In 
•the former case, the algorithm infers a concept once, based on the entire set of available 
training instances. In the incremental case, the algorithm revises the current concept 
definition, if necessary, in response to each newly observed training instance. 

Sometimes the initial attributes — referenced as primitive features — used to describe 
the examples are not directly relevant to the concept but, when conveniently combined 
generating new features, can become highly representative for the expression of the 
concept. When new features are constructed and then used to form generalized concept 
descriptions, the feature construction process becomes a form of constructive induction. 

This works presents two algorithms for induction of decision trees. One incremental, 
the other non incremental, for set of training instances having boolean-value attributes. 
An algorithm for prunning the binary decision tree to give statistical reliability is also 
presented. It also presents tree constructive induction algorithms for automatic feature 
construction for boolean-value attributes which improve the decision tree induced by the 
two previous algorithms. The implementations gave rise to two experimental learning 
environments. 
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Introdução 

Aprendizado é a essência da Inteligência [McDonald 89] 

Considerando essa afirmação, nota-se que uma das características da inteligência é 
sua habilidade para aprender. Aprendizado pode ser definido em termos gerais como 
um processo no qual sistemas inteligentes adquirem conhecimento e melhoram suas 
habilidades 1Kocabas 911. 

Aprendizado de Máquina - AM - é uma área de pesquisa em Inteligência Artificial 
- IA - que estuda métodos computacionais para adquirir novos conhecimentos, novas 
habilidades e novos meios de organizar o conhecimento existente, incorporando carac-
terísticas dos seres humanos no processo de aprendizado. Aprendizado de Máquina 
é uma área importante em Inteligência Artificial já que a capacidade de aprender é 
essencial paia um comportamento inteligente. 

Um dos objetivos de Aprendizado de Máquina é auxiliar a automação do processo de 
aquisição de conhecimento na construção de Sistemas Baseados em Conhecimento. Um 
outro objetivo mais teórico é entender o próprio processo de aprendizado — que foge 
do escopo deste trabalho. 

São várias as estratégias de Aprendizado de Máquina. Uma das estratégias utiliza-
das para acelerar o processo da aquisição, amplamente defendida por Donald Michie 
[Michie 90] e outros, é o Aprendizado Indutivo por Exemplos que têm sido usada fre-
quentemente com relativo sucesso comercial. Nesta estratégia de aprendizado o sistema 
deve induzir a descrição do conceito através de processos de generalização e especia-
lização, realizados sobre os exemplos e, opcionalmente, contra-exemplos do conceito. 

Entre os sistemas que adotam a estratégia de Aprendizado por Exemplos estão os sis-
temas da família TDIDT - Top Down Induction of Decision Trees. Os elementos desta 
família se caracterizam por construir árvores de decisão para tarefas de classificação. 

O algoritmo geral dos sistemas da família TDIDT começa com um conjunto de exemplos 
de aprendizado E — conjunto de treinamento — e uma árvore de decisão vazia, que é 
construída gradualmente até que classifique corretamente os exemplos do conjunto E. 

Os algoritmos desta família podem ser classificados em incirmentais e não incrementais. 
No primeiro caso, a árvore vai sendo construída exemplo a exemplo; um novo exemplo, 

1 







Capítulo 1 

Aprendizado de Máquina 

1.1 Introdução 

Inteligência Artificial é uma área de pesquisa da Ciência da Computação. Entre seus 
objetivos está a construção de máquinas "inteligentes". Isto sugere, implicitamente, o 
conceito de Aprendizado de Máquina, uma vez que, para ser "inteligente" é necessário 
conhecimento e aprendizado. 

Pode-se considerar que o ser humano está pré-programado para o aprendizado. Ainda 
recém-nascido ele possui reflexos e é curioso por natureza, sendo uma das essências da 
inteligência humana a capacidade de aprender. O ser humano aprende utilizando seus 
sentidos através da experiência, ouvindo e interpretando o que lhe é dito, etc. Isto é, 
aprende ampliando o alcance do conhecimento que já possui, através de reordenações 
sucessivas. 

Segundo Charniak & McDermott [Charniak 86): 

Para um organismo aprender, ele já deve saber muita coisa. O aprendizado 
começa com a organização do conhecimento, que vai crescendo e ficando 
melhor organizado. Sem uma forte indicação do que aprender, nada será 
aprendido. 

Em contraste, o computador não possui o programa inicial para procurar por in-
formações e realizar aprendizado em geral. Portanto, é bom ressaltar que os paradigmas 
e técnicas de Aprendizado de Máquina que serão discutidos neste trabalho, possuem 
um alvo bem mais limitado do que o aprendizado humano. 

Aprendizado de Máquina é uma subárea de Inteligência Artificial, que tenta incorporar 
aspectos da capacidade humana de aprender. Neste sentido, lida com métodos com-
putacionais que fazem com que as máquinas "aprendam". Este "aprender" significa 
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chegar a novas conclusões através do conhecimento existente ou disponível, fazendo 
com que existam mudanças na forma como são realizadas as tarefas. 

Segundo Carbonell & Langley [Carbonell 87] 

Aprendizado de Máquina é a área que estuda métodos computacionais apro-
priados para a aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades e novas 
formas de organização do conhecimento já existente. 

Michie [Michie 90] diferencia Aprendizado de Máquina em geral do Aprendizado de 
Máquina tipo IA e segundo ele: 

Um sistema de Aprendizado de Máquina (do tipo IA) usa dados de amos-
tra — denominado conjunto de treinamento — para gerar e atualizar sua 
base, para modificar a sua representação a fim de melhorar seu desempe-
nho na classificação de outros dados da mesma fonte, assim como — este 
é o aspecto característico de IA — o sistema deve ser capaz de comuni-
car aos usuários sua base atualizada ou o aumento de sua representação 
de uma forma que o usuário possa entender e verificar mentalmente. Caso 
contrário, a máquina simplesmente gera uma descrição mas não um con-
ceito. Em IA estamos interessados no desenvolvimento de estruturas de 
informação que podem ser interpretadas pelo cérebro humano. 

Segundo Michie, a necessidade de que as novas teorias e descrições geradas sejam en-
tendidas pelos seres humanos não é uma necessidade meramente acadêmica, mas uma 
exigência das empresas comerciais e industriais. 

A próxima seção apresenta um modelo simples de um sistema de aprendizado de 
máquina. O restante do Capítulo abordará a evolução da pesquisa em AM através 
de um breve histórico e a diversas linhas de pesquisa que a compõem. 

1.2 Modelo de Sistemas de Aprendizado 

Simon [Simon 83] propôs um modelo de sistemas de aprendizado que engloba os se-
guintes componentes: 

1. Ambiente 

2. Unidade de Aprendizado 

3. Base de Conhecimento 
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de hipóteses possui a habilidade de reconhecer quando os exemplos de treinamento ob-
servados são suficientes e quando exemplos de treinamento adicionais são necessários. 
Juntamente com Utgoff, também definiu o conceito de linhas indutivas para algoritmos 
de aprendizado indutivo [Mitchell 80,Mitchell 82]. 

Quinlan [Quinlan 83] obteve alguns limites na relação entre o tamanho de uma amostra 
de treinamento e a complexidade da função que pode ser confiavelmente aprendida 
usando essa amostra de treinamento/Porém, o maior impacto nesta linha de pesquisa 
de AM surgiu com a publicação do á,rtigo de Valiant [Valiant 84] que definiu a noção 
de aprendizado Provavelmente Aproximadamente Correto2  — PAC. 

Esta definição requer que o algoritmo de aprendizado apresente uma hipótese que, com 
uma alta probabilidade, seja uma boa aproximação do conceito fonte [Haussler 88]. As 
questões pertencentes a esta definição levaram a pesquisar, qual é a probabilidade de 
serem classificados corretamente novas observações, e qual a probabilidade da certeza 
que a hipótese produzida pelo algoritmo é aproximadamente correta. 

A estrutura proposta por Valiant prevê os limites no número de exemplos de treina-
mento exigido — por uma dada linha indutiva — para dar uma alta confiabilidade ao 
resultado dado pelo algoritmo de aprendizado. Este número de exemplos é chamado 
complexidade da amostra da linha indutiva. Se o número de exemplos de treinamento 
usado no aprendizado for maior que a complexidade da amostra, então a confiabilidade 
de que os resultados do algoritmo de aprendizado estão corretos, é grande. 

A idéia básica é analisar a expressividade do espaço de hipóteses. Se o espaço de 
hipóteses H é muito pequeno, então é pouco provável que o algoritmo de aprendizado 
terá sucesso em descobrir uma hipótese f pertencente a H, que seja consistente com os 
exemplos de treinamento. Consequentemente, se f for encontrado, então f é uma boa 
aproximação para a hipótese correta [Shavlik 90]. 

Este artigo entusiasmou vários pesquisadores da área de Teoria da Computação a fim 
de explorar as consequências desta definição. Foram provadas condições necessárias e 
suficientes para o aprendizado de várias classes de funções [Haussler 88]. 

1.4.2 Algoritmos de Aprendizado Simbólico 

Aprendizado simbólico é uma técnica que explora representações de estrutura gráfica ou 
lógica, no lugar de métodos estatísticos ou numéricos. Os sistemas aprendem descrições 
simbólicas representando conhecimento de mais alto nível, e fazem fortes suposições 
estruturais sobre os conceitos a serem adquiridos [Castineira 90]. 

Um sistema que utiliza este tipo de representação é o ID3 de Quinlan [Quinlan 86b, 
Quinlan 87a,Quinlan 87b] para aprendizado de árvores de decisão, outro sistema é o 

2Probably Approximately Correct. 



Capítulo 1. Aprendizado de Máquina 	 10 

programa de Winston [Winston 75], que aprende conceitos no mundo dos blocos. 

Esta técnica de aprendizado será vista no próximo capítulo por ser a linha de pesquisa 
seguida pelo trabalho de dissertação. 

1.4.3 Clustering e Descoberta 

Clustering é usualmente visto como um processo para agrupar objetos físicos ou abs-
tratos dentro de classes de objetos similares. Para isto, é necessário definir uma medida 
de similaridade entre os objetos e então aplicar esta medida para determinar as classes 
em que serão agrupados os objetos. Diversos trabalhos desenvolvidos nesta linha de 
aprendizado enfatizam que os objetos devem ser agrupados, não apenas porque eles são 
similares em relação a uma dada medida, mas porque agrupados, eles representam uma 
certa classe conceitual, chamada Clustering Conceitual [Michalski 83b]. 

No clustering conceitual a configuração de objetos forma uma classe apenas se é descrita 
por um conceito através de um conjunto pré-definido de conceitos [Kocabas 91]. A 
classifição de objetos é realizada dentro de hierarquias formando uma rede conceitual. 
Os vários métodos de clustering existentes se diferenciam na forma em que agrupam os 
objetos em classes. 

Kocabas define o problema de classificação em clustering conceitual da seguinte forma: 

Dados: 

1. um conjunto de objetos 

2. um conjunto de atributos para ser usado para caracterizar objetos 

3. o número de clusters desejado 

4. conhecimento sobre limitações do problema, propriedades dos atributos e um 
critério de avaliação da qualidade das classificações construídas 

Encontrar: 

uma hierarquia de classes de objetos, na qual cada classe é descrita por 
um conceito complexo (usualmente disjuntivo), baseado em um conjunto 
de atributos. Subclasses da classe pai e suas próprias subclasses devem ter 
uma descrição similar e devem otimizar um critério assumido. 

Estruturar objetos dentro dessas hierarquias é chamado clustering conceitual conjuntivo 
se os conceitos complexos que descrevem os clusters são conjuntivos. 
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Em análise de dados convencionais, a similaridade entre dois objetos quaisquer é ca-
racterizado pelo valor de uma função de similaridade aplicada a descrições simbólicas 
de objetos. No clustering conceituai, a similaridade entre os objetos aebé chamada 
de coesão conceitua], definida como: 

coesão-conceitual(a, b) = f (a, b, E, C) 

onde E são os objetos mais próximos e C é um conjunto de conceitos que estão dis-
poníveis para descrever a e b juntos [Kocabas 91]. 

Os algoritmos mais conhecidos que utilizam este método são o COBWEB [Fisher 87] e 
o CLUSTER/2 [Michalski 83a]. 

Aprendizado por Descoberta é uma forma de aprendizado onde a aquisição de co-
nhecimento é feita sem auxilio de um "professor". Nesta estratégia, o aprendiz analisa 
e observa entidades e determina alguns subconjuntos destas entidades que serão agru-
pados em certas classes, isto é, conceitos. Um exemplo clássico de sistemas que utilizam 
estes métodos é o programa AM* de Lenat [Lenat 77]. 

O programa AM* descobre novos conceitos matemáticos e relações entre eles. Estes 
conceitos são descobertos através de busca em algumas centenas de regras heurísticas, 
em um espaço de conceitos parcialmente desenvolvidos. Em uma aplicação de AM* foi 
descobertó o conceito de "Multiplicação". Uma das regras heurísticas de AM* é 

Se f é uma operação interessante, 
Então faça seu inverso 

Neste caso, onde f = Multiplicação, AM* definiu e estudou a relação "divisores de". 

Clustering e Descoberta são algoritmos não supervisionados. O objetivo destes algorit-
mos é, através de alguns atributos, buscar as "regularidades" dos mesmos até chegar 
a um conceito. Uma das dificuldades é encontrar técnicas que descobrem estas "re-
gularidades" que variam entre as diversas aplicações. Aprendizado por Descoberta 
busca relações mais complexas entre os atributos do que o método de Clustering, que 
simplesmente busca as regularidades e coloca-as na forma de clusters. 

1.4.4 Aprendizado Baseado em Explicação 

A maneira mais simples de falar sobre Aprendizado Baseado em Explicação — ABE — 
é no contexto do aprendizado de macro operadores [Shavlik 90,Nicoletti 93a]. 

Considere um resolvedor de problemas que trabalha aplicando operadores que transfor-
mam um estado inicial — P (descrição do problema) em um estado final — S (solução 
do problema). 
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Como existem muitos operadores que podem ser aplicados a cada estado, o resolvedor 
de problemas deve conduzir uma busca de maneira a evidenciar qual a sequência de 
operadores que conduz à solução. Uma maneira de acelerar a solução do problema é 
reter um conjunto de problemas previamente resolvidos e suas correspondentes soluções 
(i.e., pares da forma < P,S >). Assim sendo, para cada novo problema a ser resolvido, 
verifica-se se o referido problema já foi resolvido anteriormente. Esta estratégia apenas 
produz resultados se o mesmo problema precisar novamente ser resolvido. 

Uma possível alternativa é generalizar < P,S >, eliminando detalhes irrelevantes e 
substituindo constantes por variáveis (x), de maneira a obter < P*(x), S*(x) > a 
partir de < P,S >. Novos problemas podem, então, ser comparados com P*(x). Se 
uma correspondência for encontrada, os valores de x estabelecidos pela correspondência 
são substituídos em S*(x) para obter a solução. 

Este par generalizado de problema/solução < P*(x),S*(x) > pode ser visto como um 
novo macro operador. A chave do aprendizado baseado em explicação está no registro 
dos passos na resolução do problema P de maneira a obter S. Este registro fornece a 
informação necessária para a generalização de < P, S >; tal registro é frequentemente 
chamado de explicação, uma vez que explica como a solução foi alcançada. O sistema de 
ABE analisa esta explicação para poder extrair < P*(x),S*(x) > e, consequentemente, 
aprender um novo macro operador. 

Via de regra a explicação é o próprio trace das ações do solucionador de problemas. 
Geralmente a generalização de uma explicação de um problema específico é obtida 
através do uso de unificação [Nilsson 80]. 

Sistemas ABE lembram versões generalizadas de soluções pressupondo que isto irá 
acelerar a solução de problemas futuros. Pode acontecer, entretanto, que o fato de 
lembrar soluções generalizadas traga inconvenientes. Se o novo problema a ser resolvido 
é similar a um anterior cuja solução generalizada está armazenada, este novo problema 
pode facilmente ser solucionado, usando para tanto a solução generalizada disponível. 
Entretanto, existe o tempo de busca a ser considerado — se um problema similar já 
solucionado não for encontrado, este tempo é perdido. Além do mais, dependendo 
da quantidade de pares problema/solução armazenados, as vezes o tempo de busca 
do problema e recuperação da solução pode ser maior do que uma nova resolução do 
problema. Esse problema é conhecido como utility problem [Minton 87]. 

Generalização Baseada em Explicação 

Mitchell [Mitchell 86] apresentou um formalismo chamado de Generalização Baseada 
em Explicação — GBE. Este formalismo utiliza métodos dedutivos para fazer gene-
ralizações sobre o exemplo de treinamento, e é capaz de justificar estas generalizações 
através de uma explicação de como o exemplo satisfaz a definição do conceito, utilizando 
uma árvore de prova e regras de inferência expressas na teoria do domínio. 
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1. criação de uma explicação que prova que o exemplo de treinamento é uma instân-
cia positiva do conceito, e que separa as características relevantes do exemplo, das 
irrelevantes. Os nós terminais da árvore de explicação resultante devem ser ope-
racionais. Como a explicação constitui-se em uma prova, em geral sua construção 
envolve as complexidades relacionadas à prova de teoremas, 

2. análise da explicação para determinar as restrições nos valores dessas carac-
terísticas que sejam suficientes para que a estrutura de explicação possa ser 
aplicada de uma maneira geral, isto é, encontrar a versão mais geral da prova, 
consistente com a teoria do domínio. 

Como ilustração é mostrado a seguir um exemplo de Mitchell. A meta é aprender a 
reconhecer pares de objetos (X, Y) de modo que se possa empilhar X em Y. O exemplo 
foi alterado por Van Harmelen e Bundy [Van Harmelen 88] para a notação Prolog. 

Conceito Meta: 

local_a_empilhar(X,Y) mais_leve(X,Y). 

Exemplo de Treinamento: 

em_cima(caixal,mesal). 
volume(caixa1,10). 
e_uma(caixal ,caixa). 
e_uma(mesal,mesa). 
cor(caixal,vermelho). 
cor(mesal,azul). 
densidade(caixa1,10). 

Teoria do Domínio: 

mais_leve(X,Y) peso(X,W1), peso(Y,W2), menor(W1,W2). 
peso(X,500) e_uma(X,mesa). 
peso(X,Y) volume(X,V), densidade(X,D), mult(V,D,Y). 
mult(V,D,Y) Y is D * V. 

Critério de Operacionalidade: 

operacional(Meta) 

membro(Meta,[mult(_,_),menor(_,_),em_cima(_,_ 9 

volume(...,..),e_uma(„),cor(„),densidade(_,_)]). 
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Figura 1.4: Uma Rede Neural de Três Camadas 

mento da subtração de números com múltiplas colunas. 

A técnica de Aprendizado Indutivo Direcionado pelo Conhecimento — AIDC — é se-
melhante ao Aprendizado Baseado em Explicação no que se refere à construção de 
explicações geradas pelo sistema. A diferença está no tipo de conhecimento que é 
utilizado. Enquanto que o Aprendizado Baseado em Explicação se caracteriza, prin-
cipalmente, por sumarizar as regras dentro de regras macro, o AIDC dá ênfase aos 
defeitos3  existentes no conhecimento do sistema de aprendizado, isto é, os dados estão 
imperfeitos, incompletos ou são intratáveis computacionalmente. Uma tentativa de so-
lucionar estes problemas é através de métodos indutivos de aprendizado, pois um dos 
maiores desafios para AM é descobrir meios de "usar o conhecimento para adquirir 
mais conhecimento" [Shavlik 90]. 

Este método, geralmente, é utilizado em conjunto com outros métodos como Redes 

3Mitchell et ali chamou de Problema da Teoria Imperfeita [Mitchell 86]. 
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Problema 1.1 Problema 1.2 

A C 

  

Dado RO = NY 

 

Dado AB > CD 

Prove AC> BD Prove RN = OY 

Figura 1.5: Problemas de Geometria com Segmentos 

AB 	> C D 
BC > BC 

Então ... 

Este raciocínio é logo descartado por absurdo — proveniente da correspondência entre 
o sinal "=" e o ">". Para chegar na solução é necessário mapear somente "uma" 
ocorrência do sinal "=" no 

Assim como é difícil estabelecer as correspondências válidas em um mapeamento por 
analogia, é mais difícil ainda estabelecer a sua inversão válida. 

No segundo exemplo é apresentado ao estudante o mesmo Problema 1.1 — Figura 
1.5 — e, logo a seguir, o Problema II ilustrado na Figura 1.6. Neste caso, a resolução 
do problema por analogia faz, diretamente, a correspondência de retas com ângulos, 
bem como de igualdade com congruência: 

BAC = DAE 
CAD = CAD 

BAC +CAD = CAD DAE BAD = CAE 

Um outro exemplo clássico de analogia é o utilizado em testes de inteligência. A Figura 
1.7 mostra um problema simples deste tipo onde várias figuras — A,BeC— são 
apresentadas ao sujeito e a seguinte pergunta é a ele colocada: 

A está para B como C está para ? 

As possíveis respostas são 1, 2 ou 3. 

Uma forma simples de resolver este problema é dada pelo seguinte algoritmo [Sterling 86] 

Encontrar uma regra que relaciona A com B 
Aplicar a regra a C para obter a figura X 
Encontrar X (ou semelhante) entre as possíveis respostas. 
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Problema II 

Dado BAC = DAE 

Prove BAD = CAE 

A 	  E 

Figura 1.6: Problema de Geometria com Ângulos 

é para 

  

C 

 

3 

Figura 1.7: Teste de Inteligência 

No problema ilustrado na Figura 1.7, a posição dos quadrados e triângulos do tipo 
das figuras A e B — dimensionados apropriadamente — está trocada. A resposta 

óbvia é trocar o quadrado e o triângulo do tipo V na figura C. A figura resultante é a 
correspondente à resposta 2. 

Aprendizado por Analogia é uma ferramenta útil na resolução de problemas. Entre-
tanto, os problemas devem ser suficientemente semelhantes para que a analogia possa 
ser estabelecida diretamente. Caso contrário, o método por analogia serve apenas para 
"sugerir" soluções para o problema sendo tratado, para fornecer idéias iniciais sobre 
um conceito ou solução, que devem ser elaborados e depurados para serem convertidos 
numa solução final. 

Winston [Winston 80] foi um dos primeiros pesquisadores a desenvolver algoritmos com 















Capítulo 2 

Aprendizado Simbólico 

A abordagem simbólica está baseada na hipótese do sistema de símbolos físicos, definida 
por Newell e Simon [Newell 76] da seguinte forma: 

O sistema de símbolos físicos consiste em um conjunto de entidades, deno-
minadas símbolos, que são padrões físicos que podem ocorrer como com-
ponentes de outro tipo de entidade denominada expressão (ou estrutura 
simbólica). Assim, uma estrutura simbólica é composta de diversas instân-
cias (tokens) de símbolos relacionados de alguma forma física. Em qualquer 
instante, o sistema conterá uma coleção dessas estruturas simbólicas. Além 
dessas estruturas, o sistema também contém uma coleção de processos que 
operam sobre expressões para produzir outras expressões: processos de cria-
ção, modificação, reprodução e destruição. O sistema de símbolos físicos é 
uma máquina que produz através do tempo uma coleção evolutiva de estru-
turas simbólicas. Tal sistema existe em um mundo de objetos mais amplos 
do que as próprias expressões simbólicas. 

Eles então declaram a hipótese como: 

Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos: um sistema de símbolos físicos 
possui os meios necessários e suficientes para ação inteligente. 

Deve ser ressaltado que esta hipótese é apenas uma hipótese. Até os dias de hoje não 
parece haver meios de provar (ou contestar) essa hipótese através de uma prova lógica 
formal. Portanto, ela está sujeita apenas a uma validação empírica. 

O acúmulo de representações simbólicas é o modelo para o aprendizado dentro do 
paradigma simbólico de IA. Quando um sistema aprende alguma coisa, é porque este 
acrescentou algum tipo de informação ao seu conhecimento. Esta é uma característica 
do aprendizado dentro do paradigma simbólico. A nova informação é representada 

27 
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simbolicamente. Assim, o aprendizado é basicamente um processo de construção de 
estruturas simbólicas que o sistema suporta [Partridge 911. 

Em outras palavras, aprendizado simbólico é uma técnica que explora representações 
de estruturas gráficas ou lógicas, no lugar de métodos estatísticos ou numéricos. Estes 
sistemas aprendem descrições simbólicas que representam um conhecimento de alto 
nível, fazendo fortes suposições estruturais sobre os conceitos a serem adquiridos. 

Neste paradigma de AM, a ênfase está em descobrir princípios gerais de aprendizado, 
independente do domínio de aplicação. 

O restante deste Capítulo abordará alguns conceitos relacionados ao aprendizado sim-
bóli co. 

2.1 Aprendizado Indutivo e Dedutivo 

Dedução é definida como inferência logicamente correta, isto é, a conclusão obtida 
de várias premissas iniciais verdadeiras sempre preserva a verdade. A inferência atua 
somente nas informações contidas no conhecimento, nada além disso [Raggett 92]. Um 
exemplo de sistema que utiliza dedução são Sistemas de Aprendizado Baseado em 
Explicação — seção 1.4.4, página 11. 

Indução é a forma de inferência lógica que permite que conclusões gerais sejam obtidas 
de exemplos particulares. É caracterizado como o raciocínio que parte do específico 
para o geral, do particular para o universal, da parte para o todo. Hipóteses geradas 
pela inferência indutiva podem ou não preservar a verdade. 

As inferências feitas pelos métodos de indução e dedução relacionadas com aprendi-
zado necessitam, em sua base, de um conhecimento de fundo. O conhecimento de 
fundo contém conceitos gerais e específicos do domínio para interpretar as premissas 
na realização da tarefa de inferência. Isto inclui conceitos aprendidos anteriormente, 
restrições do domínio, hipóteses candidatas, metas a serem inferidas, métodos para 
avaliar as hipóteses candidatas, etc. 

A relação entre os métodos de indução e dedução é mostrada na Figura 2.1 [Michalski 87]. 

O conhecimento utilizado por estes métodos é representado como argumentos. Um 
argumento é uma coleção de enunciados que estão relacionados uns com os outros. Um 
destes enunciados é a conclusão e os demais são chamados de premissas ou axiomas 
[Salmon 81]. 

Considere o seguinte exemplo de argumento lógico dedutivo: 

Todo cachorro é amigo do homem 

Rex é um cachorro 
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Premissas 	Induçã° 
Asserções 

Fatos 	Dedução 

  

  

  

 

Hipóteses 
Regras 

 

  

Conhecimento de Fundo 

Figura 2.1: Relação entre Dedução e Indução 

Rex é amigo do homem 

Neste caso, o argumento é formado por três enunciados. Os dois primeiros enunciados 
são as premissas e o terceiro e a conclusão. 

A seguir, são mostrados exemplos de argumento dedutivo e indutivo, onde as premissas 
aparecem primeiro e a conclusão é identificada com o símbolo 

Argumento dedutivo: 

Todos os quadrúpedes têm cabeças 

Todos os cavalos são quadrúpedes 

—> Todos os cavalos têm cabeça 

Argumento indutivo: 

Todos os cavalos que foram observados tinham cabeça 
—> Todos os cavalos têm cabeça 

Argumentos dedutivos e argumentos indutivos atendem à finalidades diversas. O argu-
mento dedutivo destina-se a deixar explicito o conteúdo das premissas, enquanto que o 
argumento indutivo destina-se a ampliar o alcance de nossos conhecimentos. A relação 
que há entre a generalização científica e a observação de evidências é do tipo indutivo. 

A validade de um argumento dedutivo depende, exclusivamente, da relação que se 
estabelece entre as premissas e a conclusão. Dizer que um argumento dedutivo é válido, 
significa dizer que as premissas estão de tal modo relacionadas com a conclusão que 
quando as premissas são verdadeiras a conclusão também o será. Validade é uma 
propriedade dos argumentos — que são uma coleção de enunciados — e não uma 



Argumentos .Dedutivos Argumentos Indutivos 

Se todas as premissas são verdadeiras 
a conclusão é verdadeira 

Toda a informação do contendo factual 
da conclusão já está, pelo menos impli-
citamente, nas premissas. 

Se todas as premissas são verdadeiras, 
a conclusão é provavelmente verdadei-
ra — mas não necessariamente verda-
deira — com exceção dos argumentos 
matemáticos indutivos. 

A conclusão contém informação que ex-
cede a das premissas. 

Capítulo 2. Aprendizado Simbólico 	 30 

propriedade dos enunciados isoladamente considerados. Verdade, por outro lado, é 
uma propriedade de enunciados isolados, não de argumentos. 

A Tabela 2.1 mostra um resumo das características básicas que distinguem os argu-
mentos dedutivos dos indutivos [Castineira 90[: 

Tabela 2.1: Argumentos Dedutivos versus Indutivos 

2.2 Aprendizado Indutivo por Exemplos 

A inferência indutiva e a estrutura básica para guiar a busca em aprendizado indutivo 
é descrito em [Shaw 90] da seguinte forma: 

... inferência indutiva é um processo de solução de problemas que obtém 
soluções — descrições do conceito indutivo — através de busca e de uma 
sequência de transformações. Generalização e especialização são passos es-
senciais quando se faz inferência indutiva. Se a descrição do conceito Q é 
mais geral que a descrição do conceito P, a transformação de P para Q é 
chamada generalização, e a transformação de Q para P é chamada espe-
cialização. P é dito ser mais geral que Q se (e apenas se) P cobre mais 
instâncias que Q.  Inferência indutiva pode ser vista como um processo que 
faz iterações sucessivas de generalização e especialização nas descrições do 
conceito, e é consistente com todos os exemplos. Então, relações gene-
ralização/especialização entre descrições de conceito fornecem a estrutura 
básica para guiar a busca em aprendizado indutivo. 

Aprendizado Indutivo é o processo de inferência indutiva através de fatos fornecidos por 
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proposicional. Consequentemente, apenas aqueles conceitos expressos na lógica pro-
posicional são candidatos a serem aprendidos por um sistema que usa uma linguagem 
baseada em atributo-valor. Esta forte restrição não permite representar objetos estru-
turados nem relações entre objetos ou entre seus componentes — aspectos relevantes 
das instâncias de treinamento, os quais de algum modo poderiam caracterizar o con-
ceito sendo aprendido, não podem ser representados. Além disso, algumas descrições 
relacionais, descritas em uma linguagem baseada em atributo-valor podem ser extensas, 
inexatas e algumas vezes completamente incompreensíveis pelos seres humanos. 

Assim, domínios onde descrições relacionais são importantes para o aprendizado de um 
conceito, não são apropriados para os métodos de aprendizado baseados em atributo-
valor. 

2.5 Considerações Finais 

Neste Capítulo foram apresentados alguns conceitos utilizados em AM, como indução 
e dedução. Um outro conceito enfocado foi a incrementalidade de um algoritmo de 
AM, isto é a forma como este opera na manipulação dos exemplos para construção 
da árvore de decisão na indução de um conceito; e o aprendizado construtivo como 
forma de ampliar o espaço de representação da linguagem de representação do conceito 
aprendido. 

Os conceitos apresentados foram abordados dentro do paradigma de aprendizado sim-
bólico, onde as informações são manipuladas através de estruturas gráficas ou lógicas. 
Dentro do paradigma simbólico, o aprendizado indutivo de conceitos através de exem-
plos é um dos mais utilizados. Neste tipo de aprendizado os conceitos aprendidos podem 
ser representados utilizando árvores de decisão como linguagem de descrição quando os 
•exemplos do conceito — conjunto de treinamento — são representados como vetores 
de atributo-valor. 

O próximo Capítulo mostra em maiores detalhes o aprendizado de conceitos através da 
construção de uma árvore de decisão utilizando um conjunto de exemplos. 







Ruim Bom 

Temperatura 

normal 

Rotação do Motor 

alta baixa 

Capítulo 3. Aprendizado de Árvores de Decisão 	 39 

Bom 

Figura 3.1: Árvore de Decisão para Diagnóstico do Estado do Motor (a) 

dade até chegar aos nós folhas. Percorrendo a árvore da Figura 3.1, tem-se as seguintes 
regras: 

Se 	temperatura do motor está alta 
Então motor está ruim 

Se 	temperatura do motor está normal 
E 	a rotação do motor está baixa 
Então motor está ruim 

Se 	temperatura do motor está normal 
E 	a rotação do motor está normal 
Ou 	a rotação do motor está alta 
Então motor está bom 

Pode ser observado que nem todos os atributos são necessários para que a árvore de 
decisão classifique os exemplos. Estes atributos são chamados irrelevantes. Por exemplo 
o atributo tempo de uso não foi considerado na construção da árvore da Figura 3.1. 
Estes atributos irrelevantes demonstram a importância em utilizar uma medida de 
avaliação para determinar qual a hierarquia da relevância dos atributos. Se a árvore 
de decisão fosse construída utilizando outro atributo como raiz, o resultado poderá ser 
uma árvore mais complexa e ramificada do que a da Figura 3.1, gerando regras menos 
eficientes pois estas terão mais condições e serão mais numerosas. Por exemplo se fosse 
escolhido o atributo rotação do motor para ser a raiz da árvore. A árvore gerada seria 
a mostrada na Figura 3.2. 

A seguir é apresentado uma família de algoritmos de AM que utiliza árvores de decisão 
para representar conceitos. 



Temperatura 

Temperatura 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Ruim 

Uso 

Bom 

Uso 
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Rotação do Motor 

baixa 	 alta 

Ruim 

  

Bom 

    

Figura 3.2: Árvore de Decisão para Diagnóstico do Estada do Motor (b) 

3.2 Família TDIDT 

Top Down Induction of Decision Tree — TDIDT — é uma família de sistemas de apren-
dizado que são caracterizados por representar o conhecimento adquirido através de 
árvores de decisão. 

Esta forma de representação, relativamente simples, não tem o poder expressivo de 
redes semânticas ou outras representações de primeira ordem. Como consequência da 
simplicidade de representação do conhecimento utilizada, estes algoritmos são signifi-
cativamente menos complexos que aqueles utilizados em outros sistemas que fazem uso 
de uma linguagem mais poderosa para expressar seus conhecimentos. Entretanto, é 
possível gerar conhecimento na forma de árvores de decisão, capaz de resolver proble-
mas difíceis [Castineira 90]. 

Os sistemas desta família não são limitados a uma área de aplicação específica, tal como 
química, xadrez ou medicina. Isto é, são sistemas de propósito geral. O objetivo de 
todos eles é classificar objetos. Eles produzem regras ou descrições de um determinado 
número de classes de objetos. Quando novos objetos são observados, estas regras 
devem predizer a que classe estes objetos pertencem. Por exemplo, algumas tarefas 
de classificação são: 

• diagnosticar um problema de saúde a partir dos sintomas do paciente. Neste caso, 
as classes são as diversas doenças ou as possíveis terapias; 

• decidir, a partir de observações climáticas e condições dos solos, se uma deter-
minada região geográfica é apta para um dado plantio ou não. Aqui as classes 
poderiam ser: apta, não apta; 
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3.4 Alguns Sistemas da Família TDIDT 

A Figura 3.3 mostra alguns dos sistemas mais importantes que fazem parte da família 
TDIDT, junto com o ano de sua divulgação. Na figura são mostrados somente os 
sucessores diretos do CLS, que foi um dos primeiros sistemas desta família. Outros 
sistemas — como por exemplo o CN2 [Clark 87] — que foram influenciados pela família 
TDIDT [Gams 87], não são mostrados no desenho. 

CLS (63) 

ID3 (79), ID3' (86), ID3' (89) 

ACLS (81) 

Expert-Ease (83) 
Ex-Tran (84) 
RuleMaster (84) 
SuperExpert (86) 

1D4 (86), ID4 (89) IDL (89) 

C4(86) 
Assistant (84) 	ID5 (88), ID5 (89) 

Assistant-86 (87) 	ID51 (89), I155R (89) 

Figura 3.3: A Família TDIDT 

CLS (Concept Learning System) [Hunt 66], constrói uma árvore de decisão que tenta 
minimizar o custo de classificar um objeto. Este custo tem componentes de dois tipos: 
o custo de determinar o valor de um dado atributo do objeto e o custo de classificar 
erroneamente o objeto. Em cada estágio, CLS explora o espaço de possíveis árvores 
de decisão de uma determinada altura, escolhe uma estratégia para minimizar o custo 
neste espaço limitado e, a seguir, desce um nível na árvore. Dependendo da altura 
escolhida para explorar, CLS requer uma grande quantidade de cálculo. 

ID3, ID3' [Quinlan 79,Quinlan 83] foi desenvolvido a partir do sistema CLS, tentando 
melhorar algumas de suas características. Este é um dos sistemas mais conhecidos da 
família TDIDT. ID3 constrói a árvore de decisão numa forma não incremental e ite-
rativa que discrimina exemplos de um determinado conceito. Cada objeto é descrito 
por um conjunto de atributos e seus respectivos valores. Uma medida2  é aplicada a 
cada um dos atributos de maneira a determinar como cada um deles discrimina entre 
exemplos positivos e negativos do conceito. O atributo mais informativo é então usado 
como raiz para formar a árvore de decisão, e os exemplos são divididos de acordo com 
os valores deste atributo. O processo é aplicado recursivamente a cada um dos grupos, 
construindo as subárvores. O processo continua até que os exemplos em uma subárvore 
pertençam todos a mesma classe. 

2 /D3 utiliza a Entropia. 
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dida que estas vão se tornando disponíveis. 1D4 elimina toda ou parte da árvore sempre 
que, durante sua construção, um atributo de teste for substituído por um atributo con-
siderado mais informativo. Isto é, se a ordem relativa dos possíveis atributos de teste 
num nó for alterada durante a construção da árvore, 1D4 elimina todas as subárvores 
penduradas naquele nó. Esta eliminação faz com que muito do esforço investido na 
construção da árvores seja perdido. 

1D5 [Utgoff 88] e I D5R [Utgoff 89] são algoritmos incrementais que constrõem a mesma 
árvore de decisão que o 1D3. O 1D5 difere do 1D4 na maneira como substitui o atributo 
no nó. Ao invés de eliminar as subárvores penduradas no nó a ser substituído, o 1D5 
reestrutura a árvore empurrando o novo atributo de teste para cima. O processo de 
reestruturação — pull-up é um rearranjo da árvore que preserva a consistência com 
as instâncias de treinamento até então observadas, e que coloca o atributo evidenciado 
como nó raiz da árvore ou subárvore. Entretanto, 1D5 atualiza sua árvore apenas 
quando novos exemplos são classificados. 

I D5R é uma simples modificação do ID5, que diferencia na forma de atualização da 
árvore. I D5R recursivamente atualiza a subárvore resultante depois de cada operação 
de pull-up. Consequentemente, a árvore de decisão gerada pelo I D5R é, em cada passo, 
exatamente a mesma como se fosse a árvore de decisão final. 

1D3', 1D4, ID5 e ID5R [Utgoff 89] são versões dos algoritmos 1D3, 1D4, 1D5 e I D5R. 
A modificação está na estratégia de treinamento. Esta estratégia de treinamento atu-
aliza a árvore apenas se a árvore existente não classificar a instância de treinamento 
apresentada. 

IDL [Van de Velde 89] é um algoritmo incremental que rapidamente converge para 
uma árvore ótima se ela existe. Uma árvore ótima é definida em relação à topologia 
da árvore. I DL utiliza o critério estatístico de divisão como em algoritmos TDIDT 
clássicos, e um critério topológico para fazer transformações que criará oportunidades 
de poda na árvore. 

3.5 Poda em Árvores de Decisão 

Como já mencionado, em várias aplicações os dados para o aprendizado estão imper-
feitos. Os dados no conjunto de treinamento podem estar apenas parcialmente especi-
ficados, isto é, existe a possibilidade de erros nos valores de atributos e nos valores da 
classe — denominados ruídos. Quando os dados estão com ruídos, o procedimento de 
aprendizado poderá gerar uma árvore de decisão que apenas parcialmente explica os 
dados aprendidos, não necessariamente classificando os dados do aprendizado dentro 
de classes como especificado nos exemplos. 

Ruídos nos dados influenciam a tarefa de aprendizado tornando-a mais difícil, necessi- 

















Capítulo 4 

Ambiente Experimental TDIDT 
para Atributos Booleanos 

Este capítulo apresenta o Ambiente Experimental TDIDT para Atributos Booleanos e 
discute os três principais algoritmos implementados neste ambiente: o algoritmo que 
constrói a árvore de decisão no modo não incremental, o algoritmo que constrói a 
árvore de decisão no modo incremental e o algoritmo que poda a árvore de decisão 
gerada. Os três algoritmos têm como base os algoritmos ID3, ID5 (da família TDIDT) 
e o Método de Poda de Redução do Erro, respectivamente. Eles utilizam basicamente 
uma mesma estrutura de dados e têm como linguagem de descrição de instâncias uma 
linguagem baseada em um par atributo-valor com uma classe associada, representando 
um exemplo positivo ou negativo. A linguagem de descrição de conceitos é a árvore de 
decisão binária gerada a partir dos exemplos. 

4.1 Descrição do Ambiente 

Os exemplos disponíveis e os conceitos devem ser descritos através de uma linguagem 
denominada linguagem de descrição de instâncias — para representar o conjunto de 
exemplos — e linguagem de descrição de conceitos — para representar as hipóteses do 
conceito sendo aprendido. 

O Ambiente Experimental TDIDT para Atributos Booleanos utiliza como linguagem 
de descrição de instâncias, uma linguagem baseada em atributos. Um atributo é uma 
possível característica relevante do conceito a ser aprendido. Exemplos de treinamento 
são descritos como vetores de pares atributo-valor e uma classe associada. Em um 
formalismo baseado em atributos, o conjunto de atributos usado para a descrição dos 
exemplos é fixo. Cada exemplo pertence a uma, entre várias classes mutuamente ex- 
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Exemplos = /É[x1:1,x2:1,x3:1,classe:1], 
[x1:0,x2:0,x3:0,classe:1], 
[x1:1,x2:0,x3:0,classe:0], 
[x1:1,x2:0,x3:1,classed.]]. 

Nas implementações realizadas, a ordem dos elementos nas listas é irrelevante. O 
atributo xl, por exemplo, pode comparecer em diferentes posições em cada um dos 
exemplos considerados. 

A seguir são descritos os algoritmos implementados que fazem parte do Ambiente Ex-
perimental TDIDT para Atributos Booleanos. 

4.3 Algoritmo Não Incremental para a Construção da 
Árvore de Decisão Binária 

Esta seção mostra a idéia geral de construção de árvores de decisão utilizada pelo algo-
ritmo ID3, assim como a descrição do algoritmo implementado usando esta estratégia 
de aprendizado para atributos booleanos. 

4.3.1 O Algoritmo ID3 

O algoritmo ID3 é um algoritmo de aprendizado de conceitos que constrói uma árvore 
de decisão, de maneira eficiente, fazendo uma boa generalização dos exemplos fornecidos 
pelo ambiente [Utgoif 89]. 

Este algoritmo, bem como algumas variações do mesmo, foi proposto por Quinlan 
[Quinlan 83]. Seu objetivo consiste em discriminar exemplos positivos e negativos de 
um determinado conceito na construção da árvore de decisão. Os objetos utilizados 
na indução do conceito são descritos por um conjunto de atributos e seus respectivos 
valores. Uma medida de avaliação é aplicada a cada um dos atributos de maneira 
a determinar quão bem cada um deles discrimina entre exemplos (positivos) e não 
exemplos (negativos) do conceito. O atributo mais informativo é então usado como 
raiz, para formar a árvore de decisão, com ramificações para cada um dos valores do 
atributo da raiz. Os exemplos são divididos em grupos, construindo as subárvores. 
O processo continua até que os exemplos em uma subárvore sejam todos positivos 
ou negativos. Neste ponto a árvore discrimina completamente exemplos positivos e 
negativos do conceito a ser adquirido. 

O ID3 é um algoritmo não incremental — o conjunto todo de treinamento deve es-
tar completamente disponível no início do processamento. Em situações onde existe a 
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Saída: 

Arvore = arv(0,x4,arv(null,x3,arv(arv(1,x2,null),x1,1))) 
Flag = nao_exata 

A árvore gerada não é exata, o que indica que em pelo menos um ramo a classe foi 
aproximada pela classe majoritária, e não há atributos irrelevantes. Além disso, alguns 
nós folhas foram rotulados com o átomo null, mostrando que não há exemplos no 
conjunto de treinamento que sejam classificados pelo ramo correspondente. 

Exemplo 4.3.3.3 
Entrada: 

Atributos = [x1,12,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10] 

Exemplos = 
[[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:1,x6:0,x7:1,x8:0,x9:0,x10:0], 
[x1:0,x2:1,classe:1,x3:0,x4:0,x5:1,x6:1,x7:1,x8:0,x9:0,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:1,x6:0,x7:1,x8:0,x9:1,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:1,x3:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:0,x8:0íx9:0,x10:0], 
[x1:1,x2:0,x3:1,classe:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:1,x8:0,x9:0,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:1,x7:0,x8:1,x9:1,x10:0], 
[x1:0,x2:1,classe:1,x3:0,x4:0,x5:0,x6:0,x7:0,x8:1,x9:1,x10:0], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:0,x7:1,x8:1,x9:0,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:1,x3:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:0,x8:0,x9:0,x10:1], 
[x1:1,x2:0,x3:1,classe:1,x4:1,x5:1,x6:1,x7:1,x8:0,x9:1,x10:0], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:0,x7:1,x8:1,x9:1,x10:0], 
[x1:0,x2:1,classe:1,x3:0,x4:0,x5:1,x6:1,x7:1,x8:0,x9:1,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:1,x6:0,x7:1,x8:1,x9:0,x10:0], 
[x1:1,x2:1,classe:1,x3:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:0,x8:1,x9:1,x10:1], 
[x1:1,x2:0,x3:1,classe:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:1,x8:0,x9:0,x10:0], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:1,x7:0,x8:0,x9:1,x10:1], 
[x1:0,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:0,x7:0,x8:0,x9:0,x10:0], 
[x1:1,x2:1,classe:0,x3:0,x4:0,x5:0,x6:0,x7:1,x8:1,x9:0,x10:1], 
[x1:1,x2:1,classe:1,x3:1,x4:1,x5:1,x6:0,x7:0,x8:1,x9:1,x10:1], 
[x1:1,x2:0,x3:1,classe:1,x4:1,x5:1,x6:1,x7:1,x8:0,x9:0,x10:0]] 

Saída: 

Arvore = arv(1,x2,arv(arv(arv(arv(0,x9,arv(1,x1,0)), 
x6,arv(1,x1,0)),x4,null),x3,1)) 

Flag = exata 
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A árvore construída é exata e relativamente grande. Alguns atributos são irrelevantes 
e possui nós folhas rotulados com null. 

4.4 Algoritmo Incremental para a Construção da Árvore 
de Decisão Binária 

Esta seção apresenta o algoritmo incremental que utiliza a estratégia de aprendizado 
do algoritmo ID5 para atributos booleanos. Este algoritmo difere do algoritmo não 
incremental no modo como opera os exemplos para classificá-los na árvore de decisão. 
No algoritmo descrito a seguir, os exemplos são tratados individualmente na construção 
da árvore, ocasionando uma acomodação na mesma, caso necessário, ao invés de induzir 
a árvore de decisão baseado no conjunto total de instâncias. 

4.4.1 Os Algoritmos ID5 e ID5R 

Os algoritmos ID5 e ID5R [Utgoff 88], assim como ID4 [Schlimmer 86] são sucessores 
de ID3 na tentativa de torná-lo incremental. 

O algoritmo ID5R é um algoritmo incremental que constrói uma árvore de decisão si-
milar àquela que ID3 construirá para um dado conjunto de instâncias de treinamento. 
Assim como o ID4 e ID5, o algoritmo ID5R mantém informações suficientes para cal-
cular o E-score2  de um dado atributo em um nó, possibilitando a troca do atributo 
teste do nó caso necessário. Quando ID5R muda o atributo teste, ele não descarta toda 
subárvore abaixo do nó como faz o algoritmo ID4; ID5R reestrutura a árvore fazendo 
com que o atributo teste desejado seja a raiz da árvore. O processo de reestruturação, 
chamado pull-up, é um processo de rearranjo da árvore que preserva consistência com as 
instâncias de treinamento observadas, colocando o atributo desejado para ser a raiz da 
árvore ou subárvore. A vantagem do processo de reestruturação consiste em permitir 
a recontagem das classes positivas e negativas para cada valor do atributo, durante o 
rearranjo da árvore, sem o reprocessamento das instâncias de treinamento. 

Formalmente, uma árvore de decisão ID5R é definida como sendo: 

1. um nó folha (ou nó resposta) que contém 

(a) o valor da classe, e 
(b) o conjunto de descrições de instâncias naquele nó, que pertencem à classe 

2  E-score é o valor da função de avaliação utilizada na busca do atributo que tem o maior ganho de 
informação. 







1 

null 
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o 
0ffix2:1]] 1/[[x2:0]] 

A representação gráfica da árvore de decisão apresentada não mostra a lista de conta-
dores associada a cada nó de decisão. Estes são criados no momento da expansão da 
árvore e atualizados a cada nova instância classificada pelo nó. 

Quando se realiza o processamento da terceira instância (x1:0,x2:0,classe:1), verifica-se 
que o atributo x2 contém o menor valor de entropia, assim a árvore deve ser reestru-
turada. O objetivo, então, é fazer com que o atributo x2, seja a raiz da árvore. Após 
este processo, a árvore resultante será: 

Por fim, o último exemplo (x1:1,x2:1,classe:0), é classificado pela árvore sem causar 
uma reestruturação na mesma. A árvore final é representada por: 

x2 

oA 

1/EU] 1/[0] 	0/[0] 

O algoritmo ID5R é sucessor do algoritmo ID5. A diferença entre os dois algoritmos 
reside no passo (b) do algoritmo ID5R, pg. 65, que é omitido no algoritmo ID5. Isto 
significa que, após reestruturar a árvore para trazer o atributo desejado para a raiz, a 
subárvore que não classifica o exemplo não será reestruturada recursivamente, ou seja, 
nada garante que a raiz desta subárvore terá o melhor atributo. Eliminando-se este 
passo, o custo para manipulação da árvore é reduzido. Entretanto, a consequência dessa 
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omissão é que a árvore resultante pode não ser equivalente àquela que ID3 construirá 
para o mesmo conjunto de treinamento. Outra imposição para que as duas árvores, 
àquelas construídas por ID3 e ID5R, sejam iguais, é que ambos devem dar o mesmo 
tratamento para escolher entre dois atributos com o mesmo valor da entropia. 

4.4.2 Descrição da Implementação do ID5 para Atributos Booleanos 

A implementação realizada tem como objetivo construir uma árvore de decisão binária 
no modo incremental baseada no algoritmo ID5. Como visto anteriormente, este algo-
ritmo considera que os exemplos do conjunto de treinamento são fornecidos um a um. 
Na classificação de um novo exemplo na árvore de decisão, para cada nó da árvore, 
busca-se o atributo que tem o maior ganho de informação e reestrutura-se a árvore 
caso o atributo seja diferente do atributo do nó corrente. 

A implementação realizada utiliza listas e árvores binárias como estrutura de dados. 
Durante o processo de construção e atualização da árvore de decisão incremental, a 
seguinte estrutura é utilizada 

arv(SubArvEsq,Raiz/ListaContadores,SubArvDir) 

onde a árvore de decisão é representada pelo nó raiz, uma lista de contadores é associada 
à raiz — RaizAistaContadores—, a subárvore esquerda — SubArvEsq — e a subárvore 
direita — SubArvDir — para as ramificações cujo valor da raiz é O e 1 respectivamente. 
Cada subárvore pode ser outra árvore de decisão ou um nó folha rotulado com o valor 
da classe e o conjunto de exemplos associado. É válido lembrar que a árvore poderá 
ser representada com o átomo null, quando estiver vazia, ou representada através de 
um nó folha rotulado com o valor da classe, no caso de todos os exemplos pertencerem 
à mesma classe. 

A árvore de decisão retém informações suficientes para calcular a entropia de cada 
atributo em um determinado nó. Estas informações são armazenadas em uma lista 
— Lista Contadores — do tipo 

RAtl A1 B, C1  D1], LAt2, A2  : B2, C2 	[Atn, 	B, C,, Da ]] 

onde Ai, Bi, C, Di para i = 1,2, ...n representam o número de exemplos positivos e 
negativos, respectivamente, para cada valor possível do atributo At i que pertence àquele 
nó. A árvore retém, também, informação referente às instâncias de treinamento nos 
nós folhas. Essas instâncias de treinamento são utilizadas para expandir a árvore ou 
para auxiliar na contagem dos atributos na lista de contadores. 

O procedimento responsável pela construção incremental da árvore de decisão, ilus-
trado na Figura 4.5, tem como entrada o exemplo a ser inserido na árvore e a árvore 
anteriormente construída pelo algoritmo na forma acima descrita. 



arvore_incr/3 Nova Arvore 
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E 
Árvore Anterior 

Exemplo 

Figura 4.5: Procedimento Responsável pela Construção da Árvore de Decisão Incre-
mental 

No caso de não existir a árvore de entrada, ou seja, a primeira vez que o procedimento 
vai ser ativado, a árvore anterior pode ser representada por uma variável livre ou o 
átomo null. A ordem dos elementos na lista que representa o exemplo é irrelevante. 

A implementação realizada tenta classificar o exemplo independente se ele tem o mesmo 
número de atributos que àqueles que compareceram na árvore anteriormente construída. 
Se o número de atributos do exemplo for maior, existe a possibilidade de não poder 
ser inserido nessa árvore e, nesse caso, o exemplo é ignorado. Caso o exemplo possa 
ser inserido na árvore, os novos atributos são adicionados nos nós folhas. Portanto, é 
recomendável que os atributos compareçam em todos os exemplos. 

A estrutura da árvore de decisão incremental no argumento de entrada poderá ser 
representada por: 

• uma árvore vazia, neste caso ela pode estar rotulada com o átomo null ou ser 
uma variável livre 

• um simples nó rotulado com o valor do atributo classe 

• uma estrutura de árvore de decisão incremental — arv(Se,Raix/L,Sd). 

Quando o procedimento encontra o átomo null representando a árvore de decisão, seu 
objetivo é retornar um nó rotulado com o valor da classe juntamente com o exemplo 
sem o atributo classe. A árvore de decisão é representada, simplesmente, por esse nó 
folha. 

Para o seguinte exemplo, 

Exemplo = [x1:0,x2:1,x3:0,classe:1] 

e a variável livre X, representando uma árvore vazia, a interrogação 

?- arvore_incr (Exemplo ,X ,Arvore). 

é bem sucedida com 
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Com a árvore expandida em um nível, o processo de classificar o exemplo é repetido, 
agora com a nova árvore.5  

Quando o exemplo a ser classificado encontra a árvore de decisão representada pela 
estrutura geral arv(Se,Raiz/L,Sd), o primeiro passo a ser realizado é atualizar a lista 
que faz a contagem dos elementos positivos e negativos, de acordo com o novo exemplo. 
É através desta lista que será calculada a entropia de cada atributo. Após calcular a 
entropia dos possíveis atributos em um nó, o atributo com menor valor de entropia será 
a raiz da nova árvore. O processo pull_up é o-responsável por "empurrar" este atributo 
para a raiz. 

A fim de ilustrar o processo pull_up considere a seguinte árvore de decisão 

0 	1 
0/[[x2:1]] 1 /Rx2:0]] 

Através do cálculo da entropia, verifica-se que o melhor atributo é x2. O primeiro passo 
é fazer com que x2 seja a raiz de cada subárvore de xl. Assim a árvore é expandida 
nos nós folhas, como ilustrado a seguir: 

0 Al 0 A 1 

null 	0/[[]] 1/[[]] 	null 

logo após, a árvore é dividida em duas: 

'Note que os dois nós folhas da árvore expandida têm o mesmo valor de classe. Isto é devido ao 
fato de considerar apenas o conjunto de exemplos pertencentes àquele nó. O novo exemplo não é 
considerado na expansão da árvore. 



1 

1/[[1] 

0 	1 

null 

o 
null Mn] 

10 

* 	1/[n] * null 

o 
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x1 	 x1 

O Al 	 O Al 
x2 	 x2 

e os atributos do nível O e 1 são trocados: 

finalmente, as duas árvores são agrupadas: 

O Al O Al 
null 	1/[0] 0/[[]] 	null 

O processo pull_up trata as diferentes situações apresentadas na árvore de decisão incre-
mental no processo de reestruturação, acarretando a cada uma um tratamento diferente. 
Estas situações são descritas a seguir. 

• o nó a ser reestruturado é um nó folha rotulado com o átomo null. Quando isso 
ocorre, o nó passa a ser representado na forma de uma árvore de decisão onde a 
raiz da árvore contém o melhor atributo e suas subárvores são rotuladas com null. 
São criados os contadores com valor O para o atributo no nó, isto porque apesar 
da árvore ser expandida em um nível, nenhum exemplo é classificado naquele nó. 
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• o nó é representado como um nó folha contendo o valor da classe. Neste caso, 
o nó é expandido, também, em um nível. Na árvore expandida, a raiz contém o 
melhor atributo e os exemplos armazenados no nó são divididos de acordo com 
os valores que a raiz pode assumir. É criado o contador de exemplos positivos e 
negativos para cada atributo possível para aquele nó de acordo com os exemplos 
armazenados, e as subárvores são rotuladas com o valor da classe. 

• a raiz da subárvore já é o atributo mais informativo. Neste caso, não haverá 
nenhuma transformação e a árvore original não é alterada. 

• a raiz da árvore é um atributo diferente do atributo mais informativo e suas 
subárvores estão rotuladas com null. O objetivo, então, é trocar o atributo da raiz 
conservando a lista de contadores e suas subárvores. Não é necessário expandir 
a árvore porque não existe nenhum exemplo classificado pelo nó, dessa forma 
o atributo que representa a raiz é irrelevante. Com  isto economiza-se tempo e 
espaço, pois em cada nó de decisão, todos os contadores para os atributos devem 
ser mantidos. 

• a árvore é representada na forma genérica — arv(Se, RIL,Sd). Como o pro-
cedimento é recursivo, é realizado para cada subárvore, esquerda e direita, o 
processo de pull_up para "empurrar" o atributo mais relevante_para a raiz de 
cada subárvore imediatamente inferior à raiz do nó que será reestruturado. Com  
o atributo mais relevante sendo a raiz de cada subárvore no nível 1, a árvore é, 
teoricamente, dividida para realizar a troca entre os atributos das raízes do nível 
O e 1. Depois de realizada a troca, unem-se as duas árvores e com isso todas as 
informações necessárias são mantidas e a consistência da árvore é preservada. 

Após o processo de reestruturação do nó, é verificado o valor do melhor atributo, que 
agora é a raiz da árvore, no exemplo que está sendo classificado para que o processo 
seja repetido na subárvore esquerda ou direita, respectivamente, dependendo se o valor 
do melhor atributo for O ou 1. 

4.4.3 Exemplos de Execução 

Nesta seção são apresentados alguns exemplos de execução do algoritmo implementado, 
para um pequeno conjunto de exemplos. Em cada caso é mostrada a instanciação das 
variáveis de entrada e saída correspondentes à interrogação 

?- arvore_incr(Exemplos,Arvore,ArvoreIncr), 
enxugue_arv(ArvoreIncr,ArvorePadrao). 

onde o procedimento enxugue_arv/2 é responsável por transformar a árvore incremen-
tal para o formato padrão — veja seção 4.2 pag. 56. 
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uma condição de parada t(A) 

gerar uma árvore estatística AE de acordo com E 
If as subárvores do nó de decisão ni de AE são nós folhas e são rotuladas 

com o mesmo valor da classe 
Then pode as subárvores rotulando ni com o valor da classe 
Else 

para cada nó de decisão ni calcule o erro de classificação S dos nós filhos 
de ni e o erro de classificação Si caso ni fosse podado e substituído 
por sua melhor folha 
If Si < 5 Then pode ni 
If A não foi podada Then pare. 

Endif 

4.5.2 Descrição da Implementação do MPRE para Árvores de Decisão 
Binárias 

O algoritmo implementado que realiza a poda de uma árvore de decisão binária, uti-
lizando o Método de Poda de Redução do Erro, faz uso da árvore de decisão criada, 
a partir do conjunto de treinamento, pelos algoritmos descritos nas seções 4.3 e 4.4, 
pgs. 57 e 64, respectivamente, bem como do conjunto de teste. 

O procedimento responsável por realizar a poda da árvore de decisão binária está 
ilustrado na Figura 4.7. 

E 
Árvore 

podar/3 	 Arvore Podada 
Exemplos 

Figura 4.7: Procedimento Responsável pela Poda da Árvore de Decisão 

Como já mencionado, a estrutura padrão dessa árvore de decisão é: 

arv(SubarvEsq,MelhorAtributo,SubarvDid 

com base nessa árvore e utilizando os exemplos do conjunto de teste, a árvore estatística 
é criada. A estrutura que representa a árvore estatística tem a seguinte forma: 

a rv (Su barvEsq/L /, Me lhorAtributo/L,SubarvDir/L2) 
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5.4.3 Algoritmo Fringe 

begin {Bias usado: finge) 
input T 

conjunto_features O {conjunto de features é inicializado vazio) 
raiz_T 4- raiz de T {um dos x l , 	x„} 
para cada folha rotulada 1, com profundidade maior ou igual a 2, 

begin 
xi 4- pai de folha; xi 4-- avô de folha; - 
sejam valor-Ti e valor_xi os valores dos ramos que conduzem à folha - 

if 
valor_xi = O e valor_xi = O então nova_feature = and(not xi,not xi ) 
valor_xi = O e valor-Ti = 1 então nova_feature = and(not xi,xi) 
valor-Ti = 1 e valor_x = O então nova_feature = and(xi,not 
valor_xi = 1 e valor...Ti = 1 então nova_feature = and(xi,xj) 

endif 
conjunto_features 4-  conjunto_features U nova_feature 

return conjunto_features 
end 

Sequência de Construção de Árvores usando o 'Bias Fringe 

Novas Features Construídas 
h = and(x2  = 0,x3  =1) 

f2  = and(xi = 0,x2  = O) 

= and(x3  = O, x2  = 1) 

Figura 5.11: Fringe - Primeira Iteração 
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entropia. Este processo manipula a árvore de forma a preservar a sua consistência com 
as instâncias de treinamento observadas. 

Porém, como consequência desta reestruturação, houve uma grande demanda de uti-
lização dos recursos da máquina. O algoritmo realiza muita recursão no processo de 
reestruturação, tornando muitas vezes a memória principal da máquina "pequena" e 
insuficiente para manipular as informações. Na tentativa de contornar parcialmente 
este problema, foi utilizada memória secundária para armazenar as informações. 

Este "estouro" de memória é influenciado, também, pelo fato de que é necessário arma-
zenar muitas informações na árvore de decisão, tais como a lista de exemplos associada 
a cada nó folha e a lista de contadores dos atributos utilizada no cálculo da entro-
pia. Todas estas informações são necessárias para expandir e reestruturar a árvore de 
decisão quando tenta classificar um novo exemplo. 

Os algoritmos foram implementados utilizando a linguagem de programação lógica 
Prolog, especificamente, Arity Prolog para microcomputadores PC compatíveis. Apesar 
de que, vários dos problemas referentes ao uso de memória, durante a execução do 
procedimento, estão diretamente relacionados à deficiência do software utilizado, a 
conclusão que se pode chegar é que o algoritmo ID5 não é uma boa escolha na indução 
de um conceito, quando se utiliza o modo incremental. As informações armazenadas 
e a recursividade necessária à atualização da árvore, faz com que o algoritmo tenha 
um baixo desempenho mesmo utilizando outra linguagem de programação, como por 
exemplo, a linguagem C. 

Como sugestões para trabalhos futuros, cita-se: 

• pesquisar outros métodos de aprendizado no modo incremental 

• pesquisar outros algoritmos para construção automática de features. 
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