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Resumo 

ineração de dados refere-se ao processo responsável por identi-
ficar padrões em grandes conjuntos de dados com o objetivo de 
extrair um novo conhecimento. Depois de extraídos os padrões, a 

etapa de pós-processamento tem como objetivo avaliar alguns aspectos desses 
padrões, como precisão, compreensibilidade e interessabilidade. 

Um dos problemas da mineração de dados preditiva conhecido como re-
gressão tenta predizer o valor de um atributo-meta contínuo baseado em um 
conjunto de atributos de entrada. No entanto, a regressão em mineração de 
dados preditivo é uma questão pouco explorada nas áreas de aprendizado de 
máquina e mineração de dados, uma vez que a maioria das pesquisas são 
voltadas para os problemas de classificação. 

Por outro lado, o DISCOVER é um projeto que está sendo desenvolvido no 
Laboratório de Inteligência Computacional. Ele tem como objetivo fornecer um 
ambiente integrado para apoiar as etapas do processo de descoberta de conhe-
cimento, oferecendo funcionalidades voltadas para aprendizado de máquina e 
mineração de dados e textos. O DISCOVER tem motivado a realização de mui-
tos trabalhos em diversas áreas, sendo este mais um projeto a ele integrado. 

Para auxiliar na preparação dos dados para a construção de um modelo 
de regressão simbólico e na posterior avaliação desse modelo foi proposto 
e implementado neste trabalho o ambiente computacional DISCOVER POST-

PROCESSING ENVIRONMENT OF REGRESSION - DiPER. Esse ambiente é com-
posto por uma biblioteca de classes, implementada de acordo com as especifi-
cações do DISCOVER, que oferece uma série de métodos para serem utilizados 
na etapa de pós-processamento do processo de mineração de dados. 
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Abstract 

ata mining refers to the process which are able to find patterns 
from big amounts of data in order to discover knowledge. After 
found the patterns, the post-processing stage of Data Mining 

evaluates some aspects of these patterns such as precision, compreensibility 
and interessability. 

The activity of regression in Data Mining tries to predict the values of a 
continuous target variable based on a set of other variables. Beside the fact 
of many researches in Machine Learning and Data Mining are concerned to 
classification problems, there are many real world regression problems. This 
fact motivates the study of methods related to post-processing in symbolic 
regression. 

Moreover, a group of researchers of Computational Intelligence Laboratoiy 
(LABIC) is developing a research project, called DISCOVER. The aim of DIS-

COVER is to support the stages of knowledge discovery offering methods to 
Machine Learning, Data Mining and Text Mining. This work, that is related to 
regression problems, is one of the projects integrated into the DISCOVER. 

In this work we proposed and implemented a computational environment, 
the DISCOVER POST-PROCESSING ENVIRONMENT OF REGRESSION - DiPER -
which is a framework implemented according the specifications of DISCOVER 

project, that offers a collection of methods to be used in the post-processing 
stage of Data Mining. 
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CAPÍTULO 

1 
Introdução 

quantidade de informações que pode ser armazenada pelas bases 
de dados vem aumentando a cada dia que passa. Até a metade do 
século XX, poucas empresas possuíam mais do que dezenas de me-

gabytes de dados armazenados. No final da década de 90, grandes empresas 
já armazenavam terabytes de informações em suas bases de dados. Além 
disso, o custo para armazenar essa enorme quantidade de dados é relativa-
mente baixo nos dias de hoje. Porém, até alguns anos atrás, essa enorme 
quantidade de dados era coletada desorganizadamente e qualquer análise so-
bre esses dados era feita de maneira manual, o que dificultava bastante essa 
análise, principalmente devido ao grande volume de dados armazenado. 

Por outro lado, nos últimos anos, com o advento da globalização, mudanças 
fundamentais têm influenciado o modo como as empresas conduzem seus 
negócios e tratam seus clientes. Tais mudanças têm resultado em um mer-
cado cada vez mais competitivo. Alguns fatores, como a mudança de compor-
tamento dos clientes, a saturação dos mercados e a ineficiência do marketing 

tradicional fizeram com que as empresas passassem a ter como foco prin-
cipal o cliente, resultando nas estratégias de CRM (Custommer Relationship 

Management), ou marketing one-to-one (Peppers and Rogers Group do Brasil, 
2000). Para conhecer melhor seus clientes, as empresas precisavam anali-
sar o grande volume de dados armazenado a respeito dos seus clientes com o 
objetivo de encontrar padrões, tendências e informações úteis que lhes auxi-
liassem na acirrada competição pela conquista do mercado. Dessa maneira, a 
tomada de decisão tornou-se mais complexa, obrigando as empresas a utiliza-
rem ferramentas e sistemas que permitissem analisar os dados armazenados, 
para posteriormente, tomar as decisões. 

Essa grande quantidade de dados que pode ser armazenada a um custo 
relativamente baixo e a necessidade das empresas de extrair conhecimento 
a partir de suas bases de dados, somados a outros fatores — popularização 
da Internet, aparecimento de novas soluções tecnológicas, como a tecnologia 

1 



Capítulo 1 Introdução 

de Data Warehouse (Inmon, 1997), avanços científicos em diversas áreas, por 
exemplo nas áreas de aprendizado de máquina e estatística — impulsionaram 
o processo de mineração de dados, responsável por extrair padrões ou modelos 
embutidos em grandes conjuntos de dados (Fayyad et al., 1996). 

Mineração de dados refere-se ao processo de análise e aplicação de algo-
ritmos que, mediante limitações de eficiência computacional aceitáveis, são 
capazes de produzir uma relação particular de padrões a partir de grandes 
massas de dados (Fayyad et al., 1996). Trata-se de um processo iterativo e in-
terativo constituído de várias etapas, no qual são utilizadas técnicas e métodos 
que auxiliam na identificação de padrões a partir dos dados, com o objetivo de 
extrair novo conhecimento. 

O processo de mineração de dados possui duas grandes atividades: a 
predição e a descrição. A atividade de predição, ou mineração de dados pre-
ditiva, utiliza-se de inferência indutiva para examinar exemplos que possuam 
algum rótulo e obter uma generalização que permita prever os rótulos de no-
vos exemplos. A predição apresenta dois tipos de problemas, de acordo com 
os valores que os rótulos assumem: se os rótulos assumem valores nominais 
(discretos ou categóricos), o problema é denominado classificação, e se eles 
assumem valores contínuos, então o problema é chamado de regressão. Os 
modelos gerados no processo de mineração de dados (tanto de classificação 
quanto de regressão) são conhecidos como hipóteses. 

Já na atividade de descrição, ou mineração de dados descritiva, os exem-
plos fornecidos não possuem nenhum rótulo associado. O objetivo é identifi-
car algum tipo de comportamento que esteja embutido nos dados. Regras de 
associação, agrupamentos e sumarização são exemplos de atividades descriti-
vas (Weiss & Indurkhya, 1998). 

7.7 Regressão 

Os métodos de regressão já são estudados pela comunidade estatística há 
bastante tempo. Porém, nas áreas de aprendizado de máquina e minera-
ção de dados, a maioria das pesquisas são voltadas para os problemas de 
classificação, que são mais comumente encontrados na vida real do que pro-
blemas de regressão (Weiss & Indurkhya, 1995). Recentemente, as pesquisas 
têm se voltado também para problemas de regressão, já que muitos problemas 
são desse tipo, como problemas relacionados com habilidades esportivas e 
controle dinâmico de robôs (Uysal & Gúvenir, 1999). Portanto, a regressão 
em mineração de dados preditiva é uma questão pouco explorada dentro do 
processo de extração de conhecimento de bases de dados, sendo de grande 
relevância o estudo de métodos para a exploração de tarefas desse tipo. 
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1.7 Regressão 

Os métodos de regressão geram modelos1 em diferentes formatos de repre-
sentação. Como esses modelos expressam o conhecimento obtido durante o 
processo de mineração de dados, então cada método pode expressar o conheci-
mento de uma forma diferente. Dependendo dos objetivos a serem alcançados 
ao final do processo de mineração de dados, a compreensibilidade dos modelos 
gerados é considerada muito importante, tanto para uma tarefa de regressão 
quanto para uma tarefa de classificação. A necessidade de modelos capazes 
de fornecerem soluções interpretáveis leva à utilização dos métodos de apren-
dizado simbólico. Regras e árvores são tipos de modelos gerados por esses 
métodos. Elas são bastante semelhantes, diferenciando-se, por exemplo, pelo 
fato de que as árvores são mutuamente exclusivas e as regras nem sempre. 
Pelo fato de fornecerem soluções compreensíveis, este trabalho tem como foco 
os modelos de regressão gerados pelos métodos de aprendizado simbólico. 

Para induzir uma hipótese utiliza-se algum algoritmo de indução (ou indu-
tor), que recebe como entrada um conjunto de dados e gera um modelo que 
representa o conhecimento extraído desses dados. Os algoritmos de regressão 
utilizados no processo de mineração de dados normalmente recebem esses 
dados em diferentes formatos de representação. Com isso, se um conjunto de 
dados precisa ser submetido a diferentes algoritmos de regressão, é necessário 
que esse conjunto passe por um processo de transformação para se adequar 
ao formato dos dados de entrada desse algoritmo. Por outro lado, os métodos 
de regressão simbólicos, aqui estudados, induzem hipóteses no formato de 
regras e árvores de regressão. As regras são diferentes das árvores, e mesmo 
as árvores geradas por diferentes algoritmos são distintas umas das outras. 
Desse modo, ao submeter um conjunto de dados a vários algoritmos de re-
gressão, diferentes tipos de regressores são obtidos. Com isso, torna-se difícil 
avaliar o conhecimento extraído por diferentes algoritmos porque a avaliação 
precisa ser feita de maneira diferente para cada algoritmo, uma vez que cada 
modelo é representado de uma forma diferenciada. Essa avaliação dos mode-
los simbólicos extraídos faz parte de uma etapa do processo de mineração de 
dados conhecida como pós-processamento do conhecimento. 

O primeiro ponto que deve ser avaliado na etapa de pós-processamento 
é o desempenho da predição (ou precisão) do modelo frente a novos exem-
plos. Porém, quando o problema é de regressão, não é fácil medir o desempe-
nho de predição do modelo, pois como o rótulo a ser predito assume valores 
numéricos, não se pode afirmar se o valor predito está correto ou não. Além 
da precisão, existem ainda outros fatores que devem ser avaliados, como a 
compreensibilidade, que caracteriza o quão compreensível esse modelo é ao 
usuário, e a interessabilidade, que consiste em verificar se o conhecimento 

iQs modelos de regressão são também conhecidos como regressores. 
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obtido por esse modelo é novo ou não. Além disso, no caso de se tratar de 
um novo conhecimento, deve-se verificar se ele é interessante e útil para os 
usuários do processo de mineração de dados. 

1.2 O Projeto DISCOVER 

Em nosso laboratório de pesquisa - LABIC2 (Laboratório de Inteligência 
Computacional) sempre foram implementados diversos tipos de programas por 
parte dos pesquisadores nas áreas de aprendizado de máquina e mineração 
de dados e textos, de acordo com as necessidades de cada um. Porém, por 
causa de vários fatores, como a falta de documentação desses programas, es-
sas implementações não eram reaproveitadas, fazendo com que, muitas vezes, 
um mesmo programa fosse implementado diversas vezes por diferentes pes-
soas. Isso impulsionou a criação de um projeto que envolvesse os membros 
do laboratório, projeto esse que recebeu o nome de DISCOVER. 

O objetivo do DISCOVER é fornecer um ambiente integrado para apoiar as 
etapas do processo de descoberta do conhecimento, oferecendo funcionalida-
des voltadas para aprendizado de máquina, mineração de dados e de textos. 
Essas funcionalidades são baseadas em sintaxes padrões utilizadas para re-
presentar os dados (Batista, 2001) e o conhecimento extraído dos dados. Al-
gumas sintaxes padrões utilizadas para representação do conhecimento são 
a sintaxe padrão para regras de decisão (Prati, Baranauskas, & Monard, 
2001b,a) e a sintaxe padrão para regras de regressão (Pugliesi, Dosualdo, & 
Rezende, 2003), utilizada neste trabalho. No DISCOVER, OS programas são 
implementados como bibliotecas de classes e essas classes são empacotadas 
como componentes, com a composição deles sendo feita por meio de uma in-
terface gráfica. 

1.3 Objetivos e Contribuições desta Dissertação 
Como citado, a maioria das pesquisas realizadas nas áreas de aprendi-

zado de máquina e mineração de dados são voltadas para os problemas de 
classificação. No projeto DISCOVER, a situação não é muito diferente. A ma-
ioria dos trabalhos já implementados são voltados para problemas desse tipo. 
Nesse sentido, este trabalho objetiva auxiliar na construção e avaliação de um 
modelo de regressão simbólico, fornecendo, para isso, métodos a serem utili-
zados na etapa de pós-processamento do processo de mineração de dados. 

O objetivo principal deste trabalho é fornecer uma biblioteca de classes 
integrada ao DISCOVER que oferece uma série de funcionalidades para auxiliar 
na preparação dos dados para a geração de um modelo de regressão simbólico, 
e principalmente, na avaliação desse modelo. 

2http://labic. icmc.usp.br/ 
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1.3 Objetivos e Contribuições desta Dissertação 

Cada algoritmo de regressão utilizado no processo de mineração de dados 
recebe dados de entrada em um formato de representação diferente. Basea-
do na sintaxe padrão de dados do DISCOVER foram implementadas algumas 
classes que convertem um conjunto de dados no formato padrão do DISCOVER 

para o formato dos dados de entrada dos sistemas de regressão utilizados 
neste trabalho. Isso permite aos usuários do DISCOVER facilmente realizarem 
essa conversão, e dessa maneira, submeter um conjunto de dados a qualquer 
um dos algoritmos de regressão. 

Com relação aos diferentes formatos de modelos gerados pelos métodos de 
regressão, foi implementada neste trabalho uma classe que converte os dife-
rentes regressores simbólicos para um formato único, sendo essa conversão 
baseada na sintaxe padrão de regras de regressão do DISCOVER. ISSO auxilia 
bastante na avaliação dos modelos, uma vez que qualquer tipo de avaliação 
que precise ser efetuada, como implementação de medidas e cálculos, é im-
plementada uma única vez e pode ser aplicada aos modelos gerados pelos 
diferentes algoritmos, já que eles estão padronizados em um mesmo formato. 
Além de facilitar a implementação de medidas e cálculos a serem efetuados so-
bre os modelos, isso permite comparar os regressores gerados pelos diferentes 
algoritmos. 

Para auxiliar na avaliação dos modelos de regressão simbólicos foi imple-
mentada neste trabalho uma biblioteca de classes que oferece várias funcio-
nalidades: 

• tratamento semântico de regras de regressão, que melhora a compreensi-
bilidade das regras e aumenta o desempenho dos programas que utilizam 
essas regras como entrada; 

• cálculo de medidas de precisão baseadas na diferença entre o valor pre-
dito pelo algoritmo para um rótulo e o valor real desse rótulo; 

• cálculo de medidas para avaliar a compreensibilidade de regras de re-
gressão; 

• construção de uma tabela de contingência para regras de regressão ba-
seada no algoritmo P-Class descrito em (Weiss & Indurkhya, 1995). Uma 
tabela de contingência é comumente construída para regras de decisão, 
que são induzidas em problemas de classificação. A partir dessa tabela 
são calculadas várias medidas. Neste trabalho foi implementado um me-
canismo que permite construir tal tabela para regras de regressão, e as-
sim, calcular todas as medidas dela derivadas; 

• teste de hipóteses, que implementa um mecanismo que permite com-
parar as hipóteses induzidas pelos diferentes algoritmos de regressão, 
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afirmando se uma hipótese supera a outra, e se essa superação é com-
provada com um certo grau de confiança. 

1.4 Organização desta Dissertação 
Neste capítulo foi apresentado o contexto em que se insere este trabalho, 

bem como os objetivos e contribuições do mesmo. O restante do trabalho está 
organizado da maneira descrita a seguir. 

No Capítulo 2 é feita uma descrição geral do processo de mineração de 
dados, detalhando as etapas do processo e apresentando as principais difi-
culdades encontradas ao longo do mesmo. Além do processo de mineração 
de dados, serão descritos também os problemas de regressão, apresentando 
alguns conceitos e descrevendo alguns exemplos. 

Como existem vários métodos para se realizar uma tarefa de regressão, que 
geram modelos em diferentes tipos de representação, no Capítulo 3 são descri-
tos alguns dos principais métodos, apresentando as características, vantagens 
e desvantagens de cada um deles. 

No Capítulo 4 é apresentado como este trabalho está integrado ao DISCO-

VER. Para isso, são melhor detalhados o projeto e o ambiente DISCOVER e 
relatados trabalhos realizados e outros que estão em desenvolvimento. São 
também apresentados alguns sistemas e algoritmos de regressão utilizados 
neste trabalho. 

O Capítulo 5 tem como objetivo apresentar o ambiente computacional DIS-
COVER POST-PROCESSING ENVIRONMENT OF REGRESSION - DiPER implemen-
tado e integrado ao DISCOVER neste trabalho. São descritas todas as classes 
que compõem esse ambiente, bem como as funcionalidades de cada uma. 
Nesse capítulo será detalhado ainda o processo de construção da tabela de 
contingência para regras de regressão utilizando o algoritmo P-Class. 

No Capítulo 6 são descritos alguns experimentos realizados para avaliar o 
ambiente DiPER implementado. Para isso, são descritos os conjuntos de da-
dos utilizados e a maneira como os experimentos foram realizados, apresen-
tando a saída obtida em cada parte dos experimentos. Além disso, é feita uma 
avaliação dos resultados obtidos nesses experimentos para cada conjunto de 
dados utilizado. 

Por fim, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões deste trabalho e 
propostas para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 

2 

Visão Geral do Processo de 
Mineração de Dados 

ineração de dados refere-se ao processo de análise e aplicação de 
algoritmos que, mediante limitações de eficiência computacional 
aceitáveis, são capazes de produzir uma relação particular de pa-

drões a partir de grandes massas de dados (Fayyad et al., 1996). Trata-se 
de um processo iterativo e interativo constituído de várias etapas. Nesse 
processo, são utilizadas técnicas e métodos que auxiliam na identificação de 
padrões a partir dos dados, com o objetivo de extrair um novo conhecimento. 

As etapas que constituem o processo de mineração de dados são detalhadas 
na Seção 2.1, na qual é apresentada a função de cada uma dessas etapas 
dentro do processo como um todo. Na Seção 2.2 é apresentada a regressão, 
que corresponde a um tipo de atividade do processo de mineração de dados. 
Por fim, na Seção 2.3 são feitas as considerações finais deste capítulo. 

2.7 Etapas do Processo de Mineração de Dados 
Primeiramente, antes de descrever as etapas que constituem o processo 

de mineração de dados, é importante entender como os dados coletados do 
mundo real são transformados em conhecimento por meio desse processo. Os 
dados são coletados e armazenados em diversos tipos de fontes, como bases de 
dados (operacionais ou um Data Warehouse), planilhas e arquivos-texto. Uma 
parte desses dados é selecionada e passa então por uma etapa de preparação, 
na qual esses dados são colocados em algum formato específico (geralmente no 
formato atributo-valor), além de passarem por transformações, se necessário. 
Em seguida, esses dados são submetidos a um algum algoritmo para gerar 
um modelo que represente os padrões extraídos. Os padrões extraídos são 
então avaliados para verificar se o conhecimento extraído é novo, ou trata-se 
de um conhecimento já existente. 

Os padrões extraídos podem ser representados de diferentes formas. Cada 
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método possui uma forma de representação, denominada linguagem de repre-
sentação de hipóteses. Alguns exemplos de linguagens de representação de 
hipóteses são: regras, árvores, funções matemáticas e cláusulas de Horn. 

O número de etapas que constituem o processo de mineração de dados 
varia bastante, visto que existem diferentes visões de como o processo é diri-
gido. Neste trabalho foi adotada a divisão do processo proposta em (Fayyad, 
Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996) e adotada em (Rezende et al., 2003), que 
considera três grandes etapas: pré-processamento, extração de padrões e pós-
processamento. Essa divisão de etapas do processo de mineração de dados 
pode ser observada na Figura 2.1. 

Pré-Processamento 
7777777" 

Conhecimento 
do Domínio 

(L 
>J Extração de Padrões 

PósProcessamento 
f - ^ i 
i® i 

Utilização do 
Conhecimento 

Figura 2.1: Etapas do processo de mineração de dados (Rezende et al., 2003) 

Na etapa de pré-processamento, os dados são preparados para a etapa de 
extração dos padrões, passando por diversas fases, como extração, unificação, 
limpeza e redução do volume de dados. Na etapa de extração dos padrões, 
são escolhidos a atividade, o método e o algoritmo a serem utilizados. Em 
seguida, os dados são então submetidos ao algoritmo escolhido com o objetivo 
de extrair os padrões. Para representar os padrões extraídos é gerado então 
um modelo, que contém o conhecimento obtido. Esse modelo é então avaliado 
na etapa de pós-processamento. Nessa avaliação são levados em consideração 
vários fatores, como a precisão, a compreensibilidade e a interessabilidade do 
modelo. 

Antes da etapa de pré-processamento devem ser definidos quais os objeti-
vos a serem alcançados e que tipo de informação se deseja extrair dos dados. 
Isso é muito importante, pois se os objetivos não forem identificados com cla-
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reza, o processo todo pode estar condenado. Além disso, é importante con-
tar com a participação de um especialista, que possua amplo conhecimento 
do domínio da aplicação e forneça apoio para a execução do processo. Se 
realizada de maneira adequada, a definição dos objetivos pode fornecer um 
subsídio para as etapas do processo de mineração de dados. 

2.1.1 Pré-Processamento 
Na grande maioria das vezes, os dados utilizados no processo de minera-

ção de dados apresentam uma série de imperfeições, precisando passar por 
um processo de limpeza. Esses dados também precisam passar por algumas 
transformações, pois geralmente não estão em um formato adequado para a 
execução do processo. Além disso, devido a limitações computacionais ou de 
tempo, muitas vezes a quantidade de dados precisa ser reduzida. A etapa 
de pré-processamento geralmente consome a maior parte do esforço gasto no 
processo todo, em torno de 60% do total (Cabena et al., 1997). Essa etapa 
pode ser dividida em várias fases, como mostra a Figura 2.2 . 

•f} 'ijf K/ 
•. \ >L 
" B Í " ' 
Dados do 

Mundo Real 

Formato 
atrfbuto-valor 

L impeza 

R e d u ç ã o 

Un i f i c ação 

Ex t r ação 

Conjunto 
/ Treinamento < 

Conjunto 
Teste 

Figura 2.2: Pré-processamento no processo de mineração de dados 

Extração e Unificação 

Essa fase tem como objetivo identificar as fontes de dados disponíveis e ex-
trair os dados que serão preparados para a etapa de extração dos padrões. Os 
dados podem ser provenientes de diversas fontes, como arquivos-texto, arqui-
vos de planilhas, bases de dados operacionais e Data Warehouse. Dessa ma-
neira, é necessário extrair os dados e unificá-los em um único formato. Uma 
forma bastante comum de representar os exemplos que compõem o conjunto 
de dados e também aceita por muitos algoritmos é o formato atributo-valor, 
mostrado na Tabela 2.1. 

O conjunto de exemplos no formato atributo-valor é composto de n exem-
plos e d atributos, sendo que a linha i refere-se ao í-ésimo exemplo (i = 
1, 2,..., n) e a entrada xtj refere-se ao valor do j-ésimo (j = 1,2,..., d) atributo X3 

do exemplo i. A última coluna da tabela corresponde aos valores do atributo-
meta (yt é o valor do atributo-meta do exemplo /). Portanto, cada exemplo 
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Exemplo X! x2 Xd Y 

1 X'n d Vi 
2 X21 2̂2 d V2 
3 X-Sl y-s 

n Xnl %n2 XHd Vn 

Tabela 2.1: Conjunto de exemplos no formato atributo-valor 

corresponde a uma tupla [xn, xl2,..., xid, yt), em que yl = h(xl) é a função que 
calcula o valor do atributo-meta em função dos demais atributos. 

Transformação 

Depois de extraídos e unificados em um mesmo formato, os exemplos de-
vem ser adequados para serem utilizados por algum algoritmo, podendo ser 
necessário realizar algum tipo de transformação. Alguns tipos de transfor-
mações possíveis são: normalização de dados, discretização de valores e con-
versão de tipos. 

Limpeza 

Essa fase objetiva tratar, principalmente, dois problemas: 

1. dados com ruído: são dados que possuem valores inconsistentes para um 
determinado atributo. Por exemplo: o atributo em questão é a idade de 
uma pessoa, e um certo exemplo possui o valor 950 para esse atributo; 

2. dados com valores ausentes: muitas vezes, alguns exemplos são incom-
pletos, não possuindo o valor de um ou mais atributos. 

Redução do Volume 

Quando o volume de dados é muito grande, deve-se reduzir a quantidade 
de dados, pois essa quantidade pode ser muito grande para ser aplicada a 
algum algoritmo, ou ainda, o tempo esperado para induzir uma solução pode 
ser muito grande (Weiss & Indurkhya, 1998). A redução da dimensão dos da-
dos pode ser feita diminuindo o número de exemplos (selecionando uma certa 
quantidade deles), diminuindo o número de atributos (nesse caso, alguns atri-
butos podem ser selecionados, ou podem ser compostos novos atributos a 
partir da combinação de outros (Hall & Smith, 1998)), ou ainda, reduzindo o 
número de valores de um atributo. 

É muito importante selecionar cuidadosamente os atributos e os exemplos 
a serem utilizados, pois o desempenho dos algoritmos depende bastante da 
qualidade dos dados fornecidos. 
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Geração de Sub-Conjuntos Disjuntos 

Essa fase do processo de mineração de dados é opcional, sendo omitida 
por muitos autores. O conjunto de exemplos extraído, unificado, transfor-
mado, limpo e reduzido pode ser dividido em dois subconjuntos disjuntos: o 
conjunto de treinamento, utilizado para o aprendizado do conceito, e o con-
junto de teste, utilizado para medir o grau de efetividade do conceito aprendido 
(Mitchell, 1997). 

2.1.2 Extração dos Padrões 
Esta etapa é direcionada a cumprir os objetivos definidos na etapa de 

identificação do problema. Ela compreende a escolha da atividade, do método, 
do algoritmo a ser utilizado para extrair os padrões e a extração dos padrões 
propriamente dita. 

Escolha da Atividade 

De acordo com a especificação dos objetivos, deve-se escolher uma das 
atividades do processo de mineração de dados: a predição ou a descrição, 
como mostrado na Figura 2.3 . 

Figura 2.3: Atividades do processo de mineração de dados 

Fornecido um conjunto de exemplos que possua rótulos associados, a ativi-
dade de predição (ou mineração de dados preditiva) utiliza de inferência indu-
tiva para construir um modelo que generalize esses exemplos, e que permita 
determinar corretamente o rótulo de novos exemplos não rotulados (Mitchell, 
1997). Como citado, de acordo com os valores que os rótulos assumem, a 
predição apresenta dois tipos de problemas: se os rótulos assumem valores 
nominais (ou discretos), o problema é denominado classificação, e se eles as-
sumem valores contínuos, então o problema é chamado de regressão. A re-
gressão é o foco principal deste trabalho e será detalhada na Seção 2.2 deste 
capítulo e nos próximos capítulos. 

Já na atividade de descrição, ou mineração de dados descritiva, os exem-
plos fornecidos não possuem nenhum rótulo associado. O objetivo é identifi-
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car algum tipo de comportamento que esteja embutido nos dados. Regras de 
associação, agrupamentos e sumarização são exemplos de atividades descriti-
vas (Weiss & Indurkhya, 1998). 

Escolha do Método 

Baseado no tipo de atividade escolhida, deve-se escolher um método que 
permita construir um modelo que represente os padrões extraídos. Como 
descrito anteriormente, cada método possui uma linguagem de representação 
de hipóteses, que corresponde à forma como os padrões são apresentados. 
Como o foco deste trabalho é a regressão, na Tabela 2.2 são apresentados 
alguns métodos de regressão e a forma como esses métodos representam os 
padrões extraídos. Alguns métodos de regressão são descritos no próximo 
capítulo. 

Método Forma de Representação 
Regressão Linear dos Mínimos Quadrados Função de Regressão 

Regressão de Primeira Ordem Cláusulas de Horn 
Redes Neurais Artificiais Rede com Pesos Associados 

Indução de Regras de Regressão Conjunto de Regras de Regressão 
Indução Top-Down de Árvores de Regressão Arvore de Regressão 

Support Vector Machines Vetor de Pesos 

Tabela 2.2: Alguns métodos de regressão 

Escolha do Algoritmo 

Definido o método a ser utilizado, deve-se escolher um algoritmo que receba 
como entrada um conjunto de exemplos em um determinado formato, e a 
partir desses exemplos, gere um modelo na sua linguagem de representação 
de hipóteses. 

Cada algoritmo possui associado uma linguagem de representação de exem-
plos, que corresponde ao formato de representação que os exemplos devem 
possuir para que o algoritmo possa ser executado. 

Para a escolha do algoritmo, existem também outras características impor-
tantes, como (Cabena et al., 1997): 

• capacidade de manipular certos tipos de dados; 

• formato de representação dos dados de entrada; 

• compreensibilidade do modelo (da saída); 

• nível de familiaridade do usuário; 

• escalabilidade; 

• requisitos de software e hardware; 
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Alguns algoritmos utilizados para regressão são descritos no Capítulo 4 . 

Extração dos Padrões 

A extração dos padrões propriamente dita consiste na aplicação do algo-
ritmo escolhido ao conjunto de exemplos para obter um modelo que represente 
os padrões extraídos. 

Fornecido um conjunto de exemplos, o algoritmo tenta induzir uma função 
h que se aproxima da função / (função realmente existente nos dados) geral-
mente desconhecida. A função h é chamada de hipótese sobre a função obje-
tivo /, ou seja, h(xí) Ri /(';/',) (Mitchell, 1997). Essa hipótese h tem como objetivo 
predizer o valor do atributo-meta de um novo exemplo fornecido. Existem mui-
tas escolhas possíveis para a função h, uma vez que a verdadeira função / é 
desconhecida. Por exemplo, fornecidos os exemplos como na Figura 2.4, como 
escolher a função (ou hipótese) que melhor se adapta aos dados? 

y 

o 

> X 

Figura 2.4: Conjunto de exemplos fornecido 

As diferentes hipóteses formam o espaço de hipóteses, que consiste de to-
dos os modelos possíveis dentro de uma linguagem de descrição selecionada 
(Torgo, 1999). Na Figura 2.5 são apresentadas algumas possíveis hipóteses 
baseado no conjunto de exemplos da Figura 2.4. Para escolher a melhor 
hipótese entre as existentes, os indutores possuem algum bias de apren-
dizado, que corresponde a qualquer preferência de uma hipótese sobre ou-
tra, além da consistência com os dados (Russell & Norvig, 1995). Para cada 
situação, deve ser escolhido o bias mais adequado, pois não existe o melhor 
indutor para todos os domínios. O bias de aprendizado pode ser guiado por 
algum critério, como precisão ou compreensibilidade do modelo. Um critério 
de preferência é o Princípio da Navalha de Occam, que afirma: "A hipótese 
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mais provável é a mais simples que seja consistente com todas as observaçoes" 

(Russell & Norvig, 1995). 

Figura 2.5: Possíveis hipóteses 

2.1.3 Pós-Processomento 
Os padrões obtidos no processo de mineração de dados formam um modelo 

que representa o conhecimento obtido. Esse modelo deve ser avaliado segundo 
alguns fatores, como precisão, compreensibilidade e interessabilidade. 

No caso da atividade de predição, tanto classificação quanto regressão, é 
necessário estimar o desempenho de predição desse modelo. Quando a tarefa 
é de classificação, o desempenho de predição do modelo é medida verificando 
se ele classificou os exemplos não rotulados dentro da classe correta ou não. 
Uma medida comumente utilizada para avaliação de um classificador1 é a 
precisão. Uma descrição detalhada desta e de outras medidas utilizadas em 
problemas de classificação pode ser encontrada em (Horst, 1999). Quando o 
problema é de regressão, torna-se um pouco mais difícil medir o desempenho 
de predição do modelo. Como o atributo-meta é contínuo, não se pode afirmar 
se o valor predito está correto ou não. Algumas medidas utilizadas em proble-
mas de regressão são: MAD (Mean Absolute Deviation), MSE (Mean Squared 

Error) e NMSE (Normalized Mean Squared Error). 

Para obter uma estimativa confiável do desempenho de predição de um 

'Um classificador corresponde à uma hipótese gerada por algum algoritmo de classificação. 
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modelo é necessário que ele seja avaliado com os exemplos de teste, que não 
foram utilizados na sua geração. Quando as medidas de desempenho são 
efetuadas sobre o conjunto de treinamento elas são chamadas de aparentes 
e quando são efetuadas sobre o conjunto de teste são chamadas de medidas 
reais (Baranauskas, 2001). 

Portanto, quando a hipótese é construída e seu desempenho testado no 
mesmo conjunto de exemplos obtém-se uma estimativa altamente otimista da 
precisão e o bom desempenho no conjunto de treinamento não se estende a 
conjuntos de testes independentes. Porém, existem várias técnicas que geram 
conjuntos de treinamento e teste que permitem obter medidas reais, como: 
holdout, k-fold cross-validation, leaue-one-out e bootstrap. 

Além da precisão, existem outros critérios a serem avaliados, como a com-
preensibilidade e a interessabilidade dos modelos extraídos. A compreensibi-
lidade de um modelo está relacionada com a facilidade de interpretação desse 
modelo por parte do usuário. Ela pode ser estimada de acordo com o tamanho 
do modelo. Em (Pazzani, Mani, & Shankle, 1997; Pazzani, 2000) é discu-
tido que outros fatores, além do tamanho, são importantes na determinação 
da compreensibilidade de um modelo. Já a interessabilidade avalia o quanto 
do conhecimento extraído é interessante (ou inesperado) (Piatetsky-Shapiro & 
Matheus, 1994; Freitas, 1998). As medidas de interessabilidade baseiam-se 
em vários aspectos, principalmente na utilidade que o modelo obtido repre-
senta para o usuário final do processo de mineração de dados (Dong & Li, 
1998; Rezende et al., 2003). 

Após a análise do conhecimento realizada na etapa de pós-processamento, 
caso o conhecimento não seja interessante ou não cumpra com os objetivos es-
pecificados, o processo de mineração de dados pode ser repetido ajustando os 
parâmetros ou melhorando o processo de escolha dos dados. No entanto, se o 
conhecimento for interessante, ele pode ser utilizado para auxiliar os usuários 
finais em um processo de tomada de decisão. Vale ressaltar que o usuário 
final pode ser um especialista do domínio ou um usuário sem conhecimento 
profundo do domínio da aplicação. 

2.2 A Regressão em Mineração de Dados 
A tarefa de regressão consiste em obter um modelo baseado em um con-

junto de exemplos que descrevem uma função não-conhecida. Esse modelo é 
então utilizado para predizer o valor do atributo-meta de novos exemplos. 

O objetivo da regressão é encontrar uma relação entre um conjunto de atri-
butos de entrada (variáveis de entrada ou variáveis preditoras) e um atributo-
meta contínuo. Sejam X = {xl5 ...,xd} os atributos de entrada e y o atributo-
meta, o objetivo é encontrar uma mapeamento da seguinte forma (Apte & 
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Weiss, 1997): 

y = f(xi,x2, ...,xd) 

A regressão é também conhecida por predição funcional, predição de va-
lor real, função de aproximação, ou ainda, aprendizado de classes contínuas 
(Uysal & Gúvenir, 1999). 

Por exemplo, suponha que se deseja predizer a porcentagem de gordura 
que uma pessoa possui no corpo. Fornecidos exemplos contendo algumas 
características de pessoas como: sexo, idade, peso e altura, mais a taxa de 
gordura (atributo-meta), o objetivo da regressão é predizer a porcentagem de 
gordura do corpo de outras pessoas baseado nesses exemplos. 

Outro caso seria tentar predizer quantos carros passam em um determi-
nado pedágio. Fornecidos alguns exemplos contendo informações como: rodo-
via em que o pedágio está localizado, cidades mais próximas, preço do pedágio, 
dia da semana e período do dia, mais a quantidade de carros (atributo-meta), o 
objetivo da regressão é predizer quantos automóveis passam naquele pedágio. 

A grande maioria dos problemas de regressão faz a predição de um único 
atributo-meta. Porém, a regressão também pode ser realizada predizendo mais 
que um atributo-meta. Por exemplo, as redes neurais artificiais, descritas 
no próximo capítulo, permitem realizar uma tarefa de regressão com vários 
atributos-meta. 

2.3 Considerações Finais 
Neste capítulo foi apresentada uma visão geral do processo de mineração 

de dados e uma descrição de cada uma de suas etapas. O processo de mine-
ração de dados apresenta dois tipos de atividades principais: a predição e a 
descrição. Na predição, os exemplos fornecidos possuem um rótulo associado, 
e o objetivo é predizer o valor do rótulo de novos exemplos não rotulados. De-
pendendo dos valores que esses rótulos assumem, o problema é denominado 
de classificação ou regressão. 

A regressão, foco principal deste trabalho, tem como objetivo encontrar 
uma relação entre um conjunto de atributos de entrada e um atributo-meta 
contínuo. Existem vários métodos para se realizar uma tarefa de regressão, 
que geram modelos em diferentes formatos. Esses métodos, bem como os 
tipos de modelos gerados, são descritos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 

3 

Métodos de Regressão 

O
s diferentes métodos de regressão podem ser divididos de muitas 
maneiras. Os critérios utilizados na divisão dos métodos são ba-
seados no tipo de modelo gerado. Alguns desses critérios levam em 

consideração se os modelos obtidos: 

• são paramétricos ou não-paramétricos; 

• realizam um particionamento dos dados ou não; 

• são gerados global ou localmente; 

• são baseados em regressão linear ou não; 

• são aditivos ou não; 

• são estatísticos ou não. 

Os métodos de regressão já são estudados pela comunidade estatística há 
bastante tempo. Porém, nas áreas de aprendizado de máquina e mineração 
de dados, a maioria das pesquisas trata de problemas de classificação, que 
são mais comumente encontrados na vida real do que problemas de regressão 
(Weiss & Indurkhya, 1995). Recentemente, o foco das pesquisas nessas áreas 
tem se voltado para problemas de regressão, já que muitos problemas são 
desse tipo, por exemplo, problemas relacionados com habilidades esportivas e 
controle dinâmico de robôs. 

O capítulo encontra-se organizado da seguinte maneira: na Seção 3.1 é 
descrito o modelo paramétrico global, um dos métodos de regressão mais uti-
lizados pela comunidade estatística. Na Seção 3.2 são descritos os métodos 
de modelagem local, que utilizam os exemplos mais similares do conjunto 
de treinamento para fazerem suas predições. Na Seção 3.3 são descritos os 
modelos baseados em aprendizado simbólico, com destaque para as regras e 
árvores. Na Seção 3.4 são apresentadas as redes neurais artificiais, modelos 
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computacionais inspirados no cérebro humano. Na Seção 3.5 são descritos 
os modelos aditivos, que decompõem uma função de regressão complexa em 
várias funções mais simples. Na Seção 3.6 são apresentadas as support vector 

machines, que tentam encontrar um hiperplano para tornar linear um pro-
blema complexo. Por fim, na Seção 3.7 são feitas as considerações finais do 
capítulo. 

A abordagem paramétrica global é um dos método mais utilizados pela co-
munidade estatística para resolver problemas de regressão. Uma abordagem 
desse tipo tenta adaptar todos os dados de treinamento fornecidos a uma 
única função paramétrica global (Uysal & Gúvenir, 1999). 

Utilizar uma abordagem desse tipo implica em fazer uma forte suposição a 
respeito da forma da função de regressão não conhecida, podendo levar a uma 
baixa precisão dependendo do caso. Apesar disso, a abordagem paramétrica 
global tem sido amplamente utilizada e tem fornecido bons resultados de 
predição quando a função real existente nos dados pode ser representada cor-
retamente por uma função paramétrica global. Além disso, esses modelos são 
facilmente interpretados e possuem soluções computacionais rápidas (Torgo, 
1999). 

Um exemplo clássico desse tipo de abordagem e também um dos mais uti-
lizados é o modelo paramétrico global utilizando o critério de erro dos mínimos 
quadrados. Esse critério tenta encontrar um vetor de parâmetros (3 que mini-
mize a soma dos erros quadrados, como mostrado na Equação 3.1. 

Esse modelo de regressão linear utilizando o critério dos mínimos quadra-
dos tem se mostrado eficiente para muitas aplicações do mundo real (Weiss 
& Indurkhya, 1995). Na Figura 3.1 é mostrado um exemplo em que os dados 
se adaptam muito bem ao modelo de regressão linear gerado. Esse exemplo 
utiliza um atributo de entrada x para predizer o valor do atributo-meta y. 

A modelagem local caracteriza-se por fazer predições baseadas nos exem-
plos do conjunto de treinamento mais semelhantes a um determinado exem-
plo fornecido. Os métodos de modelagem local utilizam alguma medida de 
similaridade para identificar os exemplos mais similares do conjunto de trei-
namento, como apresentado na Figura 3.2, e então utilizam esses exemplos 
para predizer o valor do atributo-meta. 

3.1 Modelo Paramétrico Global 

n 
(3.1) 

3.2 Modelos Locais 
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y 

Figura 3.1: Exemplo de regressão linear global 
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Figura 3.2: Exemplos mais similares do conjunto de treinamento 

Esses métodos possuem um custo computacional de treinamento mínimo, 
pois apenas armazenam os dados na memória. Porém, a fase de predição apre-
senta um custo maior porque para cada novo exemplo fornecido é necessário 
encontrar os exemplos de treinamento mais similares. 

3.2.7 Método: Aprendizado Baseado em Exemplos 

Os métodos de aprendizado baseado em exemplos (IBL - Instance Based-

Learning) foram desenvolvidos pela comunidade de aprendizado de máquina 
e são também conhecidos como abordagens baseadas na memória, ou ainda, 
métodos de aprendizado lazy. 
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De uma maneira geral, o aprendizado baseado em exemplos é composto de 
três componentes básicos (Nagai, 2000): 

1. um conjunto de exemplos de treinamento armazenados na memória; 

2. determinação de uma métrica para realizar comparações entre um exem-
plo fornecido e os mais próximos a ele; e 

3. determinação de um número k de exemplos mais próximos ou similares 
que serão utilizados para predizer o valor do atributo-meta de um novo 
exemplo. 

O aprendizado baseado em exemplos simplesmente armazena todos os 
exemplos de treinamento na memória (por isso é também chamado de aborda-
gem baseada na memória) sem fazer qualquer tipo de generalização dos dados 
fornecidos. Portanto, não existe uma fase de treinamento, sendo que todo 
o trabalho do algoritmo é feito durante a predição. Depois de armazenar os 
exemplos na memória, utiliza-se alguma métrica para encontrar os exemplos 
mais similares. 

Pelo fato desses algoritmos fazerem suas predições baseadas apenas nos 
exemplos armazenados na memória, a qualidade da predição pode ser compro-
metida devido a ruídos nos dados. Para melhorar o desempenho de predição 
desses algoritmos, o conjunto de dados deve ser selecionado e preparado ade-
quadamente, podendo ser removidos exemplos ou até mesmo atributos do 
conjunto de treinamento, desde que isso não afete o desempenho preditivo do 
algoritmo. 

A grande desvantagem do aprendizado baseado em exemplos é que ele não 
produz abstrações ou modelos que permitam a interpretação do conhecimento 
contido no conjunto de dados. 

O algoritmo do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor - NN) é um dos 
mais simples e mais utilizados algoritmos de aprendizado baseado em exem-
plos. Encontrados os exemplos mais semelhantes, esse algoritmo prediz o 
valor do atributo-meta de um novo caso calculando a média dos valores dos 
atributos-meta dos exemplos do conjunto de treinamento mais similares. O 
NN compara um novo exemplo x\ com um outro x2 previamente armazenado 
na memória baseado na distância euclidiana. A distância euclidiana, des-
crita na Equação 3.2, é limitada pelo fato de classificar somente atributos 
numéricos. 

A(.T1,:Í;2) = V^Xl,! -Z2,l )2 + (Zl,2 -22,2 )2 + ••• + (xUd-X2,d)2 (3.2) 

em que x,, é o valor do j-ésimo atributo do /-ésimo exemplo edé o número de 
atributos. 
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O algoritmo do vizinho mais próximo puro classifica um caso baseado em 
um único exemplo similar, o que pode acarretar em erros prematuros. O k-
Nearest Neighbor é uma versão mais elaborada do NN que classifica um novo 
exemplo calculando a média entre os k exemplos mais próximos a ele. 

O algoritmo NN assume que todos os exemplos mais similares encontrados 
são equivalentemente relevantes. Por esse motivo, a precisão da predição 
do modelo pode ser deteriorada. Uma solução para esse problema, descrita 
na próxima sub-seção, é fazer com que, entre os exemplos mais similares 
encontrados, os que estiverem mais próximos do novo exemplo possuam pesos 
maiores no modelo (Uysal & Gúvenir, 1999). 

3.2,2 Método: Locolly Weighted Regression 

O método Locally Weighted Regression (LWR), que também faz parte dos 
métodos de aprendizado lazy, é bastante similar à abordagem Nearest Neigh-

bor descrita anteriormente, principalmente em três aspectos 
(Uysal & Gúvenir, 1999): 

1. a fase de treinamento desses algoritmos consiste apenas em armazenar 
os exemplos de treinamento na memória, sendo todo o trabalho realizado 
durante a predição de novos exemplos; 

2. os novos exemplos preditos são fortemente influenciados pelos exemplos 
mais similares previamente armazenados; e 

3. os exemplos são representados como pontos reais em um espaço p-di-
mensional. 

A principal diferença entre os dois métodos está no modo como eles pre-
dizem o valor de um novo exemplo fornecido. Enquanto o NN prediz o valor 
de novos exemplos apenas fazendo a média dos exemplos mais próximos do 
conjunto de treinamento, o LWR constrói modelos locais adaptando um plano 
aos exemplos mais próximos do conjunto de treinamento (Atkeson, Moore, 
& Schaal, 1997). Para construir esses modelos, que geralmente são funções 
paramétricas lineares ou não-lineares, o LWR utiliza uma abordagem denomi-
nada distance weighted regression, em que os exemplos mais próximos pos-
suem um peso maior no modelo, enquanto que os mais distantes possuem um 
peso menor. O LWR depende bastante da função de distância utilizada para 
calcular os exemplos mais próximos. 

Como os modelos construídos são locais, depois que um exemplo tem seu 
valor predito, o modelo utilizado é apagado, e para cada exemplo apresentado, 
um novo modelo é construído (Uysal & Gúvenir, 1999). 
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3.3 Modelos Baseados em Aprendizado Simbólico 
A compreensibilidade dos modelos gerados é considerada muito importante 

quando se realiza uma tarefa de regressão ou classificação. A necessidade de 
modelos capazes de fornecerem soluções interpretáveis levou a comunidade de 
aprendizado de máquina a desenvolver os métodos de aprendizado simbólico. 
Esses métodos variam de acordo com a linguagem escolhida para representar 
as hipóteses. A lógica proposicional é uma linguagem de representação de 
hipóteses bastante utilizada pelos métodos de aprendizado simbólico. 

Os métodos de aprendizado simbólico proposicionais são aqueles que uti-
lizam a lógica proposicional para representar suas hipóteses. A lógica pro-
posicional permite determinar a validade de proposições compostas por meio 
de conectivos a partir da validade de fatos simples e da interpretação desses 
conectivos. Esse tipo de lógica aceita como resposta somente os valores ver-
dadeiro e falso. Os conectivos utilizados para compor as proposições podem 
ser do tipo AND, OR, NOT, etc. Se o conectivo utilizado é o operador OR, a 
notação proposicional é denominada Forma Normal Disjuntiva (FND) e se o 
conectivo é o AND, então a notação é chamada de Forma Normal Conjuntiva 
(FNC). Dentre os modelos que fornecem soluções na FNC, destacam-se as re-
gras e árvores de decisão, no caso da classificação, e as regras e árvores de 
regressão, no caso da regressão. 

As regras e as árvores são bastante semelhantes, diferenciando-se, entre 
outros, pelo fato de que as árvores são mutuamente exclusivas, e as regras 
nem sempre. Portanto, para cada exemplo, uma ou mais regras podem ser 
satisfeitas, ao contrário das árvores. As regras e as árvores, dependendo 
da aplicação, oferecem vantagens e desvantagens, que serão descritas nas 
próximas sub-seções. 

Pelo fato de fornecerem soluções compreensíveis, este trabalho tem como 
foco principal os modelos de regressão baseados em aprendizado simbólico. 

3.3.1 Método: Indução de Regras de Regressão 

Uma regra na Forma Normal Conjuntiva possui a seguinte forma: 

if < condição > then < conclusão > N v ' s ' 
Rody OU 13 li<,a-d OU II 

ou, na forma simbólica: 

B -»• H 

Portanto, uma regra na FNC é composta de duas partes: 

• a condição, cauda ou corpo da regra - B, que consiste de uma conjunção 
de pares no formato atributo-valor, que assumem a forma xt op value, 
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sendo que, :;;, é um atributo, op e{=, <,<,>, >} e value é um valor cons-
tante válido para o atributo em questão. 

• a conclusão ou cabeça da regra - II, responsável pela predição do valor 
do atributo-meta. 

A diferença entre uma regra de decisão e uma de regressão está na con-
clusão da regra. Em uma regra de decisão, II é a classe associada, pois o 
atributo-meta a ser predito é nominal. Já em uma regra de regressão, II é 
uma função, pois nesse caso, o atributo-meta é contínuo. 

Quando se trata de uma regra de regressão, a predição pode ser feita 
por meio da média dos valores do atributo-meta, de uma equação linear, da 
utilização do método K-Nearest Neighbor, entre outros. 

Como exemplo de um algoritmo de indução de regras de regressão destaca-
se o Cubist, descrito no próximo capítulo. 

3.3.2 Método: Indução Top-Down de Árvores de Regressão 
As árvores são compostas por dois tipos de nós: 

• os nós internos da árvore: cada um desses nós corresponde a um teste 
feito em um dos atributos de entrada do conjunto de exemplos, e 

• os nós-folha, nos quais são feitas as predições do atributo-meta. 

As árvores de regressão diferem das árvores de decisão quanto ao conteúdo 
dos nós-folha. Os nós-folha de uma árvore de regressão possuem uma função 
matemática (que no caso mais simples pode ser a simples média dos valores 
que caem em cada nó-folha) para predizer o atributo-meta, enquanto que os 
nós-folha de uma árvore de decisão possuem valores nominais. 

As árvores que predizem o valor de um atributo-meta contínuo são conhe-
cidas como Regression Tree ou Model Tree, dependendo de como os nós-folha 
calculam o valor desse atributo-meta. Quando os nós-folha da árvore ape-
nas calculam a média de todos os exemplos de treinamento que caem naquele 
nó, então a árvore é conhecida como Regression Tree. Por outro lado, se os 
nós-folha possuem algum modelo de regressão linear para predizer o valor do 
atributo-meta, então a árvore é conhecida como Model Tree. Um exemplo de 
uma Model Tree é mostrado na Figura 3.3. Essa árvore foi construída utili-
zando dois atributos de entrada (xi e x2) do conjunto de dados. 

Um dos pontos mais importantes a serem levados em consideração quando 
uma árvore de regressão (ou de classificação) está sendo construída é a seleção 
do atributo que será utilizado para fazer o particionamento dos dados em cada 
nõ da árvore. Além de selecionar o atributo, é muito importante escolher um 
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Figura 3.3: Exemplo de uma Model Tree 

valor adequado para esse atributo de modo a particionar os dados da melhor 
maneira possível. 

As principais vantagens apresentadas pelos modelos de árvores de regressão 
são: (i) seleção dinâmica de atributos: os métodos de indução de árvores são 
extremamente efetivos em encontrar os atributos-chave (os mais importantes) 
em aplicações de alta dimensão, e (ii) sua capacidade exploratória, porém, 
à medida que a árvore cresce de tamanho, sua interpretabilidade diminui. 
Quanto ao desempenho, as árvores de regressão se equiparam aos demais 
métodos de regressão (Weiss & Indurkhya, 1995). 

Os algoritmos de indução de árvores constroem modelos fazendo um par-
ticionamento recursivo do conjunto de treinamento da seguinte maneira: o 
nó-raiz da árvore contém um atributo que divide o conjunto de treinamento 
em sub-regiões distintas (geralmente duas sub-regiões). Os filhos do nõ-raiz 
podem ser nós-folhas, ou então, são selecionados novos atributos com seus 
respectivos valores, dividindo assim, o conjunto de treinamento em novas sub-
divisões. O número de nós de uma árvore e a profundidade da mesma variam 
de acordo com o tamanho do conceito representado nos dados e com o me-
canismo de inferência utilizado pelo algoritmo responsável pela construção da 
árvore. Um árvore muito grande provavelmente causa um "overfttting" dos da-
dos, enquanto que uma árvore muito pequena geralmente não oferece bons 
resultados (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2001). 

Em geral, os algoritmos de indução de árvores apresentam as seguintes ca-
racterísticas em comum: (i) particionam o conjunto de treinamento em regiões 
disjuntas recursivamente, na qual a partição final é determinada pelos nós-
folha da árvore, e (ii) utilizam estratégias de poda para evitar o overfitting 

(Torgo, 1999). 
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Os diversos algoritmos de indução de árvores de regressão diferenciam-se 
pelas estratégias de poda utilizadas, pela maneira como selecionam os atri-
butos que particionarão os dados, e principalmente, pelo tipo de função que 
utilizam para predizer o valor do atributo-meta (Torgo, 1997). Alguns exem-
plos de algoritmos desse tipo são o RETIS (Regression Tree Induction System), 

o M5 e o CART (Classification And Regression Trees), descritos no próximo 
capítulo. 

3.4 Modelo Baseado em Redes Neurais Artificiais 
Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados no 

cérebro humano. Elas são compostas por várias unidades de processamento 
(neurónios), interligadas por um grande número de conexões (sinapses). 

Graficamente, uma RNA pode ser vista como um conjunto de nós (unidades 
de processamento) e arcos, representando respectivamente, os neurónios e 
as conexões entre os mesmos (Braga, Carvalho, & Ludermir, 2000). Uma 
estrutura genérica de rede neural artificial é composta por uma camada de 
entrada, uma ou mais camadas intermediárias (escondidas) e uma camada 
de saída. Cada uma dessas camadas é composta por um número variado de 
neurónios, dependendo da aplicação. Os nós da camada de entrada estão 
relacionados com os atributos de entrada e contêm os valores dos exemplos 
fornecidos à RNA. Os nós das camadas intermediárias recebem um conjunto 
de entradas provenientes de outros nós, computam uma função (conhecida 
como função de ativação) sobre essas entradas e então enviam o resultado 
para outro conjunto de nós. Cada arco que conecta dois nós possui um peso 
associado. A camada de saída da RNA representa os valores de saída da 
rede, que são calculados por intermédio dos atributos de entrada e dos pesos 
associados às conexões. 

Um exemplo genérico de uma rede neural artificial é mostrado na Figura 3.4. 

O aprendizado em uma rede neural artificial consiste em encontrar os va-
lores dos pesos de modo a fornecer a saída correta. A Rede começa com um 
vetor de pesos randômico, e então, à medida que lhe são fornecidos exem-
plos de treinamento, os pesos vão sendo modificados até que as predições se 
tornem satisfatórias. 

Quando se trata de um problema de regressão, a rede neural artificial é 
utilizada para predizer o valor dos atributos contínuos (as saídas fornecidas 
pela RNA são valores contínuos). Alguns exemplos em que as RNAs tem sido 
utilizadas para fazer regressão são: previsão de séries temporais, aproximação 
de funções e fusão de sensores (Braga, Carvalho, & Ludermir, 2000, 2003). 

A grande vantagem das RNAs sobre os outros métodos é que elas não são 
restritas à um único atributo de saída, como acontece na maioria dos casos. 
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Figura 3.4: Exemplo de uma rede neural artificial 

Portanto, podem ser realizadas várias regressões em uma RNA. Além disso, as 
RNAs são conhecidas pela alta precisão na predição dos valores e são robustas 
diante de dados com ruído. 

Porém, as RNAs também apresentam algumas desvantagens. A primeira é 
que, dependendo do modelo de rede e do algoritmo de aprendizado, as redes 
neurais podem apresentar lenta convergência para uma solução. Isso porque 
a rede pode precisar ser treinada até que os pesos estejam corre tos de modo a 
fornecer a saída esperada. Outra desvantagem é que as soluções por ela for-
necidas não são facilmente interpretadas pelos usuários, pois o conhecimento 
está embutido nos pesos e conexões da rede. 

Para o treinamento de uma rede neural artificial pode ser utilizado o simu-
lador SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator) (SNNS Simulator, 1995). O 
SNNS é um software de uso compartilhado criado na Universidade de Stuttgart 

utilizado para manutenção e treinamento de RNAs, possibilitando a visualização 
de seus desempenhos na aprendizagem, validação e teste. 

Um método aditivo é aquele que se aproveita do fato de que uma função 
de regressão complexa pode ser decomposta em partes, sendo que cada uma 
dessas partes representa uma função simples. Portanto, um modelo com uma 
alta dimensão (com muitos atributos) pode ser visto como a soma de outras 
funções de dimensões menores (Torgo, 1999). Project Pursuit Regression e 
Adaptive Regression Splines são exemplos de métodos aditivos. 

3.5 Modelos Aditivos 
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3.5.1 Método: Project Pursuit Regression 

Project Pursuit Regression (PPR) constitui um modelo refletindo o conjunto 
de treinamento em projeções de dimensões menores, como uma solução quan-
do o conjunto de dados fornecido possui uma alta dimensão. PPR funciona 
da seguinte maneira: em cada passo da construção do modelo, a melhor 
aproximação dos dados encontrada é selecionada, adicionada ao modelo que 
está sendo gerado e essa parte é removida do conjunto de exemplos. A busca 
pela melhor aproximação continua com os dados restantes do conjunto de trei-
namento até que todos façam parte do modelo final. Esse processo é também 
conhecido como Refinamento Sucessivo, porque a cada passo a complexidade 
do modelo aumenta (Uysal & Gúvenir, 1999). 

A desvantagem apresentada por esse método é a complexidade computa-
cional. Quando se possui um conjunto grande de funções candidatas, é ne-
cessário escolher entre elas e refinar os parâmetros da função selecionada de 
modo que ela se adapte da melhor maneira aos dados. 

3.5.2 Método: Adaptive Regression Splines 

Adaptive Regression Splines pode ser visto como uma generalização das 
árvores de regressão, apresentadas anteriormente, e foram desenvolvidos para 
superar algumas de suas limitações. Algumas dessas limitações são: (i) a 
lacuna de continuidade apresentada pelas árvores de regressão, que afeta a 
capacidade preditiva do modelo, e (ii) a incapacidade das árvores de regressão 
de fornecerem boas aproximações para algumas funções (Uysal & Gúvenir, 
1999). A lacuna de continuidade corresponde ao fato de que os valores de um 
nó-folha não são contínuos em relação aos valores dos outros nós-folha. 

Uma adaptação paramétrica piecewise aproxima uma função por meio de 
várias funções paramétricas simples (geralmente polinómios de ordens me-
nores), cada uma definida sobre diferentes sub-regiões do conjunto de trei-
namento. Esses polinómios precisam ser contínuos em cada ponto, isto é, 
cada função definida sobre uma sub-região do conjunto de treinamento deve 
ser contínua com relação à função definida sobre a próxima sub-região deste 
conjunto. 

O mais popular entre os procedimentos de adaptação paramétrica pie-

cewise são aqueles baseados em splines, em que as funções paramétricas glo-
bais são polinómios de grau q. O procedimento é implementado por intermédio 
da construção de um conjunto de funções-base definidas globalmente. 

O algoritmo MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines), desenvolvido 
no início dos anos 90 por Jerry Friedman, é um algoritmo de particionamento 
recursivo que possui algumas modificações para resolver os problemas dis-
cutidos nesta seção, principalmente no que diz respeito à descontinuidade. 
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A metodologia MARS é detalhada em (Friedman, 1991; Hastie, Tibshirani, & 
Friedman, 2001). 

Para executar o algoritmo MARS pode-se fazer uso do software R. Esse soft-
ware é utilizado para manipulação de dados, cálculos e visualização gráfica 
(Venables & Smith, 2002). As funcionalidades do R são divididas em pacotes, 
que assim como o software, encontra-se disponível em (The R Development 
Core, 2002). O pacote mda do R possibilita gerar e testar um modelo MARS. 

3.6 Modelo Baseado em Support Vector Machines 
A teoria Support Vector Machines (SVMs), ou Máquinas de Suporte Vetoriais, 

foi proposta no final da década de 60 por V. Vapnik e A. Chervonenkis. Uma 
descrição detalhada desse método pode ser encontrada em (Vapnik, 1998). 

O princípio das SVMs consiste em encontrar um hiperplano ótimo que se-
pare membros e não-membros de uma classe em um espaço abstrato, de-
nominado feature space. Nesse espaço, as classes presentes no conjunto de 
treinamento se tornam linearmente separáveis, e o hiperplano ótimo é defi-
nido como aquele para o qual a margem de separação entre as mesmas é 
maximizada. 

Uma propriedade importante das SVMs está na utilização de kernels. Os 
kernels são produtos internos das coordenadas de dois vetores, e são utiliza-
dos para construção do hiperplano ótimo no feature space sem a necessidade 
de considerar a forma explícita desse, geralmente bastante complexa (Haykin, 
1999). Alguns exemplos de kernel utilizados são: o polinomial, o radial e o 
sigmoidal. 

Algumas vantagens apresentadas pelas SVMs são: 

• trabalham bem quando o conjunto de dados possui uma alta dimensão; 

• costumam apresentar uma alta precisão na predição de valores; 

• não existe o risco de encontrarem mínimos locais, um problema que 
ocorre bastante quando se trabalha com redes neurais artificiais. 

Uma desvantagem apresentada pelas SVMs é que os modelos fornecidos 
não são facilmente compreensíveis ao ser humano. 

As SVMs tem despertado grande interesse devido a obtenção de resultados 
que superam os obtidos por outras abordagens de aprendizado de máquina na 
solução de alguns problemas, como por exemplo, na categorização de textos e 
na detecção de faces. 

Um sistema que pode ser utilizado para realizar experimentos com as SVMs 
é o mySMV, uma implementação das support vector machines baseada no algo-
ritmo apresentado em (Joachims, 1999). Ele suporta a realização de regressão 
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e reconhecimento de padrões, entre outras funcionalidades. Uma das grandes 
vantagens do mySVM é que ele aceita múltiplos formatos de entrada para os 
dados, eliminando a necessidade de conversão dos exemplos para um formato 
específico (Rúping, 2000). 

3.7 Considerações Finais 
Os diversos métodos existentes para se realizar uma tarefa de regressão 

geram modelos em diferentes formatos de representação. 
Os modelos paramétricos globais são bastante utilizados pela comunidade 

estatística. Eles são facilmente interpretados e apresentam soluções compu-
tacionais rápidas. 

Os modelos locais utilizam apenas os exemplos de treinamento mais simi-
lares para fazerem suas predições. Esses modelos apresentam um custo de 
treinamento mínimo, possuindo um custo mais elevado na fase de predição. 
Dentre os algoritmos desse tipo, destaca-se o Nearest Neighbor. 

Os modelos baseados em aprendizado simbólico possuem como principal 
característica a compreensibilidade, isto é, fornecem soluções mais facilmente 
interpretáveis ao ser humano. As regras e árvores são modelos desse tipo e são 
as abordagens mais utilizadas pela comunidade de aprendizado de máquina. 

Os modelos baseados em redes neurais artificiais permitem a predição de 
vários atributos-meta e apresentam uma alta precisão em suas predições. Já 
os modelos aditivos decompõem uma função de regressão complexa em várias 
funções simples. 

Por fim, os modelos baseados em support vector machines apresentam como 
principal vantagem o fato de trabalharem bem quando o conjunto de dados 
possui uma alta dimensão. 
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CAPÍTULO 

4 
Regressão Simbólica no Processo de 

Mineração de Dados 

constituem o foco principal deste trabalho, e caracterizam-se por gerarem mo-
delos compreensíveis. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor o contexto em que se 
insere este trabalho. Ele faz parte de um projeto maior denominado DISCOVER, 

que está sendo desenvolvido em nosso laboratório de pesquisa, cujo objetivo 
é fornecer um ambiente integrado para apoiar as etapas do processo de des-
coberta do conhecimento. Para isso, nas Seções 4.1 e 4.2 são apresentados, 
respectivamente, o projeto e o ambiente DISCOVER. Na Seção 4.3 são relata-
dos os trabalhos já realizados e outros que estão em desenvolvimento, para 
compor o DISCOVER. Na Seção 4.4 são apresentados os sistemas e algoritmos 
de regressão utilizados neste trabalho. Na Seção 4.5 é apresentado como este 
trabalho está integrado ao ambiente DISCOVER. Por fim, na Seção 4.6, são 
feitas as considerações finais deste capítulo. 

O processo de mineração de dados, descrito no Capítulo 2, considera três 
grandes etapas, que são: pré-processamento, extração de padrões e pós-
processamento. Durante a etapa de pré-processamento, várias tarefas se 
fazem necessárias, como extração, unificação, limpeza (como tratamento de 
valores ausentes), redução do volume de dados, entre outras. 

Na etapa de extração dos padrões, além da extração propriamente dita, 
existem outras tarefas embutidas nessa etapa, como a escolha da atividade e 
do algoritmo a ser utilizado para extrair os padrões. Com relação aos algorit-
mos, a falta de um formato único para os conjuntos de exemplos causa um 

os métodos de regressão descritos no capítulo anterior, destacam-
se aqui aqueles que induzem regras e árvores de regressão. Es-
ses métodos, conhecidos como métodos de aprendizado simbólico, 

4.1 O Projeto DISCOVER 
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grande transtorno às comunidades de mineração de dados e aprendizado de 
máquina. Cada algoritmo utilizado para induzir uma hipótese (tanto de re-
gressão quanto de classificação) possui um formato diferente para seus dados 
de entrada. Dessa maneira, cada vez que é preciso executar algum desses 
algoritmos, é necessário converter o conjunto de dados para o formato de en-
trada desse algoritmo. 

Já na fase de pós-processamento, ocorre que as hipóteses induzidas pelos 
algoritmos (regras e árvores, no caso dos métodos de aprendizado simbólico) 
possuem formatos diferentes. Em consequência, qualquer operação que ne-
cessite ser feita sobre a hipótese induzida (como cálculo de medidas, constru-
ção de tabela de contingência) precisa ser implementada diversas vezes, uma 
para cada formato de hipótese. 

Em nosso laboratório de pesquisa - LABIC - sempre foram realizadas im-
plementações desses tipos por parte de professores e alunos, conforme as 
necessidades de cada um. Porém, devido a alguns fatores, como a falta de 
documentação dos programas já implementados, ou porque seus autores se 
desligavam do laboratório, normalmente essas implementações não eram re-
aproveitadas. Dessa maneira, muitas vezes, um mesmo programa era imple-
mentado diversas vezes por diferentes pessoas. 

Esses fatores impulsionaram então alguns pesquisadores do LABIC a criar 
um projeto que envolvesse vários membros do laboratório. Esse projeto, que 
recebeu o nome de D ISCOVER, deveria fornecer um ambiente para apoiar as 
etapas do processo de descoberta do conhecimento, oferecendo funcionalida-
des voltadas para aprendizado de máquina, mineração de dados e de textos, 
como apresentado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Funcionalidades do projeto D I S C O V E R 
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4.2 O Ambiente DISCOVER 

Em princípio, o projeto DISCOVER consistiria apenas de um repositório de 
scripts}, que seriam implementados na linguagem PERL (Till, 1996) - Practical 

Extraction and Report Language - e posteriormente reutilizados de modo a 
facilitar a execução de experimentos. Algumas vantagens dessa linguagem 
são: 

• permite desenvolver códigos de maneira bastante rápida; 

• fornece um poderoso mecanismo para trabalhar com expressões regula-
res, muito utilizadas nessas implementações; 

• permite manipular grande quantidade de dados de maneira eficiente e é 
bastante flexível com relação aos tipos de dados; 

• facilita a escrita de protótipos e scripts, bem como funções genéricas e 
pacotes; 

• além dessas vantagens, o CPAN2 fornece um excelente repositório de 
código reusável dessa linguagem. 

Portanto, a priori, o projeto DISCOVER consistiria de um conjunto de fer-
ramentas independentes que poderiam ser compostas conforme as necessi-
dades dos usuários, e reunidas em um repositório compartilhado entre esses 
usuários. Assim, os usuários poderiam combinar essas ferramentas para exe-
cutar experimentos mais complexos. 

Posteriormente, surgiu a proposta de se criar um ambiente integrado, em 
que os scripts seriam substituídos por bibliotecas de classes e essas classes 
empacotadas como componentes, com a composição deles sendo feita por meio 
de uma interface gráfica. Dessa maneira, os programas desenvolvidos pelos 
pesquisadores são os componentes e o DISCOVER possibilita a construção de 
experimentos por meio da composição desses componentes. 

Essa nova abordagem facilitou a utilização e permitiu obter um melhor 
desempenho do ambiente. Isso porque não é possível compartilhar memória 
com a utilização de scripts, causando uma sobrecarga com operações de lei-
tura e escrita. No entanto, para tornar o DISCOVER um ambiente integrado, 
sua implementação tornou-se bem mais complexa. Surgiu a necessidade de 
uma maior comunicação entre os participantes e de interação entre os dife-
rentes componentes. Com relação à arquitetura do ambiente, em (Prati, 2003) 
é proposto um framework para a integração dos componentes do ambiente 

Scripts são pequenos programas que realizam tarefas atómicas. 
2http://www.cpan.org/ 
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DISCOVER baseado em software patterns, no qual os componentes são inte-
grados por meio de uma linguagem baseada em XML. Além disso, a interface 
gráfica responsável pela composição dos componentes deveria ser implemen-
tada de acordo com a arquitetura proposta para o ambiente. Essa interface é 
apresentada em (Geromini, 2002). 

De um modo geral, o DISCOVER pode ser entendido como um conjunto de 
métodos aplicados sobre os dados ou sobre o conhecimento extraído a par-
tir dos dados. Dessa maneira, é muito importante que o DISCOVER ofereça 
uma base sólida para manipular dados e conhecimento. Essa base é com-
posta por sintaxes padrões utilizadas para representar dados e conhecimento, 
e por bibliotecas que oferecem um conjunto de funcionalidades básicas de 
manipulação de dados e conhecimento. A sintaxe padrão para representação 
de dados é denominada DSX (Discover Dataset Sintax) e é apresentada em 
(Batista, 2003). Com relação às sintaxes padrões para representação de co-
nhecimento, destacam-se a sintaxe padrão para regras de decisão (Prati, Ba-
ranauskas, & Monard, 2001b), regras de regressão (Pugliesi, 2001), regras de 
associação (Melanda, 2002) e agrupamentos (Martins, 2001). 

4.3 Trabalhos Realizados e em Desenvolvimento 
Como citado, o DISCOVER tem como objetivo integrar os trabalhos desenvol-

vidos por pesquisadores do LABIC. Existem ferramentas e sistemas que fazem 
parte do DISCOVER e que já estão implementados, entre os quais destacam-se: 

• uma biblioteca que transforma os classificadores simbólicos para o for-
mato padrão de regras de decisão do DISCOVER (Prati, Baranauskas, & 
Monard, 2001b). É importante destacar que uma biblioteca com a mesma 
finalidade foi implementada neste trabalho, porém, para as regras de re-
gressão. Essa biblioteca será detalhada no Capítulo 5; 

• um conjunto de ferramentas para processamento de dados, como cálculo 
de estatísticas descritivas básicas, remoção, troca de posição e criação 
de novos atributos a partir de expressões, embaralhamento, amostragem 
aleatória e complementar, entre outros (Batista, 2003; Batista & Monard, 
2003); 

• o sistema XRULER (Baranauskas, 2001; Baranauskas & Monard, 2003), 
no qual um conjunto de exemplos é dividido em amostras de treinamento 
e teste. As amostras de treinamento são submetidas a diferentes induto-
res e os classificadores obtidos são convertidos para o formato padrão de 
regras de decisão. Então, a partir de um subconjunto dessas regras que 
cobrem os exemplos obtém-se um classificador simbólico final. 
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Apesar dos trabalhos já implementados descritos aqui, a grande maioria 
das ferramentas e sistemas que vão compor o DISCOVER estão sendo desen-
volvidos pelos pesquisadores do nosso laboratório, com funcionalidades para 
processamento de dados (Batista, 2003) e textos (Imamura, 2001; Martins, 
2001; Gonçalves, 2002), aprendizado de máquina (Pila, 2001; Bernardini, 
2002; Gomes, 2002) e processamento de padrões (Lee, 2000; Baranauskas, 
2001; Pugliesi, 2001; Melanda, 2002; Paula, 2003; Milaré, 2003). 

4,4 Sistemas e Algoritmos de Regressão 
Nesta seção é apresentada uma descrição dos sistemas e algoritmos de 

regressão utilizados neste trabalho. Os sistemas RT e WEKA são freeware, 

enquanto que o LABIC possui uma versão do Cubist. 

4.4.1 RT 
O RT (Regression Trees) foi desenvolvido por Luis Fernando Raínho Al-

ves Torgo, do Departamento de Ciências de Computadores da Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (Torgo, 2001). Esse algoritmo permite ob-
ter modelos de regressão em diferentes tipos de representação baseados em 
um conjunto de exemplos fornecido. Alguns tipos de modelos que podem ser 
obtidos são: 

• modelo baseado em árvores de regressão, em que os nós-folhas são rotu-
lados com a média dos valores neles mapeados; 

• modelo paramétrico global; 

• modelo local, por intermédio do algoritmo K-Nearest Neighbor. 

O RT permite ainda, emular os algoritmos de regressão RETIS e CART, 
descritos a seguir. 

RETIS O RETIS (Regression Tree Induction System) é um sistema utilizado 
para induzir árvores de regressão desenvolvido por Aram Karalic. As 
árvores de regressão são utilizadas para modelar uma relação linear 
piecewise entre atributos nominais ou contínuos e um atributo-meta 
contínuo (Karalic, 1995). Portanto, esse algoritmo gera uma Model Tree. 

CART O algoritmo CART (Classification And Regression Trees) foi desenvol-
vido por Breiman, Friedman, Olshen e Stone (Breiman et al., 1984). 

O algoritmo CART permite a construção de árvores de decisão e árvores 
de regressão (Regression Trees) realizando um particionando recursivo 
binário do conjunto de dados e associando a cada nó-folha da árvore 
uma classe, no caso das árvores de decisão, ou um valor contínuo, no 
caso das árvores de regressão. 
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4.4.2 WEKA 

O ambiente WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) disponi-
biliza vários algoritmos de aprendizado de máquina implementados na lingua-
gem Java, desenvolvido na Universidade de Waikato na Nova Zelândia3. 

No WEKA, cada implementação de um algoritmo de aprendizado é repre-
sentada por uma classe. A linguagem Java permite que as classes sejam or-
ganizadas em pacotes, que são simplesmente diretórios contendo uma coleção 
de classes relacionadas. Isso é bastante útil porque certos algoritmos compar-
tilham muitas funcionalidades, e dessa maneira, várias classes em um pacote 
podem ser utilizadas por mais de um algoritmo (Witten & Frank, 1999). 

O pacote weka.classifiers contém implementações dos algoritmos de clas-
sificação e predição numérica do WEKA. A classe weka.classifiers.m5 é a 
classe que implementa o M5, um algoritmo que trabalha com atributos e clas-
ses contínuas descrito em (Quinlan, 1992). O algoritmo M5 possui uma fase 
de particionamento, que divide o conjunto de dados; uma fase de poda, para 
reduzir o número de nós da árvore obtida; e uma fase adicional denominada 
smoothing, que tem como objetivo reduzir a grande diferença dos valores pre-
ditos entre os nós-folhas (Wang & Witten, 1997). O M5 permite obter como 
modelos de saída tanto uma Model Tree quanto uma Regression Tree. Neste 
trabalho será utilizado o termo M5 Model quando o algoritmo gera uma Model 

Tree e M5 Regression quando ele gera uma Regression Tree. 

4.4.3 Cubist 

O Cubist é uma ferramenta utilizada para a geração de modelos preditivos 
numéricos baseados em regras a partir de um conjunto de dados fornecido. 
Ele constrói um modelo contendo uma ou mais regras, na qual cada regra é 
uma conjunção de condições associadas com uma expressão linear. Portanto, 
os modelos gerados pelo Cubist são modelos lineares piecewise. Porém, o Cu-
bist permite também construir outros tipos de modelos, como os compostos, 
que permitem melhorar a precisão da predição de um modelo baseado em re-
gras combinando-o com um modelo baseado em exemplos (Nearest Neighbor) 

(Rulequest-Research, 2001). 

Além dos diferentes tipos de modelos que podem ser gerados, o Cubist 
disponibiliza ainda várias outras funcionalidades, como a utilização de um 
parâmetro de extrapolação (que controla quais predições feitas pelos modelos 
lineares do Cubist podem estar fora do intervalo de valores do conjunto de 
treinamento) e da técnica de cross-validation. 

3http://www. waikato.ac.nz/ 
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4.5 Regressão Simbólico no Ambiente Discove r 
Como citado, a maioria das pesquisas realizadas nas áreas de aprendi-

zado de máquina e mineração de dados são voltadas para os problemas de 
classificação. No projeto DISCOVER, a situação não é muito diferente. A 
maioria dos trabalhos já implementados são voltados para problemas desse 
tipo, como (Prati, Baranauskas, & Monard, 2001b) e (Baranauskas, 2001). 
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo auxiliar na preparação dos 
dados para a construção de um modelo de regressão simbólico e sua poste-
rior avaliação dentro do ambiente DISCOVER, oferecendo para isso, métodos a 
serem utilizados nas etapas de extração dos padrões, e principalmente, pós-
processamento. 

4.5.1 Preparação dos Dados para Extração dos Padrões 

Como apresentado anteriormente, cada sistema ou algoritmo utilizado para 
extrair padrões durante o processo de mineração de dados, independente-
mente da atividade ou método escolhidos, recebe dados de entrada em um 
diferente formato de representação. Os sistemas descritos na seção anterior 
utilizados para gerar um modelo de regressão (RT, WEKA e Cubist) possuem 
diferentes formatos para seus dados de entrada, que serão brevemente des-
critos a seguir. Em seguida, é apresentada a sintaxe padrão de dados DSX do 
DISCOVER, utilizada, entre outros, para converter os dados para os formatos 
de entrada dos sistemas RT, WEKA e Cubist. 

RT 

O sistema RT utiliza dois arquivos de entrada no formato texto. O primeiro 
arquivo, que possui a extensão .domain, contém as declarações (nomes e tipos) 
dos atributos. Um exemplo de arquivo contendo a declaração dos atributos 
para o RT é apresentado na Tabela 4.1. 

y-
X l continuous 
x 2 valori, valor-2, valor3 

X.3 continuous 
y: continuous 

Tabela 4.1: Exemplo de arquivo contendo as declarações dos atributos para o 
RT 

Nesse arquivo, que contém a declaração dos atributos para o RT, deve ser 
adicionada uma linha antes de qualquer declaração de atributo, contendo o 
nome do atributo-meta. Na Tabela 4.1, y corresponde ao atributo-meta, e o 
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RT tenta obter um modelo de regressão para predizer o valor de y em função 
dos demais atributos. 

O segundo arquivo utilizado como entrada pelo RT é o arquivo .data, que 
contém o conjunto de dados utilizado para obter o modelo de regressão. Esse 
arquivo contém tantas linhas quanto for o número de exemplos no conjunto 
de dados. Cada linha possui uma lista com valores dos atributos, que corres-
pondem aos atributos declarados no arquivo . domain, sendo que a ordem dos 
valores deve ser a mesma em que os atributos foram declarados. Na Tabela 4.2 
é apresentado um arquivo de dados contendo cinco exemplos (assumindo que 
os atributos foram declarados como na Tabela 4.1). Nesse caso, a última co-
luna corresponde aos valores do atributo-meta. 

17.2, valor2, 4, 3 .74 
45.8, valoru 6, 1.26 
54, valor2, 5, 2 .79 
22.7, valor2, 4, 2 .13 
39.5, valor-i, 5, 1.75 

Tabela 4.2: Exemplo de arquivo contendo os dados para o RT 

WEKA 

Para utilizar os algoritmos de aprendizado do WEKA, o usuário deve forne-
cer um arquivo no formato ARFF (Attribute Relation Format File). Esse arquivo 
contém informações sobre os atributos do conjunto de dados e os valores des-
ses atributos para cada exemplo. 

O arquivo ARFF é composto por três partes: 

1. o nome do conjunto de dados, introduzido pela tag @relation; 

2. os nomes, tipos e valores (no caso de atributos nominais) de cada atri-
buto, definidos pela tag @attribute; 

3. os valores dos atributos para cada exemplo do conjunto de dados, que 
começam após a inserção da tag @data. 

Um arquivo no formato ARFF, contendo as mesmas declarações de atri-
butos e dados descritos para o RT, é apresentado na Tabela 4.3. O WEKA 
assume que o atributo-meta corresponde ao último atributo declarado no ar-
quivo ARFF. 

Cubist 

O Cubist, assim como o RT, também utiliza como entrada dois arquivos 
no formato texto. Porém, existem ainda outros arquivos opcionais, cada um 

38 



4.5 Regressão Simbólica no Ambiente DISCOVER 

(ãrelation 'cname of dataset>' 

@attribute X] real 
@attribute x2 {valori, valor2, valor3} 
@attribute x3 integer 
@attribute y real 

@data 
17.2, valor2, 4, 3 .74 
45.8, valoru 6, 1.26 
54, valor2, 5, 2 .79 
22.7, valor2, 4, 2 .13 
39.5, valor5, 1.75 

Tabela 4.3: Exemplo de arquivo ARFF para o WEKA 

deles identificado por uma extensão diferente (Rulequest-Research, 2001). O 
primeiro é o arquivo .names, que define os atributos utilizados para descrever 
cada exemplo. Existem dois subgrupos importantes de atributos: quando o 
valor de um atributo é definido explicitamente, sendo fornecido diretamente 
pelos dados, podendo ser nominais (discrete), numéricos (continuous), tipo 
data [date), tipo hora (time), tipo hora-data (timestamp), ou ainda do tipo 
rótulo (label) que serve apenas para identificar um exemplo em particular; 
e quando o valor de um atributo é definido implicitamene, por meio de uma 
fórmula. O arquivo .names é idêntico ao arquivo .domain descrito para o RT, 
diferenciando-se apenas pela extensão. O segundo arquivo utilizado pelo Cu-
bist é o arquivo .data, que fornece os valores do conjunto de dados que o Cu-
bist utiliza na construção do modelo. A entrada para cada exemplo consiste 
de uma linha que fornece os valores dos atributos definidos explicitamente. 
Esse arquivo é idêntico ao arquivo .data descrito para o RT. 

DSX 

A sintaxe padrão DSX, descrita em (Batista, 2001), utiliza arquivos no for-
mato texto para declarar os atributos e seus respectivos tipos, além dos va-
lores que esses atributos assumem em um conjunto de dados. Os atributos 
são declarados em um arquivo com a extensão . names, e os valores que esses 
atributos assumem em um conjunto de dados são declarados em um outro 
arquivo com a extensão .data. Os dois arquivos devem possuir o mesmo 
nome, diferenciando-se apenas pela extensão. Opcionalmente, pode existir 
também um arquivo de dados com a extensão .test com casos rotulados de 
teste para calcular medidas de erro e .cases com casos não rotulados para 
serem rotulados por um regressor ou classificador. 
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Essa sintaxe suporta, além dos tipos de dados mais comuns, como os tipos 
numérico (real e integer) e nominal (nominal), alguns tipos de dados mais 
sofisticados, como o tipo enumerated, (semelhante ao tipo de dado nominal, 
com a diferença de que com o tipo enumerated é possível definir uma ordem 
entre os valores que o atributo pode assumir) e o tipo string (utilizado no 
processo de mineração de textos). Uma descrição completa da sintaxe DSX é 
feita em (Batista, 2003). 

Nas Tabelas 4.4 e 4.5 são apresentados, respectivamente, um exemplo de 
um arquivo .names e de um arquivo .data, baseado nas mesmas declarações 
de atributos e dados feitas para os sistemas RT e WEKA. 

y- |Class Attribute 

Attributtes 
Xi : real. 
X2 : nominal (valor^, valor2^ valor3) . 

x3 : integer. 
y: real. 

Tabela 4.4: Exemplo de arquivo .names da sintaxe DSX 

17.2, valor2, 4, 3 .74 
45.8, valori, 6, 1.26 
54, valor2, 5, 2 .79 
22.7, valor2, 4, 2 .13 
39.5, valor3, 5, 1.75 

Tabela 4.5: Exemplo de arquivo .data da sintaxe DSX 

Baseado nessa sintaxe padrão de exemplos, foram definidas então algumas 
classes que convertem um arquivo de dados no formato da DSX para o for-
mato dos dados de entrada dos sistemas de regressão RT, WEKA e Cubist. 
Dessa maneira, uma vez que o usuário do ambiente DISCOVER possui uma 
base de dados no formato padrão de exemplos DSX, ele pode converter esses 
dados para o formato de entrada do RT, WEKA ou Cubist, e assim, execu-
tar qualquer um dos algoritmos de regressão suportados por esses sistemas, 
como apresentado na Figura 4.2. 

4.5.2 Método Cross-Validotion 
Como descrito anteriormente, é importante avaliar a precisão de um mo-

delo com exemplos que não foram utilizadas em seu treinamento, como na 
técnica de cross-validation. A técnica do k fold cross-validation consiste em 
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Formato Padrão do 
Discover (DSX) 

X1 *2 y 
T, "li x l 2 - Xld y. 
T, *22 " X2d y 2 

Tn *»1 •• "nd y» 
.names 
.data 

Formato 
WEKA 

Árvore M5 

Regras Cubist 

Figura 4.2: Preparação dos dados para a geraçao de um regressor 

dividir aleatoriamente o conjunto de exemplos em k partições mutuamente 
exclusivas de tamanhos aproximadamente iguais. O processo é realizado um 
número h de vezes, sendo que em cada vez [k - 1) partições são utilizadas para 
treinamento, e a partição restante é utilizada para testar a hipótese induzida. 
O erro no método cross-ualidation consiste na média dos erros calculados para 
cada um dos k-folds. 

Para testar um regressor em um conjunto de dados diferente daquele uti-
lizado em sua geração foi construída neste trabalho uma classe denominada 
RegCV, que implementa o método cross-validation. Para a utilização dessa 
classe, o conjunto de dados deve estar no formato padrão DSX de exemplos 
d o D ISCOVER . 

4.5.3 Pós-Processomento 

A obtenção de um modelo ao final da etapa de extração de padrões do 
processo de mineração de dados não é o passo final do processo. Depois 
de obtido um modelo (por exemplo, uma árvore ou um conjunto de regras) é 
preciso avaliar esse modelo para testar se ele é eficiente na predição do valor do 
atributo-meta de novos exemplos, verificar o seu grau de compreensibilidade 
e constatar se o conhecimento obtido por esse modelo é novo ou não. 

Para avaliar esses fatores (precisão, compreensibilidade e interessabili-
dade) é comum efetuar o cálculo de algumas medidas que permitem expres-
sar tais fatores em números, e dessa maneira, avaliá-los de uma maneira 
mais sistemática. Além de avaliar esses fatores, existem ainda outros pon-
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tos importantes que devem ser levados em consideração na etapa de pós-
processamento. Um desses pontos diz respeito ao tratamento realizado com 
a hipótese induzida, nesse caso, uma árvore ou um conjunto de regras de 
regressão. Uma padronização das diferentes representações dessas hipóteses 
em um formato único de regras apresenta-se de extrema importância, uma vez 
que facilita qualquer tipo de implementação que precise ser realizada sobre es-
sas regras, além de permitir comparar as hipóteses induzidas pelos diferentes 
algoritmos de regressão. Ainda com relação ao conjunto de regras padroniza-
das, a aplicação de um filtro que reduza o número de regras, ou que reduza o 
número de condições dessas regras também pode ser bastante útil. 

No caso da regressão, como existem poucas medidas utilizadas para avaliar 
os modelos gerados no processo de mineração de dados, é importante investi-
gar novas maneiras de se avaliar o conhecimento embutido nesses modelos. 

Neste trabalho foram implementadas uma série de métodos que auxiliam 
na avaliação de um modelo de regressão simbólico na etapa de pós-proces-
samento do processo de mineração de dados. Cada método implementado 
corresponde a uma classe, compondo assim, uma biblioteca de classes, des-
crita no próximo capítulo. 

4.6 Considerações Finais 
O DISCOVER é um projeto que está sendo desenvolvido em nosso labo-

ratório de pesquisa com o objetivo de fornecer um ambiente para apoiar as 
etapas do processo de descoberta do conhecimento. Trata-se de um ambiente 
integrado em que os programas desenvolvidos pelos pesquisadores são com-
ponentes, possibilitando então a construção de experimentos complexos por 
meio da composição desses componentes. Este trabalho, mais um dos proje-
tos integrado ao ambiente DISCOVER, tem como objetivo permitir a construção 
de um modelo de regressão simbólico e sua posterior avaliação. 

Neste trabalho foram utilizados os sistemas de regressão RT, WEKA e Cu-
bist. O primeiro gera como saída uma Regression Tree, e permite ainda emular 
os algoritmos de regressão RETIS e CART. O WEKA disponibiliza vários algorit-
mos na linguagem Java, sendo um desses algoritmos o M5, que permite obter 
como saída uma Model Tree ou uma Regression Tree. Já o Cubist gera um 
conjunto de regras com uma expressão linear associada a cada uma dessas 
regras. 

Cada um desses sistemas (RT, W E K A e Cubist) possui um formato diferente 
para seus dados de entrada, que foram brevemente descritos neste capítulo. 
Baseada na sintaxe padrão de dados D S X definida para o DISCOVER foram 
definidas algumas classes que convertem um arquivo de dados no formato 
da D S X para os formatos de entrada dos sistemas de regressão RT , W E K A e 
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Cubist. Dessa maneira, os usuários do DISCOVER podem facilmente converter 
uma base de dados no formato DSX para qualquer um desses sistemas, e 
assim, executar os algoritmos de regressão por eles suportados. 

Com os dados padronizados na sintaxe padrão de dados DSX, pode-se uti-
lizar a classe RegCV que implementa o método cross-validation, para testar os 
regressores com um conjunto de exemplos diferente daquele utilizado em sua 
geração. 

Depois de extraídos os padrões no processo de mineração de dados, a 
próxima etapa do processo é a de pós-processamento, em que os modelos 
de regressão gerados precisam ser avaliados com relação a alguns fatores, 
como precisão, compreensibilidade e interessabilidade. Neste trabalho foram 
implementados métodos que realizam essas avaliações, além de outras fun-
cionalidades que auxiliam na etapa de pós-processamento, ou avaliação do 
conhecimento. Esses métodos serão detalhados no próximo capítulo por cons-
tituírem o foco principal deste trabalho. 
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CAPÍTULO 

5 
O Ambiente DiPER 

etapa de pós-processamento do processo de mineração de dados tem 
como objetivo avaliar o modelo resultante da extração de padrões. 
Neste trabalho, os modelos obtidos são regras e árvores de regressão. 

Dessa maneira, é muito importante avaliar esses modelos com relação a al-
guns fatores, como precisão, compreensibilidade e interessabilidade. A pre-
cisão diz respeito à eficiência com que o modelo prediz o valor do atributo-meta 
de novos exemplos. A compreensibilidade não é fácil de ser medida, e envolve 
alguns fatores, como a capacidade de abstração do usuário. Já a interessabi-
lidade é responsável por verificar se o conhecimento obtido por esse modelo é 
novo ou não, e no caso de se tratar de um novo conhecimento, constatar se 
ele é interessante e útil para os usuários do processo de mineração de dados. 
Além disso, existem outras operações que são realizadas depois da extração 
de um modelo, por exemplo, comparar modelos resultantes da indução de 
diferentes algoritmos. 

Neste capítulo é apresentado o ambiente DiPER (DISCOVER POST-PROCES-

SING ENVIRONMENT OF REGRESSION) implementado e integrado ao DISCOVER 

neste trabalho. Na Seção 5.1 é descrito o processo de conversão dos regres-
sores baseado na sintaxe padrão de regras de regressão do DISCOVER, uma 
vez que os algoritmos de regressão simbólicos executados geram diferentes 
hipóteses. Com os regressores padronizadas em um formato único, torna-se 
possível compará-los, além de facilitar implementações futuras necessárias. 
Na Seção 5.2 é descrito o tratamento semântico aplicado ao conjunto de re-
gras de regressão, com o objetivo de melhorar a compreensibilidade das regras 
e aumentar o desempenho dos programas que utilizam esse conjunto de re-
gras como entrada. Na Seção 5.3 são apresentadas as medidas utilizadas 
para calcular a precisão dos algoritmos de regressão baseadas na diferença 
entre o valor real e o valor predito do atributo-meta, além de algumas medi-
das de compreensibilidade. Porém, como existem poucas medidas que podem 
ser aplicadas aos problemas de regressão neste trabalho foi definida uma es-
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tratégia para calcular a tabela de contingência para uma regra de regressão. 
Todo o processo utilizado para construir essa tabela, o modo como são cal-
culadas as medidas dela derivadas e a interpretação dessas medidas para os 
problemas de regressão são descritos na Seção 5.4. Essas funcionalidades 
descritas podem ser visualizadas na Figura 5.1. Ainda com relação ao pós-
processamento de regressão simbólica, não é fácil decidir se um algoritmo è 
melhor que outro levando-se em consideração apenas medidas de erro obtidas 
sobre os regressores extraídos desses algoritmos. Para decidir qual algoritmo 
de regressão é melhor que outro com um grau de confiança de 95% foi reali-
zado neste trabalho um teste de hipóteses, apresentado na Seção 5.5. Por fim, 
na Seção 5.6 são feitas as considerações finais deste capítulo. 

Figura 5.1: Funcionalidades do ambiente DiPER 

5.1 Conversão dos Regressores 
Os métodos de regressão simbólicos geram como saída hipóteses no for-

mato de regras e árvores. Como apresentado anteriormente, as regras são 
diferente das árvores. E mesmo as árvores geradas por diferentes algoritmos 
são distintas umas das outras: elas diferem no modo como é particionado o 
conjunto de dados, na escolha dos atributos e valores utilizados nos nós in-
ternos da árvore, no modo como predizem o valor do atributo-meta em seus 
nós-folha, nos mecanismos de poda e no formato em que a árvore pode ser 
visualizada. 

Os algoritmos de regressão simbólicos utilizados neste trabalho, junta-
mente com a forma como representam suas hipóteses, são apresentados na 
Tabela 5.1. 

Devido aos diferentes formatos de representação das hipóteses geradas por 
esses algoritmos, qualquer medida ou estatística que precisasse ser calculada 
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Algoritmo Forma de Representação 
Cubist Conjunto de regras de regressão 

M5 WEKA Model Tree ou Regression Tree 

RT Regression Tree com desvios-padrões 
RETIS RT Model Tree 

CART RT Regression Tree com desvios-padrões 

Tabela 5.1: Formas de representação de hipótese dos algoritmos de regressão 
utilizados neste trabalho 

sobre as hipóteses teria de ser implementada várias vezes, uma para cada for-
mato de hipótese. Dessa maneira, foi definida então uma sintaxe padrão de 
regras de regressão para o ambiente DISCOVER. A gramática dessa sintaxe, 
apresentada na Figura 5.2, é descrita detalhadamente em (Pugliesi, Dosu-
aldo, & Rezende, 2003). Baseado nessa sintaxe, padroniza-se os regressores 
convertendo-os para um formato único. Além de facilitar a implementação de 
medidas e cálculos a serem efetuados sobre as hipóteses, isso permite com-
parar os regressores gerados pelos diferentes algoritmos. 

O processo de conversão dos regressores funciona da seguinte maneira: 
primeiramente, o conjunto de dados é submetido a algum dos possíveis algo-
ritmos de regressão, e a saída por eles gerada é salva com a extensão . out. 
Em seguida, utiliza-se a classe RegConvert construída neste trabalho, que 
contém os métodos que convertem a saída de cada algoritmo para o formato 
padrão de regras de regressão, para gerar então um arquivo com a extensão 
. rules, que contém o regressor no formato padrão definido para o ambiente 
DISCOVER. 

Independentemente do algoritmo de regressão utilizado para induzir a hi-
pótese, o conjunto de regras padronizado obtido a partir dessa hipótese, apre-
senta o formato apresentado na Figura 5.3. 

5.2 Tratamento Semântico de Regras de Regressão 
Muitas vezes, depois que os regressores são convertidos para o formato 

padrão de regras de regressão, as regras que constituem esse regressor po-
dem possuir condições desnecessárias, principalmente quando o conjunto de 
regras é derivado de uma árvore. Isso acontece porque em muitos casos um 
mesmo atributo é utilizado para particionar o conjunto de dados em diferentes 
níveis de uma árvore assumindo diferentes valores, o que faz com que uma 
condição sobreponha a outra, tanto no caso de atributos numéricos quanto 
nominais. Nesse sentido, aplica-se então um tratamento semântico ao ar-
quivo .rules, que contém as regras no formato padrão com o objetivo de ex-
cluir as condições desnecessárias de cada regra. Esse tratamento apresenta 
duas vantagens: 
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cregra regressão : : = <nro regra> <regra_r> 

<regra_r> : : = [IF <condições> THEN] <atrib_meta> = <regressao> 

ccondições> : := <fator> 
| <fator> OR <condições> 

<fator> : < termo 
| <termo> AND <fator> 

< termo : := <comparação> 
| <expressão> 

<comparação> : := <atributo> <operador relacional> <valor numérico 
| <atributo> <operador relacional> <valor categórico 
| <atributo> IN { <conjunto> } 

<atributo> : : = cidentificador> 

<expressão> : := <soma> <operador relacional> <valor numérico 

<soma> : := <constante> <atributo numérico> 
| <constante> <atributo numérico <sinal> <soma> 

coperador relacional> : = = <= 1 > = 1 = 1 < 1 > ! < > 

<regressão> : := <equação linear> 
) <valor numérico 
| <valor numérico +- <valor numérico 

<equação linear> : := <constante> <sinal> <soma> 

<conjunto : := cvalor categórico> 
| <valor categórico , <conjunto> 

<nro regra> : [R <dígito> <dígito> <dígito> <dígito> ] 

<sinal> : := + | -

<constante> : := cvalor numérico 

<valor numérico : := [<sinal>] <dlgitos> [.<dígitos>] 
| [<sinal>] <dígitos> [.<dígitos>] e <sinal> <dlgitos> 

<dígitos> : := <dígito> { <dígito> } 

<dígito> : := 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 

<valor categórico> : := <identificador> 

<identificador> : := <letra> | <dígito> { <letra> | <dígito> } 

<letra> : := a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k ! l | r a 
| n | o | p | q | r | s ) t | u | v | w j x j y | z 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M 
| N | O Í P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ 

Figura 5.2: Gramática da sintaxe padrão de regras de regressão 

1. melhora a compreensibilidade da regra, visto que quanto maior o número 
de condições, mais difícil o entendimento da regra; 

2. aumenta o desempenho dos programas que utilizam essas regras como 
entrada, já que muitos testes desnecessários são evitados. Isso se apre-
senta extremamente importante quando o arquivo de regras é extenso e 
o número de exemplos de teste é grande. 

Para realizar o tratamento semântico, utiliza-se a classe RegSemantic im-
plementada neste trabalho para gerar um arquivo com a extensão . S rui es, 
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Standard Regression Rules Conversor Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Inducer: <name of inducer> Input File: <dataset > . out 
Date: <date> Output File: <dataset >.rules 

[RO0 01] IF <condition 11> 
AND <condition 12> 

THEN <conclusion 1> 

[R0002] IF <condition 21> 
AND <condition 22> 
AND <condition_23> 

THEN <conclusion 2> 

[R0003] IF <condition 3> 
THEN <conclusion 3> 

[ROO04] IF ccondition 41> 
AND <condition 42> 
AND <condition 43> 
AND <condition 44> 

THEN <conclusion 4> 

Figura 5.3: Conjunto de regras padronizadas 

contendo as regras semanticamente tratadas. 

5.2.1 Atributos Numéricos 
O problema com os atributos numéricos acontece quando existem várias 

condições em uma regra sobre um mesmo atributo numérico com diferen-
tes valores sobre um mesmo operador (<,<=,>,>=), fazendo com que tais 
condições se sobreponham. A solução nesse caso consiste em encontrar o 
intervalo correto para esse atributo numérico. 

Por exemplo, seja um conjunto de dados com x\, x2 e x3 atributos numéricos, 
e uma regra de regressão como apresentada na Figura 5.4. 

IF x\ <=0,17 
AND xi <= 0,10 
AND xj < = 0,08 
AND X\ > 0,03 
AND x2 > 3, 84 

THEN y = 5,02 + 0,4xi + 1, 19.t3 

Figura 5.4: Regra de regressão com condições desnecessárias sobre atributo 
numérico 

Logo, percebe-se que as duas primeiras condições da regra não são ne-
cessárias, uma vez que a terceira condição (xj <= 0,08) sobrepõe as duas 
primeiras. Dessa maneira, após o tratamento semântico, obtém-se a regra de 
regressão da Figura 5.5. 
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IF X] < = 0,08 
AND xi > 0,03 
AND x2 > 3,84 

T H E N y = 5,02 + 0,4a;i + 1,19ar3 

Figura 5.5: Regra de regressão com tratamento semântico sobre atributo 
numérico 

5.2.2 Atributos Nominais 
Com os atributos nominais, o problema ocorre quando existe mais de uma 

condição sobre um mesmo atributo nominal em uma determinada regra. A 
solução aqui consiste em encontrar a intersecção dos valores nominais entre 
todas as condições que aparecem naquela regra para o atributo nominal em 
questão. 

Seja um conjunto de dados sobre automóveis com dois atributos numéricos 
r | e x2 e um atributo nominal x3 assumindo os valores gm, ford, jiat, wolks-

vagem, toyota, peugeot, audi e renaux. Agora considere a regra de regressão 
apresentada na Figura 5.6. 

IF xi < 8, 75 
AND £3 IN {gm, ford, Jiat, wolksvagem, toyota, peugeot, renaux} 

AND xá IN {toyota, peugeot, renaux} 

AND x'3 IN {peugeot, renaux} 

T H E N y = 1 1 , 2 - 1 , 57xi + 0,44x2 

Figura 5.6: Regra de regressão com condições desnecessárias sobre atributo 
nominal 

Analisando a regra, nota-se que para um exemplo de teste ser coberto por 
essa regra, o atributo nominal x3 deve assumir os valores peugeot ou renaux. 

Assim sendo, com o tratamento semântico, obtém-se a regra da Figura 5.7. 
Nota-se claramente a maior compreensibilidade dessa regra, comparando-a 
com a regra antes da aplicação do tratamento semântico. 

IF x1 < 8,75 
AND xs IN {toyota, peugeot} 

T H E N y = 11,2 - 1, 57xi + 0,44x2 

Figura 5.7: Regra de regressão com tratamento semântico sobre atributo no-
minal 

5.3 Cálculo de Medidos de Regressão 
Neste seção são apresentadas algumas medidas implementadas no am-

biente de regressão simbólica do D I S C O V E R utilizadas para calcular a pre-
cisão e a compreensibilidade dos regressores gerados. As medidas de precisão 
aqui descritas, MAD e MSE, são baseadas na diferença entre o valor real do 
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atributo-meta e o valor predito pelo algoritmo. As medidas MAD e MSE, as-
sim como algumas medidas de compreensibilidade, podem ser calculadas por 
intermédio da classe RegMeasures implementada neste trabalho. 

5.3.1 Medidos de Precisão 
As regras de regressão, apesar de serem semelhantes às regras de classifi-

cação, predizem um valor numérico ao invés de um valor nominal, envolvendo 
um grau de incerteza quanto à classe predita (Cheng, 1998). 

As medidas mais utilizadas para avaliar a precisão das hipóteses induzidas 
em problemas de regressão são: MAD {Mean Absolute Deviation) e MSE (Mean 

Squared Error) (Merz, 1998; Torgo, 1995). 
A medida MAD consiste na média da diferença (em módulo) entre os valores 

reais e preditos para um atributo-meta. Seja /?; a hipótese construída pelo 
algoritmo na i-ésima partição. O valor da MAD calculado em cada uma das i 

partições é obtido por meio da Equação 5.1. 

na qual nu.sí<: corresponde ao número de exemplos do arquivo de teste; //y cor-
responde ao valor predito pelo algoritmo no j-ésimo exemplo de teste; e y:j é o 
valor real do atributo-meta desse mesmo exemplo. 

A medida MSE consiste na média da diferença ao quadrado entre os valores 
reais e preditos para um atributo-meta. Novamente, considerando ht como 
sendo a hipótese gerada na ?'-ésima partição, o valor da MSE calculado em 
cada partição é obtido por meio da Equação 5.2. 

Analisando as fórmulas dessas duas medidas, nota-se que a medida MSE 
valoriza as hipóteses cujas diferenças entre os valores reais e preditos do 
atributo-meta não são muito discrepantes. Por exemplo, considere duas hi-
póteses hi e h2 e um conjunto de cinco exemplos com os seguintes valores 
reais do atributo-meta: 3,74, 1,26, 2,79, 2,13 e 1,75. Nas Tabelas 5.2 e 5.3 
são apresentados, respectivamente, os valores preditos pelas hipóteses hx e 
h2, bem como o cálculo das medidas MAD e MSE. De acordo com as tabelas, 
verifica-se que a hipótese hi apresenta uma MAD menor e uma MSE maior 
que h2. Isso acontece porque, apesar de quatro exemplos do conjunto de da-
dos serem melhor preditos pela hipótese hA do que pela h2, fazendo com que hx 

apresente uma MAD menor, a diferença entre o valor real e o valor predito por 
hx no quarto exemplo do conjunto de teste é muito grande, o que acarreta em 
grande aumento da medida MSE. Já a hipótese h2 não apresenta nenhuma 

(5.1) 

(5.2) 
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diferença tão grande entre os valores reais e preditos, o que faz com que o 
valor da medida MSE seja menor que a mesma medida para hi, porém com a 
MAD maior. 

Valor Real (y,) Valor Predito (?/') \y'j - Vj 1 - Vi)2 

3,74 4,97 1,23 1,5876 
1,26 1,82 0,56 0,3136 
2,79 3,15 0,36 0,1296 
2,13 7,99 5,85 34,2225 
1,75 2,79 1,04 1,0816 

MAD = (9,05/5) = 1,81 
MSE = (37,3349/5) = 7,46698 

Tabela 5.2: Cálculo das medidas MAD e MSE sobre uma hipótese h-i 

Valor Real (y,) Valor Predito (y') \y'j - vó\ (yj-vi)2 

3,74 5,02 1,28 1,6384 
1,26 4,14 2,88 8,2944 
2,79 4,93 2,14 4,5796 
2,13 5,28 3,15 9,9225 
1,75 3,85 2,10 4,4100 

MAD = (11,55/5) = 2,31 
MSE = (28,8449/5) = 5,76898 

Tabela 5.3: Cálculo das medidas MAD e MSE sobre uma hipótese h2 

Por se tratarem das medidas mais comumente utilizadas para calcular a 
precisão em problemas de regressão, as medidas MAD e MSE descritas podem 
ser calculadas por meio da classe RegMeasures. 

5.3.2 Medidas de Compreensibilidade 
Medir a compreensibilidade de uma hipótese induzida, tanto para um pro-

blema de regressão quanto de classificação, não é uma tarefa fácil. No que 
diz respeito aos métodos de aprendizado simbólico, existe uma antiga dis-
cussão sobre qual forma de representar uma hipótese é mais compreensível 
ao usuário: uma árvore ou uma regra? Em (Information Discovery, 2003), 
são apresentadas uma série de vantagens das regras sobre as árvores, porém, 
essa discussão não faz parte do âmbito deste trabalho. 

A compreensibilidade é dependente de vários fatores, como: 

• a capacidade de abstração do usuário; 

• a forma de representação da hipótese induzida; 

• o tamanho e a variação dos valores do conjunto de dados. Por exemplo, 
quanto maior o número de exemplos e maior a variação dos valores de 
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seus atributos, maior tende a ser a árvore induzida, e portanto, mais 
difícil tende a ser sua compreensão. 

Para regras de regressão, um fator de compreensibilidade pode ser o nú-
mero de condições da regra, visto que quanto maior o número de condições, 
mais difícil seu entendimento por parte do usuário. Além disso, o número de 
termos existentes na equação linear que prediz o valor do atributo-meta (para 
as regras que utilizam uma equação para fazer a predição) também está rela-
cionado com a compreensibilidade da regra, uma vez que um número muito 
grande de termos compromete a compreensão da conclusão da regra. Já para 
as regras que predizem o valor do atributo-meta por meio de um valor cons-
tante, esse fator não pode ser aplicado. 

Dessa maneira, a classe RegMeasures possibilita que o usuário saiba qual 
o número de condições de cada regra de regressão, assim como o número de 
termos da equação linear, quando a regra prediz o valor do atributo-meta por 
meio de uma equação. 

5.4 Tabela de Contingência para Regras de Regressão 
Diferentemente de outros problemas, como os de classificação, existem 

poucas medidas que podem ser utilizadas em problemas de regressão. Nesta 
seção é descrito um procedimento que permite construir uma tabela de con-
tingência para uma regra de regressão. Após construída essa tabela, torna-se 
possível calcular várias medidas, que normalmente não poderiam ser aplica-
das aos problemas de regressão. 

Para isso, primeiramente será definida uma tabela de contingência, como 
ela é calculada, e quais são as medidas derivadas a partir dela. Em seguida, ê 
apresentado o algoritmo P-Class, utilizado na definição dessa tabela. Por fim, 
é detalhado o processo de geração da tabela de contingência para regras de 
regressão. 

5.4.1 Tabelo de Contingência e Medidas Derivadas 
Como descrito na Sub-seção 3.3.1, considere uma regra de decisão D —II, 

em que H é a classe associada. Diz-se que um exemplo é coberto por uma 
regra B —> II quando todas as condições da regra são satisfeitas. 

Dessa maneira, calcula-se a tabela de contingência para uma regra con-
forme a Tabela 5.4. Nessa tabela, B denota o conjunto de exemplos para os 
quais todas as condições da regra são verdadeiras e B denota seu comple-
mento (conjunto de exemplos para os quais pelo menos uma das condições 
é falsa). Analogamente, H denota o conjunto de exemplos para os quais a 
conclusão da regra é verdadeira (ou seja, a classe é predita corretamente) e 
77 seu complemento. Consequentemente, IIB denota o conjunto de exemplos 
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em que D e H são verdadeiros, HB denota o conjunto de exemplos em que B 

é verdadeiro e H é falso, e assim por diante. Finalmente, N denota o número 
total de exemplos (Lavrac, Flach, & Zupan, 1999). 

B B 

H n(HB) n(IIB) n(H) 

II n(IIB) n(HB) n(H) 

n(B) n(B) N 

Tabela 5.4: Tabela de contingência para a regra B —> II 

De um modo geral, a frequência relativa associada ao conjunto X é cal-
culada como n(X)/N e denotada por p(X), podendo ser utilizada como uma 
estimativa da probabilidade. Sendo assim, considerando o conjunto HB, a 
probabilidade p(HB) é determinada de acordo com a Equação 5.3. 

p(TIB) 
n(HB) 

N 
(5.3) 

A partir da tabela de contingência apresentada são definidas então uma 
série de medidas sobre regras calculadas em termos de estimativas de proba-
bilidade, descritas a seguir. 

Precisão (Acc) 

A precisão de uma regra B —• H é definida como a probabilidade condici-
onal de II ser verdade dado que B é verdade. É definida por: 

Ácc(B II : 
n(IIB) 

n{B) 

n{HB) 
N 

n(B) 

N 

p(HB) 

P{B) 
= p(II\B) 

Erro (Err) 

Como pode ser visualizado na equação dada a seguir, quanto maior o 
erro, menor a precisão da regra. O erro é calculado por: 

Confiabilidade Negativa (NegRel) 

Essa medida é definida como sendo a probabilidade condicional de H ser 
falso dado que B é falso. A confiabilidade negativa representa a confiança 
de que, se o exemplo não é coberto pela regra, então a conclusão é falsa. 
É dada por: 

n{B) P(B) 
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Sensitividade (Sens) 

A sensitividade é definida como a probabilidade condicional de B ser ver-
dade dado que H é verdade. É representada por: 

Especificidade (Spec) 

Essa medida é definida como sendo a probabilidade condicional de B ser 
falso dado que H também é falso. É definida por: 

Cobertura (Cou) 

A cobertura de uma regra representa a fração de todos os exemplos que 
são cobertos pela regra, podendo ser considerada como uma medida de 
generalidade da regra. Quanto maior o valor dessa medida, maior o 
número de exemplos cobertos pela regra. É dada por: 

Suporte (Sup) 

O suporte de uma regra indica a fração de todos os exemplos que são 
cobertos corretamente pela regra. É representada por: 

Sup{B^H) = ^p-=p(HB) 

Novidade (Nov) 

Essa medida tem como objetivo identificar o quanto uma regra é interes-
sante, inovadora ou não usual. Ela é definida pela comparação entre o 
valor esperado da medida suporte - p(HB) - e os valores de p{B) e p(II). 

Quanto maior a diferença entre o valor esperado e o valor observado, 
maior a probabilidade de existir uma correlação inesperada e verdadeira 
entre B e H. É dada por: 

n(HB) n(B) x n(H) , , ,rS , 
Nov(B -*H) = - = p{HB) - p{H) x p(B) 

Satisfação (Saí) 

A satisfação da regra representa a queda relativa na precisão entre a 
regra B verdade e a regra B —> II. Pode ser observado que a satisfação 
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de uma regra está relacionada com a precisão, pois Sat{B —> H) = 1 se e 
somente se Acc(B —> H) — 1. Essa maneira está mais relacionada com a 
descoberta de conhecimento. Ela é definida por: 

S a t ( B _ H ) = ! _ Nji^m = Em^m 
V 7 n{B) x n(//) p{II) 

No entanto, não é trivial construir uma tabela de contingência para uma re-
gra de regressão, pois como o atributo-meta a ser predito é um valor numérico, 
diferentemente da classificação, não se pode dizer se a conclusão da regra está 
correta ou não. Dessa maneira, também não é possível calcular as medidas 
descritas. 

Como existem poucas medidas para avaliar o conhecimento extraído de 
problemas de regressão, surgiu então a idéia de se definir uma tabela de con-
tingência para regras de regressão. Uma vez que a tabela fosse construída, 
tornar-se-ia possível calcular as medidas dela derivadas. A seguir é apresen-
tado o algoritmo P-Class, utilizado para definir uma estratégia que permite 
calcular tabela de contingência para regras de regressão. 

5.4.2 Algoritmo P-Class 
O algoritmo P-Class (Algoritmo 1) é utilizado para gerar um conjunto de 

"pseudo-classes" em um processo de discretização descrito em (Weiss & In-
durkhya, 1995). O objetivo desse algoritmo é associar os valores do atributo-
meta y às pseudo-classes de modo a minimizar a distância entre cada y, e a 
média de sua pseudo-classe. 

O P-Class descreve como associar um conjunto de valores {y.J a k classes 
da seguinte maneira: 

a. ordena os valores de {y}; 

b. associa aproximadamente um número igual de valores de { y j vizinhos 
para cada pseudo-classe; 

c. move um valor yt para uma pseudo-classe vizinha quando isso reduz a 
distância de y, para a média de sua pseudo-classe; 

d. concatena pseudo-classes com médias iguais. 

Fornecido o valor de k, o algoritmo P-Class associa de maneira relativa-
mente rápida os y valores de modo que as distâncias totais sejam minimiza-
das. No entanto, uma questão-chave é como determinar k, ou seja, o número 
de pseudo-classes a serem geradas. Em (Weiss & Indurkhya, 1995) são re-
alizados alguns experimentos para determinar o melhor número de pseudo-
classes. Na Figura 5.8 é apresentado um gráfico do erro relativo versus o 
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número de pseudo-classes. Como pode ser visualizado nesse gráfico, à me-
dida que o número de pseudo-classes aumenta, os resultados melhoram, até 
alcançar o valor 6, sendo que logo em seguida os resultados começam a piorar. 

Número de Pseudo-Classes 

Figura 5.8: Desempenho de acordo com o número de pseudo-classes (Weiss & 
Indurkhya, 1995) 

Algoritmo 1 Algoritmo P-Class (Weiss & Indurkhya, 1995) 
Require: {;</,} a set of output values 
1: Initialize n:=number of cases, k:=number of classes 
2: for z := 1 to k: do 
3: C7as,s, :=next n/k cases from list of sorted y values 
4: end for 
5: Compute Errn,.w 

6: repeat 
7: Err„id •= Errm.w 

8: for each Casej do 
9: When it is in Classl 

10: if Dist[Ca,sej, MeaníC/ass^J] < Dist[Ca.sey, Mean(C7assJ] then 
11: Move Casej to Class^i 
12: end if 
13: if Dist[Casej, Mean(C/ass,+i)] < Dist[Casej, Mean(C7asSj)] then 
14: Move Casej to Classl+l 

15. end if 
16: end for 
17: Compute Errn(:w 

18: until Errnew is not less than Erroid 

19: for each Classl do 
20: if Mean(C7assj) = Mean(C7asSj) then 
21: Join Classi and Classj 

22: end if 
23: end for 

Esse algoritmo P-Class foi desenvolvido com o intuito de transformar um 
problema de regressão em um problema de classificação. Para isso, os valores 
numéricos do atributo-meta passam por um processo de discretização, em que 
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sao geradas as pseudo-classes. Realizada a discretização dos valores (geradas 
as pseudo-classes), um algoritmo de indução de regras de decisão como o C4.5 
(Quinlan, 1993a) ou o CN2 (Clark & Niblett, 1989), pode ser utilizado para 
gerar as regras. Com as regras induzidas, no processo proposto em (Weiss 
& Indurkhya, 1995) são aplicados então procedimentos de poda e otimização 
para produzir um conjunto otimizado de regras. 

5.4.3 Processo de Geração da Tabela de Contingência para 
Regras de Regressão 

Como citado, o algoritmo P-Class apresentado foi desenvolvido para trans-
formar um problema de regressão em um problema de classificação, gerando 
um conjunto de pseudo-classes por meio da discretização dos valores do atri-
buto-meta. 

Porém, neste trabalho, o P-Class foi utilizado com um propósito diferente. 
Os valores do atributo-meta do conjunto de treinamento são, primeiramente, 
ordenados, e em seguida, fornecidos ao algoritmo P-Class. Depois de gera-
das as pseudo-classes, são então armazenados o menor e o maior valor do 
atributo-meta de cada uma dessas pseudo-classes. Esses valores constituem 
então os "pseudo-intervalos", que são utilizados posteriormente para construir 
a tabela de contingência de cada regra. O número de pseudo-intervalos a se-
rem gerados é definido pelo usuário, sendo o padrão 6 adotado se nenhum 
valor for especificado. Conforme descrito anteriormente, o valor 6 obteve em-
piricamente a menor taxa de erro. 

Gerados os pseudo-intervalos, começa então o processo de construção da 
tabela de contingência para cada regra de regressão, como descrito no Al-
goritmo 2. Primeiramente, verifica se a regra realiza suas predições por in-
termédio de um valor constante ou por meio de uma equação linear: se for 
por intermédio de uma constante, calcula-se o pseudo-intervalo a que per-
tence aquela regra, pois se o valor é constante, ele será o mesmo para todos 
os exemplos de teste. 

Em seguida, para cada exemplo de teste, o Algoritmo 2 faz o seguinte: 

1. se a regra prediz valores por meio de uma equação linear, substitui os 
atributos presentes na equação linear pelos seus respectivos valores do 
exemplo de teste em questão, e então, calcula-se o pseudo-intervalo a 
que pertence a regra para aquele exemplo de teste; 

2. se todas as condições da regra forem verdadeiras, o valor de B na tabela 
de contingência é incrementado, e caso contrário, incrementa-se o valor 
de seu complemento B; 

3. calcula a qual pseudo-intervalo pertence o exemplo de teste (verificando a 
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Algoritmo 2 Algoritmo de Construção da Tabela de Contingência para Regras 
de Regressão utilizando Pseudo-Classes 
Require: um conjunto de "pseudo-intervalos", um arquivo de regras de re-

gressão, um conjunto de validação 
1: for each regra do arquivo . srui es do 
2: Inicializa todos os valores da tabela de contingência com 0 
3: if conclusão da regra é um valor constante then 
4: intervaLrule intervalo correto da regra de acordo com valor da cons-

tante 
5: end if 
6: for each exemplo do conjunto de validação do 
7: incrementa o número de exemplos 
8: if conclusão da regra é uma equação linear then 
9: intervaLrule intervalo correto da regra de acordo com os valores 

dos atributos do exemplo 
10: end if 
li: if todas as condições da regra são satisfeitas then 
12: conditions ^ TRUE 
13: incrementa o valor de B na tabela de contingência 
14: else 
15: conditions <— FALSE 
16: incrementa o valor de B na tabela de contingência 
17: end if 
18: intervaLcase — intervalo correto do exemplo de acordo com o valor do 

atributo-meta desse exemplo 
19: if intervaLrule = intervaLcase then 
20: conclusion <— TRUE 
21: incrementa o valor de II na tabela de contingência 
22: else 
23: conclusion FALSE 
24: incrementa o valor de H na tabela de contingência 
25: end if 
26: if conditions = TRUE and conclusion = TRUE then 
27: incrementa o valor de HB na tabela de contingência 
28: else if conditions = TRUE and conclusion = FALSE then 
29: incrementa o valor de í/5 na tabela de contingência 
30: else if conditions = FALSE and conclusion = TRUE then 
31: incrementa o valor de HB na tabela de contingência 
32: else 
33: incrementa o valor de HB na tabela de contingência 
34: end if 
35: end for 
36: end for 

qual pseudo-intervalo pertence o valor do atributo-meta daquele exemplo 
de teste); 

4. se o valor calculado para a regra (valor predito) e o valor real do atributo-
meta pertencem ao mesmo pseudo-intervalo, então incrementa-se o valor 
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de II na tabela de contingência, senão, o valor de II é incrementado; 

5. baseado nos valores de B, B, H e H, calcula-se então os demais valores 
da tabela de contingência para aquela regra {IIB, IIB. IIB e IIB). 

Uma vez que foram construídas as tabelas de contingência para cada re-
gra de regressão do conjunto de dados, torna-se então possível calcular as 
medidas descritas anteriormente aplicando-se as respectivas fórmulas. 

Para construir as tabelas de contingência e efetuar os cálculos das me-
didas derivadas utiliza-se a classe RegTableMeasures implementada neste 
trabalho, que gera um arquivo contendo o menor e o maior valor de cada 
pseudo-intervalo, além da tabela de contingência e das medidas dela calcula-
das para cada regra de regressão do arquivo .Srules, que contém as regras 
semanticamente tratadas. 

Ressalta-se que a realização de experimentos comparando a estratégia ba-
seada em pseudo-classes com outras estratégias utilizadas para calcular ta-
bela de contingência para regras de regressão é descrita em (Pugliesi & Re-
zende, 2003). 

5.4,4 Interpretação das Medidas 
Para auxiliar na interpretação das medidas derivadas da tabela de con-

tingência descritas na Sub-seção 5.4.1 para problemas de regressão utilizando 
pseudo-classes, será utilizada como exemplo uma pequena amostra do con-
junto de dados mpg. O conjunto original foi retirado da biblioteca StatLib, 

que é mantida pela Universidade Carnegie Mellon. Esse conjunto é utilizado 
para predizer a quantidade de milhas por galão (mpg - milles per gallon) que 
gastam os carros europeus, americanos e japoneses, com o objetivo de identi-
ficar os fatores de maior consumo de combustível. O conjunto de dados mpg 

é formado por 398 exemplos e 8 atributos, sendo 5 atributos contínuos e 3 
nominais. Os seguintes atributos são utilizados para predizer o atributo-meta 
mpg: 

• cylinders: número de cilindros do carro, assume os valores 3, 4, 5, 6 e 8; 

• displacement: valor numérico relacionado à taxa de combustão; 

• horsepower: valor numérico que indica a força do motor; 

• weight: peso do carro; 

• acceleration: valor numérico correspondente ao tempo de aceleração do 
carro (0 - 60 seg); 

• model: modelo do carro (ano), assume os valores entre 70 e 82; 
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• origin: origem do automóvel, assume os valores 1, 2 e 3, que significam, 
respectivamente, EUA, Japão e Europa. 

O conjunto de treinamento utilizado nesse exemplo, apresentado na Ta-
bela 5.5, foi composto por 20 exemplos. Para induzir as regras de regressão 
foi utilizado o Cubist, descrito no Capítulo 4. O Cubist, executado com esses 
20 exemplos de treinamento, gerou um conjunto de três regras (RI, R2 e R'3), 

que foram então convertidas para o formato padrão de regras de regressão. 
Essas regras convertidas podem ser visualizadas na Figura 5.9. 

cylinders displacement horsepower weight acceleration model origin mpg 
3 70 97 2330 13.5 72 3 19 
4 72 69 1613 18 71 3 35 
4 68 49 1867 19.5 73 2 29 
4 98 83 2219 16.5 74 2 29 
4 85 52 2035 22.2 76 1 29 
4 97 67 1985 16.4 77 3 30 
4 85 70 2070 18.6' 78 3 39.4 
4 89 62 1845 15.3 80 2 29.8 
4 85 65 1975 19.4 81 3 37 
4 140 92 2865 16.4 82 1 24 
4 105 74 1980 15.3 82 2 36 
5 131 103 2830 15.9 78 2 20.3 
6 232 100 2634 13 71 1 19 
6 250 72 3158 19.5 75 1 15 
6 250 88 3021 16.5 73 1 18 
6 163 125 3140 13.6 78 17 
8 454 220 4354 9 70 1 14 
8 429 208 4633 11 72 1 11 
8 304 150 3672 11.5 73 1 14 
8 350 155 4360 14.9 79 1 16.9 

Tabela 5.5: Exemplos de treinamento do conjunto de dados mpg 

Standard Regression Rules Conversor Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Inducer: cubist Input File: mpg.out 
Date: Tue Apr 15 18:58:30 2003 Output File: mpg.rules 

[R0001] IF weight > 2219 
THEN mpg = 28.54 -0.0034 weight 

[RO0 02] IF weight <= 2219 
AND model IN {73, 74, 76, 77, 80} 

THEN mpg = 2 9.36 

[ROO03] IF weight <= 2219 
AND model IN {71, 78, 81, 82} 

THEN mpg = 36.85 

Figura 5.9: Regras geradas pelo Cubist com o conjunto de treinamento mpg 
da Tabela 5.5 

Depois das regras terem sido induzidas e convertidas para o formato padrão 
de regras de regressão, utilizou-se a classe RegTableMeasures para construir 
as tabelas de contingência das três regras geradas. Utilizando os exemplos 
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de treinamento do conjunto mpg descrito, foram gerados 4 pseudo-intervalos, 
apresentados na Tabela 5.6. O valor 4 foi escolhido devido ao tamanho muito 
pequeno do conjunto de treinamento. 

Intervalo Valor Mínimo Valor Máximo 
1 11 15 
2 16,9 20,3 
3 24 30 
4 35 39,4 

Tabela 5.6: Pseudo-intervalos gerados com o conjunto de dados mpg 

Baseado então nos 4 pseudo-intervalos gerados, foram utilizados 20 exem-
plos de teste do conjunto mpg, apresentados na Tabela 5.7, para construir 
então a tabela de contingência das regras de regressão RI, R2 e R3. As tabelas 
obtidas para essas regras são apresentadas na Tabela 5.8, seguindo a mesma 
notação da tabela de contingência descrita anteriormente. 

cylinders displacement horsepower weight acceleration model origin mpg 
3 70 100 2420 12.5 80 3 23.7 
4 110 87 2672 17.5 70 2 25 
4 97 46 1950 21 73 2 26 
4 79 67 1950 19 74 3 31 
4 151 85 2855 17.6 78 1 23.8 
4 105 70 2150 14.9 79 1 34.5 
4 120 75 2542 17.5 80 3 31.3 
4 98 76 2144 14.7 80 2 41.5 
4 107 75 2210 14.4 81 3 33.7 
4 116 75 2158 15.5 73 2 24 
4 120 79 2625 18.6 82 1 28 
5 131 103 2830 15.9 78 2 20.3 
6 258 110 2962 13.5 71 1 18 
6 232 100 2914 16 75 1 20 
6 225 100 3651 17.7 76 1 20 
6 146 120 2930 13.8 81 24.2 
8 360 215 4615 14 70 1 10 
8 360 170 4654 13 73 1 13 
8 400 180 4220 11.1 77 1 16 
8 260 90 3420 22.2 79 1 23.9 

Tabela 5.7: Exemplos de teste do conjunto de dados mpg 

B B B B B B 
II 7 0 7 II 3 7 10 II 1 2 3 
II 7 6 13 II 1 9 10 II 0 17 17 

14 6 20 4 16 20 1 19 20 

Tabela 5.8: Tabelas de contingência das regras RI, R2 e R3 

Depois de construída a tabela de contingência de cada regra, torna-se 
possível calcular as medidas dela derivadas. A seguir são apresentadas al-
gumas interpretações das medidas para os problemas de regressão utilizando 
a estratégia de pseudo-classes. Além disso, são apresentados também os va-
lores dessas medidas calculadas sobre as regras RI, R2 e R,3 com o conjunto 
de dados mpg. 
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Precisão (Acc): no caso dos problemas de regressão utilizando pseudo-in-
tervalos, a precisão indica a fração dos exemplos cobertos pela regra em 
que o valor predito pela regra e o valor real do atributo-meta pertencem 
ao mesmo pseudo-intervalo. Quanto maior o valor dessa medida, maior 
é a precisão da regra. É muito importante ressaltar que a precisão da 
regra, nesse caso, depende muito do número de pseudo-intervalos defi-
nido, pois quanto maior esse valor, menor tende a ser a precisão da regra. 
Considerando as regras RI, R2 e R3, obtém-se os seguintes valores para 
a precisão: 

Acc(Rl) = —t = 0.50 
14 

Acc(R2) = | = 0, 75 

Acc(R3) = y = 1 

Erro (Err): o erro é calculado pela fórmula 1 — Acc, portanto, quanto maior a 
precisão, menor o erro da regra. De acordo com as regras apresentadas, 
o erro resulta nos seguintes valores: 

Err (RI) = 1 — 0, 50 = 0,50 

Err(R2) = 1 - 0,75 = 0,25 

Err(R2,) = 1 - 1 = 0 

Confiança Negativa (NegRel): a confiança negativa é definida como a pro-
babilidade condicional de II ser falso dado que D é falso. Assim sendo, 
nesse caso, corresponde dizer que se o exemplo não é coberto pela regra, 
então o pseudo-intervalo a que pertence o valor predito pela regra é di-
ferente do pseudo-intervalo a que pertence o valor real do atributo-meta. 
Levando-se em consideração as regras RI, R2 e R,3, a confiança negativa 
resulta em: 

g 
NegRel (RI) = - = 1 

6 

9 

NegRel(R2) = — = 0,562 

17 NegRel(R3) = — = 0, 894 

Sensitividade (Sens): uma vez que a sensitividade é a probabilidade condici-
onal de B ser verdade dado que II é verdade, então, no caso da regressão 
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com pseudo-intervalos, indica a fração de todos os exemplos em que, se 
o valor predito pela regra e o valor real do atributo-meta pertencem ao 
mesmo pseudo-intervalo, então o exemplo é coberto pela regra. Baseado 
nas regras descritas, obtém-se os seguintes valores para essa medida: 

Sens(Rl) = 7- = 1 

Sc.ns(R2) = — = 0, 3 v ' 10 

Sens(R3) = ^ = 0, 333 

Especificidade (Spec): essa medida é definida como sendo a probabilidade 
condicional de B ser falso dado que H também é falso. No caso dos 
problemas de regressão aqui descritos, corresponde dizer que, se o va-
lor predito pela regra e o valor real do atributo-meta não pertencem ao 
mesmo pseudo-intervalo, então o exemplo não é coberto pela regra. De 
acordo com as regras RI, R2 e R,3, os valores da medida especificidade 
resultam em: 

Spec(Rl) = — = 0,461 

Spec(R2) = ^ = 0, 9 

Spec(R3) = y7 = 1 

Cobertura (Cov): a medida cobertura para uma regra de regressão não apre-
senta diferença da definição dada anteriormente para essa medida, ou 
seja, representa a fração de todos os exemplos que são cobertos pela re-
gra, o que significa dizer que, quanto maior o seu valor, maior o número 
de exemplos cobertos pela regra. Levando-se em conta as regra RI, R2 e 
RS, obtém-se os seguintes valores para essa medida: 

Cov(Rl) = - = 0,7 

4 
Cov(R2) = — =0.2 V ;

 20 

Cov(R3) = ^ = 0,05 

Suporte (Sup): o suporte de uma regra indica a fração de todos os exemplos 
que são cobertos corretamente pela regra. Nesse caso, indica a fração 
dos exemplos que são cobertos pela regra e que o valor predito pela regra 
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e o valor real do atributo-meta pertencem ao mesmo pseudo-intervalo. 
Baseado nas regras RI, R2 e R,3, os valores do suporte resultam em: 

Sup(Rl) = ^ = 0/35 

Sup(R2) = ^ = 0,15 

Sup(R3) = — = 0, 05 v ;

 20 

Novidade (Nou): como descrito, a novidade objetiva identificar o quanto uma 
regra é interessante, inovadora ou não usual. Quanto maior a diferença 
entre o valor esperado e o valor observado, maior a probabilidade de 
existir uma correlação inesperada e verdadeira entre B e H. De acordo 
com as regras aqui descritas, os valores da medida novidade são dados 
por: 

Nov(Rl) = — - = 0,105 
v 7 20 400 
, N 3 4 x 10 

Nov(R2) = - = 0,05 
v y 20 400 

Nov(R3) = ~ - = 0,042 
v 7 20 400 

Satisfação (Saí): a satisfação da regra representa a queda relativa na pre-
cisão entre a regra B verdade e a regra B —> II. Como citado, essa 
medida está mais relacionada com a descoberta de conhecimento. Os 
valores obtidos para essa medida com as regras RI, R2 e R3 são os se-
guintes: 

20 x 7 

, , 20 x 1 
Sal,(R2) = 1 - = 0, 5 

4 x 10 

, , 20 x 0 
Sat(R3) = 1 - ^ ^ = 1 

Na Tabela 5.9 é apresentado um resumo das medidas calculadas a partir 
da tabela de contingência para as regras RI, R2 e R3. De acordo com essa 
tabela, nota-se que a regra R,3 obteve o maior valor para a medida precisão, e 
portanto, o menor erro. Essa regra obteve também o maior valor da medida 
especificidade e da satisfação, pois essa medida só é igual a 1 se a precisão da 
regra também apresenta esse valor. A regra RI apresentou os maiores valores 
para as medidas confiança negativa, sensitividade e cobertura, visto que ela 
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cobre aproximadamente 70% dos exemplos. Essa regra também obteve os 
maiores valores para as medidas suporte e novidade. 

Medida RI R2 R3 
Acc{B H) 0,5 0,75 1 
Err(B H) 0,5 0,25 0 

NegRel(B -> H) 1 0,562 0,895 
Sens(B -> H) 1 0,3 0,333 
Spec(B -> II) 0,461 0,9 1 
Cov(B -> II) 0,7 0,2 0,05 
Sup(B H) 0,35 0,15 0,05 
Nov(B -> II) 0,105 0,05 0,042 
Sat(B H) 0,23 0,5 1 

Tabela 5.9: Valores das medidas calculadas para as regras RI, R2 e R3 

5.5 Teste de Hipóteses 
Neste capítulo, até agora, foram apresentadas várias de medidas utilizadas 

para avaliar o conhecimento em problemas de regressão, como medidas de 
erro. No entanto, não é fácil perceber se um algoritmo é melhor que outro 
levando-se em consideração apenas medidas de erro, como as medidas MAD 
e MSE, no caso da regressão. 

A metodologia descrita a seguir é comumente utilizada pela comunidade de 
aprendizado de máquina para fazer avaliação de algoritmos. Essa metodolo-
gia compara os algoritmos dois a dois, baseando-se na idéia de amostragem, 
sendo que neste trabalho, a técnica utilizada foi a de 10-fold cross-validation. 

Considere A um algoritmo e erro(ht) equivalente à medida MAD calcu-
lada sobre a hipótese induzida /i, na t-ésima partição. A média da medida 
MAD calculada sobre os regressores obtidos com o algoritmo A é dada pela 
Equação 5.4. 

1 k 

mediai A) = - erroíh,) (5.4) 
í=i 

em que k corresponde ao número de partições do conjunto de dados, nesse 
caso k — 10. 

Em seguida, baseado no valor da média, calcula-se a variância da medida 
MAD de cada regressor gerado pelo algoritmo por meio da Equação 5.5. 

1 k 

var(A) = [-—- ^2(erro(hi) - media(A))2} (5.5) 
i=i 

Por fim, calcula-se o desvio-padrão da medida MAD obtido sobre cada al-
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goritmo baseado na variância, como mostra a Equação 5.6. 

dp(A) = A/ var(A) (5.6) 

Para decidir qual algoritmo é melhor que outro com um grau de confiança 
de 95% é assumido o caso geral para determinar se a diferença entre dois 
algoritmos - As e A r - é significante ou não, assumindo uma distribuição 
normal. Em geral, a comparação é feita de modo que AP é o algoritmo proposto 
e As é o algoritmo padrão. Para isso, a média e desvio padrão combinados são 
calculados de acordo com as Equações 5.7 e 5.8, respectivamente. Então, a 
diferença absoluta, em desvios padrões, é calculada por meio da Equação 5.9. 

media(As — AP) = media(As) — media(Ap) (5.7) 

dp(As)2 + dp(A 
dp(As - AP) = \j (5_g) 

ad(As - AP = 1 * P> (5.9) 
dp(As - AP) 

Dessa maneira, se ad(As — AP) > 0 então AP supera As. Porém, se ad(As -

Ap) > 2 desvios padrões, então AP supera As com grau de confiança de 95%. 
Por outro lado, se ad(As - AP) < 0, então As supera Ap e se a,d(As - Ap) < -2, 

então As supera AP com grau de confiança de 95%. 
Para realizar esse teste de hipóteses, utiliza-se a classe RegHypothesis im-

plementada neste trabalho. A realização do teste por meio dessa classe fornece 
um arquivo de saída contendo os resultados da comparação efetuada entre os 
algoritmos de regressão escolhidos pelo usuário, relatando quais algoritmos 
superam os outros e se existe algum algoritmo que supera todos os demais, e 
ainda, se essa superação é comprovada com grau de confiança de 95%. 

5.6 Considerações Finais 
Os modelos de regressão simbólicos, sejam eles regras ou árvores, gerados 

por diferentes algoritmos de regressão, são representados de diferentes for-
mas. Assim, qualquer avaliação que precise ser efetuada sobre uma hipótese 
(cálculo de medidas, estatísticas, entre outras) deve ser feita diversas vezes, 
uma para cada algoritmo. Nesse sentido, baseada na sintaxe padrão de regras 
de regressão do DISCOVER (Pugliesi, Dosualdo, & Rezende, 2003), a classe 
RegConvert converte a saída dos algoritmos de regressão RT, CART, RETIS, 
Cubist e M5 para esse formato padrão de regras de regressão. 

Mesmo com as regras padronizadas em um único formato, podem ocorrer 
ainda sobreposições de condições em uma determinada regra, diminuindo a 

\2 
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compreensibilidade dessa regra e acarretando em uma queda no desempenho 
nos cálculos efetuados sobre o arquivo de regras. A classe RegSemantic re-
aliza um tratamento semântico sobre o conjunto de regras com o objetivo de 
diminuir o número de condições das regras, sempre que possível. 

Depois de gerado um modelo simbólico de regras, ele precisa ser avaliado 
para verificar alguns fatores, por exemplo, sua precisão na predição do valor 
do atributo-meta de novos exemplos e sua compreensibilidade. A classe Reg-
Measures calcula algumas medidas de precisão (baseadas na diferença entre 
o valor real do atributo e o valor predito pelo algoritmo) e algumas medidas de 
compreensibilidade para cada regra do modelo, além de calcular a precisão do 
modelo como um todo. 

Porém, existem poucas medidas que podem ser calculadas para os proble-
mas de regressão. Nesse sentido, foi apresentado neste capítulo um processo 
para a construção de tabelas de contingência para regras de regressão. A ta-
bela de contingência é tipicamente calculada para regras de decisão, e a partir 
dela, são definidas uma série de medidas. Assim, por intermédio da classe 
RegTableMeasures é possível construir uma tabela de contingência para cada 
regra de regressão, bem como calcular as medidas dela derivadas. 

A última classe descrita foi a classe RegHypothesis, que implementa um 
teste de hipóteses para comparar algoritmos dois a dois baseando-se na idéia 
de amostragem. Esse teste permite afirmar se um algoritmo é melhor que 
outro com um grau de confiança de 95%, o que não seria fácil fazer levando-
se em conta apenas medidas de erro. 

Todas as classes descritas neste capítulo constituem o ambiente DiPER 
integrado ao DISCOVER. Elas implementam uma série de métodos que auxi-
liam na etapa de pós-processamento do conhecimento. Como neste capítulo 
essas classes foram apresentadas de uma maneira mais teórica, no próximo 
capítulo são descritos alguns experimentos realizados com diferentes conjun-
tos de dados com o objetivo de facilitar o entendimento das funcionalidades 
disponibilizadas por essas classes. Para isso serão apresentados exemplos 
com os resultados obtidos na utilização de cada classe. 
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CAPÍTULO 

6 
Validação do Ambiente DiPER 

O
ambiente DiPER descrito no capítulo anterior é composto por uma 

biblioteca de classes que fornece métodos para auxiliar na etapa de 
pós-processamento do conhecimento. Neste capítulo são descritos 

alguns experimentos realizados com o objetivo de exemplificar as funciona-
lidades dessas classes. Um esquema das funcionalidades dessas classes é 
apresentado na Figura 6.1. 

Figura 6.1: Classes do ambiente DiPER 

Para a realização dos experimentos os conjuntos de dados utilizados foram 
divididos em 2 conjuntos: o primeiro, composto por 75% dos exemplos, foi 
utilizado como conjunto de treinamento e teste; e o segundo, formado pelos 
25% dos exemplos restantes, constituía o conjunto de validação. A partir 
desses conjuntos os experimentos foram realizados em duas fases, descritas 
a seguir. 

Na primeira fase, para calcular a precisão dos modelos de regressão e efe-
tuar o teste de hipóteses, o regressor é visto como uma "caixa-preta". Nesse 
caso, o conjunto de treinamento é submetido a algum algoritmo para a geração 
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de um regressor, que é então convertido para o formato padrão de regras de re-
gressão. Em seguida são utilizados os exemplos do conjunto de teste para cal-
cular a precisão desse regressor. O regressor é visto como uma "caixa-preta" 
porque nesse caso interessa apenas a sua precisão na predição do atributo-
meta dos exemplos de teste, não importando o número de regras gerado, a 
compreensibilidade dessas regras, etc. Para o cálculo da precisão e realização 
do teste de hipóteses foi utilizada a técnica de 10-fold cross-validation. A 

configuração dessa primeira etapa dos experimentos pode ser visualizada na 
Figura 6.2. 

Regressor 10 

Figura 6.2: Primeira fase dos experimentos 

Na segunda fase dos experimentos, para calcular as medidas de compre-
ensibilidade, construir a tabela de contingência das regras de regressão e cal-
cular as medidas dela derivadas, torna-se necessário "abrir" o regressor antes 
chamado de "caixa-preta" com o intuito de examinar o conjunto de regras ge-
rado. Para isso, utilizou-se os conjuntos de treinamento e teste para gerar um 
regressor para cada algoritmo, que foi então avaliado. No caso da tabela de 
contingência, os conjuntos de treinamento e teste foram utilizados para ge-
rar o regressor e os pseudo-intervalos, enquanto que o conjunto de validação, 
que não possui exemplos em comum com esses dois conjuntos, foi então uti-
lizado para construir as tabelas de contingência e as medidas derivadas. Essa 
configuração dos experimentos é apresentada na Figura 6.3. 

Neste capítulo são descritos dois ciclos de experimentos realizados utili-
zando conjuntos de dados retirados do repositório de dados da UCI (Univer-

sity of Califórnia, Irvine) (Blake & Merz, 1998). Em cada ciclo são descritas 
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PSEUDO CLASSES 

Figura 6.3: Segunda fase dos experimentos 

as etapas de conversão dos regressores para o formato padrão, tratamento 
semântico das regras, cálculo das medidas de precisão e teste de hipóteses 
(analisando o regressor como uma "caixa-preta"), cálculo de medidas de com-
preensibilidade, construção das tabelas de contingência e das medidas deri-
vadas (nesses casos, levando-se em consideração um único regressor gerado 
a partir dos conjuntos de treinamento e teste). Em cada uma dessas etapas 
são feitas algumas considerações a respeito dos resultados obtidos. 

O primeiro ciclo de experimentos, apresentado na Seção 6.1, foi realizado 
utilizando o conjunto de dados abalone. Esse conjunto é utilizado para ten-
tar predizer a idade de um abalone (um tipo de molusco). Na Seção 6.2 é 
descrito o segundo ciclo de experimentos, realizado com o conjunto de dados 
housing, utilizado para tentar predizer o valor de um imóvel na cidade de Bos-
ton, Estados Unidos. Na Seção 6.3 é feita uma avaliação geral dos resultados 
obtidos por meio desses experimentos. Por fim, na Seção 6.4, são feitas as 
considerações finais do capítulo. Os experimentos foram realizados com os 
algoritmos Cubist, RT, CART, RETIS, M5 Model e M5 Regression. 

ó. 1 Experimentos com o Conjunto de Dados Abalone 
Esse primeiro ciclo de experimentos foi realizado utilizando o conjunto de 

dados abalone, obtido a partir do repositório de dados da UCI. Esses dados 
são provenientes de um estudo original descrito em (Nash et al., 1994). 

O conjunto de dados abalone é utilizado para predizer a idade de um aba-
lone a partir de um conjunto de medidas físicas. O abalone é um molusco 
da classe dos gastrópodes, bastante usado nas culinárias chinesa e japonesa. 
Para determinar a idade de um abalone aplica-se o seguinte procedimento: 
primeiramente, corta-se a concha e conta-se o número de anéis com a ajuda 
de um microscópio (uma tarefa árdua e que consome bastante tempo) e em se-
guida, soma ao número de anéis o valor 1,5, obtendo, dessa maneira, a idade 
em anos de um abalone. Outras medidas, como comprimento e peso, mais 
fáceis de serem obtidas, são utilizadas para predizer a idade (The Abalone da-
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taset, 2003). Esse conjunto é composto de 4177 exemplos e 8 atributos. Na 
Tabela 6.1 é feita uma descrição detalhada de todos os atributos do conjunto 
de dados abalone, utilizado para predizer o valor do atributo-meta rings. O 
atributo nominal sex assume os valores M, F e I (Infantil). 

Atributo Descrição Tipo Mínimo Máximo Média ± DP 
sex sexo do abalone nominal — — — 

length comprimento da concha contínuo 0,075 0,815 0,524 ± 0,120 
diameter diâmetro contínuo 0,055 0,650 0,408 ± 0,099 
height altura contínuo 0,000 1,130 0,140 ± 0,042 
whole.weight peso total contínuo 0,002 2,826 0,829 ± 0,490 
shuckecLweight peso da carne contínuo 0,001 1,488 0,359 ± 0,222 
viscera_weight peso sem as vísceras contínuo 0,001 0,760 0,181 ±0,110 
shelLweight peso da concha seca contínuo 0,002 1,005 0,239 ± 0,139 
rings número de anéis contínuo 1 29 9,934 ± 3,224 

Tabela 6.1: Descrição detalhada dos atributos do conjunto de dados abalone 

Depois de detalhado o conjunto de dados abalone, inicia-se então a apre-
sentação dos resultados obtidos por meio das classes do ambiente DiPER. 

6.1.1 Conversão dos Regressores e Tratamento Semântico 
Para realizar a conversão dos regressores gerados pelos algoritmos de re-

gressão Cubist, RT, CART, RETIS, M5 Model e M5 Regression para o for-
mato padrão de regras de regressão utiliza-se a classe RegConvert descrita no 
capítulo anterior. Em seguida, por meio da classe RegSemantic aplica-se um 
tratamento semântico ao conjunto de regras já convertido no formato padrão. 
Na Figura 6.4 são apresentadas algumas regras geradas pelo algoritmo Cu-
bist e na Figura 6.5 pode-se visualizar essas mesmas regras convertidas para 
o formato padrão de regras de regressão. Já na Figura 6.6 é apresentada a 
Model Tree gerada pelo algoritmo M5 do WEKA. Por meio dessa árvore, torna-
se mais fácil explicar um problema, descrito a seguir, que acontece com as 
árvores de regressão geradas pelo WEKA e que precisou ser resolvido neste 
trabalho. 

O algoritmo M5 do WEKA utiliza atributos nominais nos nós internos da 
árvore como pode ser visualizado na linhas 6 e 7 da Figura 6.6. No primeiro 
caso (linha 6), a condição sex=M, F <= 0.5 equivale à condição sex <> M, F, 
ou ainda, no caso do conjunto de dados abalone, que assume os valores M, F 

e / para o atributo sex, é o mesmo que sex IN { i } . O segundo caso (linha 
7), a condição sex=M, F > 0 . 5 equivale à condição sex IN {M,F}. Portanto, 
as árvores de regressão geradas pelo algoritmo M5 do WEKA utilizam as ex-
pressões <= 0.5 e > 0.5 para dividir a árvore em 2 sub-regiões disjuntas. Ainda 
com relação à Figura 6.6, pode-se notar que o M5 Model utiliza atributos no-
minais nas equações lineares que predizem o valor do atributo-meta. Por 
exemplo, na primeira equação da árvore (LM1), na linha 24, o segundo termo 
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Cubist [Release 1.10] Tue Apr 15 17:35:01 2003 

Options: 
Application 'abalone' 

Target attribute 'rings' 

Read 3130 cases (9 attributes) frora abalone.data 

Model: 

Rule 1: [35 cases, mean 5.8, range 3 to 10, est err 1.1] 

if 
sex in {M, F} 
diameter <= 0.23 

then 
rings = 1.2 + 8.1 whole_weight - 16.8 shucked_weight + 24.7 diameter 

- 8.7 viscera_weight + 1.2 shell_weight 

Rule 2: [726 cases, mean 7.0, range 1 to 19, est err 1.0] 

if 
sex = I 
shell_weight <= 0.1675 

then 
rings = 2.7 + 17 shell_weight - 7.2 shucked__weight + 9.2 diameter 

+ 12 height 

Rule 3: [163 cases, mean 7.9, range 5 to 15, est err 0.9] 

if 
shucked_weight > 0.225 
shell_weight <= 0.1675 

then 
rings = 7.1 - 6.5 shucked_weight + 2.8 whole_weight + 3.4 diameter 

- 1.9 viscera_weight + 1.2 shell_weight 

Rule 4: [256 cases, mean 9.2, range 5 to 18, est err 1.4] 

if 
sex in {M, F} 
diameter > 0.23 
shucked_weight <= 0.225 
shell_weight <= 0.1675 

then 
rings = 7 + 31.2 whole_weight - 52.5 shucked__weight 

- 2 9.4 viscera_weight + 2.6 diameter + 1.2 shell_weight 

Figura 6.4: Regras geradas pelo Cubist com o conjunto de dados abalone 

dessa equação é 0 . 06l7sex=M, F. Isso significa que: se um exemplo cujo valor 
do atributo-meta a ser predito assume os valores M ou F para o atributo sex, 

então a constante 0.0617 deve ser adicionada ã equação linear. Caso contrário 
(no caso do conjunto de dados abalone, se o atributo sex assumir o valor 
I), então o atributo-meta deve ser predito pela mesma equação, porém, sem 
a soma dessa constante. Portanto, para converter uma árvore de regressão 
desse tipo para o formato padrão de regras de regressão, para cada nó-folha 
que apresenta um atributo nominal desse tipo na equação linear devem ser ge-
radas 2 regras: uma primeira, com a condição assumindo os valores nominais 
explícitos (sex IN {m,f}) e uma equação linear associada com a constante 
(0.0617), e uma segunda regra, com a condição assumindo os demais valores 
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Standard Regression Rules Conversor Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Inducer: cubist Input File: abalone . out 
Date: Tue Apr 15 17:35:56 2003 Output File: abalone .rules 

[R0001] IF sex IN {M, F} 
AND diaraeter <= 0.23 

THEN rings = 1.2 +8.1 whole weight -16.8 shucked weight +24 .7 diameter 
-8.7 viscera weight +1.2 shell weight 

[RO 0 02] IF sex IN {1} 
AND shell_weight <= 0.1675 

THEN rings = 2.7 +17 shell weight -7. 2 shucked weight +9.2 diameter +12 height 

[RO 003] IF shucked weight > 0.225 
AND shell_weight <= 0.1675 

THEN rings = 7.1 -6.5 shucked weight +2.8 whole weight +3.4 diameter 
-1.9 viscera weight +1.2 shell weight 

[R0004] IF sex IN {M, F} 
AND diameter > 0.23 
AND shucked weight <= 0.225 
AND shell weight <= 0.1675 

THEN rings = 7 +31.2 whole weight -52 .5 shucked weight -29. 4 viscera weight 
+2.6 diameter +1.2 shell weight 

Figura 6.5: Regras convertidas do formato do Cubist para o formato padrao 
com o conjunto de dados abalone 

nominais do atributo (sex IN { i } ) e com uma equação associada sem a cons-
tante. Essas 2 regras, correspondem, respectivamente, às regras [RO0 02] e 
[RO001] da Figura 6.7. No entanto, podem ocorrer ainda outras situações: 

• para alcançar o segundo nó-folha da árvore (LM2), uma das condições, 
apresentada na linha 6 da Figura 6.6 é sex=M,F <= 0.5. Nesse caso, 
equivale à condição sex IN {I}. Acontece que a equação linear associ-
ada à esse nó-folha, apresentada na linha 27, possui um termo 
0 . 063lsex=M, F, cuja parte sem a constante significa sex IN {M,F}. Po-
rém, essa situação nunca acontecerá. Nesse caso, deve ser gerada uma 
única regra com a condição sex IN {l} associada com a equação linear 
LM2 sem a constante 0.0631, que corresponde à regra [RO0 03] da Fi-
gura 6.7; 

• para alcançar o terceiro nó-folha da árvore (LM3), uma das condições, 
apresentada na linha 7, é sex=M,F > 0.5, portanto, sex IN {M,f}. 
Acontece que na equação linear LM3 associada à esse nó-folha, apresen-
tada na linha 30 da Figura 6.6, existe o termo 0 . 085 8sex=M, F, ou seja, 
a mesma condição. Nesse caso, deve ser gerada uma única regra com a 
condição sex IN {M, F } associada da equação linear LM3 adicionada da 
constante 0.0858, que corresponde à regra [R0004] da Figura 6.7; 

No caso da Model Tree apresentada na Figura 6.6, como os demais nós-
folha (LM4 até LM9) não apresentam condições como as acima descritas, então 
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Pruned training model tree: 

shell weight <= 0.152 : 
| shell weight <= 0.0465 : LM1 (217/44%) 

shell weight > 0.0465 : 
1 1 sex=M,F <= 0.5 : LM2 (486/59.6%) 
1 1 sex=M,F > 0.5 : LM3 (270/72.2%) 
shell weight > 0.152 : 
| shell weight <= 0.35 : 
1 1 shucked weight <= 0.444 : LM4 (1041/96.6%) 
1 1 shucked weight > 0.444 : 
1 1 1 shell weight <= 0.293 : LM5 (214/49.1%) 
1 1 1 shell weight > 0.293 : 
1 1 1 I shucked weight <= 0.532 : 
| | 1 1 | whole weight <=1.16 : LM6 (94/64.9%) 
j | 1 1 | whole weight > 1.16 : LM7 (32/116%) 
1 1 1 1 shucked_weight > 0.532 : LM8 (146/53.5%) 
| shell weight > 0.35 : LM9 (630/121%) 

Models at the leaves: 

Sraoothed (complex): 

LM1 rings = 2.09 + 0.617sex=M,F + 12.7diameter + 0.133height 
- 6.09whole weight - 1.07shucked weight - 0.166viscera weight 
+ 50.7shell weight 

LM2 rings = 4.28 + 0.0631sex=M,F + 0.402diameter + 16.lheight 
+ 0.288whole weight - 8.53shucked weight - 0.166viscera weight 
+ 26.4shell weight 

LM 3 rings = 11.1 + 0.0858sex=M,F - 14.3length + 0.402diameter 
+ 0.133height + 35.1whole weight - 50.1shucked weight 
- 22.1viscera weight + 2.05shell weight 

LM4 rings = 9.43 + 0.524sex=M,F - 8.271ength + 0.135diameter + 13.7height 
+ 21.2whole_weight - 34.1shucked weight - 19.4viscera weight 
+ 5.3shell weight 

LM 5 rings = 7.81 - 0.023 5sex=M,F - 0.3531ength + 0.135diameter + 1.3height 
+ 5.63whole weight - 8.75shucked weight - 0.947viscera weight 
+ 0.872shell weight 

LM6 rings = 6.04 - 0.0137sex=M,F - 0.3531ength + 0.135diaraeter + 32height 
+ 3.27whole weight - 2.38shucked weight - 13.3viscera weight 
+ 0.778shell weight 

LM 7 rings = -17.4 - 0.0137sex=M,F - 0.3531ength + 0.135diameter 
+ 1.15height + 26.1whole weight - 2.38shucked weight 
- 5.61viscera weight + 0.778shell weight 

LM8 rings = 9.87 - 0.0137 sex=M,F - 0.3531ength + 0.135diameter 
+ 1.15height + 1.29whole weight - 2.28shucked weight 
- 0.881viscera weight + 0.778shell weight 

LM9 rings = 9.54 + 0.0183sex=M,F - 0.2491ength + 0.22diameter 
+ 0.354height + 8.65whole_weight - 16.2shucked_weight 
- 10.4viscera weight + 8.5shell weight 

Figura 6.6: Model Tree gerada pelo M5 com o conjunto de dados abalone 

para cada um desses nós-folha foram geradas 2 regras, uma com a constante e 
outra sem. Portanto, a partir dessa Model Tree com 9 nós-folha foram geradas 
16 regras no formato padrão de regras de regressão. 

A Model Tree gerada pelo algoritmo RETIS pode ser utilizada para mostrar a 
utilidade da classe RegSemantic, responsável pelo tratamento semântico. De 
acordo com a Figura 6.8, nota-se que para alcançar o primeiro nó-folha dessa 
árvore, na linha 18, são 3 as condições presentes nos nós-internos da árvore: 
shell.weight <= 0 .19, na linha 12; shell.weight <= 0 . 07, na linha 14; e 
shell_weight <= 0 . 03, na linha 16. No entanto, é fácil notar que a terceira 
condição sobrepõe as duas primeiras, pois o valor do atributo shell_weight 
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Semantic Threatment of Regression Rules Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Inducer: m5 Input File: abalone.rules 
Date: Wed Apr 16 17:33:18 2003 Output File: abalone.Rules 

[RO 0 01] IF shell weight < = 0.0465 
AND sex IN {i} 

THEN rings =2.09 +12.7 diameter +0.133 height -6.09 whole_weight 
-1.07 shucked weight -0.166 viscera weight +50.7 shell weight 

[RO 0 02] IF shell_weight <= 0.0465 
AND sex IN (M, F} 

THEN rings =2.09 +0.617 +12.7 diameter +0.133 height -6.09 whole weight 
-1.07 shucked weight -0.166 viscera weight +50.7 shell weight 

[RO 0 03] IF shell weight <= 0.152 
AND shell_weight > 0.0465 
AND sex IN {I} 

THEN rings = 4.28 +0.402 diameter +16.1 height +0.288 whole weight 
-8.53 shucked weight -0.166 viscera weight +26.4 shell weight 

[RO 0 04] IF shell_weight < = 0.152 
AND shell_weight > 0.0465 
AND sex IN (M, F} 

THEN rings =11.1 +0.0858 -14.3 length +0.402 diameter +0.133 height 
+35.1 whole_weight -50.1 shucked weight -22.1 viscera weight 
+2.05 shell weight 

[R0005] IF shucked weight <= 0.444 
AND shell weight <= 0.35 
AND shell weight > 0.152 
AND sex IN {i} 

THEN rings = 9.43 -8.27 length +0.135 diameter +13.7 height +21.2 whole weight 
-34.1 shucked weight -19.4 viscera weight +5.3 shell weight 

[RO 0 0 6 ] IF shucked weight <= 0.444 
AND shell_weight <= 0.35 
AND shell_weight > 0.152 
AND sex IN {M, F} 

THEN rings = 9.43 +0.524 -8.27 length +0.135 diameter +13.7 height 
+21.2 whole weight -34.1 shucked weight -19.4 viscera weight 
+5.3 shell weight 

Figura 6.7: Algumas regras convertidas para o formato padrão a partir da 
Model Tree gerada pelo algoritmo M5 com o conjunto de dados abalone e se-
manticamente tratadas 

precisa ser menor do que 0.03. Logo, após o tratamento semântico, esse nó-
folha gera a regra [RO0 01] da Figura 6.9, que apresenta o conjunto de regras 
gerado a partir da Model Tree da Figura 6.8. 

6.1.2 Precisão dos Regressores no Conjunto de Dados Abalone 

Uma vez que os regressores foram convertidos para o formato padrão de 
regras de regressão, e o conjunto de regras passou pelo processo de trata-
mento semântico, o próximo passo consiste em avaliar esses regressores. O 
primeiro fator a ser analisado é a precisão desse modelo. Como na regressão 
o atributo-meta a ser predito assume valores numéricos, então as medidas 
utilizadas são geralmente baseadas na diferença entre o valor predito pelo al-
goritmo e o valor real do atributo. As medidas mais utilizadas para calcular a 
precisão em problemas de regressão são as medidas MAD e MSE implementa-
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

RT version 4.1.0 - RESEARCH VERSION **************************************************************** 
(c) Copyright Luis Torgo, Ali Rights Reserved. 

05 -Jul- 01 

Problem with 9 attributes. 
3130 examples were loaded. 

RESULTING TREE : 
shell_weight <= 0.19 (rings = 9.91) 
True (1298 of 3130) 

shell_weight <= 0.07 (rings = 7.84) 
True (340 of 1298) 

shell_weight <= 0.03 (rings = 5.92) 
True (96 of 340) 

LEAF :: rings = 3.31 + 78.9*shell_weight (R2=0.278) [ 1.00.. 7.00] 
False (244 of 340) 

LEAF :: rings = 4.77 + 36.1 *shell_weight (R2=0.0929) [ 4.00.. 13.00] 
False (958 of 1298) 

LEAF :: rings = 6.06 + 12.6*whole_weight - 28.2*shucked_weight 
+ 18.l*shell_weight (R2=0.241) [ 5.00.. 21.00] 
False (1832 of 3130) 

shell_weight <= 0.41 (rings = 11.38) 
True (1481 of 1832) 

LEAF :: rings = 7.42 + 15.3*height + 16.9*whole_weight - 27.2*shucked_weight 
- 18.l*viscera_weight (R2=0.293) [ 6.00.. 26.00] 

False (351 of 1832) 
LEAF :: rings = 11.1 - 8.47*shucked_weight + 16.4*shell_weight (R2=0.287) 

[ 7.00.. 29.00] 

Figura 6.8: Model Tree gerada pelo RETIS com o conjunto de dados abalone 

Semantic Threatment of Regression Rules Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Inducer: retis Input File: abalone.rules 
Date: Wed Apr 16 17:08:32 2003 Output File: abalone.Rules 

[RO0 01] IF shell_weight <= 0.03 
THEN rings = 3.31 +78.9 shell_weight 

[R0002] IF shell_weight <= 0.07 
AND shell^weight > 0.03 

THEN rings =4.77 +36.1 shelljweight 

[RO0 03] IF shell_weight <= 0.19 
AND shell_weight > 0.07 

THEN rings =6.06 +12.6 whole_weight -28.2 shucked_weight +18.1 shell_weight 

[R0004] IF shell_weight <= 0.41 
AND shell_weight > 0.19 

THEN rings = 7.42 +15.3 height +16.9 whole_weight -27.2 shucked_weight 
-18.1 viscera_weight 

[RO0 0 5] IF shell_weight > 0.41 
THEN rings = 11.1 -8.47 shucked_weight +16.4 shell_weight 

Figura 6.9: Conjunto de regras convertidas para o formato padrão a partir da 
Model Tree gerada pelo RETIS com o conjunto de dados abalone 

77 



Capítulo 6 Validação do Ambiente D I P E R 

das na classe RegMeasures do ambiente DiPER. Como apresentado no início 
deste capítulo, para efeito do cálculo das medidas de precisão utilizou-se 10-
fold cross-validation. Na Tabela 6.2 são apresentados os valores da medida 
MAD calculada sobre cada um dos algoritmos de regressão executados. Nessa 
tabela é apresentado o valor da MAD em cada uma das dez partições, a média 
e o desvio-padrão (DP) desses valores. 

Partiçao Cubist RT CART RETIS M5 Model M5 Reg 
1 1,20 1,29 1,42 1,40 1,30 1,20 
2 1,07 1,13 1,70 1,15 1,18 1,10 
3 2,35 2,40 2,83 2,24 2,44 2,50 
4 1,34 1,52 1,52 1,45 1,47 1,50 
5 1,42 1,60 1,61 1,49 1,40 1,50 
6 1,08 1,22 1,52 1,30 1,20 1,20 
7 1,25 1,28 1,86 1,34 1,29 1,20 
8 1,76 1,85 2,46 1,70 1,88 1,90 
9 2,68 2,77 3,03 2,60 2,61 2,70 
10 2,00 2,07 2,16 1,79 2,11 2,10 

MédiaiDP 1,60±0,60 1,71±0,54 2,01±0,56 1,60±0,60 1,69±0,50 1,70±0,40 

Tabela 6.2: MAD calculada no conjunto de dados abalone 

Já na Tabela 6.3 pode-se visualizar os valores da medida MSE calculada 
em cada partição para cada algoritmo executado, a média e o desvio-padrão 
desses valores. 

Partiçao Cubist RT CART RETIS M5 Model M5 Reg 
1 2,460 2,960 3,014 3,218 3,029 2,880 
2 1,905 2,230 4,120 2,179 2,308 2,160 
3 9,591 10,310 14,476 9,526 10,709 1 1,450 
4 3,646 4,460 4,392 4,945 4,249 4,320 
5 3,664 4,580 3,781 3,481 3,342 3,840 
6 1,987 2,560 3,322 2,850 2,446 2,490 
7 2,488 2,660 4,670 2,934 2,737 2,510 
8 6,583 7,270 11,142 6,150 6,486 7,830 
9 13,280 14,010 16,420 12,400 12,704 13,730 
10 7,870 7,920 9,449 6,211 8,154 7,800 

MédiaiDP 5,35±3,86 5,89±3,92 7,48±5,08 5,39±3,31 5,62±3,74 5,90±4,11 

Tabela 6.3: MSE calculada no conjunto de dados abalone 

Como pode ser visualizado nas Tabela 6.2 e 6.3, os algoritmos Cubist, RE-
TIS e M5 Model obtiveram os valores mais baixos na média, tanto da medida 
MAD quanto da MSE. Isso pode ser explicado pelo fato de que esses algorit-
mos geralmente realizam suas predições por meio de uma equação linear, o 
que lhes permite associar pesos aos atributos mais significantes do conjunto 
de dados nessas equações. 

ó. 1.3 Teste de Hipóteses com o Conjunto de Dodos Abalone 
Como comentado no capítulo anterior, não se pode afirmar se um algoritmo 

é melhor que outro levando-se em consideração apenas medidas de erro. Para 
compará-los é necessária a realização de um teste de hipóteses. Para com-
parar a precisão dos algoritmos de regressão e decidir qual deles apresenta 
melhor desempenho sobre o conjunto de dados abalone, realizou-se o teste 
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que foi implementado na classe RegHypothesis. Na Tabela 6.4 são apresen-
tados os resultados desse teste sobre o conjunto de dados abalone. Nessa 
tabela são descritos os valores obtidos na comparação dois a dois entre os 
algoritmos, a média, desvio-padrão e diferença entre esses dois algoritmos e 
qual deles supera o outro. 

As AP rnedia(As — Ap) dp(As - AP) ad(As - Ap) Melhor 
Cubist RT -0,1 0,57 -0,2 Cubist 
Cubist CART -0,4 0,58 -0,7 Cubist 
Cubist RETIS 0 0,6 0 -

Cubist M5 Model -0,1 0,55 -0,2 Cubist 
Cubist M5 Reg -0,1 0,50 -0,2 Cubist 

RT CART -0,3 0,55 -0,55 RT 
RT RETIS 0,1 0,57 0,2 RETIS 
RT M5 Model 0,02 0,52 0,04 M5 Model 
RT M5 Reg 0 0,47 0 -

CART RETIS 0,4 0,58 0,7 RETIS 
CART M5 Model 0,32 0,53 0,6 M5 Model 
CART M5 Reg 0,3 0,48 0,6 M5 Reg 
RETIS M5 Model -0,1 0,55 -0,2 RETIS 
RETIS M5 Reg -0,1 0,51 -0,2 RETIS 

M5 Model M5 Reg 0 0,45 0 -

Tabela 6.4: Resultado do teste de hipóteses realizado com o conjunto de dados 
abalone 

Analisando a Tabela 6.4 pode-se verificar que nenhum algoritmo pode ser 
considerado melhor que todos os demais com relação ao conjunto de dados 
abalone. Os algoritmos que apresentaram melhores resultados foram o Cu-
bist, RETIS e M5 Model, que já haviam obtido os valores mais baixos da me-
dida MAD. Porém, não se pode afirmar qual deles foi o melhor nos experi-
mentos realizados com o conjunto de dados abalone. Além disso, nota-se 
também que o algoritmo CART foi superado por todos os demais algoritmos 
de regressão utilizados neste trabalho. 

6.1.4 Compreensibilidade das Regras geradas a partir do 
Conjunto de Dados Abalone 

Além da precisão, outro fator que deve ser avaliado é a compreensibilidade 
do regressor. Neste trabalho, a compreensibilidade foi calculada de acordo 
com o número de condições de uma regra e do número de termos existentes 
na equação linear, no caso dos algoritmos que realizam suas predições desse 
modo. Portanto, as regras geradas pelos algoritmos RT, CART e M5 Regres-
sion não podem ser avaliados por esse segundo fator. Para calcular as medidas 
de compreensibilidade também utiliza-se a classe RegMeasures. Como des-
crito, para avaliar a compreensibilidade, foi gerado um regressor para cada 
algoritmo utilizando os conjuntos de treinamento e teste. Na Tabela 6.5 são 
apresentados o número de condições antes do tratamento semântico (#Cond 
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antes), o número de condições depois do tratamento semântico (#Cond depois) 
e o número de atributos na equação linear (#Atrib equação) de cada regra de 
regressão gerada pelos algoritmos M5 Model, Cubist e RETIS. Por meio dessa 
tabela verifica-se que o número de condições das regras geradas pelo Cubist 
não se alteraram após o tratamento semântico, uma vez que esse algoritmo já 
gera um conjunto de regras. 

M5 Model Cubist RETIS 
# #Cond #Cond #Atrib #Cond #Cond #At.rib #Cond #Cond #Atrib 

Regra antes depois equação antes depois equação antes depois equação 
1 3 2 6 2 2 5 3 1 1 
2 3 2 6 2 2 4 3 2 1 
3 3 3 6 2 2 5 2 2 3 
4 3 3 7 4 4 5 2 2 4 
5 4 4 7 4 4 5 2 1 2 
6 4 4 7 3 3 5 — — — 

7 5 4 7 1 1 3 — — — 

8 5 4 7 2 2 4 — — — 

9 7 6 7 4 4 5 — — — 

10 7 6 7 2 2 5 — — — 

11 7 6 7 3 3 4 — — — 

12 7 6 7 3 3 5 — — — 

13 6 4 7 3 3 5 — — — 

14 6 4 7 — — — — — — 

15 3 2 7 — — — — — — 

16 3 2 7 — — — — — — 

Tabela 6.5: Compreensibilidade calculada no conjunto de dados abalone 

Analisando a Tabela 6.5, nota-se que a regra mais compreensível é a regra 
#1 gerada pelo RETIS, que possui uma única condição e apenas um atributo 
na equação linear. Depois dessa aparecem as regras #2 e #5 geradas pelo 
RETIS e a regra #7 gerada pelo Cubist. A regra mais compreensível gerada 
pelo M5 Model é a regra #1, que apresenta uma única condição, mas que 
possui 6 atributos na equação linear. 

6. 7.5 Tabelo de Contingência para Regras de Regressão do 
Conjunto de Dados Abalone 

Portanto, para construir as tabelas de contingência das regras de regressão, 
também foi levado em consideração um único regressor para cada algoritmo, 
como mostrado na Figura 6.3. Para analisar as tabelas de contingência ge-
radas foram utilizados os regressores gerados pelos algoritmos Cubist, M5 
Model, RETIS e CART. Os regressores gerados pelos algoritmos RT e M5 Re-
gression foram omitidos devido ao grande número de regras gerado por eles, 
48 e 47, respectivamente. 

Para a geração dos pseudo-intervalos foram utilizados os valores do atri-
buto-meta dos conjuntos de treinamento e teste, os mesmos utilizados na 
geração dos regressores. O valor adotado para o número de pseudo-intervalos 
foi 3, porque o atributo-meta rings do conjunto de dados abalone assume va-
lores inteiros no intervalo de 1 a 29, constituindo assim, um pequeno intervalo 
do conjunto de dados. Dessa maneira, primeiramente foi utilizado o valor 4 
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para o número de pseudo-intervalos, porém, com esse número, um dos inter-
valos gerado era composto apenas pelos números 8 e 9. Assim, optou-se por 
utilizar 3 pseudo-intervalos, descritos na Tabela 6.6. 

Intervalo Valor Mínimo Valor Máximo 
1 1 8 
2 9 12 
3 13 29 

Tabela 6.6: Pseudo-intervalos gerados com o conjunto de dados abalone 

Depois de gerados os pseudo-intervalos, utilizou-se o conjunto de validação, 
que ainda não fora utilizado, para construir as tabelas de contingência e cal-
cular as medidas derivadas. Para avaliar a precisão dos resultados obtidos 
por meio da tabela de contingência gerada com 3 pseudo-intervalos, nas Ta-
belas 6.7, 6.8 e 6.9 são apresentados, respectivamente, para o Cubist, M5 
Model e RETIS: os valores da medida MAD calculada com a classe RegMea-
sures, a precisão normalizada calculada por meio da medida MAD, a precisão 
(Acc) calculada por meio da tabela de contingência com 3 pseudo-intervalos e 
as demais medidas derivadas dessa tabela. 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Saí 

1 10 1,08 0,75 0,90 0,376 0,013 0,997 0,009 0,008 0,002 0,732 
2 227 0,89 0,93 0,93 0,375 0,270 0,889 0,217 0,181 0,035 0,493 
3 53 1,05 0,89 0,75 0,484 0,072 0,973 0,050 0,038 0,011 0,480 
4 70 1,68 0,77 0,71 0,380 0,066 0,932 0,067 0,04 -0,003 -0,011 
5 163 1,57 0.79 0,68 0,417 0,156 0,844 0,156 0,090 0,006 0,001 
6 96 1,55 0,80 0,62 0,347 0,088 0,901 0,091 0,057 -0,02 -0,072 
7 353 1,57 0,79 0,75 0,360 0,376 0,743 0,338 0,255 0,026 0,240 
8 114 1,93 0,72 0,66 0,383 0,117 0,0,903 0,109 0,072 0,004 0,118 
9 30 2,20 0,67 0,53 0,623 0,040 0,978 0,028 0,015 0,004 0,245 
10 145 2,08 0,69 0,55 0,406 0,151 0,879 0,138 0,090 0,007 0,132 
11 29 2,91 0,54 0,55 0,819 0,080 0,984 0,027 0,015 0,010 0,446 
12 54 2,49 0,62 0,53 0,552 0,061 0,956 0,051 0,027 0,004 0,155 
13 24 2,98 0,53 0,54 0,657 0,035 0,983 0,022 0,012 0,004 0,298 

Tabela 6.7: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo Cubist com o 
conjunto de dados abalone 

No geral, analisando as Tabelas 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10, verifica-se que os 
valores da precisão calculados pela tabela de contingência construída com 3 
pseudo-intervalos acompanharam a variação da medida MAD calculada sobre 
as regras. Por exemplo, com relação ao regressor gerado pelo algoritmo RETIS, 
com exceção da regra #3, que apresentou valores um pouco diferentes entre 
as precisões calculadas por meio da MAD e pela tabela de contingência, as 
demais regras apresentaram valores muito próximos. A única regra em que 
os valores foram bem diferentes foi na regra #2 gerada pelo algoritmo CART, 
sendo que nessa regra, a precisão calculada por meio da medida MAD foi 0,74 
e a precisão obtida pela tabela de contingência foi 0,43. 
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Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 60 0,84 1 0,98 0,653 0,147 0,998 0,057 0,056 0,034 0,972 
2 8 0,99 0,96 1 0,655 0,021 1 0,007 0,007 0,004 1 

3 163 0,89 0,98 0,80 0,374 0,193 0,914 0,156 0,126 0,024 0,449 
4 82 1,57 0,79 0,62 0,427 0,084 0,929 0,078 0,048 0,003 0,107 
5 353 1,71 0,75 0,59 0,408 0,340 0,665 0,338 0,202 0,001 0,009 
6 249 1,87 0,70 0,58 0,483 0,262 0,788 0,238 0,139 0,012 0,113 
7 59 0,95 0,96 0,79 0,359 0,069 0,967 0,056 0,045 0,008 0,419 
8 52 0,94 0,97 0,78 0,355 0,060 0,969 0,049 0,039 0,006 0,393 
9 36 1,15 0,91 0,88 0,438 0,053 0,991 0,034 0,030 0,010 0,739 
10 34 1,15 0,91 0,88 0,436 0,050 0,991 0,032 0,028 0,010 0,723 
11 20 2,33 0,58 0,65 0,556 0,029 0,989 0,019 0,013 0,004 0,456 
12 20 2,33 0,58 0,65 0,556 0,031 0,991 0,019 0,014 0,005 0,546 
13 47 1,38 0,85 0,74 0,500 0,065 0,976 0,045 0,033 0,010 0,478 
14 45 1,39 0,84 0,73 0,499 0,061 0,976 0,043 0,031 0,009 0,455 
15 224 1,97 0,68 0,71 0,515 0,287 0,868 0,214 0,153 0,038 0,387 
16 217 1,92 0,70 0,71 0,515 0,280 0,874 0,207 0,149 0,038 0,397 

Tabela 6.8: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo M5 Model com 
o conjunto de dados abalone 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Saí 

1 30 0,63 1 1 0,730 0,099 1 0,028 0,028 0,020 1 
2 84 1,14 0,87 0,85 0,617 0,164 0,980 0,080 0,068 0,035 0,753 
3 301 1,37 0,82 0,68 0,359 0,283 0,702 0,288 0,180 -0,003 -0,031 
4 517 1,69 0,74 0,66 0,574 0,611 0,647 0,495 0,337 0,063 0,288 
5 112 2,16 0,62 0,64 0,488 0,131 0,919 0,107 0,068 0,012 0,246 

Tabela 6.9: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo RETIS com o 
conjunto de dados abalone 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 114 1,25 0,88 0,89 0,752 0,307 0,983 0,109 0,097 0,062 0,845 
2 301 1,64 0,74 0,43 0,429 0,203 0,623 0,288 0,103 -0,043 -0,307 
3 517 1,98 0,62 0,66 0,639 0,642 0,658 0,495 0,327 0,075 0,309 
4 112 2,73 0,35 0,36 0,850 0,227 0,917 0,107 0,039 0,020 0,234 

Tabela 6.10: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo CART com o 
conjunto de dados abalone 

6.2 Experimentos com o Conjunto de Dados Housing 
O conjunto de dados utilizado para realizar o segundo ciclo de experimentos 

foi o conjunto denominado housing (ou Boston Housing), também retirado do 
repositório de dados da UCI (Blake & Merz, 1998). 

O conjunto de dados housing é formado por fatores sócio-econõmicos que 
determinam a compra de imóveis no subúrbio da cidade de Boston, nos Es-
tados Unidos. Baseado nesses fatores, o objetivo é tentar predizer o valor de 
um imóvel na cidade de Boston. Esse conjunto foi utilizado em um trabalho 
descrito em (Quinlan, 1993b) sobre a combinação de aprendizados baseados 
em regras e exemplos para melhorar a precisão das regras. Ele é formado 
por 506 exemplos e 14 atributos, todos eles contínuos. Na Tabela 6.11 é feita 
uma descrição detalhada de todos os atributos do conjunto de dados housing, 

utilizados para predizer o valor do atributo-meta MedHouseVal. Nessa tabela 
foi omitido o tipo do atributo, já que todos são contínuos. 

Novamente, detalhado o conjunto de dados utilizado, inicia-se então a 
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Atributo Descrição Mínimo Máximo Média ± DP 
CRIM taxa de crime por região 0,00632 88,9762 3,61 ± 8,60 
ZN índice de ocupação por área 0,0 100,0 11,36 ± 23,32 
INDUS índice de comércio por área 0,46 27,74 11,14 ± 6,86 
CHAS atributo simulado Charles River 0 1 — 

NOX concentração de óxidos nítricos 0,385 0,871 0,55 ± 0,12 
RM número de cómodos por habitação 3,561 8,78 6,28 ± 0,70 
AGE proporção de unidades ocupadas 

pelo dono antes de 1940 
2,9 100,0 68,57 ± 28,15 

DIS distância para 5 grandes 
centros de trabalho 

1,1296 12,1265 3,79 ± 2,10 

RAD índice de acessibilidade 
às rodovias radiais 

1,0 24,0 9,55 ± 8,71 

TAX taxa sobre o valor do imóvel 187,0 711,0 408,24 ± 168,54 
PTRATIO taxa professor-aluno por região 12,6 22,0 18,45 ± 2,16 
B proporção de negros por cidade 0,32 396,9 356,67 ± 91,29 
LSTAT porcentagem de população pobre 1,73 37,97 12,65 ± 7,14 
MedHouseVal valor do imóvel 5,0 50,0 22,53 ± 9,20 

Tabela 6.11: Descrição detalhada do conjunto de dados housing 

apresentaçao dos resultados obtidos. 

6.2.1 Conversão dos Regressores e Tratamento Semântico 

As classes RegConvert e RegSemantic são utilizadas para converter os 
regressores gerados pelos algoritmos de regressão para o formato padrão de 
regras de regressão, e posteriormente, aplicar o tratamento semântico ao con-
junto de regras já nesse formato. Na Figura 6.10 é apresentada a Regression 

Tree gerada pelo algoritmo M5 do WEKA com o conjunto de dados housing. A 

Figura 6.10 foi modificada em virtude do número de nós-folha gerado: as tags 

LM1, LM2,... LM22 foram substituídas nessa figura pelos valores das constan-
tes associados à cada nó-folha, uma vez que na saída original do WEKA essas 
constantes aparecem logo abaixo da representação da árvore, assim como na 
Figura 6.6, que apresentava a Model Tree gerada pelo WEKA no primeiro ciclo 
de experimentos. Na Figura 6.11 pode-se visualizar algumas regras que foram 
convertidas a partir dessa Regression Tree para o formato padrão. Porém, 
nota-se que as regras [R0 011] , [RO012] , [RO015] e [RO016] apresentam 
muitas condições desnecessárias. Assim, na Figura 6.12 são apresentadas es-
sas mesmas regras depois do tratamento semântico. Por fim, nas Figuras 6.13 
e 6.14 são apresentados, respectivamente, a Regression Tree gerada pelo algo-
ritmo CART, e o conjunto de regras convertido para o formato padrão a partir 
dessa árvore. 

6.2.2 Precisão dos Regressores no Conjunto de Dados Housing 
Assim como no primeiro ciclo de experimentos, para calcular as medidas 

de precisão foi utilizado o método 10-Jold cross-ualidation. Na Tabela 6.12 
são apresentados os valores da medida MAD calculada sobre cada um dos 
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Pruned training regression tree: 

RM < = 6.68 
| LSTAT < 9 . 72 : 
1 ! DIS <= 3.55 : 
1 I 1 RAD <= 7.5 : 
1 1 1 | INDUS <= 3.15 : 31.4 (4/49.1%) 
1 1 1 | INDUS > 3.15 : 23.8 (14/41.5%) 
! ! I RAD > 7.5: 
! ! ! | CRIM < = 4.73 : 28.5 (4/37.6%) 
1 ! 1 | CRIM > 4.73 : 50 (3/0%) 
1 1 DIS > 3.55: 
1 1 1 RM <= 6.14 : 21 (26/23.7%) 
1 1 1 RM > 6.14 : 2 4.3 (60/35.1%) 
| LSTAT > 9.72 : 
| | LSTAT <= 16.1 : 
1 1 1 TAX <= 282 : 
1 1 1 | DIS <= 4.62 : 22.8 (19/34.5%) 
1 1 1 j DIS > 4.62 : 19.4 (7/7.91%) 
1 í 1 TAX > 282 : 19.9 (84/34.8%) 
| | LSTAT > 16.1 : 
1 1 1 CRIM <= 0.654 : 1 8.7 (30/44.2%) 
1 1 1 CRIM > 0.654 : 14.2 (28/23.5%) 
RM > 6.68 
| RM <= 7 44 : 
j j AGE <= 80.8 : 
1 1 1 RM <= 6 . 95 : 
1 1 1 | LSTAT < = 5.16 : 31.1 (11/32.6%) 
1 1 1 j LSTAT > 5.16 : 27 (15/36.5%) 
1 1 1 RM > 6.95 : 
1 1 1 | TAX <= 253 : 35.2 (11/21.3%) 
1 1 1 j TAX > 2 53 : 
1 I 1 j | TAX < = 3 7 8 : 31.8 (14/26%) 
1 í 1 j j TAX > 3 7 8 : 35.2 (5/21.5%) 
| | AGE > 80.8 : 
1 1 1 B <= 395 : 
1 1 1 | CRIM <= 1.02 : 32.8 (8/54.2%) 
1 í 1 j CRIM > 1.02 : 47.1 (3/62%) 
1 1 1 B > 395 : 
1 1 1 | CRIM <= 4.96 : 23.2 (2/6.04%) 
1 1 1 j CRIM > 4.96 : 14.2 (2/12.8%) 
| RM > 7 44 : 
| | PTRATIO <= 17.6 : 47 (23/52.8%) 
j j PTRATIO > 17.6 : 38. 9 (7/123%) 

Figura 6.10: Regression Tree gerada pelo M5 com o conjunto de dados housing 

algoritmos de regressão executados com o conjunto de dados housing, a média 
e o desvio-padrão desses valores. 

Partição Cubist RT CART RETIS M5 Model M5 Reg 
1 10,47 6,73 7,23 7,62 7,92 6,50 
2 1,84 2,79 3,36 1,97 2,09 2,20 
3 2,68 2,62 2,94 2,37 1,95 2,40 
4 2,84 2,75 2,60 2,56 2,16 2,30 
5 2,66 3,81 3,66 3,78 2,81 4,40 
6 3,67 4,54 4,45 6,93 4,39 4,30 
7 5,33 1,86 2,63 1,70 1,53 1.80 
8 1,80 1,70 2,25 1,80 1,90 2,90 
9 1,67 1,76 2,46 1,75 1,81 2,00 
10 2,62 3,34 3,46 3,51 2,65 3,40 

MédiaiDP 3,56±2,52 3,19±1,46 3,50±1,40 3,40±2,06 2,92± 1,83 3,20±1,40 

Tabela 6.12: MAD calculada no conjunto de dados housing 

Já na Tabela 6.13 pode-se visualizar os valores da medida MSE calculados 
em cada partição dos algoritmos executados, a média e o desvio-padrão desses 
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Standard Regression Rules Conversor 
Inducer: m5 
Date: Wed Apr 16 18:46:40 2003 

Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Input File: housing.out 
Output File: housing.rules 

[R0001] IF RM <= 6.68 
AND LSTAT <= 9.72 
AND DIS <= 3.55 
AND RAD <= 7.5 
AND INDUS <= 3.15 

THEN MedHouseVal = 31.4 

[RO002] IF RM <= 6.68 
AND LSTAT <= 9.7 2 
AND DIS <= 3.55 
AND RAD <= 7.5 
AND INDUS > 3.15 

THEN MedHouseVal = 2 3.8 

[RO 011] IF RM <= 6.68 
AND LSTAT > 9.72 
AND LSTAT > 16.1 
AND CRIM > 0.654 

THEN MedHouseVal = 14.2 

[RO 012] IF RM > 6.68 
AND RM <= 7.44 
AND AGE < = 8 0.8 
AND RM < = 6.95 
AND LSTAT <= 5.16 

THEN MedHouseVal = 31.1 

[RO015] IF RM > 6.68 
AND RM <= 7.44 
AND AGE <= 80.8 
AND RM > 6.95 
AND TAX > 253 
AND TAX <= 378 

THEN MedHouseVal = 31.8 

[RO 016] IF RM > 6.68 
AND RM <= 7.44 
AND AGE < = 8 0.8 
AND RM > 6.95 
AND TAX > 253 
AND TAX > 3 78 

THEN MedHouseVal = 3 5.2 

Figura 6.11: Algumas regras convertidas a partir da Regression Tree gerada 
pelo M5 para o formato padrão com o conjunto de dados housing 

valores. 

Analisando a Tabela 6.12, verifica-se que o algoritmo M5 Model obteve o 
valor mais baixo para a medida MAD, seguido pelos algoritmos RT e M5 Re-
gression. Já com relação à medida MSE, como pode ser visualizado na Ta-
bela 6.13, o RT obteve o valor mais baixo, seguido pelos algoritmos M5 Re-
gression, M5 Model e CART. É interessante notar que os algoritmos Cubist e 
RETIS, que juntamente com o M5 Model haviam apresentado os valores mais 
baixos para as duas medidas nos experimentos realizados com o conjunto 
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Semantic Threatment of Regression Rules 
Inducer: m5 
Date: Wed Apr 16 18:46:46 2003 

[R0001] IF DIS <= 3.55 
AND INDUS <= 3.15 
AND RAD < = 7.5 
AND RM < = 6.68 
AND LSTAT <= 9.72 

THEN MedHouseVal = 31.4 

[RO002] IF DIS <= 3.55 
AND INDUS > 3.15 
AND RAD <= 7.5 
AND RM <= 6.6 8 
AND LSTAT <= 9.72 

THEN MedHouseVal = 23.8 

[RO 011] IF CRIM > 0.654 
AND RM <= 6.68 
AND LSTAT > 16.1 

THEN MedHouseVal = 14.2 

[R0012] IF AGE <= 80.8 
AND RM <= 6.95 
AND RM > 6.68 
AND LSTAT <= 5.16 

THEN MedHouseVal = 31.1 

[R0015] IF AGE <= 80.8 
AND TAX <= 378 
AND TAX > 253 
AND RM <= 7.44 
AND RM > 6.95 

THEN MedHouseVal = 31.f 

[RO016] IF AGE <= 80.8 
AND TAX > 378 
AND RM <= 7.44 
AND RM > 6.95 

THEN MedHouseVal = 35.2 

Copyright (c) Daniel Gomes Dosualdo 
Input File: housing.rules 
Output File: housing.Rules 

Figura 6.12: Algumas regras semanticamente tratadas a partir do conjunto de 
regras convertido do M5 com o conjunto de dados housing 

Partiçao Cubist RT CART RETIS M5 Model M5 Reg 
1 234,427 115,739 113,736 155,2144 149,030 110,850 
2 4,748 10,829 15,720 6,042 6,340 7,090 
3 10,195 10,810 14,812 10,145 5,910 9,660 
4 13,513 11,861 10,960 10,440 8,086 10,070 
5 10,234 20,510 18,613 19,708 11,740 30,640 
6 25,650 29,210 26,990 105,753 36,083 27,860 
7 67,410 5,813 10,770 4,945 4,238 5,130 
8 5,910 6,720 9,060 7,115 6,810 15,350 
9 5,595 4,790 9,388 4,650 4,915 6,860 
10 9,923 15,799 16,676 19,700 10,779 19,210 

MédiaiDP 38,76±71,27 23,21±33,35 24,67±31,75 34,37±52,26 24,39±44,77 24,27±31,68 

Tabela 6.13: MSE calculada no conjunto de dados housing 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

RT version 4.1.0 - RESEARCH VERSION 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

(c) Copyright Luis Torgo, Ali Rights Reserved. 
05-Jul-01 

Problem with 14 attributes. 
380 examples were loaded. 

RESULTING TREE : 
RM <= 6.94 (MedHouseVal = 25.04) 
True (309 of 380) 

LSTAT <= 9.95 (MedHouseVal 
True (142 of 309) 

LEAF :: MedHouseVal = 
False (167 of 309) 

LEAF :: MedHouseVal = 
False (71 of 380) 

RM <= 7.44 (MedHouseVal 
True (41 of 71) 

LEAF :: MedHouseVal = 
False (30 of 71) 

LEAF :: MedHouseVal = 

= 21. 97) 

25.49 +/- 0.939 [16 . 50. . 50.00] 

18.99 +/- 0.520 [10.20. .29 . 60] 

= 38 .35) 

33.42 +/- 1.585 [ 15 . 00 . .50 . 00] 

45.10 +/- 2.248 [21 . 90 . .50 . 00] 

Figura 6.13: Regression Tree gerada pelo CART com o conjunto de dados 
housing 

Standard Regression Rules 
Inducer: cart 
Date: Wed Apr 16 18:35:14 

Conversor 

2003 

Copyright (c) 
Input File: 
Output File: 

Daniel 
housing 
housing 

Gomes Dosualdo 
out 
rules 

[RO 0 01] IF RM <= 6.94 
AND LSTAT 

THEN MedHouseVal 
<= 9.95 
= 25.49 + / - 0 939 

[RO 0 02] IF RM <= 6.94 
AND LSTAT 

THEN MedHouseVal 
> 9.95 
= 18.99 + / - 0 520 

[RO 0 03] IF RM > 6.94 
AND RM <= 

THEN MedHouseVal 
7 . 44 
= 33.42 + / " 1 585 

[RO 0 04] IF RM > 6.94 
AND RM > 

THEN MedHouseVal 
7 . 44 
= 45.10 + / - 2 248 

Figura 6.14: Conjunto de regras convertido a partir da Regression Tree gerada 
pelo CART com o conjunto de dados housing 

de dados abalone, obtiveram os valores mais altos tanto para a medida MAD 
quanto MSE. Além disso, é curioso notar o bom desempenho dos algoritmos 
RT e M5 Regression, que realizam suas predições por meio de uma constante. 

6.2.3 Teste de Hipóteses no Conjunto de Dados Housing 

Depois de calculadas as medidas de precisão em cada uma das 10 partições 
do conjunto de dados e calculada a média dos regressores de cada algoritmo, 
foi realizado mais uma vez o teste de hipóteses para comparar a precisão dos 
algoritmos de regressão e decidir qual deles apresenta melhor desempenho 
sobre o conjunto de dados housing. Na Tabela 6.14 são apresentados os re-
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sultados desse outro teste. 

As AP media(As — Ap) dp{As - AP) ad(As - Ap) Melhor 

Cubist RT 0,37 2,06 0,18 RT 
Cubist CART 0,06 2,04 0,03 CART 
Cubist RETIS 0,16 2,30 0,07 RETIS 
Cubist M5 Model 0,63 2,20 0,29 M5 Model 
Cubist M5 Reg 0,40 2,04 0,20 M5 Reg 

RT CART -0,31 1,43 -0,22 RT 
RT RETIS -0,21 1,78 -0,12 RT 
RT M5 Model 0,26 1,65 0,16 M5 Model 
RT M5 Reg 0 1,43 0 -

CART RETIS 0,10 1,76 0,06 RETIS 
CART M5 Model 0,58 1,63 0,36 M5 Model 
CART M5 Reg 0,30 1,40 0,2 M5 Reg 
RETIS M5 Model 0,48 1,95 0,25 M5 Model 
RETIS M5 Reg 0,20 1,76 0,10 M5 Reg 

M5 Model M5 Reg -0,30 1,63 -0,20 M5 Model 

Tabela 6.14: Resultado do teste de hipóteses realizado com o conjunto de 
dados housing 

Por meio da Tabela 6.14 verifica-se que o algoritmo M5 Model supera os de-
mais algoritmos de regressão utilizando o conjunto de dados housing. Porém, 
em nenhum caso, essa superação é comprovada com grau de confiança de 
95%. Isso pode ser visualizado nessa tabela, uma vez que ad(As — Ap) não 
é maior que 2 x dp(As - AP) e nem menor que - 2 x dp(As - AP). Além disso, 
nota-se também que o algoritmo Cubist, que apresentou um bom desempenho 
no teste de hipóteses realizado com o conjunto de dados abalone, foi superado 
por todos os demais algoritmos de regressão no conjunto de dados housing. 

6.2.4 Compreensibilidade das Regras geradas a partir do 
Conjunto de Dados Housing 

O outro fator avaliado neste trabalho, além da precisão, é a compreensibi-
lidade dos regressores. Na avaliação da compreensibilidade foi gerado apenas 
um regressor para cada algoritmo utilizando os conjuntos de treinamento e 
teste. Na Tabela 6.15 são apresentados o número de condições antes do tra-
tamento semântico e após o tratamento semântico, bem como o número de 
atributos na equação linear, para cada regra gerada pelos algoritmos M5 Mo-
del, Cubist e RETIS. Como os algoritmos M5 Regression, RT e CART realizam 
suas predições por meio de uma constante, então na Tabela 6.16 são apresen-
tados apenas o número de condições antes e depois do tratamento semântico 
para esses algoritmos. 

Analisando a Tabela 6.15, que apresenta as medidas de compreensibili-
dade para os algoritmos que predizem o valor do atributo-meta por meio de 
uma equação linear, verifica-se que a regra mais compreensível é a regra #2 
gerada pelo RETIS, que possui três condições e dois atributos na equação li-
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M5 Model Cubist RETIS 
# #Cond #Cond #Atrib #Cond #Cond #Atrib #Cond #Cond #Atrib 

Regra antes depois equação antes depois equação antes depois equação 
] 5 5 9 2 2 7 3 3 0 
2 5 5 9 2 2 0 3 3 2 
3 5 5 9 2 2 10 3 3 0 
4 5 5 9 1 1 8 4 3 0 
5 3 3 9 4 4 8 4 3 0 
6 2 2 9 2 2 5 2 2 0 
7 4 3 10 3 3 9 2 1 0 
8 4 3 11 2 2 9 — — — 

9 4 4 10 3 3 7 — — — 
10 5 5 10 4 4 0 — — — 
11 5 5 10 — — — — — — 
12 2 1 10 — — — — — — 

Tabela 6.15: Compreensibilidade calculada no conjunto de dados housing por 
meio dos algoritmos M5 Model, Cubist e RETIS 

M5 Regression RT CART 
# #Cond #Cond #Cond #Cond #Cond #Cond 

Regra antes depois antes depois antes depois 
1 5 5 3 3 2 2 
2 5 5 6 3 2 2 
3 5 5 6 4 2 2 
4 5 5 6 5 2 1 
5 4 3 6 5 — — 

6 4 4 5 5 — — 

7 5 5 6 5 — — 

8 5 5 6 5 — — 

9 4 4 4 4 — — 

10 4 3 6 5 — — 

11 4 3 6 5 — — 

12 5 4 7 6 — — 

13 5 4 7 6 — — 

14 5 4 6 5 — — 

15 6 5 5 4 — — 

16 6 4 5 4 — — 

17 5 5 4 3 — — 

18 5 5 3 3 — — 

19 5 5 3 3 — — 

20 5 5 3 2 — — 

21 3 2 3 2 — — 

22 3 2 — — — — 

Tabela 6.16: Compreensibilidade calculadas no conjunto de dados housing 
por meio dos algoritmos M5 Regression, RT e CART 

near. É interessante notar que essa foi a única regra gerada pelo RETIS que 
utilizou uma equação linear para realizar as predições, sendo que as demais 
regras por ele geradas utilizaram constantes. Depois dessa, a regra mais com-
preensível gerada por esses algoritmos foi a regra #6 do Cubist, com duas 
condições e cinco atributos na equação linear. Com relação à Tabela 6.16, 
que apresenta o número de condições das regras geradas com os algoritmos 
RT e M5 Regression, nota-se que as duas últimas regras geradas por esses 
algoritmos foram as mais compreensíveis, com duas condições cada. 

6.2.5 Tabela de Contingência para Regras de Regressão do 
Conjunto de Dados Housing 

Nos experimentos realizados com o conjunto de dados housing o número 
de pseudo-intervalos utilizado foi 4, uma vez que esse valor obteve os resulta-
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dos que melhor acompanharam a variação da precisão calculada por meio da 
medida MAD e a precisão calculada pela tabela de contingência. Os valores 
mínimo e máximo de cada um desses 4 pseudo-intervalos são apresentados 
na Tabela 6.17. 

Intervalo Valor Mínimo Valor Máximo 
1 10,2 20,0 
2 20,1 27,5 
3 27,9 39,8 
4 41,3 50,0 

Tabela 6.17: Pseudo-intervalos gerados com o conjunto de dados housing 

Depois de gerados os pseudo-intervalos com os conjuntos de treinamento 
e teste, foram construídas as tabelas de contingência e calculadas as medidas 
derivadas utilizando o conjunto de validação. Nas Tabelas 6.18 até 6.21 são 
apresentados os valores da medida MAD calculados com a classe RegMeasu-
res, a precisão normalizada calculada por meio da medida MAD, a precisão 
(Acc) calculada por meio da tabela de contingência com 4 pseudo-intervalos e 
as demais medidas derivadas da tabela. 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 45 4,53 0,83 0,88 0,271 0,410 0,846 0,357 0,325 0,041 0,569 
2 7 4,35 0,83 0,85 0,344 0,071 0,976 0,055 0,047 0,010 0,571 
3 3 3,26 0,86 0,66 0,113 0,018 0,933 0,023 0,015 -0,005 -1,8 
4 67 8,67 0,70 0,49 0,881 0,825 0,604 0,531 0,261 0,093 0,256 
5 23 2,65 0,88 0,60 0,611 0,259 0,875 0,182 0,111 0,032 0,315 
6 0 — — — — — — — — — — 

7 2 4,47 0,82 0,50 0,177 0,009 0,956 0,015 0,007 -0,005 -1,739 
8 0 — — — — — — — — — — 

9 5 26,44 0,19 0 0,917 0 0,956 0,039 0 -0,003 -0,086 
10 12 33,27 0 0 1 — 0,904 0,095 0 0 0 

Tabela 6.18: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo Cubist com o 
conjunto de dados housing 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 0 — — — — — — — — — — 

2 3 4,12 0,66 0,66 0,894 0,133 0,990 0,023 0,015 0,013 0,621 
3 0 — — — — — — — — — — 

4 0 — — — — — — — — — — 

5 0 — — — — — — — — — — 

6 109 4,36 0,62 0,73 0,352 0,879 0,171 0,865 0,634 0,010 0,042 
7 2 4,96 0,55 0,50 0,169 0,009 0,954 0,015 0,007 -0,005 -1,863 
8 2 4,50 0,61 0,50 0,306 0,011 0,974 0,015 0,007 -0,003 -0,615 
9 8 6,86 0,30 0,37 0,296 0,034 0,875 0,063 0,023 -0,019 -0,968 
10 1 9,17 0 0 0,160 0 0,952 0,007 0 -0,006 -5 
11 1 7,69 0,19 1 0,160 0,009 1 0,007 0,007 0,001 1 
12 0 — — — — — — — — — — 

Tabela 6.19: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo M5 Model com 
o conjunto de dados housing 

Analisando as Tabelas 6.18 até 6.23, algumas considerações podem ser 
feitas a respeito dos resultados obtidos: 
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Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 
1 4 15,64 0 0 0,983 0 0,967 0,031 0 -0,005 -0,016 
2 1 3,35 0,96 1 0,240 0,010 1 0,007 0,007 0,001 1 
3 33 2,86 1 0,45 0,903 0,625 0,823 0,261 0,119 0,069 0,326 
4 6 6,04 0,75 0,83 0,208 0,050 0,961 0,047 0,039 0,001 0,192 
5 77 3,56 0,94 0,97 0,489 0,750 0,923 0,611 0,595 0,110 0,874 
6 5 12,04 0,28 0,20 0,991 0,500 0,967 0,039 0,007 0,007 0,187 
7 0 — — — — — — — — — — 

Tabela 6.20: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo RETIS com o 
conjunto de dados housing 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 5 5,37 0,83 0,80 0,834 0,166 0,990 0,039 0,031 0,024 0,752 
2 116 5,67 0,80 0,83 0,700 0,970 0,269 0,920 0,769 0,039 0,206 
3 5 12,04 0,20 0,20 0,991 0,500 0,967 0,039 0,007 0,007 0,187 
4 0 — — — — — — — — — — 

Tabela 6.21: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo CART com o 
conjunto de dados housing 

Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sal 

1 4 15,64 0 0 0,983 0 0,967 0,031 0 -0,005 -0,016 
2 0 — — — — — — — — — — 

3 0 — — — — — — — — — — 

4 0 — — — — — — — — — — 

5 0 — — — — — — — — — — 

6 0 — — — — — — — — — — 

7 0 — — — — — — — — — — 

8 1 4,51 0,80 0 0,984 0 0,991 0,007 0 -0,001 -0,016 
9 0 — — — — — — — — — — 

10 0 — — — — — — — — — — 
11 1 2,04 0,98 1 0,200 0 0,961 0,007 0 -0,006 -3,846 
12 4 2,08 0,98 0,75 0,827 0,125 0,990 0,031 0,023 0,017 0,691 
13 15 2,44 0,95 0,60 0,864 0,375 0,941 0,119 0,071 0,048 0,505 
14 13 3,59 0,87 0,84 0,212 0,110 0,923 0,103 0,087 0,005 0,254 
15 4 6,18 0,68 1 0,213 0,040 1 0,031 0,031 0,006 1 
16 2 1,84 1 0,50 0,201 0,010 0,961 0,015 0,007 -0,004 -1,423 
17 77 3,56 0,87 0,89 0,489 0,750 0,923 0,611 0,595 0,110 0,874 
18 0 — — — — — — — — — 
19 5 9,79 0,42 0,20 0,991 0,500 0,967 0,039 0.00/ 0,007 0,187 
20 0 — — — — — — — — — — 
21 0 — — — — — — — — — — 

Tabela 6.22: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo RT com o con-
junto de dados housing 

• os algoritmos CART, M5 Model e RETIS foram aqueles cujos valores da 
precisão calculada pela tabela de contingência com 4 pseudo-intervalos 
melhor acompanharam a variação dos valores da precisão calculados por 
meio da medida MAD, principalmente o CART, cujos valores são muito 
próximos; 

• alguns resultados muito discrepantes entre os valores das precisões, 
como os valores obtidos pela regra #8 gerada pelo RT (0,80 e 0) e pela 
regra #17 gerada pelo M5 Regression (0,66 e 0) são explicados pelo fato 
de que cada uma dessas regras cobriu um único exemplo de validação. 
Isso deve-se ao tamanho relativamente pequeno do conjunto de validação 
(126 exemplos), diferentemente do conjunto de dados abalone utilizado 
no primeiro ciclo de experimentos. Além disso, por causa desse número 
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Regra # Exemplos MAD Precisão Acc NegRel Sens Spec Cov Sup Nov Sat 

1 0 
2 3 5,50 0,84 0,66 0,821 0,083 0,990 0,023 0,015 0,011 0,588 
3 0 
4 0 
5 0 — — — — — — — — _ _ 
6 0 
7 0 
8 0 — — — — — — — — — — 

9 33 2,80 0,93 0,51 0,107 0,170 0,384 0,261 0,134 -0,072 -1,349 
10 6 6,00 0,82 0,83 0,208 0,050 0,961 0,047 0,039 0,001 0,192 
11 70 3,50 0,90 0,98 0,446 0,690 0,961 0,555 0,547 0,106 0,930 
12 0 
13 2 10,95 0,66 0,50 0,814 0,041 0,990 0,015 0,007 0,004 0,382 
14 0 — 

15 0 — — — — — — — — — — 

16 2 7,80 0,76 0,50 0,991 0,500 0,991 0,015 0,007 0,007 0,491 
17 1 10,80 0,66 0 0,984 0 0,991 0,007 0 -0,001 -0,016 
18 7 31,20 0 0 1 — 0,944 0,055 0 0 0 
19 1 0,70 1 1 0,819 0,041 1 0,007 0,007 0,060 1 
20 1 3,80 0,89 1 0,208 0,010 1 0,007 0,007 0,001 1 
21 0 — — — — — — — — — — 

22 0 — — — — — — — — — — 

Tabela 6.23: Medidas calculadas sobre o regressor gerado pelo M5 Regression 
com o conjunto de dados housing 

de exemplos de validação, muitas das regras geradas não cobriram ne-
nhum exemplo, principalmente no caso dos algoritmos RT e M5 Regres-
sion, que geraram um número de regras bem superior aos demais algo-
ritmos; 

• sempre que o valor da medida MAD calculada em uma regra foi muito su-
perior ao valor da MAD calculada nas demais regras em um determinado 
regressor, como nas regras #9 e #10 geradas pelo Cubist (26,44 e 33,27) 
e na regra #18 gerada pelo M5 Regression (31,20), a precisão calculada 
pela tabela de contingência foi 0. 

6.3 Avaliação Geral dos Resultados 
Esta seção tem como objetivo apresentar uma síntese dos resultados obti-

dos e fazer uma avaliação geral desses resultados. Primeiramente, é apresen-
tado um resumo dos fatores comumente avaliados na etapa de pós-proces-
samento do processo de mineração de dados: precisão, compreensibilidade e 
interessabilidade. 

Precisão: essa medida tem como objetivo avaliar o desempenho do regressor 
na predição do valor do atributo-meta de novos exemplos. No primeiro 
ciclo de experimentos realizado com o conjunto de dados abalone, os al-
goritmos Cubist, RETIS e M5 Model apresentaram os valores mais baixos 
para as medidas MAD e MSE calculadas, enquanto que o CART obteve os 
valores mais altos. Isso se comprovou no teste de hipóteses, em que esses 
algoritmos superaram os demais, ao passo que o CART foi superado por 
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todos. Porém, nenhum dos três (Cubist, RETIS e M5 Model) conseguiu 
ser o melhor. Já nos experimentos realizados com o conjunto de dados 
housing, os algoritmos M5 Model, RT e M5 Regression apresentaram os 
melhores valores para as medidas MAD e MSE, ao passo que o Cubist 
e RETIS obtiveram os piores valores. No teste de hipóteses, o M5 Model 
superou todos os demais algoritmos, porém, sem o grau de confiança de 
95%. 

Compreensibilidade: essa medida avalia o quão o regressor é compreensível 
para o usuário. Neste trabalho, a compreensibilidade foi definida de 
acordo com o número de condições da regra e do número de atributos 
na equação linear, para os algoritmos que realizam suas predições dessa 
maneira - Cubist, M5 Model e RETIS. Nos experimentos realizados com 
o conjunto de dados abalone, devido ao grande número de regras gerado 
pelos algoritmos RT e M5 Regression, foram avaliados apenas a compre-
ensibilidade dos algoritmos Cubist, M5 Model e RETIS. Com o conjunto 
de dados abalone, as regras mais compreensíveis dos algoritmos que uti-
lizam equações lineares foram as regras #1, #2 e #5 geradas pelo RETIS 
e a regra #7 gerada pelo Cubist. Já no segundo ciclo de experimentos 
realizado com o conjunto de dados housing, a regra que se mostrou mais 
compreensível foi a regra #2 gerada pelo RETIS, seguida pela regra #6 
do Cubist. Já com relação aos algoritmos que predizem por meio de 
uma constante, as duas últimas regras geradas tanto pelo algoritmo RT 
quanto pelo M5 Regression se mostraram as mais compreensíveis. Vale 
ressaltar que com o tratamento semântico o número de condições das 
regras reduziu na maioria dos casos. 

Interessabilidade: essa medida avalia o quanto do conhecimento extraído é 
interessante ou inesperado. Neste trabalho, para avaliar a interessabi-
lidade utilizou-se a medida novidade [Nov) calculada por meio da tabela 
de contingência. A medida novidade, apresentada em (Lavrac, Flach, & 
Zupan, 1999), objetiva identificar o quanto uma regra é interessante, ino-
vadora ou não usual. Assim sendo, no primeiro ciclo de experimentos, 
verificou-se que as regras que apresentaram os valores mais significati-
vos para essa medida foram as regras #3 e #1 geradas pelo CART e a 
regra #4 gerada pelo RETIS. No segundo ciclo de experimentos realizado 
com o conjunto de dados housing, as regras que obtiveram os valores 
mais altos para a medida novidade foi a regra #5 gerada pelo RETIS, a 
regra #17 gerada pelo RT e a regra #11 gerada pelo M5 Regression. 

Quanto à avaliação das tabelas de contingência calculadas, pode-se di-
zer que os resultados mais coerentes foram obtidos com o conjunto de dados 
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abalone. Uma das explicações pode ser o fato desse conjunto apresentar um 
número de exemplos bem superior ao conjunto de dados housing (4177 con-
tra 506). Além disso, é bastante útil estudar novas formas de se avaliar o 
conhecimento extraído de problemas de regressão, uma vez que não existem 
muitas medidas disponíveis para avaliar o conhecimento de problemas desse 
tipo devido ao atributo-meta contínuo. 

6.4 Considerações Finais 
Neste capítulo foram descritos dois ciclos de experimentos realizados para 

validar o ambiente DiPER implementado neste trabalho. Esses experimen-
tos visavam exemplificar as funcionalidades das classes do DiPER, descritas 
no capítulo anterior. O primeiro ciclo de experimentos foi realizado com o 
conjunto de dados abalone e o segundo com o conjunto de dados housing, 

ambos retirados do repositório de dados da UCI. Em cada ciclo de experimen-
tos foram descritas as etapas de conversão dos regressores para o formato 
padrão, tratamento semântico das regras, cálculo das medidas de precisão e 
compreensibiliade, teste de hipóteses, construção das tabelas de contingência 
utilizando a estratégia de pseudo-classes e das medidas derivadas, bem como 
uma avaliação dos resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 

7 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

grande quantidade de dados que pode ser armazenada nos dias de 
hoje a um custo relativamente baixo, a necessidade das empresas de 
extrair conhecimento a partir de suas bases de dados para conhecer 

melhor seus clientes, a popularização da Internet, entre outros fatores, im-
pulsionaram o processo de mineração de dados, responsável por identificar 
padrões ou modelos embutidos em grandes conjuntos de dados. O processo 
de mineração de dados possui duas grandes atividades: a predição e a des-
crição. A predição, por sua vez, apresenta dois tipos de problemas, que são 
a classificação e a regressão. A regressão tem como objetivo encontrar uma 
relação entre um conjunto de atributos de entrada e um atributo-meta que 
seja contínuo. No entanto, a maioria das pesquisas realizadas nas áreas de 
aprendizado de máquina e mineração de dados são voltadas para os problemas 
de classificação, que são mais encontrados na vida real do que os problemas 
de regressão. Porém, como muitos problemas são de regressão, é importante 
também estudar métodos para a exploração de tarefas desse tipo. 

Por outro lado, observa-se que a extração dos padrões em mineração de 
dados não é a etapa final desse processo. A etapa de pós-processamento visa 
avaliar esses padrões segundo alguns aspectos, como precisão, compreensi-
bilidade e interessabilidade. Visando auxiliar na construção de um modelo 
de regressão simbólico, e posteriormente, na sua avaliação, foi proposto neste 
trabalho o ambiente computacional DiPER. Esse ambiente, que oferece uma 
série de métodos a serem utilizados na etapa de pós-processamento do pro-
cesso de mineração de dados, é composto por uma biblioteca de classes e foi 
implementado de acordo com as especificações do DISCOVER, um projeto que 
está sendo desenvolvido em nosso laboratório de pesquisa (LABIC) com o obje-
tivo de fornecer um ambiente integrado para apoiar as etapas do processo de 
descoberta do conhecimento, oferecendo funcionalidades voltadas para apren-
dizado de máquina, mineração de dados e de textos. 

Algumas das funcionalidades que o ambiente DiPER disponibiliza são: 
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• converter os regressores gerados pelos algoritmos de regressão estudados 
neste trabalho (Cubist, RT, CART, RETIS, M5 Model e M5 Regression) 
para um formato padrão de regras de regressão definido para o DISCOVER 

(Pugliesi, Dosualdo, & Rezende, 2003); 

• aplicar um tratamento semântico ao conjunto de regras de regressão 
no formato padrão, melhorando assim a compreensibilidade das regras, 
além de aumentar o desempenho de programas que utilizam essas regras 
como entrada; 

• calcular medidas de precisão baseadas na diferença entre o valor predito 
e o valor real do atributo-meta; 

• calcular medidas para avaliar a compreensibilidade de regras de regressão; 

• construir uma tabela de contingência para regras de regressão, permi-
tindo assim, calcular uma série de medidas que são derivadas dessa ta-
bela; 

• realizar um teste de hipóteses para comparar os regressores induzidos 
pelos diferentes algoritmos de regressão sobre um mesmo conjunto de 
dados. 

Para exemplificar as funcionalidades que o ambiente DiPER implemen-
tado neste trabalho disponibiliza foram realizados dois ciclos de experimentos 
utilizando conjuntos de dados retirados do repositório de dados da UCI. O pri-
meiro ciclo de experimentos foi realizado com o conjunto de dados abalone, 

utilizado para predizer a idade de um abalone (um tipo de molusco) e o ou-
tro com o conjunto de dados housing, utilizado para predizer o valor de um 
imóvel na cidade de Boston. Em cada ciclo de experimentos foram descritas 
as etapas de conversão dos regressores para o formato padrão, tratamento 
semântico das regras, cálculo das medidas de precisão e compreensibiliade, 
teste de hipóteses, construção das tabelas de contingência e das medidas de-
rivadas, além de ter sido apresentada uma avaliação dos resultados obtidos. 

Além da apresentação e exemplificação do ambiente DiPER, foi feito neste 
trabalho um estudo sobre alguns dos principais métodos de regressão. Foram 
também apresentados os sistemas e algoritmos de regressão utilizados, mos-
trando os arquivos de entrada e o formato dos regressores por eles gerados. 

Uma das contribuições deste trabalho está relacionada com sua integração 
ao projeto DISCOVER. Essa integração possibilita auxiliar na preparação dos 
dados para a construção de um regressor simbólico e na avaliação desse re-
gressor. Este trabalho vem adicionar novas funcionalidades ao DISCOVER, 

uma vez que existem outros projetos que tratam de problemas de classificação, 
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regras de associação e agrupamentos. Outra contribuição diz respeito ao 
mecanismo descrito neste trabalho que permite a construção de uma tabela 
de contingência para regras de regressão utilizando a estratégia de pseudo-
classes, permitindo dessa maneira, calcular as medidas dela derivadas. Como 
citado anteriormente, é muito importante estudar novas formas para avaliar o 
conhecimento extraído de problemas de regressão por dois motivos: primeira-
mente, pelo fato da maioria das pesquisas serem voltadas para os problemas 
de classificação; e segundo, pela própria dificuldade de se avaliar o conheci-
mento em regressão por causa do atributo-meta assumir valores contínuos. 

A seguir são apresentadas algumas propostas para trabalhos futuros que 
podem complementar o trabalho aqui desenvolvido: 

• adição de novos sistemas e algoritmos de regressão utilizando o formato 
padrão de regras de regressão definido. Dessa maneira, é possível utilizar 
todas as classes implementadas neste trabalho para auxiliar na etapa de 
pós-processamento, uma vez que essas classes recebem como entrada 
um conjunto de regras no formato padrão e conjuntos de exemplos no 
formato padrão de exemplos definido para o DISCOVER; 

• incorporação de novas medidas ao ambiente DiPER, fornecendo assim, 
uma maior variedade de maneiras de se avaliar os regressores simbólicos; 

• realização de experimentos utilizando outros conjuntos de dados para 
melhor validar o ambiente DiPER. 
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