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RESUMO 

A aprendizagem por reforço é uma técnica de aprendizado de máquina que, embora já te-

nha encontrado uma grande quantidade de aplicações, talvez ainda não tenha alcançado seu 

pleno potencial. Uma das possibilidades que não foi devidamente testada até hoje foi a utili-

zação da aprendizagem por reforço em conjunto com outros métodos para a solução de pro-

blemas de classificação de padrões. 

É bem documentada na literatura a problemática que ensembles de máquinas de vetor de 

suporte encontram em termos de capacidade de generalização. Algoritmos como Adaboost 

não lidam apropriadamente com os desequilíbrios que podem surgir nessas situações. Várias 

alternativas já foram propostas, com margens variadas de sucesso. 

Esta dissertação apresenta uma nova abordagem para a construção de comitês de máqui-

nas de vetor de suporte. O algoritmo apresentado combina o algoritmo Adaboost com uma 

camada de aprendizagem por reforço, para ajustar parâmetros do comitê evitando que dese-

quilíbrios nos classificadores componentes do comitê prejudiquem o desempenho de generali-

zação da hipótese final. Foram efetuadas comparações de comitês com e sem essa camada 

adicional de aprendizagem por reforço, testando conjuntos de dados benchmarks amplamente 

conhecidos na área de classificação de padrões. 

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Sistemas Inteligentes, Classificação de Pa-

drões, Máquinas de Comitê, Máquinas de Vetor de Suporte, Aprendizagem por Reforço. 
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ABSTRACT 

Reinforcement learning is a machine learning technique that, although finding a large 

number of applications, maybe is yet to reach its full potential. One of the inadequately tested 

possibilities is the use of reinforcement learning in combination with other methods for the 

solution of pattern classification problems. 

It is well documented in the literature the problems that support vector machine ensem-

bles face in terms of generalization capacity. Algorithms such as Adaboost do not deal appro-

priately with the imbalances that arise in those situations. Several alternatives have been pro-

posed, with varying degrees of success. 

This dissertation presents a new approach to building committees of support vector ma-

chines. The presented algorithm combines Adaboost algorithm with a layer of reinforcement 

learning to adjust committee parameters in order to avoid that imbalances on the committee 

components affect the generalization performance of the final hypothesis. Comparisons were 

made with ensembles using and not using the reinforcement learning layer, testing benchmark 

data sets widely known in area of pattern classification. 

Keywords: Machine Learning, Intelligent Systems, Pattern Classification, Committee 

Machines, Support Vector Machines, Reinforcement Learning. 
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INTRODUÇÃO 

As pesquisas em inteligência artificial têm, como principal objetivo, gerar entidades 

computacionais capazes de simular a capacidade humana de raciocinar, e com isso resolver 

problemas. Muitas das áreas dentro da IA têm um ponto muito importante em comum, a to-

mada de decisões. 

Quando as técnicas de tomada de decisão se embasam na experiência, temos a área de a-

prendizado de máquina, e dentro dela encontramos um grande universo de teorias, algoritmos 

e possibilidades que tratam dessa tomada de decisão, de diferentes formas, com diferentes 

propósitos. Desde primitivas simples como if-then-else até sistemas de suporte de diagnóstico 

médico, a tomada de decisão é parte dos sistemas computacionais, logo, não surpreende que 

no contexto dos sistemas inteligentes, um dos maiores desafios seja fazer com que as máqui-

nas responsáveis pelas tomadas de decisão o façam de forma correta. 

Uma das formas que essa tomada de decisão se apresenta é a classificação de padrões. 

Nesse tipo de problema, a estrutura de decisão recebe um conjunto de informações como en-

trada e deve decidir dentre as classes de um grupo pré-estabelecido à qual aquele conjunto 

pertence. Em se tratando de problemas de classificação do mundo real, assim como na grande 

maioria dos problemas que envolvem otimização, dificilmente há uma solução única para o 

problema e dependendo das características do problema uma técnica ou outra pode se sobres-

sair, apresentando desempenho melhor que as demais. 

A necessidade de que um sistema de classificação de padrões decida corretamente é fa-

cilmente verificada analisando os problemas possíveis caso isso não ocorra. Por exemplo, se 

um classificador biométrico não atua corretamente, pode permitir que um sujeito tenha acesso 

indevido a um certo item importante; caso um classificador de suporte a diagnóstico não seja 

preciso, o médico pode acabar seguindo uma indicação ruim, atrasando um tratamento impor-

tante. 
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Em [Polikar, 2006] somos lembrados que em assuntos de grande importância que tem 

implicações financeiras, médicas, sociais, entre outras, costumeiramente procuramos uma 

segunda opinião antes de tomar uma decisão, possivelmente uma terceira, e talvez até mais. 

Assim, nós avaliamos diversas opiniões individuais e as combinamos, gerando uma decisão 

final que presume-se mais informada. 

As Máquinas de Comitê são agrupamentos de máquinas de aprendizado que são combi-

nadas para gerar hipóteses de classificação de padrões ou regressão. Há dois tipos principais 

de comitês, os de estruturas estáticas e os de estruturas dinâmicas [Haykin, 2001]. Dentre os 

primeiros se destacam os métodos de ensemble, enquanto que nos segundos podem ser desta-

cadas as misturas de especialistas. 

Novamente em [Polikar, 2006] vemos que há muitas razões possíveis para o uso de en-

sembles, como a estatística, pois com a combinação da resposta de vários classificadores te-

mos a redução do risco de que a escolha de um classificador mal treinado seja levada em con-

ta; para quantidades muito grandes de dados, pois em várias aplicações há informações de-

mais para serem absorvidas por um único classificador; e para quantidades muito pequenas de 

dados, pois se há poucos dados representativos no conjunto, a re-amostragem que vários mé-

todos de ensemble efetuam garantem que esses dados sejam avaliados múltiplas vezes pelos 

classificadores. 

Em [Kuncheva e Whitaker, 2003], vemos que a diversidade entre os classificadores, ou 

seja, a capacidade do algoritmo de gerar hipóteses diferentes é parte importantíssima para a 

criação de um ensemble eficiente. Logo, um bom algoritmo de criação de ensembles deve 

incluir no seu treinamento uma forma de garantir essa diversidade. 

Além disso, o agrupamento dos classificadores que compõem o ensemble não é nada tri-

vial. Há diversas formas de se criar um ensemble, treinar seus classificadores e gerar sua hipó-

tese final. Em Bagging [Breiman, 1996], temos uma combinação linear simples; Já em Boos-

ting [Schapire, 1990], temos uma votação; em Adaboost [Freund e Schapire, 1997], método 

mais popular, e seus derivados, temos uma combinação linear ponderada. Em nenhum dos 

casos temos a avaliação direta da sobre-especialização de um classificador.  

O aprendizado por reforço é uma técnica não-supervisionada de aprendizado de máquina 

onde existe a figura de um agente, que tem seu comportamento modelado por uma série de 

interações com o ambiente ao seu redor, aprendendo de acordo com as respostas dadas por 

este ambiente para suas ações. Através destas respostas, o agente vai aprendendo sobre o am-
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biente e as consequências de suas ações, alterando sua forma de agir, a fim de alcançar sem-

pre as melhores respostas possíveis, ou, em termos teóricos, alcançando uma política ótima 

para maximizar o sinal de reforço. 

No aprendizado por reforço, o agente alcança essa política ótima através de tentativa e er-

ro. Não é informado ao agente qual ação ele deve tomar, é através da experiência das ações 

que o mesmo descobre a viabilidade de cada uma das ações disponível a ele. O mapeamento 

acontece baseado nos estados, que são a forma pela qual o ambiente se apresenta para o agen-

te. A modelagem de estados e ações é o maior desafio quando se escolhe aprendizado por 

reforço para resolver um problema. 

Tendo em vista essa configuração, este trabalho aborda a criação de uma nova técnica de 

classificação de padrões, que crie um comitê de máquinas, unindo ao comitê a aprendizagem 

por reforço, buscando gerar a melhor hipótese final possível, baseada na experiência de classi-

ficação. O comitê classificador será o agente da aprendizagem por reforço, alterando sua pró-

pria percepção do ambiente, através da alteração dos pesos de suas hipóteses fracas, para se 

adaptar melhor às informações que lhe são apresentadas. 

O texto está organizado da seguinte forma: o capítulo 1 contém uma fundamentação teó-

rica sobre a classificação de padrões, suas características e sua técnica. O capítulo 2 trata do 

classificador estatístico que serve base para o desenvolvimento de Q-Boost, as máquinas de 

vetor de suporte. No capítulo 3 são enfatizadas as máquinas de comitê, os agrupamentos de 

classificadores que formam uma hipótese única. O capítulo 4 trata dos problemas de decisão 

sequencial, principalmente os processos de decisão de Markov, e da aprendizagem por refor-

ço, principalmente do método Q-Learning. No capítulo 5 contém a descrição do método Q-

Boost, proposto nesta dissertação, incluindo sua motivação e seu desenvolvimento. O capítulo 

6 traz os testes experimentais aos quais Q-Boost foi submetido, e seus resultados. O trabalho 

se encerra com as considerações finais. 
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1  CLASSIFICAÇÃO DE PADRÕES 

Neste capítulo será abordada a área do aprendizado de máquina conhecida como classifi-

cação de padrões. Será feita uma breve definição sobre o tema, alguns considerações sobre o 

projeto de sistemas de classificação e aplicações dos mesmos e, posteriormente, sobre as téc-

nicas comumente utilizadas para se resolver esse tipo de problema. 

1.1  Definição 

Os seres humanos têm uma profunda capacidade de discernimento. Faz parte da natureza 

do homem, ao observar um objeto, extrair características, compará-las a informações prévias 

presentes em sua mente, e assim chegar a uma conclusão que determine uma definição sobre 

o objeto observado. Por exemplo, quando um leitor se depara com um texto, seus olhos cap-

tam informações do ambiente, no caso os caracteres, e os reconhece, formando palavras, fra-

ses e finalmente o significado do texto. Para o homem, tal tarefa é trivial, porém, instruir uma 

máquina a tomar as mesmas decisões pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando ela 

envolve os sensores naturais do corpo humano. A classificação ou reconhecimento de padrões 

é a forma de se dar a uma estrutura computacional essa capacidade de escolha. 

Uma definição simples e clássica para o problema é: Dados uma população S e subpopu-

lações p1,..., pn, determinar, para todos os elementos de S, à qual subpopulação pi cada um 

deles pertence. Uma representação dessa definição está na figura 1.1. Exemplificando, ao se 

tomar um ecossistema, diferenciar os tipos animais que lá vivem, como peixes, mamíferos ou 

aves, entre outros, é um problema de classificação de padrões. A população, ou conjunto de 

objetos, seriam os animais, e as subpopulações, ou classes de objetos, seriam as diferentes 

divisões entre estes animais. 
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Figura 1.1 - População e subpopulações 

1.2  Aplicações 

A classificação de padrões também tem suas subdivisões. Em [Theodoridis e Kotroum-

bas, 2003], alguns campos são destacados. São eles, a visão computacional, o reconhecimento 

de caracteres, a diagnose auxiliada por computador, e o reconhecimento de voz. 

A visão computacional e composta por sistemas que capturam imagens através de câme-

ras e as analisam para produzir descrições da imagem que um ambiente computacional, nor-

malmente um robô, é capaz de entender. Aplicações típicas nesta área estão na indústria, onde 

há inspeção automatizada de peças, caso em que o sistema de classificação deve interpretar 

on-line se a peça está na classe "defeituosa" ou na classe "não-defeituosa" quando a mesma 

chega ao ponto onde está localizada a câmera. 

O reconhecimento de caracteres é muito utilizado nos sistemas ditos OCR - reconheci-

mento óptico de caracteres, do inglês optical character recognition - que são amplamente 

utilizados para armazenamento de documentos no computador, tendo em vista que é muito 

mais cômodo armazenar os textos em ASCII do que apenas imagens. Também é possível en-

contrar esse tipo de classificação em sistemas de reconhecimento de escrita manual, como nas 

máquinas leitoras de cheques bancários. 
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O diagnóstico auxiliado por computador tem o objetivo de auxiliar os médicos nas deci-

sões relativas à diagnose, sendo sempre o diagnóstico final feito pelo médico. Classificadores 

já foram utilizados nos mais diversos tipos de dados médicos, como raios-X, eletrocardiogra-

mas (ECG), eletro encefalogramas (EEG), tomografias computadorizadas e imagens de ultra-

som. Tem sua importância devido aos fatores humanos de erro de diagnóstico, como a fadiga 

de um radiologista ou a má qualidade da imagem no diagnóstico numa mamografia por raio-

X. Com a opinião de um segundo radiologista, a taxa de erros diminui, logo, a idéia é gerar 

um sistema de classificação de padrões que possa fornecer essa "segunda" opinião. 

Tendo em vista que a fala é a principal forma que nós humanos utilizamos para a troca de 

informações, o reconhecimento de voz também é uma área muito importante. Tais classifica-

dores podem ser usados para aumento da eficiência em ambientes perigosos onde é necessário 

efetuar controle, ou para melhorar a comunicação com pessoas surdas ou cegas. Uma forma 

de efetuar esse reconhecimento é através de um microfone, que recebe os dados do ambiente e 

os envia para o computador, onde um software é treinado com os padrões de voz para efetuar 

o reconhecimento, exibindo caracteres ASCII. Essa absorção de informação ocorre cerca de 

duas vezes mais rápido que se efetuada por um digitador competente. 

Outros campos de aplicação para a classificação de padrões incluem a identificação de 

impressões digitais, autenticação de assinaturas, reconhecimento de faces e gestos, a minera-

ção de dados e o reconhecimento de falhas em transmissão de sinais. 

1.3  Pré-processamento e dimensionalidade 

Em [Campos, 2001] o projeto de sistemas de classificação de padrões é dividido em três 

fases: aquisição de dados e pré-processamento, extração de características e tomada de deci-

sões. 

A classificação de padrões envolve a transmissão ao computador de informações do do-

mínio do problema. No mundo real há uma infinidade de informações que são captadas pelos 

nossos sensores a todo instante e passar todas essas informações a uma estrutura computacio-

nal seria uma tarefa bastante demorada, além da existência de dados redundantes. 

A forma convencionalmente utilizada para se representar um exemplo do domínio do 

problema é a de um vetor que contém informações importantes sobre o problema. Para se 

gerar esse vetor a partir do mundo real um pré-processamento é necessário, e as técnicas mais 
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comumente utilizadas são a extração de características e a seleção de características. Segundo 

[Bishop, 1995], o uso de tais ferramentas de pré-processamento frequentemente melhora o 

desempenho de um sistema de classificação de padrões. Tendo como exemplo um caso de 

reconhecimento de caracteres manuscritos, a mecânica de escrita varia bastante num grupo de 

pessoas, portanto, é difícil para a máquina identificar corretamente os caracteres baseados 

apenas nos pixels da imagem, sem nenhuma informação adicional. 

Em [Theodoridis and Kotroumbas, 2003] vemos que com o uso de conhecimentos pré-

vios do domínio, a tarefa de classificação pode ser bastante facilitada, estabelecendo como 

uma variável do problema de reconhecimento de lesões da pele uma proporção entre a média 

e o desvio padrão da intensidade da imagem na região da lesão. Essa variável possui uma in-

formação relativa à textura da imagem que facilita a distinção entre as classes, como na figura 

1.2. A essa variável utilizada na classificação dá-se o nome de característica ou variável alea-

tória, e ao conjunto delas o vetor de características ou vetor aleatório. 

Deve se tomar cuidado com as características que são escolhidas para compor o vetor de 

características, pois, como disse [Watanabe, 1969] em seu “teorema do patinho feio”, caso 

haja um conjunto suficientemente grande de características em comum, sem uma outra refe-

rência previamente estabelecida, é possível fazer com que dois padrões arbitrários sejam con-

siderados similares. 

 

Figura 1.2 - Lesões da pele: benigna (esq.) e maligna (dir.). 

Quando se formula um problema de classificação de padrões, deve-se ter cuidado não a-

penas com a qualidade das características apresentadas ao classificador, mas também com a 

quantidade delas. Em [Campos, 2001] é afirmado que a quantidade de exemplos necessários 

para treinar um classificador é uma função monotonicamente crescente da dimensão do espa-



 

20 

 

ço de características. Em [Bishop, 1995] é afirmado também que a partir de certo ponto, a 

adição de novas características ao problema implica numa redução no desempenho do sistema 

de classificação. 

 

Figura 1.3 - Complexidade da divisão do espaço. 

Como se pode ver na figura 1.3 [Bishop, 2006], as subdivisões ficam cada vez mais com-

plexas quanto maior é a dimensão do espaço. Além disso, a quantidade de exemplos. Esse 

problema é denominado maldição da dimensionalidade. Uma das técnicas mais usadas para 

evitar esse tipo de problema é a análise de componentes principais (PCA). 

1.4  Classificação e regressão 

Um possível sistema de classificação para o problema da figura 1.1 teria como entradas 

os vetores de características derivados das imagens e decidiria por duas classes C1 e C2, repre-

sentando as lesões benignas e malignas. A representação computacional dessa saída normal-

mente se dá através do valor de uma variável de saída, que pode receber +1 para a classe C1 e 

-1 para a classe C2. Em casos com k > 2 classes, podem-se usar k diferentes variáveis de saí-

da, simbolizando a pertinência a cada uma das classes. 

Todavia, há problemas de reconhecimento de padrões em que o resultado que se deseja é 

contínuo. Não simplesmente a pertinência a um determinado grupo, mas um valor real, como, 

por exemplo, a previsão das cotações no mercado financeiro. A esse tipo de problema dá-se o 

nome de regressão. Grande parte das aplicações de regressão envolve a predição de valores 

futuros de um determinado sistema. 

Tanto a classificação quanto a regressão são casos particulares de aproximação de fun-

ções. No caso da classificação as funções de probabilidade de pertinência das diferentes clas-

ses em relação aos dados de entrada [Bishop, 1995] ou um conjunto de superfícies de decisão 
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que estabeleça a diferença entre as classes, enquanto no caso da regressão a função a ser apro-

ximada, chamada de função de regressão é uma combinação dos valores de entrada e dos pa-

râmetros internos do classificador e uma quantidade qualquer de variáveis independentes. 

1.5  Modelos de classificadores 

Tomando como base [Theodoridis and Kotroumbas, 2003] e [Campos, 2001], destacam-

se quatro abordagens principais para a classificação de padrões: 

 Casamento (template matching); 

 Métodos sintáticos; 

 Teorias de decisão estatísticas; 

 Classificadores neurais. 

Abordagens dinâmicas como as redes neurais e alguns métodos estatísticos têm maior uti-

lização por se adaptarem aos dados, modificando suas estruturas internas sem a necessidade 

de maiores especificações, assim permitindo uma maior flexibilidade. Abordagens estáticas 

exigem muitas suposições e condições, sendo eficientes apenas em certos limites ou tendo 

uma classificação muito onerosa, havendo de qualquer forma a necessidade de um conheci-

mento muito profundo do domínio do problema, dos dados analisados e do modelo a ser utili-

zado. 

A maior parte das técnicas de classificação de padrões que se incluem no contexto da a-

prendizagem de máquina é divisível também quando a sua estratégia de aprendizado. No a-

prendizado supervisionado existe a figura de um professor, uma entidade conhecedora do 

domínio do problema e que informa ao método a resposta desejada para os dados do conjunto 

de entrada, para que o mesmo possa se ajustar adequadamente, comumente através de uma 

função do erro obtido. Já o aprendizado não-supervisionado não inclui esse tipo de participa-

ção na evolução do algoritmo, fazendo com o que o mesmo descubra sozinho as particulari-

dades do espaço de entrada. Entre os dois extremos temos algoritmos semi-supervisionados, 

em que o professor conhece a resposta desejada apenas para um subconjunto dos dados de 

treinamento, e os algoritmos fracamente supervisionados, em que há informações sobre os 

dados de entrada mas não exatamente a resposta desejada é fornecida para o ajuste do algo-

ritmo. 
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A seguir serão detalhadas algumas das principais técnicas para resolver problemas de 

classificação de padrões. 

1.5.1  Redes Neurais Artificiais 

As redes neurais artificiais são uma das ferramentas mais aplicadas em pesquisas de clas-

sificação de padrões. Sua inspiração está na idéia de que o cérebro humano é um sistema de 

processamento de informação altamente complexo, não-linear e massivamente paralelo, que 

se organiza adaptativamente para realizar suas computações mais rápido que qualquer compu-

tador digital [Haykin, 2001]. 

 

Figura 1.4 - Modelo de neurônio 

O modelo de neurônio utilizado nas redes neurais artificiais é o descrito na figura 1.4. Ele 

é composto por um conjunto de sinais de entrada, representando as sinapses recebidas pelos 

dendritos, cada um multiplicado por um peso, que representa a intensidade da sinapse em 

questão. Além da presença de um bias, uma referência, uma variável independente da entrada. 

Todos esses valores são passados a um somador, que faz a combinação linear entre todos os 

sinais recebidos, seus pesos, e o bias. A saída do somador é o que se chama de campo local 

induzido, ou potencial de ativação, que é transmitido para uma função de ativação, cuja saída 

é saída do neurônio. O primeiro modelo foi criado por McCulloch e Pitts, utilizando um de-

grau como função de ativação. As funções de ativação mais utilizadas são degrau, linear, line-

ar em partes, sigmóide e tangente sigmóide. 
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1.5.1.1  Tipos de redes neurais artificiais 

Existem várias arquiteturas diferentes para agrupar os neurônios artificiais, sendo todas 

separáveis pela quantidade de camadas e pela existência ou não de realimentação [Haykin, 

2001]. 

O perceptron de Rosenblatt foi a primeira implementação de uma rede neural catalogada 

na literatura. Esse modelo era composto por uma única camada de neurônios, cujas funções de 

ativação eram degraus, como no modelo de McCulloch-Pitts. O perceptron se provou capaz 

apenas de resolver problemas linearmente separáveis, e após o trabalho de [Minsky e Papert, 

1969] se pôs em cheque a real utilidade das redes neurais artificiais. 

O filtro linear adaptativo, desenvolvido simultaneamente ao perceptron por Widrow e 

Hoff, tem como base uma estrutura bastante similar ao perceptron de Rosenblatt. O neurônio 

utilizado no filtro adaptativo possuía função de ativação linear, e foi treinado usando o algo-

ritmo LMS – do inglês Least Mean Squares – com base no método do gradiente descendente. 

O perceptron de múltiplas camadas – MLP, do inglês multilayer perceptron – são basea-

dos no perceptron de Rosenblatt, mas possuem uma ou mais camadas “ocultas”, entre a ca-

mada de entrada e a camada de saída. As MLP conseguiram alcançar um nível de poder com-

putacional muito superior ao perceptron graças ao algoritmo de retropropagação. Esse método 

permite que durante o treinamento os pesos de todas as camadas sejam alterados, coisa que o 

algoritmo de treinamento do perceptron não permitia. Como as primeiras pesquisas com a 

MLP utilizavam o método do gradiente descendente para otimizar os pesos da rede, o algo-

ritmo de retropropagação é por vezes considerado uma evolução do LMS. Além disso, as fun-

ções de degrau e sinal, utilizadas no perceptron, que não são uniformemente diferenciáveis, 

são substituídas por funções sigmóides e lineares, dando à rede neural a capacidade de resol-

ver problemas não-linearmente separáveis, como o problema do XOR. 

As redes de função de base radial - RBF, do inglês radial basis function - se utilizam do 

teorema de Cover sobre separabilidade de padrões. Ele afirma que, dado um problema com-

plexo de classificação de padrões,  sendo ele transportado não-linearmente para um espaço de 

alta dimensionalidade, é mais provável que o mesmo se torne linearmente separável que em 

um espaço de baixa dimensionalidade, dado que o espaço não é densamente povoado. Dessa 

forma, as redes RBF são compostas por uma camada de funções de base radial, que fazem 

esse transporte, seguida de uma camada linear simples, ou de um perceptron, dependendo do 

tipo de resposta desejado. São redes que, por conterem várias funções RBF, efetuam o que se 
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chama de aproximação local, em que a função de decisão é gerada através de uma combina-

ção das várias funções RBF, diferentemente das redes MLP, onde essa aproximação é dita 

global. 

As redes recorrentes se distinguem das redes perceptron e RBF, que são ditas alimentadas 

adiante, pela existência de pelo menos um laço de realimentação. Há variações de redes recor-

rentes com e sem camadas ocultas, dentre as quais se destaca a NARX. Um dos métodos de 

treinamento mais poderosos para redes recorrentes é o Filtro de Kalman. 

Há vários outros tipos de redes neurais artificiais além dos aqui descritos, como as redes 

de Hopfield e as redes ART. 

1.5.2  Árvores de decisão 

As árvores de decisão são uma técnica baseada na lógica clássica que busca transformar o 

processo de tomada de decisão em um conjunto de regras de inferência, representadas pelos 

nós da árvore, até a chegada a um nó folha, que é a decisão tomada. Segundo [Rezende, 

2003], o processo de criação de uma árvore de decisão passa pelos seguintes passos: 

Sejam T  o conjunto de treinamento e kCC ,...,1  as classes do problema. Caso T  contenha 

um ou mais exemplos, todos pertencentes à uma determinada classe jC , a árvore de decisão 

para T  é um nó folha identificando a classe jC . Caso T  não contenha exemplos, a árvore é 

uma folha, como no caso anterior, mas a informação contida nela deve estar armazenada além 

de T , por exemplo, pelo nó-pai. O terceiro caso, é quando T  possui exemplos de várias clas-

ses, situação onde T  deve ser refinado em subconjuntos de exemplos que sejam (ou aparen-

tem ser) pertencentes a uma única classe. 

Muito utilizadas em mineração de dados, as árvores de decisão têm como principais van-

tagens a simplicidade para serem entendidas e interpretadas, e sua capacidade de utilizar tam-

bém dados não-numéricos. Por outro lado, dependendo da natureza do problema, até mesmo 

casos simples, as árvores podem se tornar demasiado complexas. 

1.5.3  Classificação não-supervisionada 

A grande maioria dos sistemas de classificação utiliza aprendizado supervisionado, como 

é o caso dos acima mencionados. Todavia, nem sempre é possível ou viável designar rótulos 
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apropriados para os dados de entrada [De Backer, 2002]. Há técnicas para classificação que 

atuam de forma não-supervisionada, são os chamados algoritmos de clusterização. 

Segundo [Boutros e Okey, 2005], o objetivo desses algoritmos pode ser exemplificado 

em reconhecimento de padrões genéticos, onde a clusterização visa identificar pequenos sub-

conjuntos de genes que mostrem padrões de expressão coordenados. 

A classificação se dá devido a um agrupamento dos dados que é efetuado pelo algoritmo. 

Dessa forma, os padrões intrínsecos dos dados são detectados, e pode ser efetuada uma com-

paração. Os algoritmos mais comuns para a classificação não supervisionada são o k-means e 

os mapas de Kohonen. 

Embora tenha grande aplicação, os classificadores não-supervisionados têm um problema 

natural, pois os mesmos interpretam que há padrões a serem detectados nos dados. Segundo 

[Boutros e Okey, 2005] alguns desses métodos são capazes de "ver" padrões em dados aleató-

rios, por isso mesmo, sua validação deve ser rigorosa, tanto estatisticamente quanto experi-

mentalmente. 

1.6  Considerações finais 

Neste capítulo, foi descrito o que define um problema de classificação de padrões, além 

de algumas de suas principais aplicações. Posteriormente, foi tratada uma das principais preo-

cupações na elaboração de um sistema de classificação, a questão da dimensionalidade. Al-

gumas considerações sobre as semelhanças entre problemas de classificação e de regressão 

precedem a descrição de algumas das técnicas de classificação mais conhecidas, as redes neu-

rais artificiais, as máquinas de vetor de suporte, as árvores de decisão e os classificadores não-

supervisionados. 
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2  MÁQUINAS DE VETOR DE SUPORTE 

Neste capítulo se definirá o conceito de máquina de vetor de suporte, seus elementos, su-

as peculiaridades, e seu funcionamento. Além disso, será estabelecida uma comparação entre 

o princípio de treinamento das máquinas de vetor de suporte e o princípio de treinamento das 

redes neurais. Por fim, serão feitas explanações sobre os núcleos, ou kernels, que possibilitam 

à SVM ser o classificador potente que se conhece hoje. 

2.1  Definição 

Uma máquina de vetor de suporte [Vapnik, 1998] – SVM, do inglês Support Vector Ma-

chine – é essencialmente uma máquina de aprendizado estatístico linear cujo método de trei-

namento, baseado no princípio da minimização do risco estrutural – SRM, do inglês Structu-

ral Risk Minimization – é capaz de encontrar um hiperplano ótimo de maximização da mar-

gem de separação entre duas classes, o que foi revolucionário tendo em vista as dificuldades 

em se maximizar a capacidade de generalização de máquinas de aproximação universal como 

redes neurais artificiais. 

Com a utilização de estruturas denominadas núcleos, cujo funcionamento será mais deta-

lhado adiante, o uso de máquinas de vetor de suporte foi além dos hiperplanos gerados inici-

almente, sendo então estendidas para problemas de regressão e de classificação não-linear. 

No tocante ao problema de otimização do treinamento da SVM, como também detalhar-

se-á adiante, inicialmente o problema era tido como de programação quadrática, porém foram 

desenvolvidas outras formas, otimização seqüencial mínima e o método de mínimos quadra-

dos. Dessa forma, as máquinas de vetor de suporte se estabelecem como uma das mais estu-

dadas ferramentas de aprendizado de máquina da atualidade. 
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2.2  Teoria de Aprendizado Estatístico 

A teoria que embasa o funcionamento das máquinas de vetor de suporte, chamada de teo-

ria VC, tem esse nome devido aos seus criadores, Vladimir Vapnik e Alexey Chervonenkis. 

Ela procura propor técnicas de aprendizado de máquina que maximizem a capacidade de ge-

neralização. Nesta subseção se dará uma breve explanação sobre aprendizado estatístico, in-

cluindo aprendizado supervisionado, os princípios de minimização do risco empírico (ERM), 

minimização do risco estrutural (SRM) e as dimensões VC. 

2.2.1  Minimização do risco empírico 

Um modelo de aprendizado supervisionado é composto por três seções, como na figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 - Estrutura de um sistema de aprendizado supervisionado 

Podemos estabelecer matematicamente as três partes da seguinte forma [Haykin,2001]: 

 Ambiente: provê um vetor de entrada x  de valores gerados independentemente por uma 

função de distribuição de probabilidade fixa, cumulativa e desconhecida  xp ; 

 Professor: provê uma resposta desejada d  para cada vetor de entrada x  recebido do am-

biente. A relação entre o vetor de entrada e a resposta desejada se dá através da equação 2.1: 

 (2.1) 

Sendo v  um termo de ruído. Como d  depende de x  que depende de p, podemos escrever p

como  dxp , ; 

 vxfd ,
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 Máquina de aprendizado (algoritmo): provê um mapeamento entrada-saída descrito por 

 wxFy , , onde w  é um conjunto de parâmetros livres, e y é a resposta produzida pelo 

modelo de aprendizagem em resposta ao vetor de entrada. 

O problema de aprendizado supervisionado pode ser considerado um problema de apro-

ximação da função f  através do conjunto de entrada e da resposta desejada. Utiliza-se tam-

bém uma função de perda dada por: 

 

 (2.2) 

 

Que é utilizada para calcular o funcional de risco: 

     ),(,, dxdpfdxqfR .  (2.3) 

Todavia, como não se conhece a função de distribuição de probabilidade p , o funcional 

só é aplicado nos dados do conjunto de entrada, que são as informações conhecidas. Portanto, 

o funcional de risco empírico se dá por: 

 

 (2.4) 

 

Sendo N  a quantidade de exemplos do conjunto de entrada. A minimização desse fun-

cional é o problema de otimização do treinamento das redes neurais MLP. 

2.2.2  Dimensão VC 

A dimensão VC é uma medida da capacidade de uma família de funções de classificação. 

Seu valor indica a maior quantidade de exemplos que podem ser classificados por determina-

da função de classificação binária independente da classe à qual os exemplos pertençam. 

Exemplificando, para o plano cartesiano, tem-se que a dimensão VC de uma reta é 3, 

porque três pontos no plano, independente da classe a que eles pertençam, sempre podem ser 

corretamente classificados por uma reta. 
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2.2.3  Minimização do risco estrutural 

O princípio de minimização do risco estrutural [Vapnik, 1998] é baseado no fato de que a 

taxa de erro de uma máquina de aprendizado no seu conjunto de teste é limitado pela soma 

dos erros de teste e por um valor que depende da dimensão VC. Em outras palavras, se obser-

va que tanto a dimensão VC quanto o risco empírico devem ser minimizados simultaneamen-

te. 

Seja o espaço de hipóteses uma estrutura aninhada da forma: 

(2.5) 

Onde    1 khkh  e  kh  é a dimensão VC de kH . O problema de otimização que se 

busca solucionar é: 

 

 (2.6) 

 

Apesar da boa fundamentação teórica do princípio da minimização do risco estrutural, o 

mesmo pode ser difícil de ser implementado pela dificuldade em se calcular a dimensão VC 

de uma hipótese, e pela dificuldade da solução da expressão acima. Isso é conseguido com 

sucesso pelo treinamento das máquinas de vetor de suporte, que consegue minimizar simulta-

neamente a taxa de erro de treinamento e a taxa de erro de generalização. 

Embora o enfoque do treinamento a ser apresentado se dará na classificação de padrões, é 

digno de nota que as SVM também se aplicam a problemas de regressão. 

2.3  Treinamento de uma SVM 

Tomando o problema de classificação como um problema binário, deve-se separar duas 

classes por uma função deduzida a partir dos dados de treinamento [Lima, 2004]. Como foi 

dito anteriormente, as máquinas de vetor de suporte são máquinas de aprendizado lineares, ou 

seja, para problemas linearmente separáveis, e o resultado é um hiperplano de separação entre 

as duas classes.  

Há vários métodos para se gerar superfícies de separação para problemas linearmente se-

paráveis, sendo provavelmente o mais conhecido o Perceptron de Rosenblatt que, como clas-

sificador linear, também gera um hiperplano de separação entre as classes. O diferencial das 
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máquinas de vetor de suporte está no seu treinamento, cujo objetivo é encontrar o hiperplano 

que maximiza a margem de separação entre as classes do problema, para isso fazendo uso de 

programação quadrática. 

Como é visível na figura 2.2 [Lima, 2004], há um classificador realçado pela cor verme-

lha que maximiza a margem de classificação, que é a distância entre o hiperplano e as amos-

tras de cada classe. Outros classificadores lineares podem separar as amostras disponíveis 

duas classes, mas sem essa característica. 

 

Figura 2.2 - Hiperplano de separação ótimo 

Esse classificador é chamado de hiperplano de separação ótimo, e, observando a figura 

2.2, vê-se que há dois outros hiperplanos paralelos em tracejado que serviram de base, pois 

passam por pontos que são amostras de treinamento. Esses pontos são chamados de vetores de 

suporte. 

Dada a importância da construção da superfície ótima de classificação proporcionada pela 

SVM, será descrito o problema de otimização que nela resulta. Sendo então o hiperplano de 

separação ótimo descrito por: 

(2.7) 

Onde ow  é um vetor ajustável de pesos, x  é o vetor de entrada e ob  é um bias, e sendo a 

distância entre um vetor de suporte sx  e o hiperplano ótimo dada por: 

 

 (2.8) 
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Verifica-se que para maximizar a margem de separação entre as classes deve-se minimi-

zar a norma do vetor de pesos do hiperplano ótimo. Estabelece-se então a função custo: 

 

(2.9) 

 

Minimizar essa função de custo é equivalente á implementação do princípio da minimi-

zação do erro estrutural [Lima, 2004] e é chamado de problema primal. Utilizando-se a teoria 

dos multiplicadores de Lagrange [Cristianini e Shawe-Taylor, 2000], o problema pode ser 

representado por: 

 

(2.10) 

Desenvolvendo matematicamente a equação acima se chega a um problema de otimiza-

ção quadrática, que é a maximização de:  

 

(2.11) 

 

Sujeito às restrições: 

 0
1




N

i

iid  e 0i   (2.12) 

Também chamado problema dual, sendo i o multiplicador de lagrange correspondente 

ao vetor de entrada ix . Para o caso de padrões não-linearmente separáveis, é necessário adi-

cionar variáveis ao problema, chamadas de “variáveis soltas” i , escalares não-negativos, 

para gerar uma margem suave de decisão para a SVM. Dessa forma, o problema primal se 

torna a minimização de: 

(2.13) 

 

Sujeito a: 

   iii bxwd  1  e 0i   (2.14) 
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E utilizando os mesmos artifícios matemáticos tem-se o problema dual, que é a maximi-

zação de: 

 

(2.15) 

Sujeito a: 

 0
1




N

i

iid  e Ci 0   (2.16) 

Onde C  é um coeficiente de regularização da SVM, escolhido pelo usuário, que estabe-

lece um equilíbrio entre a complexidade do modelo e o erro de treinamento. 

2.3.1  Métodos alternativos de treinamento de uma SVM 

Há outros métodos na literatura para o treinamento de uma SVM. Um deles é o algoritmo 

de decomposição [Osuna, Freund e Girosi, 1997], na qual a otimização é feita por partes, es-

colhendo a cada momento um subconjunto dos dados de entrada. 

Destacam-se também o método de otimização seqüencial mínima – SMO, do inglês Se-

quential Minimal Optimization – que é uma extensão do método de decomposição, onde ape-

nas dois coeficientes i  são otimizados por iteração [Lima, 2004] e o algoritmo de mínimos 

quadrados – LS, do inglês Least Squares – onde são usadas restrições de igualdade ao invés 

de restrições de desigualdade e a função custo é uma soma do erro quadrático. O método LS 

também tem como vantagem o menor custo computacional. 

Há outros métodos de otimização como o gradiente conjugado e o método de Newton. 

Métodos como o método da ascensão do gradiente, pela questão dos mínimos locais, normal-

mente não são utilizados. 

2.4  Núcleo e Espaço de características 

Como foi visto anteriormente, as máquinas de vetor de suporte são estruturas de natureza 

linear. A superfície de resultado gerada é a de um hiperplano, capaz de maximizar a margem 

de separação entre duas classes. 

Todavia, uma máquina linear é bastante limitada [Minsky e Papert, 1969], considerando-

se os complexos problemas de classificação de padrões que encontramos hoje em dia. Portan-
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to, se faz necessário encontrar alguma forma de permitir a uma SVM atuar em problemas de 

classificação de forma não-linear. 

Para a resolução desse problema, são utilizadas estruturas denominadas núcleos ou ker-

nels. Esses núcleos geram um mapeamento entre o espaço de entrada e um espaço de alta di-

mensionalidade, chamado espaço de características. O hiperplano gerado pela SVM nesse 

33Spaço de características, ao ser mapeado de volta ao espaço de entrada, se torna uma super-

fície não-linear. Assim sendo, o hiperplano de separação passa a ser não mais uma função 

linear dos vetores de entrada, mas uma função linear de vetores do espaço de características. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de uso de funções kernel 

Então, o problema de otimização do treinamento da SVM passa a ser a maximização de: 

 

(2.17) 

 

Sujeito a: 

 0
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iid  e Ci 0  (2.18) 

Onde K  é a função núcleo, ou kernel, que gera um mapeamento   de acordo com: 

 (2.19) 
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As funções de núcleo são aplicadas ao invés da aplicação direta de   devido à grande 

complexidade que existe em se avaliar mapeamentos não-lineares. A partir dos núcleos, esse 

mapeamento é realizado de forma implícita, simplificando o processo de escolha dos parâme-

tros da SVM. 

2.4.1  Funções de núcleo comuns 

Com o advento dos núcleos, é possível utilizar o método de treinamento das SVM para 

construir classificadores não-lineares. Dentre as várias regras de decisão não-lineares possí-

veis de se aplicar a uma SVM, algumas delas se destacam. 

O núcleo polinomial é dado pela equação: 

 (2.20) 

Constrói uma decomposição de polinômios p-dimensionais no espaço de entrada como 

função de decisão. Há também variações de núcleos polinomiais que permitem outros parâ-

metros que não apenas o grau do polinômio sejam definidos pelo usuário. 

Outro tipo de núcleo amplamente utilizado é o de funções de base radial gaussianas. A-

través de: 

 (2.21) 

 

É possível, fornecendo apenas a largura das gaussianas,  , construir uma rede RBF cuja 

quantidade e localização dos centros seja determinada pela SVM, através da quantidade de 

vetores de suporte e dos seus valores. Há variações, baseadas em RBF exponenciais, que geral 

superfícies lineares por partes e podem ser úteis quando se permitem descontinuidades. 

Também é possível construir perceptrons de múltiplas camadas utilizando máquinas de 

vetor de suporte. Utilizando funções sigmóides do tipo: 

(2.22) 

 

Há valores de   e   para os quais é possível construir um núcleo, sendo que, no resulta-

do final, a quantidade de vetores de suporte e seus valores determinam a quantidade de neurô-

nios na camada oculta e seus vetores de pesos sinápticos. 
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Há muitas outras técnicas baseadas em splines, séries de Fourier ou adição de núcleos, 

mas as três acima representadas são os núcleos mais utilizados em máquinas de vetor de su-

porte. 
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3  MÁQUINAS DE COMITÊ 

Embora classificadores como perceptrons de múltiplas camadas, redes de função de base 

radial e máquinas de vetores de suporte sejam consideradas aproximadores universais, muitas 

vezes não é possível obter os resultados ótimos de classificação, seja devido à quantidade de 

dados de entrada, à complexa sintonia fina de parametrização ou a limitações de recursos 

computacionais. 

Para tentar melhorar o desempenho dessas técnicas, se desenvolvem os comitês. Uma 

máquina de comitê é a união de diversos especialistas para obter uma decisão final. Isso pode 

se dar de diversas formas, como o particionamento do espaço de entrada, a especialização de 

uma máquina por classe do problema, ou uma votação ponderada entre os especialistas com-

ponentes, entre outras.  

Em [Haykin, 2001] as máquinas de comitê são divididas em dois tipos: estruturas estáti-

cas e estruturas dinâmicas. Sua diferenciação se dá através da influência direta que o sinal de 

entrada exerce na integração dos especialistas nos comitês dinâmicos, influência esta que não 

está presente nos comitês estáticos. 

Este capítulo se iniciará com uma breve explanação sobre as misturas de especialistas, hi-

erárquicas ou não, que são os principais tipos de comitês dinâmicos. Prosseguindo, as técnicas 

de Ensemble, principal tipo de comitê estático, serão comentadas, incluindo a abordagem 

Bagging e, por fim, será enfatizada uma abordagem ensemble em particular, o reforço, princi-

palmente do algoritmo de reforço adaptativo, Adaboost, que é um dos focos deste trabalho. 
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3.1  Mistura de Especialistas 

As misturas de especialistas (ME) são arquiteturas modulares de redes neurais compostas 

conjuntos de máquinas de aprendizado, usualmente redes neurais artificiais, que se utilizam 

do princípio dividir para conquistar num sistema de aprendizado supervisionado. 

Na proposta inicial do método [Jacobs et al.,1991], cada especialista seria um modelo li-

near, e todas as saídas seriam submetidas a uma rede de passagem, essa sendo não-linear. Pos-

teriormente, a linearidade das redes especialistas foi relaxada, mas a estrutura se mantém. 

A forma de participação dos especialistas é definida automaticamente, de acordo com a 

natureza do problema e com a habilidade intrínseca de cada um. Um dos grandes pontos dessa 

abordagem é que a região de atuação de cada especialista no espaço do problema não é defi-

nida inicialmente, logo, tanto a divisão de tarefas quanto a cooperação entre os especialistas 

são feitas de forma interativa. Assim sendo, funções de densidade de probabilidade são utili-

zadas durante o treinamento. 

A escolha da rede de passagem da ME é um ponto importante durante o projeto. A rede 

de passagem vai, a partir dos dados de entrada, definir a probabilidade de cada especialista de 

gerar a resposta desejada. Logo, é tarefa da rede de passagem modelar a relação de probabili-

dades entre os especialistas, os dados de entrada e a saída final do comitê. Para tanto, é usual 

se modelar a rede de passagem como uma rede perceptron de uma ou mais camadas, cuja fun-

ção de ativação é chamada softmax [Jacobs et al.,1991]. As saídas dessa rede de passagem 

funcionam como indicadores relativos a cada especialista para o combinador ao final. 

A mistura hierárquica de especialistas (MHE) se dá quando a tarefa que é delegada a um 

especialista é tida como muito complexa, onde então outra mistura de especialistas é designa-

da para resolvê-la. A estrutura do método é semelhante ao da mistura simples de especialistas, 

assim como o tratamento das probabilidades. 

3.2  Ensembles 

Desde os anos 90, há muitas pesquisas tratando de técnicas que combinam as saídas de 

múltiplas máquinas treinadas para um determinado problema de classificação de padrões ou 

regressão com o intuito de gerar uma resposta mais precisa para resolver esse problema. 

Segundo [Lima, 2004] a abordagem ensemble difere das misturas de especialistas pri-

mordialmente quanto ao treinamento de suas componentes. Nas misturas de especialistas é 
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feita uma divisão do espaço de entrada de forma que as especialistas sejam designadas a re-

solver partes do problema segundo o princípio dividir para conquistar, resultando que um dos 

especialistas avaliado em separado não é uma solução para o problema geral. Nos ensembles, 

as máquinas componentes são todas treinadas para resolver o mesmo problema, e cada uma 

delas, tomada isoladamente, é uma solução para o problema. 

Em [Polikar, 2006] vemos uma grande quantidade de motivações possíveis para o uso de 

ensembles, como a estatística, pois combinando a resposta de vários classificadores reduz o 

risco de que um classificador mal treinado seja levada em conta; para quantidades muito 

grandes de dados, pois em várias aplicações há informações demais para serem absorvidas por 

um único classificador; e para quantidades muito pequenas de dados, pois se há poucos dados 

representativos no conjunto, a re-amostragem que vários métodos de ensemble permitem faz 

com que várias máquinas tenham acesso a esses dados; 

Há várias abordagens já desenvolvidas para se gerar um ensemble. Algumas utilizam re-

des neurais artificiais de arquiteturas diferentes; outras procuram utilizar critérios de erro dife-

rentes para seus componentes; outros usam máquinas estruturalmente iguais, treinadas com 

métodos diferentes. As mais importantes abordagens são Bagging [Breiman, 1996] e Boosting 

[Schapire, 1990]. 

Como as componentes do ensemble são todas entre si soluções para o problema, para que 

haja um ganho no classificador final é necessário que haja uma diversidade entre os classifi-

cadores, ou seja, que entre eles haja algum tipo de discordância. Diferentes métodos de gera-

ção de ensemble usam diferentes formas de gerar essa diversidade, como será visto adiante. 

3.2.1  Bagging 

O método Bagging (do inglês bootstrap aggregating) foi um dos primeiros algoritmos 

geradores de ensemble. Neste método, os conjuntos de treinamento dos classificadores com-

ponentes são gerados cada um através de uma amostragem com reposição dos dados de entra-

da, de tal modo que cada um dos conjuntos definidos tenha a mesma quantidade de elementos 

que o conjunto original. 

Como a probabilidade de que cada um dos exemplos de entrada seja escolhido é a mesma 

para todos, é comum que alguns sejam repetidos, e, devido à cardinalidade de todos os con-

juntos ser a mesma, outros sejam deixados de fora. É fácil observar então que quanto maior a 
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quantidade de elementos do conjunto de entrada, maior a probabilidade de que ocorram repe-

tições nos conjuntos de treinamento. 

A utilização de conjuntos de treinamento distintos é a principal estratégia desenvolvida 

no Bagging para gerar diversidade. Existem trabalhos que utilizaram estratégias adicionais 

para gerar variações nos conjuntos de treinamento, como injeção de ruído. 

Todavia, tal distinção entre os conjuntos de nada serve se os classificadores generaliza-

rem de forma semelhante. [Breiman, 1996] demonstra que Bagging é mais efetivo em algo-

ritmos de aprendizado instáveis, onde uma leve variação no conjunto de treinamento gera uma 

variação significativa na capacidade de generalização. 

Se as componentes forem instáveis demais, contudo, o ganho de desempenho propiciado 

pelo ensemble pode não ser suficiente para atingir um bom classificador final. Por outro lado, 

quando os classificadores são já naturalmente fortes, o prejuízo gerado pela re-amostragem 

pode não ser compensado, pois não haveria discordância suficiente entre as máquinas. Assim 

sendo, deve haver uma adequação do grau de regularização das componentes de acordo com o 

problema para propiciar o melhor desempenho possível num ensemble gerado com Bagging. 

3.3  Boosting 

O método de reforço, também chamado Boosting, é um método de criação de ensembles 

com uma abordagem diferente de Bagging. No Boosting, o treinamento dos classificadores 

fracos que compõem o ensemble deve ser feito sequencialmente, pois o desempenho da hipó-

tese gerada por um classificador influencia o treinamento do próximo. 

 

Segundo [Haykin, 2001], o reforço pode ser implementado por três abordagens diferen-

tes: 

 Reforço por filtragem: esta abordagem envolve a filtragem dos exemplos de treinamento 

pelas diferentes versões do algoritmo de aprendizagem fraca. Ela requer um conjunto grande 

de exemplos de entrada, mas é a que possui menos requisitos de memória. 

 Reforço por amostragem: esta, por sua vez, envolve uma quantidade fixa de dados de 

treinamento. Os exemplos são amostrados de acordo com uma distribuição de probabilidade. 
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 Reforço por ponderação: também se utiliza de uma quantidade fixa de dados de treina-

mento, mas ao invés de uma distribuição de probabilidade que faça a amostragem dos dados, 

o que há é um conjunto de escalonadores que faz a ponderação dos exemplos de treinamento. 

A idéia original de reforço se baseia no modelo de aprendizado PAC (do inglês probably 

approximately correct) [Valiant, 1984] e no problema de reforço da hipótese [Kearns e Vali-

ant, 1989], que pode ser resumido na seguinte pergunta: “As noções de aprendizagem forte e 

aprendizagem fraca se equivalem”? 

Em [Schapire, 1990], essa pergunta foi respondida afirmativamente quando da publicação 

do primeiro algoritmo de reforço, o reforço por filtragem. [Freund e Schapire, 1997] estende-

ram a idéia inicial de reforço criando o algoritmo de reforço adaptativo (Adaboost, do inglês 

Adaptive Boosting). Ambas as abordagens serão analisadas a seguir. 

3.3.1  Reforço por filtragem 

O método de reforço por filtragem o ensemble é composto por três máquinas. A primeira 

máquina é treinada com uma quantidade determinada de exemplos normalmente. 

A segunda máquina é forçada a treinar numa distribuição diferente da primeira. A partir 

do espaço de entrada é gerado um conjunto com a mesma quantidade de exemplos que o pri-

meiro no qual aproximadamente metade de seus exemplos tenha sido corretamente classifica-

da pela primeira máquina, e aproximadamente metade classificada incorretamente. 

Para a terceira máquina, o processo de geração do conjunto de treinamento é diferente 

dos anteriores. O objetivo é selecionar exemplos nos quais as duas máquinas anteriores te-

nham discordado. 

Originalmente a hipótese final era determinada a partir de uma votação nas sub-hipóteses 

componentes. Um exemplo apresentado às duas primeiras máquinas. Se ambas concordarem 

na classificação do exemplo, este resultado é mantido. Caso haja discordância, o resultado da 

terceira máquina é tido como o resultado do ensemble. 

A filtragem operada pela primeira máquina na escolha do conjunto de treinamento da se-

gunda e pelas duas primeiras na escolha do conjunto de treinamento da terceira máquina faz 

com que haja um foco nos exemplos mais difíceis, assim permitindo que um conjunto de clas-

sificadores fracos obtenha uma hipótese final forte. 
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3.3.2  Adaboost 

O método de filtragem por reforço tem um problema primordial. Ele exige uma grande 

quantidade de amostras do espaço de entrada para obter um bom funcionamento. Esse ponto 

pode ser superado utilizando o algoritmo de reforço adaptativo, Adaboost. 

Sua motivação vem da observação que é muito mais fácil conseguir um conjunto de re-

gras empíricas pouco melhores que uma escolha aleatória do que encontrar uma única regra 

que resolva o problema [Freund e Schapire, 1997]. 

A estratégia de reforço de Adaboost é o reforço por amostragem. Uma distribuição de 

probabilidade, inicialmente uniforme, é gerada para os exemplos do conjunto de entrada, o 

qual tem um tamanho fixo. É feita uma re-amostragem dos dados utilizando essa distribuição 

de probabilidade, de forma a definir o conjunto de treinamento. O modelo de aprendizagem 

então é chamado, gerando uma hipótese fraca. 

É feito um cálculo em cima do erro deste classificador sobre todo o conjunto de entrada, 

gerando-se um valor   que pode ser considerado uma medida da importância do classifica-

dor componente atual para a totalidade do ensemble. A partir do desempenho obtido pelo 

classificador a distribuição de probabilidade é atualizada, dando-se uma maior importância 

aos exemplos que não foram corretamente classificados. Esse processo se repete até que se 

tenha uma quantidade de componentes pré-determinada. Daí então para gerar a hipótese final 

é feita uma combinação linear das saídas dos classificadores fracos ponderadas pelos seus 

valores correspondentes de  . Um pseudocódigo de Adaboost para um problema binário está 

na tabela 3.1. 

Adaboost foi inicialmente desenvolvido para problemas binários de classificação de pa-

drões. Hoje há variações para problemas de regressão (Adaboost.R) e para problemas de clas-

sificação com múltiplas classes (Adaboost.M1). 
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4  APRENDIZAGEM POR REFORÇO 

Este capítulo aborda uma área importante do aprendizado de máquina, a aprendizagem 

por reforço. Inicialmente será fornecida uma breve definição de aprendizagem por reforço, 

seguida de uma caracterização dos problemas de decisão seqüencial, em especial os que po-

dem ser resolvidos através de aprendizagem por reforço. Posteriormente, algumas técnicas de 

resolução serão mencionadas, enfatizando o algoritmo Q-Learning, antes de comentar algu-

mas aplicações de AR. 

4.1  Definição 

Aprender através da interação com o ambiente é uma idéia bastante intuitiva. Quando 

uma criança brinca, mexe os braços, tropeça, ela não tem um professor explícito, mas tem 

uma interação direta com o ambiente. O ambiente, por sua vez, responde, causando uma sen-

sação positiva, quando a criança experimenta chocolate, e negativa, quando ela rala o joelho e 

se fere. Podemos visualizar o primeiro caso como uma recompensa, e o segundo caso como 

uma penalização. 

Repetir ações que são recompensadas e evitar ações que são penalizadas é um sinal de in-

teligência. É natural que um animal seja treinado recompensando-o quando ele responde cor-

retamente aos estímulos. É com inspiração nessa forma básica de cognição, e principalmente 

na idéia anteriormente mencionada de interação com o ambiente, que se desenvolveu a apren-

dizagem por reforço. 
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Figura 4.1 - Representação da aprendizagem por reforço 

Segundo [Sutton e Barto, 1998], a aprendizagem por reforço é o aprendizado do que fazer 

- mapeando situações e ações - para maximizar um dado sinal de recompensa. O aprendiz não 

é informado quais ações tomar, tendo que descobrir por conta própria quais ações geram as 

maiores recompensas através de tentativas. Em alguns casos, as ações podem não apenas in-

fluir na recompensa imediata, mas também nas recompensas seguintes. O agente aprende de 

forma autônoma qual é a melhor política de atuação, se aprimorando através da experiência de 

suas ações, interagindo com o ambiente. O ambiente é o meio onde esse agente se encontra, e 

com o qual interage. Sua percepção desse ambiente se dá pelo estado, que é a configuração 

atual das variáveis do ambiente. A ação representa a interação do agente com o ambiente, que 

por sua vez é alterado pela ação. O retorno é a representação da experiência do agente, a for-

ma como o ambiente avalia a ação executada. É possível visualizar as interações da aprendi-

zagem por reforço na figura 2.1. 

4.2  Problema de aprendizagem por reforço 

O problema de aprendizagem por reforço é um problema de decisão seqüencial. Os pro-

blemas de decisão seqüencial são definidos em [Puterman, 2005] contendo cinco conjuntos: 

 Um conjunto de instantes de decisão; 

 Um conjunto de estados do sistema; 
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 Um conjunto de ações disponíveis; 

 Um conjunto de recompensas ou retornos, imediatos, dependentes de estado e ação; 

 Um conjunto de probabilidades de transição, também dependentes de estado e ação. 

Dessa forma, a cada instante de decisão, o estado do sistema provê todas as informações 

necessárias para que o agente escolha uma ação do conjunto disponível. O agente então esco-

lhe uma das ações disponíveis naquele estado. Quando a ação é executada, duas coisas ocor-

rem: o agente recebe um retorno, uma recompensa ou uma punição, dependendo da avaliação 

dessa ação; e o sistema evolui, havendo possivelmente uma transição para um outro estado. 

Tanto as recompensas quanto as transições são dependentes do estado corrente e da ação es-

colhida. Na evolução do processo, se tem uma seqüência de recompensas. 

A escolha da ação depende da experiência do agente, de forma que a cada ação é atrelado 

um valor numérico, uma medida da qualidade daquela ação, que pode representar uma proba-

bilidade de que ela seja escolhida. Esse valor é alterado com o passar do tempo, e tende a ser 

maior para aquelas ações que propiciam melhores recompensas. Uma política provê ao agente 

uma prescrição para escolher uma determinada ação em um possível estado futuro. Uma regra 

de decisão especifica a ação a ser tomada em um momento particular, e pode depender apenas 

do estado atual ou de todos os estados e ações anteriores. A política é, então uma seqüência de 

regras de decisão, e sua implementação gera uma seqüência de recompensas. O problema de 

decisão seqüencial, por fim, se torna escolher, antes das tomadas de decisão, uma política para 

maximizar uma função dessa seqüência de recompensas. Essa política, que contém os melho-

res mapeamentos de estados e ações, denominamos política ótima. 

Como o aprendizado por reforço possibilita a aquisição de conhecimento através de inte-

ração direta com o ambiente, sem a existência de um professor, dizemos que se trata de uma 

técnica de aprendizado não-supervisionado. Enquanto no aprendizado supervisionado comu-

mente temos um conjunto de dados de treinamento e seus valores esperados, e a partir desses 

valores esperados e da resposta da máquina temos o ajuste e o aprendizado, nos casos não-

supervisionados essa figura dos valores esperados inexiste, e o aprendizado acontece por via 

da identificação de características dos dados de entrada, ou, como é o caso do aprendizado por 

reforço, através do retorno do ambiente. Isso significa, e é outra característica marcante do 

aprendizado por reforço, que o aprendizado e as ações do agente se dão simultaneamente. Isto 

porque a interação com o ambiente ocorre de forma concorrente com os ajustes. Em alguns 

casos de aprendizado por reforço temos a figura do crítico, responsável por processar o sinal 
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de reforço primário, de forma a direcionar de algum modo o aprendizado. Chamamos esse 

sinal gerado pelo crítico de reforço secundário, ou reforço heurístico. 

Outro ponto importante dos problemas em aprendizado por reforço é um dilema, muito 

comum em algumas metaheurísticas, como os algoritmos genéticos. É possível vê-lo chamado 

de diversificação versus intensificação, ou exploração versus explotação, mas o princípio é o 

mesmo. Com o passar dos episódios, aos pares estado-ação são atribuídos valores, que indi-

cam o quão boa é aquela ação, quando o agente se encontra naquele estado. Normalmente 

devido à forma como as regras de decisão para escolha das ações costumam ser definidas, o 

agente tende a escolher as ações gulosas, ou seja, aquelas que têm maior valor de retorno. 

De forma similar às metaheurísticas, onde há o risco de, não havendo a diversificação, o 

método encontrar um mínimo local, no aprendizado por reforço, também há problemas com 

políticas totalmente gulosas. Aqui, o que ocorre é que não se pode garantir o retorno total ó-

timo se não forem explorados todos os pares estado-ação possíveis, o que não acontece quan-

do se tem políticas totalmente gulosas. Assim, é necessário incorporar alguma ferramenta na 

criação das regras de decisão, para garantir algum nível de diversificação na escolha das a-

ções. A forma mais comum de implementar essa diversificação é através da política ε-gulosa, 

sobre a qual entraremos em maiores detalhes mais adiante. 

4.3  Processos de decisão de Markov 

Agora que as idéias básicas sobre aprendizado por reforço já foram citadas, vamos nos 

ater à fundamentação necessária para garantir sua funcionalidade. O foco principal dessa se-

ção é mostrar o que são os processos de decisão de Markov - MDP, do inglês Markov decisi-

on process - porque a propriedade de Markov pode ser aplicada em problemas de aprendizado 

por reforço e, principalmente, porque é importante que um problema de AR sejam o mais 

próximo possível de um processo Markoviano. 

O primeiro passo, portanto, é definir a propriedade de Markov. Em [Sutton e Barto, 

1998], é considerado ser "o estado" qualquer informação disponível para o agente. Este sinal 

de estado deve incluir as informações recebidas pelas estruturas sensoriais do agente, mas 

pode conter muito mais. Por exemplo, o estado representado por uma resposta 'sim' depende 

da pergunta que foi anteriormente formulada, que não é mais audível. Em outro caso, um de-

terminado conjunto de acordes musicais num violão pode representar informações distintas, 

dependendo da seqüência que é esperada, e/ou dos que o precederam. Isso significa que ape-
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nas as medições sensoriais imediatas normalmente não são capazes de fornecer ao agente as 

informações de que ele precisa. Da mesma forma, o sinal de estado não deve fornecer todas as 

informações possíveis ao agente, afinal há dados que as capacidades sensoriais do mesmo não 

são capazes de adquirir. O agente, por exemplo, não deve saber se vai chover na próxima se-

mana se ele não tiver a disponibilidade de instrumentos de medição meteorológica. 

O que é desejado, portanto, é um sinal de estado que seja capaz de sintetizar as sensações 

passadas, de forma compacta, mas mantendo todas as informações relevantes. Caso isso seja 

conseguido, o estado pode ser chamado de estado de Markov, ou pode-se dizer que ele tenha a 

propriedade de Markov. Por exemplo, tomemos um tabuleiro de gamão. Apenas observando o 

tabuleiro, ou seja, a posição de todas as pedras, temos todas as informações importantes sobre 

o histórico do jogo. Acrescendo os dados, temos todas as informações necessárias para se 

escolher uma ação. Este estado, tabuleiro e dados, é um estado markoviano. Informações so-

bre a seqüência de jogadas são perdidas, mas tudo o que importa pode ser extraído desse esta-

do. 

Embora se convencione erroneamente que a propriedade de Markov signifique que o sis-

tema só não depende dos estados passados para tomar sua decisão, na verdade, sua definição é 

mais ampla e poderosa que esta. Segundo [Sutton e Barto, 1998], a propriedade de Markov 

nos diz que o sinal de estado contém todas as informações relevantes necessárias para a toma-

da da decisão, logo, a propriedade não é uma limitação, mas, uma demonstração do que uma 

representação apropriada do estado pode representar para o problema. 

Definindo matematicamente a propriedade de Markov, segundo [Sutton e Barto, 1998]. 

Para simplificar as equações, é assumido que a quantidade de estados e valores de retorno é 

finita. Consideremos como um ambiente responde no tempo     em relação a uma ação 

tomada no tempo  . A resposta mais geral depende de tudo o que já aconteceu, em cujo caso a 

dinâmica pode ser definida pela distribuição de probabilidade: 

                                                                 

     

para todo   ,   e todos os valores dos eventos passados:         . Se o sinal de estado tem 

a propriedade de Markov, então a resposta em     depende apenas de  , logo temos: 
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para todo   ,  ,    e   . Em outras palavras, um estado só é markoviano se 2.2 for igual a 

2.1 para todos os valores de   ,  ,    e    e todos os históricos. Nesse caso, o ambiente e o 

processo como um todo podem ser ditos markovianos. Uma definição com maior nível de 

formalidade matemática existe em [Bellman, 1957]. 

Em problemas práticos, dificilmente é possível assegurar a propriedade de Markov. To-

davia, ainda é apropriado visualizar o estado em aprendizagem por reforço como uma apro-

ximação de um estado de Markov, devido ao fato que as decisões e os valores são considera-

dos funções apenas do estado atual. Isso significa que é sempre desejado que o estado seja 

uma boa base para a predição das recompensas futuras e para a seleção das ações, assim como 

para predizer os estados subseqüentes, quando for o caso. Um estado de Markov seria a me-

lhor base possível para essas funções, logo, quanto mais próximo de um estado de Markov for 

o estado do problema de aprendizagem por reforço, melhor será o desempenho do sistema. 

4.4  Técnicas de aprendizagem por reforço 

Nesta seção serão abordadas algumas técnicas que podem ser usadas, mas que não obri-

gatoriamente são exclusivas de aprendizagem por reforço, e que são mencionadas em [Sutton 

e Barto, 1998]. A primeira técnica é a programação dinâmica, seguida pelos métodos de Mon-

te Carlo, e encerrando com o aprendizado por diferenças temporais, destacando o Q-Learning. 

4.4.1  Programação dinâmica 

Chama-se programação dinâmica [Bellman, 1957] um conjunto de métodos para solucio-

nar eficientemente uma gama de problemas de busca e otimização que podem computar polí-

ticas ótimas tendo um modelo perfeito do ambiente como um problema de decisão de Mar-

kov. Dada a dificuldade de se estabelecer tal modelo, os mesmos têm utilidade limitada para a 

área de aprendizagem por reforço. 

Os métodos de programação dinâmica se identificam pela presença de duas característi-

cas: subestrutura ótima e subproblemas sobrepostos. A primeira indica que a solução global-

mente ótima de um problema pode ser obtida através de soluções ótimas para seus subpro-

blemas, enquanto a segunda indica que o problema pode ser dividido em subproblemas que 

podem ser reutilizados múltiplas vezes, tendo similaridades com a recursão. Exemplos de 

problemas com subestrutura ótima são métodos de ordenação como o mergesort, enquanto 
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para subproblemas sobrepostos podem ser mencionados o cálculo do fatorial de um número, e 

o cálculo de um ponto na seqüência de Fibonacci. 

Através dessas características é fácil perceber que a programação dinâmica atua efetuan-

do resolvendo subdivisões do problema-chave. A presença da subestrutura ótima indica que 

encontrando soluções ótimas para esses subproblemas é possível encontrar a solução ótima 

global, enquanto os subproblemas sobrepostos mostram que é possível efetuar apropriada-

mente essas subdivisões. 

A idéia chave da programação dinâmica, assim como do aprendizado por reforço em ge-

ral, é o uso de funções de valor para organizar e estruturar a busca por boas políticas. São e-

xemplos de algoritmos de programação dinâmica o algoritmo de avaliação de política, o algo-

ritmo de melhoria de política e o algoritmo de iteração de valor. 

4.4.2  Métodos de Monte Carlo 

Segundo [Sutton e Barto, 1998] os métodos de Monte Carlo têm uma diferença primordi-

al dos algoritmos de programação dinâmica. Enquanto no caso anterior é necessário um mo-

delo que indique o conhecimento completo do ambiente, no caso presente, o aprendizado se 

dá apenas através de experiência, ou seja, amostras de seqüências de estados, ações e retornos, 

obtidos seja por uma interação real com o ambiente ou numa simulação. Ao permitir tais si-

mulações, os métodos de Monte Carlo não exigem o conhecimento completo das dinâmicas 

do ambiente, podendo mesmo assim levar a um comportamento ótimo. Embora ainda seja 

necessário modelar o ambiente, o mesmo requer apenas algumas transições de estados, dife-

rentemente da programação dinâmica, que requer as distribuições de probabilidade de todas as 

transições [Lima Júnior, 2005]. 

Os métodos de Monte Carlo resolvem o problema através da média das recompensas das 

amostras. Para garantir que recompensas bem definidas estejam disponíveis, os métodos são 

definidos apenas para tarefas episódicas, ou seja, é assumido que a experiência está dividida 

em episódios, e que os mesmos sempre encontram um fim, não importando as formas como o 

processo evolui. 

Apesar das diferenças entre os métodos de Monte Carlo e de programação dinâmica, as 

idéias mais importantes se mantêm. Não apenas as mesmas funções de valor são computadas, 

como também as interações para obtenção da política ótima são similares. Há vários algorit-

mos que atuam como métodos de Monte Carlo. Em [Frenkel, 2004] temos um exemplo de um 
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algoritmo clássico que utiliza o paradigma de Monte Carlo, no caso, Monte Carlo para cadeias 

de Markov, o algoritmo Metropolis. 

4.4.3  Diferenças temporais 

O método de diferenças temporais combina características da programação dinâmica com 

dos métodos de Monte Carlo. De forma similar aos Monte Carlo, os métodos de TD - do in-

glês temporal differences - podem aprender diretamente da experiência sem um modelo da 

dinâmica do ambiente. Como a programação dinâmica, métodos de TD atualizam estimativas 

baseados em parte em outras estimativas aprendidas, sem esperar pelo resultado final [Sutton 

e Barto, 1998]. 

Segundo [Barto, 2007], o aprendizado TD é uma forma de aprendizado supervisionado, 

em que a máquina de aprendizado atua como um preditor. Dessa forma, sua aplicação em 

problemas de aprendizagem por reforço está principalmente na capacidade de prever uma 

medida de todas as recompensas esperadas no futuro, mas pode ser utilizado para outros tipos 

de predição. 

Há duas categorias principais de métodos TD: 

 On-policy: Atua fazendo avaliação e melhoria de uma política, que em seguida é utilizada 

para tomar decisões. 

 Off-policy: Utiliza uma política para gerar o comportamento, que por sua vez é utilizado 

para avaliar ou melhorar outra política. 

O método Q-Learning, tratado a seguir, é considerado um método de diferença temporal 

off-policy. 

4.4.4  Q-Learning 

Segundo [Sutton e Barto, 1998], o desenvolvimento do método Q-Learning [Watkins, 

1989] é um dos mais importantes avanços na área de aprendizagem por reforço. Isso se dá 

pois, em termos teóricos, a função de valor de ação gerada pelo algoritmo aproxima direta-

mente a função ótima, independentemente da política que está sendo seguida, o que simplifica 

drasticamente a análise do algoritmo. 
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A política, claro, tem efeito no funcionamento do algoritmo, mas, para que a convergên-

cia ocorra, é necessário apenas que todos os pares estado-ação continuem sempre sendo atua-

lizados, o que ocorre na medida em que os mesmos são visitados. Descrições mais específicas 

da convergência do método fogem do escopo deste documento. 

O Q-Learning, como método de diferenças temporais, não necessita de uma modelagem 

completa do ambiente, e é capaz de convergir para a função estado-ação ótima. Logo, o crité-

rio de escolha das ações a serem executadas durante o processo de aprendizado não é impera-

tiva. Em [Lima Junior, 2009] é lembrado que qualquer critério exploração/explotação pode 

ser aplicado, como a exploração ε-gulosa. 

Dados:  

r , a função de retorno 

 , fator de desconto  

 , coeficiente de aprendizagem  

 , parâmetro de controle 

Início 

    Inicialize  asQ ,  

    Repita 

        Inicialize s  

        Repita 

            Selecione a  de acordo com a política ε-gulosa 

           Observe os valores de r e s  
            Atualize a matriz: 

                       ),(',max,,
'

asQasQrasQasQ
a

   

            Atualize o estado: ss   

        Até Encontrar um estado terminal 
    Até Atingir a quantidade limite de episódios 

    Saída: matriz dos Q-valores:  asQ ,  

Fim 

Tabela 4.A - Algoritmo Q-Learning 

A exploração ε-gulosa nada mais é que uma ponderação direta entre a escolha gulosa, ou 

seja, a ação com o maior valor esperado de retorno, e uma ação qualquer, escolhida aleatori-

amente. Utilizando a exploração ε-gulosa, tem-se que a ação determinada pela política ótima é 

escolhida com probabilidade 1 - ε, enquanto que a ação aleatória é tem probabilidade ε, que é 

o parâmetro de controle. 

Um pseudocódigo do algoritmo Q-Learning, usando a política ε-gulosa, está na tabela 

2.1. 
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4.5  Aplicações 

Gerald Tesauro utilizou aprendizagem por reforço num jogo de gamão. Seu programa, 

chamado TD-Gammon [Tesauro, 1995] ficou conhecido por requerer pouco conhecimento do 

jogo de gamão, mas jogar muito bem, rivalizando os grandes mestres. Utilizando uma combi-

nação direta do algoritmo de aprendizado por diferenças temporais com a aproximação não-

linear de uma rede neural MLP, Tesauro demonstrou o poder do aprendizado TD, alterando a 

forma como os melhores jogadores de mundo jogam gamão. Algumas jogadas geradas pelo 

TD-Gammon de Tesauro hoje substituem as que eram convencionadas serem as melhores na 

época. 

Também é possível utilizar aprendizagem por reforço em problemas de controle, como no 

caso do acrobot, um robô sub-atuado, com dois graus de liberdade e apenas um atuador. O 

robô se assemelha a um ginasta na barra fixa, contendo duas juntas. Uma, simulando as mãos 

do ginasta na barra, não exercem torque, mas a segunda, simulando à flexão da cintura do 

ginasta, pode. O objetivo do controle nesse caso se assemelha ao problema do pêndulo inver-

tido. O sistema é estudado tanto por grupos de engenharia de controle quanto de aprendizado 

de máquina [Sutton e Barto, 1998]. 

Em [Lima Júnior, 2005] foi proposto um algoritmo online para a solução do problema 

dos k-Servos. Ao modelar este problema abstrato como um problema de decisão sequencial, 

foi possível utilizar técnicas de aprendizado por reforço na solução. Como os recursos utiliza-

dos pelo Q-Learning crescem exponencialmente com a quantidade de estados e ações, a solu-

ção exclusivamente baseada em reforço foi testada apenas em problemas menores, e foi esta-

belecida também uma solução hierarquizada, parte utilizando aprendizado por reforço e parte 

utilizando uma estratégia gulosa para o caso de problemas de maior porte. 

Em [Aranibar, 2009] foi desenvolvido um novo paradigma de aprendizado para sistemas 

multi-agentes, utilizando aprendizado por reforço, denominado aprendizado por reforço com 

valores de influência. Ele incorpora a dinamicidade do sistema quando vários agentes atuam 

simultaneamente em um mesmo ambiente, compartilhando informações, de modo que o sis-

tema como um todo chegue num equilíbrio, onde as experiências de cada agente são utiliza-

das para a atualização dos pares estado-ação de todos os agentes, desenvolvendo o algoritmo 

IVQ-Learning. 
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Em [Lima Junior, 2009], o algoritmo Q-Learning foi utilizado para aprimorar o desem-

penho das metaheurísticas GRASP e Algoritmo Genético, tanto como estratégia de explora-

ção quanto de explotação, na resolução do problema do caixeiro viajante. No caso do 

GRASP, o Q-Learning atua na construção de soluções iniciais na fase construtiva da meta-

heurística, enquanto no caso do AG, não apenas a população inicial é gerada pelo Q-Learning 

como o mesmo está on-line no sistema, seus Q-valores sempre alterados pela solução elite da 

população. 

4.6  Considerações finais 

Neste capítulo, foi feita uma definição breve do que a aprendizagem por reforço represen-

ta. Posteriormente, houve uma caracterização rápida dos problemas de decisão seqüencial, 

enfatizando os problemas de aprendizagem por reforço. Na seqüência, alguns dos métodos 

utilizados para a resolução de problemas de aprendizagem por reforço foram mostrados, dan-

do ênfase ao algoritmo Q-Learning. Encerrando, algumas aplicações da aprendizagem por 

reforço foram citadas. 
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5  MÉTODO PROPOSTO 

Nos capítulos anteriores foi feita uma base teórica sobre classificação de padrões, máqui-

nas de vetor de suporte, máquinas de comitê e aprendizagem por reforço. Neste capítulo, será 

explicado como que um comitê gerado por Adaboost pode conter classificadores desequili-

brados, e como podemos utilizar o Q-Learning para solucionar este problema, compondo o 

que chamamos de Q-Boost. 

5.1  Problema 

Como foi dito anteriormente, a hipótese final gerada por Adaboost não leva em conside-

ração alguns fatores que podem ser importantes em problemas de classificação complexos. 

Para demonstrar a problemática que há mesmo com classificadores extremamente otimi-

zados, como as máquinas de vetor de suporte, foram efetuados alguns testes, através dos quais 

obtivemos a figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Teste com SVM quadrática 
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Observamos que no teste acima, pelo uso do método LS, todos os exemplos do conjunto 

de entrada são vetores de suporte. Uma problemática similar à existente na figura 5.1 pode ser 

demonstrada com mais clareza no caso hipotético da figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Exemplo de classificação linear 

Avaliando a figura 5.2, em que o modelo de classificação é um hiperplano, como numa 

SVM que não faz uso das funções de núcleo. Num primeiro momento, o classificador gerado 

para este conjunto de entrada é a linha contínua. Pelo funcionamento de Adaboost, isso signi-

fica que os dois exemplos mais escuros à esquerda da linha não serão classificados correta-

mente, serão considerados exemplos mais difíceis e, portanto, haverá um aumento nos seus 

pesos e uma diminuição nos pesos dos exemplos corretamente classificados, o que implica 

numa maior possibilidade de que estes exemplos estejam no conjunto de treinamento dos pró-

ximos classificadores. 

Num momento futuro, após mais algumas iterações, e uma maior discrepância dos pesos, 

os dois exemplos anteriormente citados foram selecionados para o conjunto de treinamento, 

enquanto os dois exemplos mais claros no meio não foram. Nesse caso, o classificador deverá 

ser mais parecido com o da linha pontilhada, em que os exemplos mais claros não são corre-

tamente classificados. Como, neste momento, os pesos dos exemplos mais claros que haviam 

sido classificados com precisão no primeiro momento, são consideravelmente menores, o erro 

apontado por Adaboost será menor, logo, o valor de β deste classificador será maior do que, 

por exemplo, o primeiro classificador. Todavia, o classificador da linha contínua é efetiva-

mente menos importante que o classificador da linha pontilhada? 
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Isso mostra que um classificador pode estar sobre-especializado, devido a uma amostra-

gem desequilibrada do seu conjunto de treinamento, mas ainda ser de fato útil na classificação 

de dados numa determinada área do espaço de entrada, ou que um outro desequilíbrio na dis-

tribuição das classes dentro do conjunto de treinamento faça com que o classificador seja in-

capaz de detectar uma classe com menos exemplos. 

Em acréscimo, em [Wickramaratna, Holden e Buxton, 2001] é dito que o uso de SVM 

como classificador fraco para um comitê gerado por Adaboost não é uma boa escolha, visto 

que o desempenho do classificador reforçado diminui com o aumento da quantidade de classi-

ficadores base do ensemble. 

Dessa forma, o classificador ser formado por um ensemble de SVM pode prejudicar o de-

sempenho da hipótese final. Foi aceito o desafio de utilizar uma estrutura inteligente adicio-

nal, treinada utilizando técnicas de aprendizado por reforço, para solucionar o problema. 

5.2  Modelagem inicial 

O primeiro ponto da modelagem do problema foi a decisão do algoritmo de treinamento 

do agente inteligente. Considerando a gama de problemas em que já foi utilizado, foi simples 

efetuar a escolha pelo Q-Learning. Como já foi mencionado anteriormente, o classificador 

base utilizado é um comitê de SVM gerado pelo algoritmo Adaboost. 

Para que o Q-Learning, que é aplicado para problemas de decisão sequencial, seja utili-

zado em problemas de classificação de padrões, é necessário fazer ajustes na modelagem do 

problema. Ou se trabalha a classificação como problema de decisão sequencial, ou se faz o 

oposto. A primeira abordagem pensada foi de fazer a primeira, modelando a classificação de 

padrões como um problema de decisão sequencial. 

Neste caso o algoritmo Q-Learning atuaria como forma de efetuar um aprimoramento na 

classificação de um comitê gerado através do algoritmo Adaboost, através de uma escolha 

inteligente dos classificadores fracos, fazendo com que o mais apto deles para um dado e-

xemplo de entrada seja o responsável pela classificação do mesmo. 

 Essa aptidão seria observada através de medidas de correlação ou de proximidade, to-

mando como referências os exemplos do conjunto de treinamento, que seriam os estados. As 

ações do sistema seriam os classificadores fracos treinados por Adaboost, e a política a ser 

gerada seria a escolha ótima dos classificadores para cada estado, tendo por consequência 
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uma divisão do espaço de entrada de acordo com a precisão de cada um dos classificadores 

fracos. 

Esta avaliação do uso de Q-Learning teve inspiração em trabalhos da área de controle que 

usam a aprendizagem por reforço em suas estratégias de controle, como forma de escolha 

entre controladores. O exemplo mais claro desta aplicação de aprendizagem por reforço está 

em [Diniz et al., 2010], se observa o uso do algoritmo Q-Learning no controle de um sistema 

de tanques, em que o agente inteligente era responsável por definir se, para um determinado 

estado, o qual era determinado a partir do sinal de erro do sistema, o sinal de controle deveria 

vir de um controlador PID, de um controlador neural ou de um controlador fuzzy. 

Esta abordagem não chegou a ser implementada porque ao analisar mais profundamente a 

proposta, é possível perceber que a classificação propriamente dita não se daria em forma de 

comitê, perdendo então algumas das características que esses conjuntos de classificadores 

fornecem. Assim, foi gerada uma outra abordagem, na qual a atuação de Q-Learning se dá em 

todo o comitê de classificadores, expandindo a participação do algoritmo Adaboost. 

5.3  Q-Boost 

Nesta nova abordagem, que foi denominada Q-Boost, alguns elementos da relação entre o 

comitê de classificadores e o agente inteligente foram revistos. Classificadores desequilibra-

dos têm desempenho imprevisível, como o descrito no na figura 5.1, então ao invés de esco-

lhê-los caso a caso se tornou necessário encontrar uma forma mais apropriada de intervir no 

comitê, de forma reduzir o impacto desses desequilíbrios.  

Além disso, dada a dificuldade de estabelecer situações de decisão sequencial em pro-

blemas de classificação de padrões, a forma de visualizar o problema também foi reconside-

rada, avaliando-se a possibilidade de adaptar o Q-Learning às necessidades do momento. 

Analisando a estrutura dos comitês criados por Adaboost, é possível observar que há uma 

informação representativa da relevância de cada classificador na hipótese final, que o algorit-

mo define de acordo com o desempenho nos testes de validação, o vetor β. Dessa forma, bus-

cou-se encontrar uma forma de alterar os valores desse vetor, ajustando os possíveis desequi-

líbrios. 

Como esta é a informação mais importante nessa nova abordagem, é justo que o vetor β 

atual do comitê seja a representação do estado do sistema. Para que isso fosse possível, foi 



 

58 

 

necessário efetuar uma discretização no intervalo de valores possíveis de β. Levando em con-

sideração que esses valores são utilizados diretamente na combinação linear que calcula a 

hipótese final, percebe-se como são sensíveis a alterações bruscas, logo, convencionou-se que 

o espaço discretizado teria passo de 0,025. 

Outra restrição colocada foi relativa à extensão do espaço de β. Interpretando o vetor β 

como uma distribuição sobre os classificadores fracos, a soma dos seus valores deve ser sem-

pre igual a 1. Assim sendo, o valor máximo permitido em nosso método para o β de um clas-

sificador, seguindo um princípio de votação, foi o de metade do valor máximo mais um passo, 

indicando que, caso um classificador venha a ter esse nível de relevância, é necessário que os 

outros discordem, e com um nível maior de segurança sobre sua resposta, para que a indica-

ção deste não seja a hipótese final. 

Então o agente é responsável por manipular o comitê para encontrar a melhor classifica-

ção possível, e os estados são os possíveis valores do vetor β, temos como ações as modifica-

ções propriamente ditas no vetor β. Ainda observando este vetor como uma distribuição sobre 

o comitê, é necessário que essas modificações mantenham o somatório dos pesos em 1. 

A forma encontrada para modelar as ações de forma a satisfazer essas restrições foi so-

mando e subtraindo simultaneamente de dois elementos diferentes do vetor β, em apenas um 

passo de discretização para um bom nível de precisão. O estado inicial do sistema é o vetor β 

recebido de Adaboost truncado para a adequação no espaço de estados. Daí então acontece o 

treinamento e com ele os ajustes na matriz Q e no vetor β, e os estados finais são determina-

dos a partir de uma taxa objetivo de classificação. Para diminuir a quantidade total de ações 

do sistema, foi preferido fazê-lo de forma a alterar apenas um par de valores de β por instante 

de tempo.  

Assim sendo, tanto a quantidade de estados do sistema quanto a quantidade de ações dis-

poníveis para o agente são funções da quantidade de classificadores do sistema, funções essas 

que serão melhor explicadas na próxima seção. O método proposto, então, agrega dois algo-

ritmos os quais não foram encontrados em soluções de qualquer sorte na literatura, Adaboost 

e Q-Learning. Aplicando o segundo como forma de aprimoramento do primeiro chegamos ao 

Q-Boost. É possível visualizar a organização do método na figura 5.3 e um pseudocódigo da 

execução de Q-Boost na tabela 5.A. 
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Figura 5.3 - Organização do classificador 

 

 Entradas do algoritmo 

r, função de retorno 
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Fim 

Tabela 5.A - Algoritmo Q-Boost 
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6  RESULTADOS 

Aqui serão detalhados os experimentos efetuados neste trabalho, tanto os preliminares 

quanto os finais, todos eles executados no ambiente MATLAB. 

Os testes preliminares, após a definição da modelagem do sistema de aprendizado por re-

forço, foi de fazer a contabilização dos estados e ações possíveis. A contabilização de quantos 

e quais são os estados foi feita através de uma avaliação de todas as possibilidades dentro dos 

limites estabelecidos, da quantidade especificada de classificadores e do passo de discretiza-

ção do espaço. A elevadíssima quantidade de estados fez com que só fosse possível fazer essa 

contabilização para problemas com até sete classificadores fracos. Foi necessário fazer isso 

para que a todas as combinações fosse dado um índice, correspondente à sua linha na matriz 

dos Q-valores. 

Para a quantidade de ações, o procedimento foi bem mais simples, visto que no modelo 

cada ação apenas incrementa um valor e decrementa outro. Assim sendo, a quantidade de a-

ções é um arranjo, dos componentes do comitê tomados dois a dois. A cada par desse arranjo 

também foi dado um índice, correspondente à sua coluna na matriz dos Q-valores. 

O modelo implementado como descrito acima foi testado em quatro conjuntos de dados 

diferentes, todos considerados benchmarks em classificação de padrões: BUPA Liver Disor-

ders, Credit Approval, Ionosphere e Iris. Eles podem ser encontrados no repositório mantido 

pela Universidade da Califórnia, Irvine, o UCI Machine Learning Repository [Asuncion e 

Newman, 2007]. Neste repositório podem ser encontrados não apenas os conjuntos aqui utili-

zados, mas inúmeros outros conjuntos para os diversos tipos de problemas de aprendizado de 

máquina. 

O conjunto BUPA Liver Disorders é composto por informações de indivíduos adultos do 

sexo masculino relativas ao funcionamento do fígado. Seu nome, além do problema tratado, 
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vem de seus criadores, que efetuaram os testes, o BUPA Medical Research Ltd. Cinco de seus 

seis atributos são resultados de testes sanguíneos, todos sensíveis a problemas no fígado liga-

do ao alto consumo de álcool enquanto o último é uma média da quantidade de unidades de 

aproximadamente 250 ml - as chamadas half-pints - o indivíduo consume por dia. São 345 

amostras, e o problema envolve identificar quais os indivíduos mais propensos a ter proble-

mas no funcionamento do fígado. 

O conjunto Credit Approval [Quinlan, 1992] é composto de 690 amostras de aplicações 

de cartões de crédito. A fonte dessas informações é confidencial e os nomes e valores dos 

atributos foram alterados para símbolos sem maior significado para a proteção da confidencia-

lidade dos dados. Como há vários atributos nominais, tanto com poucas possibilidades quanto 

com muitas possibilidades, utilizamos uma versão pré-processada na qual, para cada valor 

possível de cada atributo nominal, foi criado um atributo, contendo dois valores, acusando a 

presença ou ausência daquele valor daquele atributo. Logo, o problema deixa de ter 15 dimen-

sões e passa a ter 47. Também seria possível simplesmente transformar as letras e símbolos 

em valores numéricos, mas ao essa simplificação ser efetuada poderia ocorrer uma alteração 

significativa e indesejada na dinâmica do conjunto de dados. 

O conjunto Ionosphere contém informações de radar coletadas em Goose Bay, Labrador. 

São dezesseis antenas de alta frequência tentando colher informações de elétrons livres na 

ionosfera. A aquisição de dados foi feita pelo Grupo de Física Espacial do Laboratório de 

Física Aplicada do campus de Laurel, Maryland da Universidade Johns Hopkins. São 351 

amostras com 34 atributos contínuos, sendo a divisão de classes entre retornos bons e ruins. 

Os retornos bons indicam evidência de alguma espécie de estrutura na ionosfera, enquanto os 

retornos ruins são retornos de radar que simplesmente atravessaram a ionosfera. Em [Sigillito 

et al, 1989] são dadas as especificações sobre o pré-processamento dos dados dos radares para 

que se chegasse ao conjunto na forma em que foi distribuído. 

O conjunto Iris é possivelmente o conjunto de dados mais conhecido e utilizado na litera-

tura para avaliação de sistemas de classificação de padrões desde sua primeira aparição em 

[Fisher, 1950]. São 150 amostras de flores, igualmente distribuídas em três classes, cada a-

mostra com quatro atributos, indicativos de medições efetuadas nas flores: o comprimento das 

sépalas, a largura das sépalas, o comprimento das pétalas e a largura das pétalas. As três clas-

ses são diferentes espécies da família Iris: Iris-setosa, Iris-versicolour e Iris-virginica. Para 

transformá-lo num problema binário, modificamos a informação de forma a agrupar as classes 
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setosa e virginica e separá-las da classe versicolour. Dessa forma, a dificuldade na separabili-

dade entre as classes se mantém. 

Em todos os testes, com todos os conjuntos de dados, foi utilizada a técnica da validação 

cruzada, com cinco partições, para fazer uma avaliação mais completa do desempenho de 

classificação sobre o conjunto. As seguintes variações foram testadas: comitê com três, quatro 

e cinco classificadores; 1000 e 2000 episódios de Q-Learning. Em cada teste, foi contabiliza-

do também o desempenho do comitê antes e depois da intervenção de Q-Learning, ou seja, 

como Q-Boost, e para cada Q-Boost seu Adaboost correspondente, para comparação. 

O primeiro conjunto testado foi o Iris, pela sua simplicidade, como forma de pôr a prova 

o funcionamento básico do método. Os resultados alcançados, em termos de taxa de acerto 

médio e desvio-padrão, estão a seguir, na figura 6.1: 

 

Figura 6.1 - Porcentagens de acerto nos testes Iris 

Pode-se facilmente verificar que, salvo no teste com cinco classificadores, em que houve 

um classificador ajustado pelo Q-Learning, tivemos em todos outros os casos desempenho 

bastante similar, havendo apenas uma leve diminuição no desvio-padrão nos testes de Q-

Boost. 

O segundo conjunto testado foi o Ionosphere. Dada a velocidade de convergência nesses 

testes, a coleta de resultados foi estendida até o caso com seis classificadores. Os gráficos da 

figura 6.2 mostram o que foi alcançado. 
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Figura 6.2 - Porcentagens de acerto nos testes Ionosphere 

É perceptível que nestes testes houve grande desequilíbrio nos comitês para casos com 

mais de três classificadores, o que pode ser percebido pela barra de erro, proporcional ao des-

vio-padrão obtido. Nesses casos, pode-se observar tanto um ganho relativo de acerto de clas-

sificação quanto, principalmente uma diminuição relativa no desvio-padrão nos cinco conjun-

tos da validação cruzada, o que indica que os comitês de cada teste estão mais equilibrados. 

O terceiro conjunto testado foi o Credit Approval. O pré-processamento já anteriormente 

explicado gerou um aumento na quantidade de atributos do problema, acarretando numa len-

tidão na convergência. Alguns parâmetros do Q-Learning foram alterados buscando uma ace-

leração no processo, mas esse objetivo não foi alcançado. A figura 6.3 mostra os resultados: 
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Figura 6.3 - Porcentagens de acerto nos testes Credit Approval 

É possível verificar que os mesmos padrões encontrados nos testes com o conjunto Io-

nosphere são encontrados também nos testes com o conjunto Credit Approval, relativos ao 

aprimoramento na média de acerto nos casos em que há diminuição no desvio-padrão. 

Por fim, o conjunto BUPA Liver Disorders foi escolhido para o quatro teste por se tratar 

de um problema complexo da área biomédica, área essa que ainda não havia sido tratada até 

então. A figura 6.4 mostra os resultados alcançados nos testes, para três a cinco classificado-

res. 

 

Figura 6.4 - Porcentagens de acerto nos testes BUPA Liver Disorders 
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É possível observar que este conjunto têm uma dinâmica de decisão bem mais complexa, 

gerando taxas de acerto menores e desvios-padrão maiores. Ainda assim é possível verificar a 

atuação de Q-Learning nos casos onde há desequilíbrio mais aparente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que os objetivos propostos 

foram alcançados. Foi efetivamente construído um classificador de padrões composto por um 

comitê de máquinas de vetor de suporte posteriormente alterado pela sua experiência de clas-

sificação através da aprendizagem por reforço. 

Neste trabalho foi proposto que, após a utilização do algoritmo Adaboost fosse treinado 

um agente inteligente adicional, através do algoritmo Q-Learning, que fizesse ajustes no vetor 

β, gerando o método Q-Boost. Como esses ajustes são efetuados sem que haja um conheci-

mento prévio do agente de quais seriam os bons e maus ajustes, a dinâmica da aprendizagem 

por reforço se mantém. 

Vários trabalhos que tratam de Adaboost [Freund e Schapire, 1997] [Schapire, 1990] ci-

tam a expectativa de que o desempenho de classificação seja aprimorado com o aumento do 

tamanho do comitê. Já em [Wickramaratna, Holden e Buxton, 2001] é dito que o desempenho 

de classificação de comitês gerados por Adaboost em SVM piora com o aumento na quanti-

dade de classificadores. 

Embora os testes efetuados não permitam concordar completamente com nenhuma das 

duas afirmações, foi percebido que nos casos com mais classificadores houve maior surgi-

mento de classificadores desequilibrados. Exatamente por este motivo foram os testes em que 

houve uma maior atuação da aprendizagem por reforço, ajustando o vetor β e dando maior 

importância aos componentes equilibrados na hipótese final. 

Logo, se o surgimento dos desequilíbrios pode ser considerado uma demonstração do que 

é afirmado em [Wickramaratna, Holden e Buxton, 2001], os ajustes efetuados fazem com que 

o desempenho melhore, se aproximando do teoricamente esperado em ensembles, principal-

mente nos testes com o conjunto BUPA Liver Disorders. 
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Entre os problemas encontrados durante o trabalho, destaca-se a questão da eficiência 

computacional. Para cada teste efetuado foram gerados cinco comitês e houve cinco execu-

ções do Q-Learning, uma para cada partição da validação cruzada fazendo com que cada teste 

demandasse bastante tempo para se chegar aos resultados. Foram tentadas alternativas para 

acelerar a convergência do algoritmo, todas infrutíferas. Também devido a essa questão que 

os testes se limitaram a 1000 e 2000 episódios, sendo inviável tentar valores maiores. 

Análises entre os casos em que a atuação de Q-Learning resultou numa melhora real do 

desempenho e os casos em que isso não aconteceu mostraram que há uma relação direta entre 

o desempenho inicial do comitê e o aprimoramento que o método proposto possibilita. Quan-

do a taxa de acerto utilizando o vetor β inicial era muito próxima da taxa objetivo, a pequena 

margem de ajuste resultante não causava maiores diferenças em termos de generalização. Por 

outro lado, quando havia uma distância muito grande entre esses desempenhos as restrições 

dos testes não permitiram que os estados finais fossem alcançados, ou seja, sem aprimora-

mento. Destas duas situações resultam os resultados no gráfico em que há uma leve queda no 

desempenho de generalização. 

Contribuições 

As contribuições deste trabalho estão principalmente na discussão de como um ensemble 

pode conter classificadores desequilibrados, que não contribuem positivamente para a hipóte-

se final e resultam em falhas de classificação. O trabalho propõe uma forma de lidar com esse 

problema através da aprendizagem por reforço, ajustando parâmetros do comitê para evitar 

que esses desequilíbrios prejudiquem a hipótese final de classificação. 

Além disso, é uma contribuição importante deste trabalho mostrar que é possível utilizar 

aprendizado por reforço em problemas de classificação de padrões, algo que não foi encontra-

do em momento algum na literatura. Muito embora já seja uma técnica de aprendizado de 

máquina bem conhecida, a aprendizagem por reforço ainda não foi devidamente testada em 

todas as suas possibilidades e este trabalho é mais um passo para que se tenha a devida abran-

gência do que é ou não é possível de se fazer com a aprendizagem por reforço. 

Também vale recordar que o classificador base utilizado neste trabalho é um comitê de 

SVM criado por Adaboost, e que é uma possibilidade a mais para trabalhos futuros a utiliza-

ção de nosso método, ou algo similar, em outros tipos de classificadores base. 
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Trabalhos futuros 

Possibilidades em trabalhos futuros que tratem dos problemas acima mencionados envol-

vem seguir o mesmo caminho trilhado em [Lima Júnior, 2005], gerando uma abordagem hí-

brida, que use o Q-Learning em alguns momentos apenas, usando alguma outra técnica nas 

outras ocasiões. 

Uma vez que a questão da velocidade seja resolvida, outra possibilidade de trabalho futu-

ro é a possibilidade de fazer esses ajustes em tempo real, substituindo o treinamento offline do 

Q-Learning que está presente no método proposto por um treinamento online, em que o a-

prendizado do agente continua durante a utilização do classificador de padrões. 

Por fim, este trabalho buscou desde o princípio uma solução que utilizasse aprendizado 

por reforço por acreditar na possibilidade de integração da mesma com a classificação de pa-

drões, mas outros trabalhos futuros incluem outros tipos de soluções para os problemas aqui 

mencionados. 
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APÊNDICE 

Neste anexo estão as tabelas contendo os resultados numéricos dos experimentos comen-

tados no capítulo 6. 

Conjunto de dados Ionosphere: 

Taxa 
acerto 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 92,6 92,59 95,15 95,16 

4 clas. 93,44 88,58 86,31 76,96 

5 clas. 90,04 80,67 91,17 89,47 

6 clas. 90,59 82,31 90,6 76,39 

 

Desvio-
padrão 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 0,0184 0,0212 0,0079 0,0191 

4 clas. 0,0436 0,1179 0,1574 0,1788 

5 clas. 0,0529 0,1282 0,0275 0,0431 

6 clas. 0,0219 0,1174 0,0541 0,0978 

Conjunto de dados Iris: 

Taxa 
acerto 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 95,33 96 94 94,67 

4 clas. 94,67 94,67 94 94,67 

5 clas. 94 92 93,33 91,33 

 

Desvio-
padrão 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 0,0558 0,0596 0,0365 0,038 

4 clas. 0,0298 0,0298 0,0548 0,0606 

5 clas. 0,0279 0,0298 0,0527 0,0691 
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Conjunto de dados Credit Approval: 

Taxa 
acerto 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 84,84 84,69 85,31 85,3 

4 clas. 85,6 85,3 84,38 82,99 

5 clas. 85,61 85,76 86,83 82,22 

 

Desvio-
padrão 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 0,04 0,043 0,0331 0,0336 

4 clas. 0,0296 0,0274 0,0422 0,0608 

5 clas. 0,0172 0,0231 0,0205 0,041 

 

Conjunto de dados BUPA Liver Disorders: 

Taxa 
acerto 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 66,09 66,38 67,83 66,09 

4 clas. 66,09 64,64 68,41 62,9 

5 clas. 68,7 62,32 68,12 66,38 

 

Desvio-
padrão 

1000ep. Base1000 2000ep. Base2000 

3 clas. 0,0454 0,0279 0,0361 0,043 

4 clas. 0,0585 0,0729 0,0574 0,0243 

5 clas. 0,0845 0,1018 0,0552 0,0527 

 




