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Resumo

O principal objetivo deste trabalho é investigar a viabilidade da aplicação de técnicas

de combinação de agrupamentos (comitês de agrupamento) a dados de expressão

gênica. Mais especificamente, serão realizados experimentos com três métodos di-

ferentes de comitês de agrupamentos que vêm sendo bastante usados na literatura:

matriz de co-associação, re-rotulagem e votação, e comitês baseados em particiona-

mento de grafo. A entrada para esses métodos de combinação serão as partições gera-

das por três algoritmos de agrupamento, os quais representam diferentes paradigmas:

k-médias, Expectation-Maximization (EM), e o algoritmo hierárquico com ligação

média. Todos esse algoritmos vêm sendo amplamente utilizados no contexto de

dados de expressão gênica. De forma geral, os resultados obtidos indicam um de-

sempenho superior das técnicas de comitês em relação às técnicas de agrupamento

individuais, principalmente no contexto de comitês heterogêneos, isto é, comitês

formados por partições base geradas por diferentes algoritmos de agrupamentos.
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Abstract

The main goal of this work is to investigate the suitability of applying cluster en-

semble techniques (ensembles or committees) to gene expression data. More speci-

fically, we will develop experiments with three different cluster ensembles methods,

which have been used in many works in literature: co-association matrix, re-labeling

and voting, and ensembles based on graph partitioning. The inputs for these me-

thods will be the partitions generated by three clustering algorithms, representing

different paradigms: k-means, Expectation-Maximization (EM), and hierarchical

method with average linkage. These algorithms have been widely applied to gene

expression data. In general, the results obtained with our experiments indicate

that the cluster ensemble methods present a better performance when compared

to the individual techniques. This happens mainly for the heterogeneous ensem-

bles, that is, ensembles built with base partitions generated with different clustering

algorithms.
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Motivação

Atualmente, a disciplina que estuda meios computacionais para resolver problemas

da Biologia Molecular é chamada de Bioinformática ou Biologia Computacional

(Baldi and Brunak 2001; Setúbal 2003; Souto et al. 2003). Dentre a variedade de

problemas da Biologia Molecular em que a Bioinformática pode ser empregada, neste

trabalho destacamos o problema da análise de dados de expressão gênica. A análise

de dados de expressão gênica é de grande interesse para Biologia, pois pode fornecer

informações importantes sobre o estado de uma célula, uma vez que as mudanças na

fisiologia de um organismo são geralmente acompanhadas por mudanças nos padrões

de expressão de seus genes (Alberts et al. 2004).

De fato, as técnicas atuais de medição da expressão gênica possibilitam que a

expressão de milhares de genes possa ser medida em um único experimento (Abbott

1999). Isso tem levado a geração de grandes quantidades de dados extremamente

complexos, os quais precisam ser analisados com o objetivo de se extrair informações

úteis. Em geral, a análise desses dados vem sendo feita através de algoritmos não-

supervionadas de Aprendizado de Máquina; também chamados de algoritmos de
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 2

agrupamento (Tamayo et al. 1999; Golub et al. 1999; Alizadeh et al. 2000; Souto

et al. 2003; Liew and Yang 2005; Kumar et al. 2005).

Por exemplo, historicamente, a classificação de tipos de câncer (tumores) de-

pendeu dos esforços dos biólogos que buscavam estabelecer, baseados em suspeitas,

as subclasses de um determinado tumor. Porém, ainda não existem métodos sis-

temáticos bem fundamentados que auxiliem nessa tarefa. Um passo nessa direção

surgiu com a idéia de analisar os dados da expressão gênica dos tumores por meio

de algoritmos de agrupamento e, a partir dessa análise, embasar melhor as decisões

(Golub et al. 1999; Alizadeh et al. 2000; Bittner et al. 2000; Inamura et al. 2005).

A análise de agrupamento de um conjunto de dados, em geral, envolve repeti-

das execuções de diferentes algoritmos com inicializações aleatórias, seguida pela

seleção de uma solução individual, de acordo com um critério de otimização definido

pelo usuário (Jain and Dubes 1988). Entretanto, em lugar de apenas selecionar a

“melhor” partição como solução, trabalhos recentes vêm mostrando que a com-

binação na forma de comitê (ensemble) das diferentes partições geradas pode, na

maioria da vezes, produzir melhores resultados em termos de estabilidade e a ro-

bustez (Frossyniotis, Pertselakis, and Stafylopatis 2002; Zeng et al. 2002; Strehl and

Ghosh 2002; Dimitriadou, Weingessel, and Hornik 2003; Dudoit and Fridlyand 2003;

Greene et al. 2004; Hu and Yoo 2004; Kuncheva 2004). Na verdade, essa idéia de

combinação de modelos já vinha sendo aplicada com sucesso no contexto de algorit-

mos de Aprendizado de Máquina supervisionados (Breiman 1996; Dietterich 2000;

Kuncheva 2004).

Motivado pelo que foi discutido anteriormente, nesta dissertação será apresen-

tado um estudo emṕırico sobre o uso de técnicas de comitês de agrupamento apli-

cadas a dados de expressão gênica derivados de tumores. Uma outra motivação para

este estudo é o fato de haver, na literatura, poucos trabalhos em que esse tema é
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abordado (Monti et al. 2003; Hu and Yoo 2004; Dudoit and Fridlyand 2003).

1.2 Objetivos e Abordagem

Como já mencionado, o principal objetivo deste trabalho é investigar a viabilidade da

aplicação de técnicas de combinação de agrupamentos (comitês de agrupamentos) a

dados de expressão gênica. Mais especificamente, serão realizados experimentos com

três métodos diferentes de comitês de agrupamentos que vêm sendo bastante usados:

matriz de co-associação (Fred and Jain 2005), votação (Dimitriadou, Weingessel, and

Hornik 2003), e comitês baseados em particionamento de grafos (Strehl and Ghosh

2002). A entrada para esses métodos de combinação serão as partições geradas

por três algoritmos de agrupamento, os quais representam diferentes paradigmas:

k-médias, Expectation-Maximization (EM), e o algoritmo hierárquico com ligação

média. Todos esse algoritmos vêm sendo amplamente utilizados no contexto de

dados de expressão gênica (Monti et al. 2003; Quackenbush 2001; Slonim 2002;

Alizadeh et al. 2000).

Nos experimentos, serão consideradas três bases dados, geradas a partir de da-

dos de expressão gênicas de tumores: Leukemia, Novartis Multi-Tissue, e St. Jude

Leukemia (Golub et al. 1999; Su et al. 2002; Yeoh et al. 2002). Como essas bases

de dados são rotuladas com as classes de cada instância, será posśıvel, entre ou-

tras coisas, analisar a capacidade dos algoritmos de agrupamento de encontrar a

“verdadeira” estrutura dos dados (Jain, Murty, and Flynn 1999).

Para avaliar os resultados obtidos, será utilizado o k-fold crossvalidation adap-

tado para os métodos não-supervisionados (Costa Filho, de Carvalho, and de Souto

2003). Nesse contexto, a acurácia obtida com o k-fold cross-validation será avaliada

por meio de um ı́ndice externo, que mede a concordância entre os resultados obtidos
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pelo agrupamento e uma classificação dos dados conhecida a priori (Jain and Dubes

1988). Por último, a fim de se detectar diferenças estatisticamente significativas nos

resultados obtidos com os diferentes métodos, será aplicado o teste de hipóteses para

médias iguais (Dietterich 1998).

1.3 Estrutura do trabalho

O restante deste trabalho está dividido em cinco caṕıtulos.

• Caṕıtulo 2: são apresentados alguns conceitos de expressão gênica necessários

ao entendimento do trabalho. Neste caṕıtulo também são revisados trabalhos

relacionados ao tema desta dissertação.

• Caṕıtulo 3: são descritos os métodos computacionais usados no trabalho.

Sendo eles, os métodos de agrupamento individuais e os métodos de com-

binação de agrupamento.

• Caṕıtulo 4: este caṕıtulo apresenta as bases de dados e a descrição dos ex-

perimentos realizados. Ainda nesse caṕıtulo, é apresentada a metodologia de

validação usada no trabalho.

• Caṕıtulo 5: são apresentados os resultados e é feita uma discussão sobre os

mesmos.

• Caṕıtulo 6: são apresentadas as conclusões do trabalho e indicações para tra-

balhos futuros.



Caṕıtulo 2

Análise de Dados de Expressão
Gênica

Este caṕıtulo fornece o embasamento teórico do problema que está sendo abordado.

A Seção 2.1 apresenta os principais conceitos de expressão gênica, tornando-se de

fundamental importância para o entendimento do trabalho. Na Seção 2.2 é descrita,

brevemente, uma das técnicas de medida de expressão gênica mais utilizada. Na

Seção 2.3 são apresentados alguns desafios computacionais para se trabalhar com

dados de expresão gênica. Trabalhos proximamente relacionados ao desenvolvidos

nesta dissertação são apresentados na Seção 2.4. Por fim, na Seção 2.4.1 a abordagem

usada no presente trabalho é comparada com as revisadas na seção anterior.

2.1 Expressão Gênica

Em todas as células de qualquer ser vivo existem estruturas responsáveis pela reg-

ulação da śıntese de protéına - pode-se dizer que as protéınas controlam todo o fun-

cionamento de um organismo. Essas estruturas são os ácidos desoxirribonucléicos

(DNA, do inglês DesoxyriboNucleic Acid), que também são responsáveis pela trans-

missão das caracteŕısticas hereditárias nos seres vivos (Alberts et al. 2004).

5
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A compreensão dessas estruturas de controle de śıntese protéica é a chave para

se entender o conceito de expressão gênica, que é o processo pelo qual trechos de

DNA (genes) são interpretadas na produção de protéınas. A expressão gênica é

constitúıda por duas etapas (Alberts et al. 2004):

• Transcrição: uma determinada parte do DNA é transcrito em uma molécula

de ácido ribonucléico (RNA, do inglês Ribonucleic Acid).

• Tradução: as moléculas de RNA são traduzidas em protéınas.

2.1.1 Transcrição (de DNA para RNAm)

Uma seqüência de DNA é composta de quatro bases nitrogenadas, denominadas

nucleot́ıdeos que são: Adenina (A), Timina (T), Guanina (G) e Citosina (C). Essas

bases se ligam na forma de pares através de pontes de hidrogênio, A se liga com

T, e C com G. O resultado dessas ligações é a formação de duas seqüências de

DNA complementares entre si - uma hélice de fita dupla (Figura 2.1). Fitas simples

de DNA podem ser encontradas apenas em condições especiais, podendo assim, se

ligarem a seqüências complementares em um processo chamado hibridização. Tal

processo é utilizado em muitas das técnicas da Biologia Molecular (Souto et al.

2003).

Figura 2.1: Estrutura de uma molécula de DNA



CAPÍTULO 2. ANÁLISE DE DADOS DE EXPRESSÃO GÊNICA 7

De maneira simplificada, pode-se dizer que a transcrição é a etapa de geração de

uma fita de RNA complementar à uma determinada região do DNA, ou seja, uma fita

de RNA gerada contém bases nitrogenadas complementares às bases da seqüência

de DNA (Figura 2.2). No ińıcio da transcrição, partes do DNA são utilizadas como

moldes para guiar a śıntese de moléculas de RNA. A transcrição produz três tipos

de RNA:

• RNAm (RNA mensageiro) que contém a seqüência que codifica a protéına.

• RNAt (RNA transportador) que leva os aminoácidos (os monômeros que for-

mam as protéınas) até os ribossomos, possibilitando a leitura da informação

contida no RNAm.

• RNAr (RNA ribossômico) que faz parte da estrutura dos ribossomos.

Figura 2.2: Processo de Transcrição

Para se produzir moléculas de RNAm, o gene que codifica a protéına é reconhe-

cido na molécula de DNA. A região do DNA onde o gene está localizado é desen-

rolada e suas fitas são separadas. A seqüência do gene é utilizada para formar uma
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fita de RNA que seja complementar à seqüência do gene. Nas células eucarióticas

(células que possuem membrana nuclear) o RNA produzido ainda necessita passar

por algumas transformações. Após essas transformações, o RNAm representa fiel-

mente uma parte da informação genética da célula. Essa informação será traduzida

em poĺımeros pertencentes a classes qúımicas radicalmente diferentes, as protéınas

(Alberts et al. 2004). Como será visto na subseção seguinte.

2.1.2 Tradução (de RNAm para Protéınas)

A estrutura básica de uma molécula de RNA é ligeiramente diferente do DNA, isso

acontece porque a base nitrogenada Uracila (U) substitui a Timina (T), porém as

outras três bases continuam sendo as mesmas - A, C e G (Alberts et al. 2004). Ao

contrário do DNA, o RNA é uma fita simples, o que o torna mais flex́ıvel podendo

seu esqueleto dobrar-se para permitir que uma parte da molécula forme ligações

fracas com outras partes da mesma molécula.

A segunda etapa da expressão gênica, chamada de tradução pode ser facilmente

interpretada observando-se a Figura 2.3. Nessa etapa, as fitas de RNAm geradas

na etapa de transcrição são lidas pelos ribossomos na razão de três nucleot́ıdeos

por vez, denominados de códon. O RNAt se encarrega de transportar o aminoácido

espećıfico de acordo com o seu códon complementar do RNAm. No final do processo,

têm-se uma cadeia de aminoácidos que dará origem a uma protéına espećıfica.

A protéına, é obtida pela união de aminoácidos em uma seqüência particular, que

adquire uma conformação espećıfica, formando uma estrutura tridimensional com

śıtios reativos em sua superf́ıcie (Alberts et al. 2004). Após a tradução, geralmente,

as protéınas ainda passam por algumas modificações para que possam exercer ade-

quadamente suas funções. As protéınas desempenham funções espećıficas, de acordo

com sua própria seqüência de aminoácidos que foram especificados geneticamente.
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Figura 2.3: Processo de Tradução

Acima de tudo, as protéınas são responsáveis por colocar em ação a informação

genética da célula.

2.2 Expressão Gênica: Experimentos

Existem duas abordagens para a avaliação da expressão gênica: a análise do trans-

criptoma e a análise do proteoma (Faceli, Carvalho, and de Souto 2005). A primeira

abordagem refere-se a análise feita a partir do produto da transcrição (RNAm), que

são intermediários no processo de produção de protéına. A segunda é baseada na

análise direta das protéınas obtidas no processo de expressão.

Embora a protéına seja o produto final da expressão de um gene, a análise

do proteoma possui um custo financeiro mais elevado. Sendo assim, as técnicas

mais baratas e utilizadas, atualmente, analisam a expressão de um gene a partir da

quantidade de RNAm correspondente à protéına, presente na célula. A quantidade

de RNAm em uma célula, ou conjunto de células, pode ser chamada de ńıvel de

expressão do gene (Alberts et al. 2004). As técnicas mais utilizadas para medir esse
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ńıvel de expressão são o microarray de DNA, Gene Chip (Lipshutz et al. 1999), SAGE

(Serial Analysis of Gene Expression) (D’Haeseleer, Liang, and Somogyi 1999) e Real

Time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) (D’Haeseleer,

Liang, and Somogyi 1999).

Muitas das técnicas anteriores podem ser utilizadas em estudos de genomas in-

teiros, na expressão de genes ativos, no ordenamento e sequenciamento dos genes,

na determinação de variantes genéticas, em diagnósticos de doenças e várias outras

aplicações. No caso da técnica de microarray (Figura 2.4), uma das técnicas mais

utilizadas, seu funcionamento básico é da seguinte maneira (Jain 2001): moléculas

de DNA complementar (cDNA) correspondentes aos genes cuja expressão deve ser

analisada são replicadas em um grande número de vezes. Em seguida, essas cópias,

chamadas de sondas são afixadas em pontos de uma lâmina (spots). Assim, uma

lâmina terá diversas cópias de cDNA colocadas lado a lado de maneira ordenada.

Cada spot conterá milhares de sondas DNA complementares que foram projetadas

para hibridizar com RNAm de um certo gene.

Para hibridizar com as sondas, as moléculas de RNAm são transcritas em DNA

complementar. Isso é necessário por causa da instabilidades das moléculas de RNA

que tendem a se degradar rapidamente. Para medir a quantidade de hibridização,

as moléculas de DNA complementar são marcadas com rótulos fluorescentes verdes

(Cy3 - corante verde), enquanto que as moléculas de DNA complementar, originadas

de moléculas de RNAm das células de controle, são marcadas com rótulos vermelhos

(Cy5 - corante vermelho).

O próximo passo é colocar as moléculas de DNA complementar de ambas células

na lâmina. Logo após um certo tempo a lâmina é lavada e as moléculas que não

hibridizaram são removidas. O resultado desse processo é uma imagem digital da

lâmina contendo a intensidade de todos os pontos. Essa imagem é processada por



CAPÍTULO 2. ANÁLISE DE DADOS DE EXPRESSÃO GÊNICA 11

Figura 2.4: Técnica de microarray

meio de métodos computacionais com o objetivo de calcular a intensidade obtida

para cada uma RNAm. A expressão de cada gene é calculada a partir da razão entre

o sinal medido em determinado instante de tempo (Cy3) e o sinal de controle (Cy5),

que é normalmente o sinal do instante zero. A Figura 2.5 apresenta uma imagem

obtida com microarray.

Algumas das aplicações da análise de expressão gênica são (Lubovac et al. 2001):

• Encontrar genes co-expressos, ou genes que participem do mesmo processo

biológico, como o ciclo de divisão mitótica (Eisen et al. 1998).

• Melhorar o diagnóstico de doenças, como o câncer (Brown et al. 2000).

• Descobrir redes regulatórias dos genes (D’Haeseleer, Liang, and Somogyi 1999).
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Figura 2.5: Imagem resultado da técnica de microarray

• Analisar a resposta das células em tratamento com um determinado medica-

mento (Dopazo et al. 2001).

Para cada objetivo espećıfico, são necessários diferentes tipos de experimentos.

Em geral, há dois tipos básicos de experimentos de expressão gênica (Costa Filho

2003). No primeiro tipo, os ńıveis de expressão de determinados genes são observados

através do tempo sob diversas condições. Este tipo de experimento é usado para

encontrar genes co-expressos e também para inferir redes regulatórias.

No segundo tipo de experimento, cada amostra de diferentes tecidos é conside-

rada uma instância, em que os atributos são constitúıdos pelos ńıveis de expressão

dos genes (Eisen et al. 1998). O resultado desse tipo de experimento pode ser usado

para auxiliar no diagnóstico de doenças ou na identificação de subclasses de câncer

(Golub et al. 1999; Alizadeh et al. 2000; Inamura et al. 2005). Neste trabalho,

as bases analisadas foram constrúıdas a partir de dados gerados por esse tipo de

experimento.
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2.3 Análise Computacional

As técnicas atuais usadas para medir o ńıvel de expressão gênica geram grandes

volumes de dados, tornando os meios convencionais de armazenamento, análise e

comparação de dados limitados (Quackenbush 2001; Slonim 2002; Souto et al. 2003).

De fato, a análise dessas grandes quantidades de dados só é viável por meio de uso

de métodos computacionais e estat́ısticos, principalmente os da área de Aprendizado

de Máquina (D’Haeseleer, Liang, and Somogyi 1999).

Dependendo do tipo de informação que se queira obter, algumas das aborda-

gens computacionais mais utilizadas na análise de dados de expressão gênica são as

seguintes (Sharan and Shamir 2002):

• Agrupamento: descoberta de padrões (grupos) nos dados que tenham um

significado biológico - por exemplo, identificação de subclasses de câncer ou

de grupos de genes que tenham a mesma função (Eisen et al. 1998; Heyer,

Kruglyak, and Yooseph 1999; Tamayo et al. 1999; Golub et al. 1999).

• Classificação: construção de classificadores, a partir dos dados rotulados, ca-

pazes de predizer o rótulo de uma nova instância - por exemplo, diagnóstico

de doenças e previsão da função de um determinado gene (Golub et al. 1999;

Alizadeh et al. 2000; Tamayo et al. 1999).

O foco desse trabalho está relacionado com a primeira abordagem. Do ponto

de vista de Aprendizado de Máquina, os valores de expressão medidos podem ser

organizados de várias maneiras (Souto et al. 2003). Pode-se organizar de forma que

cada gene possa ser visto como um exemplo (instância ou objeto), em que os ńıveis

de expressão nas várias condições representam cada uma dos atributos dos objetos.
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Outra maneira de representação é considerar cada experimento como um objeto,

em que os atributos são os valores da expressão para cada gene. Neste trabalho, os

dados utilizados apresentam caracteŕısticas da segunda forma de representação. Um

aspecto importante em relação a esse tipo de organização é a alta dimensionalidade

dos dados, causada pala grande quantidade de genes que são medidos, em contraste

com a pouca quantidade de amostras (objetos) (Souto et al. 2003). Além disso, a

maioria dessas bases de dados apresentam classes desbalanceadas o que dificulta sua

análise.

2.4 Revisão bibliográfica

O trabalho de Eisen et al. (1998) foi um dos pioneiros no estudo de técnicas de

agrupamento para dados de expressão gênica. Esse trabalho utiliza um método

de agrupamento hieráquico para agrupar os genes baseado na similaridade de seus

valores de expressão. Esses dados foram organizados de maneira em que cada gene

pode ser visto como um objeto, e os ńıveis de expressão medidos nas várias condições

representam cada uma das caracteŕısticas ou atributos do objeto. Nesta dissertação,

diferentemente de Eisen et al. (1998), as técnicas de agrupamento utilizadas agrupam

amostras de pacientes com câncer, baseados nas expressões de determinados genes.

A seguir, serão apresentados alguns trabalhos encontrados na literatura que estão

relacionados com o enfoque desta dissertação.

O trabalho de Golub et al. (1999) foi um dos primeiros trabalhos que utilizou

métodos de agrupamento dados para analisar dados de expressão gênica de doenças

como o câncer. Eles usaram mapas auto-organizáveis (SOM, do inglês Self-Organized

Maps) para agrupar 38 instâcias de dois tipos de leucemia bastante relacionadas

- leucemia mielóide aguda (AML, do inglês Acute Myeloid Leukemia) e leucemia

aguda linfoblástica (ALL, do inglês Acute Myeloid Leukemia). O conjunto de dados
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era formado por 11 objetos do tipo AML e 27 do tipo ALL. Os resultados obtidos

mostraram que a rede SOM foi eficiente em descobrir automaticamente as duas

categorias de leucemia. Os autores estenderam a descoberta de classes por meio de

uma busca por sub-classes mais refinadas. Para isso, foi utilizada uma rede SOM

para dividir os exemplos em quatro grupos. Subseqüentemente, obtiveram dados de

imuno-fenótipos dos objetos, em que encontraram quatro grupos que correspondiam

a AML, ALL-linhagem T e ALL-linhagem B.

Ainda no contexto de descoberta de subclasses de câncer, Alizadeh et al. (2000)

aplicaram técnicas de agrupamento a tumores de pacientes com linfoma difuso de

grandes células B (DLBCL, do inglês Diffuse Large B-cell Lymphoma). O conjunto

de dados era composto por 96 amostras de linfócitos, 72 de células normais e 24

de células malignas. Os autores aplicaram o algoritmo de agrupamento hierárquico

com ligação média e mostraram que há uma diversidade na expressão gênica entre

os tumores de paciente com DLBCL. Foram identificadas duas formas moleculares

distintas de DLBCL que tinham padrões de expressão gênica indicativa de estágios

distintos da diferenciação da célula B. De fato, esses dois grupos estão correlaciona-

dos com a taxa de sobrevivência dos pacientes, portanto isso confirma que os grupos

gerados são biologicamente significativos.

Em Bittner et al. (2000) foram utilizados dois métodos de agrupamento: o

método MDS (do inglês, MultiDimensional Scaling) que é baseado no algoritmo

de agrupamento hierárquico e um método não-hieráquico, chamado de CAST. Esse

métodos foram aplicados a uma base de dados composta de 31 amostras de melanoma.

Os métodos conseguiram identificar duas categorias de melanoma.

Atualmente, com o objetivo de melhorar a qualidade e a robustez dos agrupa-

mentos, estão sendo utilizadas técnicas de comitês de agrupamento. Alguns traba-

lhos encontrados na literatura utilizam técnicas de comitês para dados de expressão
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gênica. Por exemplo, no trabalho de Dudoit and Fridlyand (2003) seu principal obje-

tivo é identificar o número de grupos de cada base de dados, para isso são propostos

dois métodos inspirados no procedimento de bagging: o BagClust1 que combina os

resultados de múltiplas partições resultantes do procedimento de bootstrap através

de uma esquema de votação; e o BagClust2, que constrói uma nova matriz de simi-

laridade baseado na quantidade de vezes em que um par de objetos foram agrupados

juntos nos grupos gerados pelo bootstrap. Essa matriz de similaridade é então usada

como entrada para um algoritmo de agrupamento individual. Nesse trabalho foram

utilizados bases de dados artificiais e bases de dados de expressão gênica obtidas com

microarrays. O trabalho mostrou que os métodos de agrupamento bagged tiveram

médias de acurácia maiores do que os resultados obtidos com método de agrupa-

mento individual PAM (do inglês, Partitioning Around Medoid).

O trabalho de Zeng et al. (2002) propõe uma técnica meta-agrupamento para

extrair a informação dos resultados de diferentes técnicas de agrupamento. Cada

partição resultante dos algoritmos de agrupamento é representada por uma matriz

de distância individual. Essas matrizes são combinadas gerando uma única ma-

triz. Ao final, essa matriz é usada como entrada para o método hierárquico para

construção do meta-agrupamento. Esse método é aplicado a duas bases de da-

dos artificiais bi-dimensionais e a duas bases de dado reais: base de dados Íris e a

uma base de expressão gênica. As partições usadas como entrada para o algoritmo

meta-agrupamento foram produzidas pelos métodos de agrupamentos individuais:

k-médias, hierárquico com ligação média e o SOM.

No trabalho de Hu and Yoo (2004) é utilizada uma abordagem de meta-agrupamento

baseado em grafo que combina partições resultantes de vários algoritmos de agru-

pamento diferentes. Nesse trabalho é feita uma comparação entre os resultados dos

métodos individuais: SOM, Fuzzy C-média e k-médias; e os resultados do método de

combinação. Os autores utilizaram a base de dados Íris e a base de expressão gênica
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da levedura. Os experimentos indicaram que para as duas bases de dados usadas,

os resultados gerados pela técnica de comitê eram mais robustos e apresentavam

melhor qualidade do que os resultado obtidos com os métodos individuais.

Kellam et al. (2001) também combina resultados de técnicas de agrupamento

através de um tipo de matriz de co-associação. O resultado dessa técnica produz

uma partição consenso formada apenas por grupos chamados robustos, que pode não

conter todos os objetos iniciais. Os autores utilizam quatro técnicas de agrupamento

para gerar as partições base: algoritmo hierárquico, k-médias, SOM e o algoritmo

de agrupamento genético. Nesse trabalho é usada uma base de dados de expressão

gênica viral.

O trabalho de Monti et al. (2003) apresenta uma metodologia chamada de agru-

pamento consenso (consensus clustering). Esse agrupamento consenso é obtido

através de uma matriz de co-associação formada por múltiplas execuções de al-

goritmos de agrupamento. Seu objetivo é descobrir o número de grupos que mais

se ajustam aos dados e avaliar a estabilidade desses grupos. Os autores utilizam o

método de agrupamento hierárquico e o método SOM para gerar as partições base.

Para isso os autores usam oito bases artificiais e seis de expressão gênica.

Nesse trabalho, são utilizados três algoritmos de agrupamento, os quais repre-

sentam diferentes paradigmas: k-médias, Expectation-Maximization (EM), e o al-

goritmo hierárquico com ligação média. Esses algoritmos vêm sendo amplamente

utilizados no contexto de dados de expressão gênica (Monti et al. 2003; Quacken-

bush 2001; Slonim 2002; Alizadeh et al. 2000). As partições geradas por esses al-

goritmos são combinadas utilizando três técnicas de comitês diferentes: matriz de

co-associação (Evidence Accumulation) (Fred and Jain 2005), votação (Voting) (Di-

mitriadou, Weingessel, and Hornik 2003), e comitês baseados em particionamento
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de grafos (Graph) (Strehl and Ghosh 2002). Outros trabalhos encontrados na lite-

ratura (Fred and Jain 2005; Dimitriadou, Weingessel, and Hornik 2003; Strehl and

Ghosh 2002) também utilizam técnicas de comitês de agrupamento, no entanto seus

experimentos não foram realizados utilizando dados de expressão gênica.

2.4.1 Discussão

Todos os trabalhos citados anteriomente usam bases de dados de expressão gênica.

Os trabalhos de Golub et al. (1999), Alizadeh et al. (2000) e Bittner et al. (2000)

utilizam técnicas de agrupamento para agrupar amostras de pacientes com algum

tipo de câncer. No entanto, esses trabalhos não utilizam técnicas de comitês. Nesta

dissertação são utilizadas três bases de dados de expressão gênica relacionadas a

pacientes que possuem algum tipo de câncer, essas bases foram usadas nos trabalhos

de Golub et al. (1999) e Monti et al. (2003).

Com relação aos algoritmos de agrupamentos individuais, dentre os trabalhos

citados, o algoritmo de agrupamento mais utilizado foi o método hierárquico (Ali-

zadeh et al. 2000; Golub et al. 1999; Bittner et al. 2000). Além disso, esse algoritmo

também foi empregado em quase todos os trabalhos que utilizaram uma matriz de

co-associação para gerar uma partição consenso (Dudoit and Fridlyand 2003; Zeng

et al. 2002; Monti et al. 2003). Porém, esses trabalhos não utilizam bases de dados

de expressão gênica, com exceção de Monti et al. (2003). Nesta dissertação, além do

algoritmo de agrupamento hierárquico com ligação média, também serão utilizados

os algoritmos k-médias e o EM.

Alguns dos trabalhos citados anteriormente utilizaram técnicas de comitês de

agrupamento para dados de expressão gênica, dentre esses trabalhos apenas Monti

et al. (2003) aplicou uma técnica de comitê de agrupamento para dados de ex-

pressão gênica de pacientes com câncer. Porém, nesse trabalho o agrupamento
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consenso é gerado com partições múltiplas do mesmo algoritmo de agrupamento, o

que caracteriza comitês de agrupamento homogêneos. Nesta dissertação, serão in-

vestigadas três técnicas de comitês de agrupamento para dados de expressão gênica

de pacientes com câncer. Porém, além de serem realizados experimentos para gerar

comitês homogêneos, serão produzidos também comitês heterogêneos. Dessa forma,

serão comparados com os métodos individuais, os resultados dos comitês de ambas

abordagens, homogênea e heterogêneo.

Essas técnicas de comitês também foram utilizadas no estudo de Souto, Araujo,

and Silva (2006). Nesse trabalho foram realizados experimentos com duas das bases

de dados que são usadas nesta dissertação, em que a base Leukemia (Golub et al.

1999) (usada nesta dissertação) é subst́ıtuida pela base de dados Gaussian3. Outra

diferença encontrada é que em seu trabalho, Souto, Araujo, and Silva (2006) não

estendem a utilização do método Evidence Accumulation com ligação média. Nesta

dissertação, além da utilização do método Evidence Accumulation com ligação indi-

vidual, são realizados experimentos com Evidence Accumulation com ligação média.



Caṕıtulo 3

Análise de Agrupamento

O objetivo deste caṕıtulo é descrever os algoritmos de agrupamentos, os métodos

de combinação que serão utilizados nesta dissertação. Na Seção 3.1 são descritos,

brevemente, os métodos de agrupamento individuais utilizados neste trabalho: k-

médias, algoritmo hieráquico com ligação média, e o Expectation-Maximation (EM).

Já o foco da Seção 3.2 são os métodos de combinação de agrupamento usados.

3.1 Métodos de Agrupamento Individuais

De acordo com Jain, Murty, and Flynn (1999), os algoritmos de agrupamento for-

mam grupos distintos de objetos (exemplos ou instâncias) baseados em alguma

medida de proximidade (similaridade ou distância) entre eles. O resultado desses

algoritmos são grupos que contêm objetos semelhantes entre si e diferentes entre os

objetos de outros grupos (Hair et al. 2005).

A formação de um agrupamento é baseado em um prinćıpio indutivo, também

conhecido como critério de agrupamento, que consiste em uma forma de selecionar

um modelo ou estrutura para representar os agrupamentos que melhor se ajuste a

um determinado conjunto de dados (Jain, Murty, and Flynn 1999). A maioria dos

20
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algoritmos de agrupamento podem ser divididos em: exclusivos e não-exclusivos.

Um agrupamento exclusivo refere-se a uma partição de objetos, em que cada objeto

pertence exclusivamente a um único grupo. No agrupamento não-exclusivo, um

objeto pode estar associado a vários grupos, em que cada objeto tem um grau de

pertinência para cada um dos grupos (Jain, Murty, and Flynn 1999).

Além disso, os algoritmos de agrupamento podem ser divididos em particionais

e hierárquicos. A diferença existente entre essas duas categorias é que na primeira o

algoritmo produz uma única partição. Já na segunda categoria, o resultado do algo-

ritmo é uma seqüência de partições aninhadas como, por exemplo, um dendograma

(árvore).

Para se fazer uma análise de agrupamentos, três questões importantes precisam

ser consideradas (Hair et al. 2005):

• Qual medida de proximidade será utilizada?

• Como serão formados os agrupamentos (critério de agrupamento)?

• Qual será a quantidade de grupos?

A proximidade entre os objetos pode ser medida de várias maneiras. Existem

três tipos de medidas que são consideradas as principais: medidas correlacionais ou

de similaridade, destacando-se a correlação de Pearson; medidas de distância, por

exemplo, a distância euclidiana; e medidas de associação.

Os dois primeiros tipos de medidas são utilizados para dados métricos, enquanto

que as medidas de associação são para dados não-métricos. Neste trabalho, por

ser bastante empregada no contexto de dados de expressão gênica, a medida de

proximidade utilizada será a distância euclidiana (Jain and Dubes 1988).
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Em relação a segunda questão, os métodos de agrupamento individuais escolhi-

dos para formação das partições que servirão de entrada para os métodos de com-

binação são: o k-médias, Expectation Maximization (EM) (Witten and Frank 2005),

e o método hierárquico com ligação média. Os dois primeiros são métodos parti-

cionais, enquanto o terceiro é um método hierárquico. Essas técnicas foram esco-

lhidas por representarem diferentes paradigmas de agrupamento (particional versus

hierárquico), como também por serem bastante utilizadas na literatura de análise

de dados de expressão gênica (Monti et al. 2003; Quackenbush 2001; Slonim 2002;

Alizadeh et al. 2000).

A definição do número de grupos a serem formados, terceira questão, é uma

das tarefas mais complexas no contexto de análise de agrupamento (Jain and Dubes

1988). No entanto, neste trabalho, como será explicado no próximo caṕıtulo, suponha-

se que há o conhecimento prévio do número verdadeiro de grupos nas bases de dados.

3.1.1 Algoritmo Hierárquico com Ligação Média

Os algoritmos hierárquicos envolvem a construção de uma hierarquia de uma estru-

tura do tipo árvore (Jain, Murty, and Flynn 1999) - Figura 3.1. Eles estão divididos

em duas categorias: divisivos e aglomerativos. A diferença existente entre as duas

categorias está relacionada com a maneira que a árvore é constrúıda. Na forma

divisiva, inicialmente, os objetos estão juntos em um único grupo e sucessivamente

estes grupos vão se separando tornando-se menores.

Já nos algoritmos hierárquicos aglomerativos, que são muito comuns no contexto

de dados de expressão gênica, inicialmente, cada objeto representa um grupo (Eisen

et al. 1998; Setúbal 2003). Esses grupos são agrupados de maneira que, no final da

execução do algoritmo o resultado seja um único grupo contendo todos os objetos.
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Figura 3.1: Dendograma gerado pelo método hieráquico

Existem algumas variações desses algoritmos, que são definidos como: ligação com-

pleta, média e individual. A diferença existente entre essas variações é a maneira

como a similaridade entre os objetos (ou grupos) é considerada (Hair et al. 2005).

Por exemplo, o algoritmo hierárquico com ligação completa considera a maior

distância entre os objetos para atualizar a matriz de similaridade. Dessa forma,

os grupos resultantes dessa técnica são mais compactos e mais distantes entre si.

No algoritmo hierárquico com ligação individual, a distância entre dois grupos é o

mı́nimo da distância entre todos os pares de objetos que compõem os dois grupos.

Portanto, os grupos resultantes dessa técnica estão mais próximos e seus formatos

são alongados. Já o agrupamento hierárquico com ligação média calcula a proximi-

dade entre dois grupos pela proximidade média entre os objetos de um grupo com os

de um outro grupo. Como no caso do hierárquico com ligação completa, os grupos

resultantes dessa técnica são compactos, exibindo um formato esférico.

Neste trabalho, a variação do hierárquico com ligação média foi escolhida por ser
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extensivamente usada na literatura de expressão gênica (Eisen et al. 1998; Alizadeh

et al. 2000). Dado um conjunto X de objetos, esse método funciona da seguinte

forma:

1. Calcula uma matriz de similaridade que contém a similaridade entre cada par

de objetos em X. Cada objeto é tratado como um grupo.

2. Encontra o par de grupos mais similares e agrupa os dois grupos em um único

grupo.

3. Atualiza a matriz de similaridade, recalcula as similaridades do novo grupo

formado pela operação de junção. A similaridade entre dois grupos é calculada

pela similaridade média entre os objetos em um determinado grupo e os objetos

do outro grupo.

4. Volta para o passo 2 até que um único grupo seja formado.

É importante salientar que os métodos hierárquicos retornam hierarquias, e não

partições. No entanto, as hierarquias podem ser transformadas em partições, por

exemplo, cortando o dendograma gerado em um certo ńıvel, como ilustrado na

Figura 3.1. Nessa figura, duas linhas pontilhadas representam, respectivamente,

cortes com três e quatro grupos. Além disso, apesar de sua ampla utilização, os

métodos hierárquicos possuem uma série de deficiências como sensibilidade a rúıdo

e observações at́ıpicas (outliers).

3.1.2 k-médias

O k-médias é um dos algoritmos de agrupamento mais simples e comum (Jain,

Murty, and Flynn 1999). Intuitivamente, o algoritmo k-médias funciona da seguinte
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maneira. Inicialmente, k objetos são escolhidos aleatoriamente e são definidos para

serem os centróides dos seus grupos. Em seguida, uma medida de proximidade é

utilizada para calcular a distância entre os objetos remanescentes e os centróides de

cada grupo.

Os objetos serão deslocados para os grupos onde a distância entre eles e os

centróide é menor. A cada interação, o valor do centróide e a distância entre os ob-

jetos são calculados. Os objetos serão deslocados de acordo com a proximidade entre

eles e os novos centróides calculados. Sendo assim, os objetos podem se deslocar

para outros grupos que não sejam os grupos atuais.

A seguir serão descritos os passos envolvidos no algoritmo k-médias (Tavazoie

et al. 1999) - Figura 3.2:

1. Determinar k centróides iniciais dos grupos, segundo algum critério. Por

exemplo, pode-se escolher os centróides aleatoriamente ou seguindo alguma

heuŕıstica.

2. Calcular a distância de cada objeto e o centróide de cada grupo já definido.

3. Alocar cada objeto ao grupo cuja distância seja a menor (ou similaridade seja

a maior).

4. Recalcular os centróides do grupos considerando os obejtos re-alocados.

5. Repetir os Passos 2 e 3 até que um critério de parada seja atingido.

Um critério de parada pode ser definido como o número de interações que o

algoritmo irá executar. Um outro critério de parada pode ser determinado quando

os objetos não sejam mais realocados para grupos distintos.
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Figura 3.2: Estágios do algoritmo k-médias

O algoritmo k-médias se comporta melhor com dados que contenham grupos

esféricos. Portanto, grupos com outras geometrias podem não ser encontrados (Jain,

Murty, and Flynn 1999). Uma outra desvantagem encontrada nesse método é sua

sensibilidade à escolha dos centróides iniciais, pois escolhas errôneas pode levar a

geração de “falsos” grupos. Em relação ao método hierárquico revisado na seção

anterior, uma outra desvantagem do k-médias é a necessidade do conhecimento a

priori do número de grupos que se pretende obter, ou seja, é necessário informar o

número de classes dos dados.

3.1.3 Expectation Maximization - EM

Uma maneira diferente das anteriores de lidar com o problema de análise de agru-

pamentos é por meio de uma abordagem baseada em modelo. Essa de abordagem

consiste em usar certos modelos para os grupos, tentando otimizar o ajuste entre

os dados e o modelo. Na prática, cada grupo pode ser representado por uma dis-

tribuição paramétrica, como a distribuição gaussiana (normal). Todo o conjunto

de dados é, portanto, modelado por uma mistura dessas distribuições, em que cada

distribuição usada para modelar um grupo espećıfico é chamada de distribuição

componente (Mitchell 1997; Witten and Frank 2005).



CAPÍTULO 3. ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 27

O algoritmo utilizado, na prática, para se encontrar a mistura de gaussianas

é chamado de Expectation-Maximization (EM). O procedimento usando pelo EM

para estimar os parâmetros (médias e desvios padrão) do modelo é semelhante ao

procedimento de escolha dos centróides do algoritmo k-médias, visto na Seção 3.1.2.

O EM funciona da seguinte maneira:

1. Estima os valores iniciais dos parâmetros do modelo de mistura de gaussianas,

ou seja, estima as médias e os desvios padrão (ou matriz de co-variância) do

grupos que serão formados.

2. Iterativamente os parâmetros são refinados baseado nas duas etapas seguintes:

(a) Etapa Expectation: atribui cada objeto xxxi ao grupo ck com a probabili-

dade descrita na equação abaixo:

p(ck|xi) =
p(ck)p(xi|ck)

p(xi)
(3.1)

em que p(xi|ck) = N(mk(xi), sk(xi)) segue a distribuição gaussiana com

média mk e desvio padrão sk. Isso significa que esta etapa calcula as

probabilidades de pertinência do objeto xi para cada um dos grupos.

Essas probabilidades são estimadas para todos os objetos xi.

(b) Etapa Maximization: utiliza os valores das probabilidades estimadas na

etapa anterior para refinar os parâmetros, como por exemplo, a média:

mk =
1

n

n∑
i=1

xip(xi|ck)∑
j p(xi|cj)

(3.2)

Esta etapa “maximiza” as probabilidades das distribuições dado o con-

junto de objetos.
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De acordo com Witten and Frank (2005), o algoritmo EM é simples e fácil de

ser implementado. Na prática, ele converge rapidamente, mas pode não atingir

o ótimo global. A convergência é garantida utilizando determinadas funções de

otimização. A complexidade computacional desse algoritmo é linear em d (o número

de atributos), n (o número de objetos), e t (o número de iterações).

Semelhante ao k-médias, uma desvantagem encontrada nesse algoritmo é a sua

sensibilidade a escolha inicial dos parâmetros. E diferentemente do k-médias, o EM

gera grupos com formatos eĺıpticos.

3.2 Combinação de Agrupamento

De acordo com Hu and Yoo (2004), existem duas razões básicas para o uso de comitês

de agrupamentos: (1) os resultados de uma análise de agrupamento são facilmente

corrompidos pela adição de outliers, o que é bastante comum em análise de da-

dos de expressão gênica; e (2) os resultados de métodos de agrupamento diferentes

pode variar significantemente para o mesmo conjunto de dados, a combinação desses

resultados pode levar a uma melhoria na qualidade do agrupamento.

Nesse contexto de combinação de agrupamentos, há dois componentes principais

que devem ser levados em consideração (Topchy, Jain, and Punch 2003):

• Diversidade das partições a serem combinadas. Como gerar as diferentes

partições?

• Função Consenso. Como combinar diferentes partições? Como resolver o

problema de correspondência?

Existem várias formas de se introduzir diversidade em comitês de agrupamentos
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(Figura 3.3). Por exemplo, as partições a serem combinadas (partições base) podem

ser geradas por métodos de agrupamento diferentes (Kuncheva 2004). Uma outra

forma é usar o mesmo método de agrupamento, mas com diferentes valores para os

parâmetros iniciais - por exemplo, os centros do k-médias. Em termos de função

consenso, existem várias formas de combinar as partições bases (Figura 3.4). Alguns

exemplos dessas funções são: matriz de co-associação, votação e particionamento de

grafos.

As questões anteriores podem ser mais formalmente definidas como a seguir:

Estratégia de geração das partições base. Dado um conjunto de n objetos

(instâncias) X = {x1,x2, ...,xn}, um construtor de partições gera um conjunto de

partições base, representado por Π = {π1, π2, ..., πr}, em que r é o número de

partições base. Cada πi é uma partição do conjunto de dados X em Ki grupos

disjuntos de objetos, representados por πi = {ci
1, c

i
2, ..., c

i
Ki}, tais que ∪Ki

j=1c
i
j = X.

Estratégia de integração (função consenso). Dado um conjunto Π de partições

base e um número K de grupos a serem gerados, uma função consenso Γ usa a

informação fornecida por Π, particionando X em K grupos disjuntos produzindo πf

como a solução final.

Figura 3.3: Estratégias de geração de partições base
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Figura 3.4: Estratégias de integração

3.2.1 Estratégia de geração de partições base

Na construção das partições base a partir de um conjunto de dados X, como men-

cionado anteriormente, pode-se usar estratégias variadas (Kuncheva 2004):

1. Diferentes algoritmos de agrupamentos.

2. Diferentes inicializações para os parâmetros de um determinado algoritmo -

supondo que o algoritmo é senśıvel a escolha desses parâmetros.

3. Diferentes amostras do conjunto de dados.

Neste trabalho, foram escolhidas as estratégias 1 e 2 para se inserir diversidade

nos comitês. Ou seja, no primeiro caso, serão usados diferentes algoritmos de agrupa-

mentos para a geração das partições base: k-médias, EM, e o algoritmo hierárquico

com ligação média. Os comitês formados a partir desses tipos partições base serão

chamados de comitês heterogêneos.

No segundo caso, será usada a caracteŕıstica tanto to k-médias quanto do EM

de serem senśıveis a escolha dos seus parâmetros iniciais (por exemplo, os centróıdes
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e as médias) para geração das diferentes partições base. Nesse caso, por exemplo,

serão feitas i execuções do k-médias, em que para cada execução será escolhido um

conjuntos de centróides iniciais diferentes. As i partições resultantes serão combi-

nadas, formando um comitê homogêneo (várias partições geradas a partir do mesmo

algoritmo).

3.2.2 Estratégia de integração (Função consenso)

Uma função consenso recebe um conjunto de partições base como entrada e as

combina a fim de produzir uma única partição final - supostamente melhor que as

partições base (Dimitriadou, Weingessel, and Hornik 2003; Strehl and Ghosh 2002;

Kuncheva and Hadjitodorov 2004). É importante observar que a combinação de

partições é uma tarefa complexa que não apresenta uma solução simples e natural.

Por exemplo, visto que não há relacionamento de correspondência claro entre

os grupos obtidos nas diferentes partições como no caso de classes no aprendizado

supervisionado, a aplicação de um método de combinação simples como o de votação

não é diretamente implementável. Nas próximas seções serão revisadas três maneiras

diferentes de se construir a função consenso: matriz de co-associação, votação, e

particionamento de grafos.

Função consenso utilizando matriz de co-associação

Na estratégia de combinação baseada em matriz de co-associação, supõe-se que

a similaridade entre os objetos pode ser estimada a partir da quantidade de grupos

compartilhados por dois objetos em todas as partições base (Fred and Jain 2005).

A idéia por trás dessa suposição é a de que objetos que pertençam a um grupo

“natural”, provavelmente, deveriam ser colocados no mesmo grupo em diferentes

partições. Essa similaridade expressa a força de co-associação de cada par de objetos.
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Mais especificamente, uma matriz de co-associação pode ser descrita da seguinte

maneira. Seja X = {x1,x2, ...,xn} um dado conjunto de objetos e Π = {π1, π2, ..., πr}
o conjunto de partições de X geradas pelos algoritmos de agrupamento individuais.

Considerando as co-ocorrências de pares de objetos no mesmo grupo como votos para

sua associação, as r partições de X são mapeadas em uma matriz de co-associação

n × n:

C(i, j) =
aij

r

em que aij é o número de vezes que o par de objetos (i, j) é atribúıdo ao mesmo

grupo entre as r partições.

Uma vez constrúıda, a matriz C pode ser vista como uma matriz de similaridade.

Portanto, ela pode ser usada como entrada para qualquer método de agrupamento

que opera diretamente com uma matriz de similaridade (Jain, Murty, and Flynn

1999; Fred and Jain 2005; Kuncheva 2004). Por exemplo, a fim de encontrar uma

partição final consistente, depois de obter C, Fred and Jain (2005) aplicam o método

hierárquico com ligação individual na matriz. A partição final é gerada cortando-se

o dendograma em uma determinada altura.

Diferentemente de Fred and Jain (2005), uma das funções utilizadas no trabalho

de Strehl and Ghosh (2002) transforma a matriz de similaridade em um grafo. Essa

função é chamada de Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm (CSPA). De-

pois do grafo constrúıdo, a função CSPA utiliza um algoritmo de particionamento de

grafo METIS (Multilevel graph partitioning algorithm) (Karypis and Kumar 1998).

A seguir será apresentado um exemplo do funcionamento da função consenso

baseada em matriz de co-associação. Suponha que a função receberá como entrada

o conjunto formado por quatro partições base apresentado na Tabela 3.1, e que
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deverá produzir como sáıda uma partição consenso com três grupos. A partir das

partições de entrada o método constrói uma matriz de co-associação, que pode ser

vista na Tabela 3.2. Essa matriz é então aplicada ao método hierárquico com ligação

individual, gerando o dendograma da Figura 3.5. Agora, para se obter a partição

consenso com três grupos, o dendograma deve ser cortado na altura indicada pela

linha pontilhada.

π1 π2 π3 π4

x1 1 2 1 1
x2 1 2 1 2
x3 1 2 2 ?
x4 2 3 2 1
x5 2 3 2 2
x6 3 1 3 ?
x7 3 1 3 ?

Tabela 3.1: Exemplo de um conjunto de partições base

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

x1 1,00
x2 0,75 1,00
x3 0,50 0,50 1,00
x4 0,25 0,00 0,25 1,00
x5 0,00 0,25 0,25 0,75 1,00
x6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
x7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00

Tabela 3.2: Matriz de co-associação gerada

Função consenso baseado em re-rotulagem e votação

Em aprendizado supervisionado existe um conjunto fixo de rótulos (classes) que

são atribúıdos aos objetos. No contexto de combinação de métodos supervisiona-

dos, é posśıvel comparar para cada objeto xi os resultados de vários classificadores

e aplicar uma votação entre eles para se obter o resultado final. No contexto de

aprendizado não-supervisionado, as coisas não funcionam de maneira tão simples,
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Figura 3.5: Árvore gerada com a matriz de co-associação

pois diferentes resultados de um algoritmo de agrupamento pode resultar em dife-

rentes grupos - problema de correspondência de rótulos.

O problema de correspondência de rótulos é caracterizado da seguinte forma (Di-

mitriadou, Weingessel, and Hornik 2003). Suponha, por exemplo, que tenhamos os

resultados de várias execuções i de algoritmos de agrupamento que particionam um

conjunto de dados X em três grupos cij = (j = 1, 2, 3). Quando combinadas as duas

primeiras execuções é necessário decidir quais dos grupos c11, c12 e c13 da primeira

execução são similares a quais grupos c21, c22 e c23 da segunda execução, caso exista

alguma similaridade. Observe que, ao contrário de aprendizado supervisionado, os

números 1,2 e 3 representando os rótulos dos grupos são atribúıdos arbitrariamente.

Se forem combinadas mais de duas execuções, o problema se torna mais com-

plexo, levando em consideração que a relação de similaridade entre os grupos não é

transitiva. Como, por exemplo, o grupo c11 da primeira execução pode ser similar

ao grupo c22 da segunda execução, que pode ser similar ao grupo c31 da terceira

execução, e assim por diante. No entanto, isto não significa que o grupo c31 seja

similar a c11. O que se pode afirmar é que não existe nenhuma forma direta de

resolver o problema de correspondência dos rótulos, em que para uma partição de

K grupos, há K! permutações dos rótulos.
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No presente trabalho, a função consenso de re-rotulagem e votação utilizada foi

implementada por Dimitriadou, Weingessel, and Hornik (2003). Esse função permite

a combinação de diferentes partições em uma nova partição fuzzy que representa, de

maneira ótima, as partições iniciais. Como mencionado na Seção 3.2.1, as partições

iniciais podem ser o resultado da aplicação de diferentes algoritmos de agrupamento,

ou o resultado da aplicação repetida de um algoritmo com diferentes inicializações

aleatórias.

A fim de evitar o grande custo computacional (exponencial) no processo de re-

rotulagem de todas as partições simultaneamente, Dimitriadou, Weingessel, and

Hornik (2003) adotam uma estratégia em que este processo é feito de forma seqüen-

cial. Inicialmente, escolhe-se aleatoriamente uma partição de Π = {π1, π2, ..., πr}
para representar a partição consenso πf . Em seguida, uma das partições restantes

πi é escolhida para ter os rótulos de seus grupos redefinidos em relação aos rótulos

de πf . Baseado nisso, um processo de votação é realizado, cujo resultado é usado

para a atualização de πf . Esse procedimento é repetido para cada partição em Π.

A heuŕıstica de re-rotulagem usada por esse método consiste em (Dimitriadou,

Weingessel, and Hornik 2003):

1. Construir a “matriz de confusão” entre πf e πi.

2. Encontrar o maior valor dessa matriz.

3. Associar os rótulos dos dois grupos correspondentes a este valor máximo.

4. Remover estes dois grupos.

5. Com a matriz de confusão reduzida, voltar ao Passo 2.

Já o esquema de votação empregado pelo método funciona da seguinte maneira.
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Suponha que sejam dadas r partições πi do mesmo conjunto de dados X. Denote

por πf(i) o resultado da votação após os primeiros i passos (πf = πf(r)).

1. πf(1) = π1;

2. para i = 2 até r

(a) π(i′) = Re-rotulagem (πf(i−1), πi);

(b) Votação

πf(i) = (i − 1/i)∗πf(i−1) + (1/i)∗πi′

Para entender melhor o funcionamento da função consenso baseada em votação,

considere o seguinte exemplo. Suponha que uma base de dados composta de sete

objetos X = {x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7} seja aplicada a quatro algoritmos de agrupa-

mentos individuais diferentes, gerando as quatro partições representadas na Tabela

3.3.

π1 π2 π3 π4

x1 1 A α C1

x2 1 A α C2

x3 1 A β C3

x4 2 B β C1

x5 2 B β C2

x6 3 C γ C3

x7 3 C γ C2

Tabela 3.3: Conjunto de partições bases rotuladas diferentemente.

A partir dessas partições, o algoritmo encontra a partição consenso da seguinte

maneira:

• Assume que a partição π1 é a partição referência πf(1).

• Constrói a matriz de confusão (Tabela 3.4) entre πf(1) e π2.
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• Redefine os rótulos da partição π2 em relação a πf(1) e encontra a partição

fuzzy πf(2) dada pela Tabela 3.5.

A B C
1 3 0 0
2 0 2 0
3 0 0 2

Tabela 3.4: Matriz de confusão entre as partições πf(1) e π2

1 2 3
x1 1,00 0 0
x2 1,00 0 0
x3 1,00 0 0
x4 0 1,00 0
x5 0 1,00 0
x6 0 0 1,00
x7 0 0 1,00

Tabela 3.5: Partição fuzzy πf(2)

De maneira similar os rótulos das partições π3 e π4 são redefinidos. No final desse

processo têm-se a partição consenso fuzzy ilustrada na Tabela 3.6. Essa partição é,

no caso deste trabalho, transformada em uma partição hard em que cada objeto será

atribúıdo apenas ao grupo que ela tenha o maior grau de pertinência. Por exemplo,

na partição fuzzy gerada o objeto x3 pertence, com diferentes graus de pertinência,

respectivamente aos grupos 1, 2 e 3. Na partição hard correspondente, esse objeto

seria atribúıdo apenas ao grupo 1 (maior grau de pertinência).

Função consenso baseada em particionamento de grafo

Os conceitos e propriedades da Teoria dos Grafos permitem que o problema de

agrupamento possa ser facilmente representado por um grafo (Strehl and Ghosh

2002). Por exemplo, os vértices de um grafo valorado correspondem aos objetos a

serem agrupados e as arestas refletem a proximidade entre cada par de objetos. Uma



CAPÍTULO 3. ANÁLISE DE AGRUPAMENTO 38

1 2 3
x1 1,00 0 0
x2 0,75 0,25 0
x3 0,50 0,25 0,25
x4 0,25 0,75 0
x5 0 0,75 0,25
x6 0 0 1,00
x7 0 0,25 0,75

Tabela 3.6: Partição final fuzzy

vez representado dessa forma, pode-se utilizar um algoritmo de particionamento de

grafos para gerar os grupos.

De maneira formal, a entrada para um problema de particionamento de grafo é

um grafo composto de vértices e arestas valoradas, representado por G = (V, W ),

em que V é um conjunto de vértices e W é uma matriz de similaridade simétrica

e não-negativa, |V | × |V |, que representa a similaridade entre cada par de objetos.

Nesse contexto, particionar um grafo em K partes é encontrar K conjuntos disjuntos

de vértices π = {c1, c2, ..., cK}, em que ∪K
j=1cj = V .

A menos que um grafo tenha K, ou mais de que K, componentes fortemente

conectados, qualquer partição de K componentes cruzará algumas das arestas do

grafo. A soma dos pesos das arestas cortadas é geralmente chamado de corte de

uma partição π:Corte(π, W ) =
∑

W (i, j), em que os vértices i e j não pertencem

ao mesmo conjunto.

Em outras palavras, dado um grafo valorado, o objetivo do particionamento de

grafo é encontrar uma partição de K componentes que minimize o número de cortes

necessários, em que cada componente contenha aproximadamente o mesmo número

de vértices. Atualmente, existem vários algoritmos de particionamento de grafo que

utilizam diferentes critérios de otimização baseado em objetivo (Hu and Yoo 2004).
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A seguir serão apresentadas duas funções consenso baseadas em particionamento

de grafo: HPGA (do inglês, HiperGraph-Partitioning Algorithm) e MCLA (do inglês,

Meta-CLustering Algorithm). Essas funções são propostas no trabalho de Strehl and

Ghosh (2002).

HiperGraph-Partitioning Algorithm - (HGPA)

A primeira etapa desse método é a representação dos grupos das partições base

como um hipergrafo (Strehl and Ghosh 2002). Um hipergrafo consiste de vértices

e hiperarestas. Uma aresta em um grafo regular conecta exatamente dois vértices.

Uma hiperaresta é uma generalização de uma aresta no sentido de que ela pode

conectar qualquer conjunto de vértices.

Assim, no hipergrafo formado pelo HGPA, cada hiperaresta descreve um con-

junto de objetos que pertencem ao mesmo grupo. Dessa forma, o número total de

hipearestas é a soma do número de grupos de todas as partições base. Além disso,

todos os vértices, como também as hiperarestas, são igualmente valorados (possuem

pesos iguais).

Após a transformação do conjunto de partições e objetos em um hipergrafo, o pro-

blema de gerar a partição final πf é visto como um problema de particionamento de

hipergrafo. A idéia é cortar o número mı́nimo de hiperarestas que particione o hiper-

grafo em K componentes desconectados de aproximadamente mesmo tamanho. Para

particionar o hipergrafo, Strehl and Ghosh (2002) utilizaram o algoritmo HMETIS

(Karypis et al. 1997).

A seguir será apresentado um exemplo do funcionamento da função HGPA. Ini-

cialmente, considere o conjunto de partições base apresentado na Tabela 3.1. No

processo de transformação do conjunto de partições no hipergrafo, cada grupo i
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será transformado em uma hiperaresta hi - Tabela 3.7. Observe que no conjunto de

partições da Tabela 3.1 há um total de 11 grupos, portanto no hipergrafo corres-

pondente haverá 11 hiperarestas.

A Figura 3.6 é uma outra representação para o hipergrafo formado (cada elipse

representa uma hiperaresta). Já a Figura 3.7 representa o hipergrafo particionado

pelo corte mı́nimo de hiperarestas. A partição consenso encontrada no fim do pro-

cesso é {{x1,x2,x3}; {x4,x5}; {x6,x7}}.

H1 H2 H3 H4

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11

v1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
v2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
v3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
v4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
v5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
v6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
v7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Tabela 3.7: Matriz de adjacência do hipergrafo

Figura 3.6: Representação de um hipergrafo

Meta-CLustering Algorithm - (MCLA)

Os grupos formados em diferentes partições do conjunto de partições base podem
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Figura 3.7: Representação de um hipergrafo particionado

conter o mesmo conjunto de objetos ou um grande número de objetos compartilha-

dos. Portanto, tais grupos podem ser considerados similares entre si. Baseado nisso,

o MCLA constrói um grafo que modela o relacionamento (similaridade) entre os

diferentes grupos pertencentes as diferentes partições base (Strehl and Ghosh 2002).

Em seguida, o grafo gerado é particionado em conjuntos (componentes), tal que os

grupos do mesmo conjunto sejam mais similares entre si do que com os grupos de

outros conjuntos.

Mais formalmente, dado um conjunto de partições base Π = {π1, ..., πr}, primeira-

mente Π é reescrito como Π = {c1
1, ..., c

1
K1

, ..., cr
1, ..., c

r
Kr
}, em que ci

j representa o

j-ésimo grupo formado na i-ésima partição πi de Π. O número total de grupos em

Π é definido como t =
∑r

h=1 Kh. Baseado nisto, um grafo G = (V, W ) é constrúıdo:

• V é um conjunto de t vértices, cada um representando um grupo.

• W é uma matriz tal que W (i, j) é a similaridade entre os grupos ci e cj e

seu cálculo é feito utilizando a medida de Jaccard (Boutin and Hascoët 2004):

W (i, j) =
|ci∩cj |
|ci∪cj | .

O particionamento do grafo representado pela Figura 3.7 gera um agrupamento
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de grupos, pois cada componente formado é constitúıdo de um conjunto de grupos

(clusters). A partir dessa informação, a partição final é obtida da seguinte maneira.

Primeiramente, cada conjunto de grupos é chamado de meta-grupo. Para cada

partição do conjunto de partições base, um objeto estará associado com o meta-

grupo que contém o grupo a que o objeto pertence. Um objeto pode estar associado

com diferentes meta-grupos em diferentes partições. No final, o objeto é atribúıdo

ao meta-grupo em que ele seja mais freqüentemente associado.

A Figura 3.8 ilustra o MCLA para o conjunto de partições apresentada na

Tabela 3.7. O grafo formado contém 11 vértices, cada um representado um grupo.

Cada vértice vi está conectado com os outros, com exceção dos vértices que repre-

sentam grupos da mesma partição de vi, por meio de uma aresta cujo valor é o grau

de similaridade entre os dois grupos (medida de Jaccard). Após o particionamento

desse grafo, são formados três meta-grupos representados pelos śımbolos ◦, × e +.

Figura 3.8: Representação do MCLA.

A Figura 3.8 ilustra o MCLA para o conjunto de partições apresentada na

Tabela 3.7. O grafo formado contém 11 vértices, cada um representado um grupo.

Cada vértice vi está conectado com os outros, com exceção dos vértices que repre-

sentam grupos da mesma partição de vi, por meio de uma aresta cujo valor é o grau

de similaridade entre os dois grupos (medida de Jaccard). Após o particionamento
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desse grafo, são formados três meta-grupos representados pelos śımbolos ◦, × e +.



Caṕıtulo 4

Métodos e experimentos

Neste caṕıtulo serão discutidas as técnicas utilizadas na execução e posterior avaliação

dos experimentos. A Seção 4.1 descreve de maneira resumida as bases de dados uti-

lizadas neste trabalho. Na Seção 4.2 é apresentada a metodologia de avaliação dos

experimentos. Por fim, a Seção 4.3 descreve como os experimentos foram conduzi-

dos.

4.1 Bases de Dados

Nos experimentos foram utilizados três bases de dados de expressão gênica, para as

quais há uma distinção multiclasse (fenótipo) dispońıvel: Leukemia (Golub et al.

1999), Novartis Multi-Tissue (Su et al. 2002) e St. Jude Leukemia (Yeoh et al.

2002)1.

Essas bases permitem, entre outras coisas, a análise da habilidade do método

de agrupamento em encontrar refinamentos nas classes biológicas. As bases de

dados são formadas por amostras (objetos) de tecidos de pacientes que tem um

1Essas bases de dados estão dispońıveis no endereço: http://www.broad.mit.edu/cgi-
bin/cancer/datasets.cgi.

44
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determinado tipo de câncer, em que cada amostra é composta por vários atributos.

Os atributos representam os ńıveis de expressão gênica de cada paciente.

Para se trabalhar com essas bases de dados fez-se necessário algumas trans-

formações nos dados que chamamos de etapas de pré-processamento:

• Etapa 1: foram aplicadas as técnicas de floor2 e ceiling3 para eliminar outliers.

• Etapa 2: os valores dos atributos se encontravam em escalas muito distintas,

todos os atributos foram normalizados e convertidos para o intervalo [0,1]

(Monti et al. 2003). Para todos os valores foi aplicado a seguinte função de

normalização. Seja f o valor atual do atributo e fn, o novo valor do atributo

normalizado, temos que: fn = (f−min(f))
(max(f)−min(f))

.

Leukemia

A base de dados Leukemia, vista em (Golub et al. 1999), é formada por 38 amostras

de pacientes que foram obtidas da medula óssea de pacientes de leucemia aguda. As

amostras são formadas por três subgrupos de leucemia: 11 leucemia mielóide aguda

(AML, do inglês Acute Myeloid Leukemia); 8 leucemia linfoblástica aguda linhangem

T (ALL, do inglês Acute Lymphoblastic Leukemia); e 19 leucemia linfoblástica aguda

linhagem B (ALL-B). Cada amostra é formada por 999 atributos. Essa base de da-

dos foi processada por microarray do Genoma Humano HU6800 Affymetrix.

Novartis Multi-Tissue

A base de dados Novartis Multi-Tissue (Su et al. 2002) é formada por 103 amostras

de tecidos de quatro tipos de câncer diferentes: 26 de câncer de próstata, 16 de

2Função que retorna um valor padrão se o argumento recebido for menor que o valor padrão.
3Função que retorna um valor padrão se o argumento recebido for maior que o valor padrão.
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câncer de mama, 28 de câncer de pulmão e 23 de câncer de cólon. Cada amostra

dessa base é constitúıda por 1000 atributos. Essa base de dados foi processada por

microarray do Genoma Humano U95 Affymetrix.

St. Jude Leukemia

A base de dados St. Jude Leukemia (Yeoh et al. 2002) é constitúıda por 248 amostras

de diagnósticos de medula óssea de pacientes pediátricos com leucemia aguda, repre-

sentando classes de prognósticos de seis sub-tipos de leucemia: 43 ALL linhagem T;

27 E2A-PBX1; 15 BCR-ABL; 79 TEL-AML1; 20 MLL rearrangements; e 64 “hyper-

diploid > 50” chromosomes. A expressão gênica desses tecidos foram obtidas pelo

método de oligonucleot́ıdeos de microarray Affymetrix. As amostras são formadas

por 985 atributos. Essa base de dados foi processada por microarray do Genoma

Humano U95 Affymetrix.

De maneira resumida, a tabela a seguir apresenta a descrição das bases de dados:

Base de Dados Classes Instâncias Atributos
Leukemia 3 38 999

Novartis Multi-Tissue 4 103 1000
St. Jude Leukemia 6 248 985

Tabela 4.1: Descrição das bases de dados

4.2 Metodologia de Validação

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para comparar os resultados dos gru-

pos encontrados tanto pelos algoritmos de agrupamentos individuais, como também

pelos métodos de combinação de agrupamento. Essa metodologia é uma adaptação

do método k-fold cross-validation para métodos não-supervisionados. Esse procedi-

mento é baseado na análise de replicação. A exatidão dos resultados obtidos por
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esse procedimento é medida através do uso de um ı́ndice externo. Os valores médios

dos ı́ndices externos obtidos por cada algoritmo de agrupamento são comparados

dois a dois através de um teste estat́ıstico.

4.2.1 Validação Cruzada

A comparação de dois métodos de aprendizado de máquina supervisionados, em

geral, é feita pela análise da significância estat́ıstica da diferença entre a taxa média

do erro de classificação em conjuntos de testes independentes dos métodos avaliados.

Entretanto, o número de objetos na base de dados é geralmente limitado. Um meio

de superar esse problema é dividir a base de dados em dados de treinamento e

de testes pelo uso do procedimento de k-fold cross-validation (validação cruzada)

(Mitchell 1997).

No caso do aprendizado não-supervisionado (ou análise de agrupamentos), quando

houver uma classificação a priori dos dados avaliados, a comparação entre dois

métodos pode também ser feita detectando a significância estat́ıstica da diferença

entre os valores médios de um determinado ı́ndice externo. Nesse caso, também,

a quantidade de dados dispońıvel para treinamento é geralmente limitada. Em

Costa Filho, de Carvalho, and de Souto (2003), um método para contornar esse pro-

blema foi apresentado. Tal método, que será usado neste trabalho, é uma adaptação

do procedimento k-fold cross-validation para métodos não-supervisionados.

A base de dados no procedimento em Costa Filho, de Carvalho, and de Souto

(2003) também é divididida em k-folds. Em cada interação do procedimento, um fold

é usado como conjunto de teste, e os folds restantes como conjunto de treinamento.

O conjunto de treinamento é apresentado ao método de agrupamento, produzindo

uma partição como resultado (partição de treinamento). Em seguida, a técnica

de centróide mais próximo é usada para construir um classificador da partição de
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treinamento. A técnica de centróide calcula a proximidade entre os elementos nos

dados de teste e os centróides de cada grupo na partição de treinamento (a proxi-

midade deve ser medida com o mesmo ı́ndice de proximidade usado pelo método de

agrupamento avaliado).

Uma nova partição (partição teste) é então obtida atribuindo-se cada objeto no

conjunto de teste para o grupo com o centróide mais próximo. Depois, a partição de

teste é comparada com a partição a priori (padrão ouro) usando um ı́ndice externo

(essa partição a priori contém apenas os objetos da partição teste). No final do

procedimento, obtemos uma amostra de tamanho k para o valor do ı́ndice externo.

4.2.2 Índices de Validação

O resultado de um agrupamento pode ser medido através de ı́ndices de validação.

Na literatura podem ser encontrados diversos ı́ndices de validação. Os principais

ı́ndices estão divididos entre dois grupos (Handl, Knowles, and Kell 2005): externos e

internos. Os ı́ndices externos compreendem as técnicas que avaliam um agrupamento

baseado no conhecimento a priori das classes dos objetos. Por sua vez, os ı́ndices

internos avaliam um agrupamento sem esse tipo de informação. Eles tentam medir

a qualidade do agrupamento através da informação intŕınseca nos dados (Jain and

Dubes 1988).

Neste trabalho, a acurácia obtida com o k-fold cross validation será avaliada por

meio de um ı́ndice externo. Além disso, será utilizado um ı́ndice interno para se-

lecionar as melhores partições de algoritmos diferentes que serão combinadas pelas

técnicas de comitê. Nas próximas seções serão apresentados os ı́ndices de validação

usados.
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Índices Externos

A qualidade de um agrupmento pode ser medida pelo grau de concordância entre

duas partições (U e V ), em que a partição U é o resultado do método de agru-

pamento e a partição V é formada por uma informação a priori independente da

partição U , como um rótulo de classe (Fred and Jain 2002), (Dubes 1987). Exis-

tem alguns ı́ndices externos definidos na literatura como Hubbert, Jaccard, Rand e

Rand corrigido (ou Rand ajustado) (Jain and Dubes 1988) que podem ser usados

para essa medida.

Uma caracteŕıstica da maioria desses ı́ndices é que eles podem ser senśıveis ao

número de classes na partição ou a distribuição de elementos nos grupos. Por exem-

plo, alguns ı́ndices têm a tendência de apresentar valores elevados para partições com

muitas classes (Hubbert e Rand), outros para partições com um pequeno número

de classes (Jaccard) (Dubes 1987).

O ı́ndice Rand corrigido não possui essas caracteŕısticas indesejáveis (Milligan

and Cooper 1986). Assim, o ı́ndice Rand corrigido (do inglês, corrected Rand), é

o ı́ndice externo empregado na metodologia de avaliação usada neste trabalho. O

ı́ndice externo Rand corrigido pode assumir valores entre -1 e 1, com 1 indicando

uma concordância perfeita entre as partições, e valores próximos a 0 ou negativos

correspondem a concordâncias encontradas ao acaso.

Formalmente, seja U = {u1, ..., ur, ...uR} uma partição resultado do algoritmo

de agrupamento, e V = {v1, ..., vc, ..., vC} a partição formada por uma informação

priori obtida independente da partição U (padrão ouro). O Rand corrigido é definido

por 4.1:
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Rand Corrigido =
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onde nij representa o número de objetos nos grupos ui e vj; ni. indica o número de

objetos no grupo ui; n.j indica o número de objetos no grupo vj; n é o número total

de objetos; e
(

a
b

)
é o coeficiente binomial a!

b!(a−b)!
.

Índices Internos

Os ı́ndices internos recebem como entrada a partição e o conjunto de dados (Jain

and Dubes 1988). Para medir a qualidade dessa partição, o ı́ndice usa a informação

intŕınseca nos dados. Esses ı́ndices avaliam diversos aspectos de uma partição, dentre

eles estão: a homogeneidade intra-grupo e a separação inter-grupo.

A homogeneidade dos grupos, por exemplo, pode ser medida utilizando a variância

intra-grupo, que pode ser calculada a partir da média das distâncias entre pares de

objetos que estão no mesmo grupo. Com relação a separação inter-grupos, esse as-

pecto mede o grau de separação entre os grupos (Handl, Knowles, and Kell 2005).

O grau de separação pode ser calculado, por exemplo, através da distância entre os

centróides dos grupos. Isso significa que quanto mais distantes estes grupos estejam,

menos similares eles são.

Existem vários ı́ndices internos definidos na literatura, Davies-Bouldin (DB),

Calinski-Harabasz (CH) e Silhuetas são alguns desses ı́ndices (Rousseeuw 1987).

Neste trabalho é utilizada o ı́ndice Silhuetas (Rousseeuw 1987) como ı́ndice in-

terno para selecionar as partições de algoritmos distintos que serão combinadas

pelas técnicas de comitê.



CAPÍTULO 4. MÉTODOS E EXPERIMENTOS 51

A silhueta de um objeto pode ser calculada utilizando tanto medidas de simi-

laridades quanto medidas de dissimilaridades (Rousseeuw 1987). De acordo com

Rousseeuw (1987), as silhuetas mostram quais objetos estão bem situados dentro

dos seus grupos e quais estão fora do grupo apropriado. Esta medida não utiliza

nenhuma informação a priori. Seu cálculo não depende do algoritmo de agrupa-

mento empregado, depende apenas da partição dos dados.

Formalmente, essa medida pode ser definida da seguinte maneira. Suponha que

sejam dados:

• a(xi), a similaridade média do objeto em relação a todos os outros objetos do

grupo Ci;

• d(xi, Cj), a similaridade média do objeto xi em relação aos objetos do grupo

Cj;

• b(xi), a maior similaridade média de xi em relação a todos os demais grupos,

a silhueta de um objeto.

A silhueta de um objeto, s(xi), empregando uma medida de similaridade, é dada

pela equação a seguir:

b(xi) = max
Ci �=Cj

d(xi, Cj)

s(xi) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 − b(xi)/a(xi), a(xi) > b(xi)

0, a(xi) = b(xi)

a(xi)/b(xi) − 1, a(xi) < b(xi)

(4.2)

Para o cálculo da silhueta utilizando uma medida de dissimilaridade, deve-se
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empregar a′xi e d′(xi, Cj), as repectivas dissimilaridades médias; b′(xi), dada pela

Equação 4.3, e a s′(xi), dada pela Equação 4.4:

b′(xi) = min
Ci �=Cj

d′(xi, Cj) (4.3)

s′(xi) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

1 − a′(xi)/b
′(xi), a′(xi) < b′(xi)

0, a′(xi) = b′(xi)

b′(xi)/a
′(xi) − 1, a′(xi) > b′(xi)

(4.4)

O valor da silhueta é um número entre -1 e 1. Se o objeto se encontra bem

localizado dentro de grupo, o valor de sua silhueta fica próximo de 1. Porém, se o

objeto deveria estar situado em um outro grupo, o valor da silhueta pode assumir

valores entre 0 e -1 (Yeung, Haynor, and Ruzzo 2001).

4.2.3 Teste de Hipótese

A utilização do teste de hipótese serve para comparar a média de acerto (ou de erro)

entre dois agrupamentos. Sua finalidade é detectar se existe uma diferença estat́ıstica

significativa entre as taxas de acerto (ou erro) de dois métodos de agrupamento. A

taxa de acerto resultante dos métodos pode não ser suficiente para afirmar que os

resultados dos métodos são estatisticamente diferentes. Para se detectar tal diferença

utiliza-se um teste de hipótese que na verdade é uma regra de decisão para aceitar

ou rejeitar uma hipótese estat́ıstica baseada nos elementos de duas amostras, com a

finalidade de verificar se as variações encontradas nas duas amostras são causais ou

são verdadeiras (Mitchell 1997; Dietterich 1998).

A hipótese (H0) nula expressa a igualdade entre as duas taxas de erro (ou de

acerto), sendo essa a hipótese estat́ıstica a ser testada. Enquanto que a hipótese
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alternativa (H1) é expressa por uma desigualdade (�=, <, >). O teste é dito bicau-

dal quando usa-se o sinal (�=) e chamado de unicaudal inferior e superior quando

utiliza-se (<) e (>), respectivamente. Tendo as médias de acerto (ou erro) de dois

agrupamentos (µ1 e µ2) pode-se ter as seguintes hipóteses estat́ısticas:

H0 : µ1 = µ2 H1 : µ1 �= µ2

A hipótese nula pode ser aceita ou rejeitada de acordo com o ı́ndice de sig-

nificância (α), ou seja, de acordo com a probabilidade de errar ao se rejeitar a

hipótese nula. O ı́ndice de significância mais usados são 0,05 e 0,01, ou seja, uma

margem de erro de 5% ou de 1%. Neste trabalho, o teste utilizado foi o teste-t de

variância combinada para diferença entre duas médias obtidas com o ı́ndice externo

(Rand corrigido) e o ńıvel de significância escolhido foi de 5%.

4.3 Experimentos

Os experimentos foram excutados com as três bases de dados (Leukemia, Novartis

Multi-Tissue e St. Jude Leukemia), com os algoritmos de agrupamentos individuais

para formação das partições base: k-média (Tavazoie et al. 1999), EM (Witten and

Frank 2005) e o método hierárquico com ligação média (Eisen et al. 1998) (todos

implementados com a distância euclidiana).

Inicialmente, cinco replicações do 2-fold cross-validation foram aplicadas a cada

base de dados gerando dez amostras para cada conjunto de dados. Para cada amostra

de cross-validation foram executados os três métodos de agrupamento (k-médias,

algoritmo hierárquico e o algoritmo EM) com as três bases de dados.

Com relação aos parâmetros de inicialização dos algoritmos, os números de gru-

pos do k-médias e do EM foram retirados das descrição das bases de dados (número
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de classes). No caso do método hierárquico, o número de classes foi utilizado para

informar onde a árvore gerada pelo método seria cortada. Os outros parâmetros do

k-médias e do EM (centróıdes, médias e desvios padrão) foram inicializados aleato-

riamente. Visto que esses dois algoritmos são dependentes dos parâmetros iniciais,

eles foram executados 10 vezes, cada uma com uma inicialização diferente e aleatória

- como o método hierárquico é determińıstico, esse procedimento não foi aplicado a

ele. Esse processo foi repetido para cada amostra de cross-validation.

Como já mencionado na Seção 3.2, a partir dos resultados obtidos com os al-

goritmos de agrupamentos individuais, para a realização dos experimentos com os

comitês foram utilizadas três técnicas de combinação: Evidence Accumulation (Ma-

triz de Co-associação), Voting (Votação e Re-rotulagem) e Graph (Particionamento

de Grafos), descritas receptivamente nos trabalhos de Fred and Jain (2005), Dimi-

triadou, Weingessel, and Hornik (2003), e Strehl and Ghosh (2002). No caso do

método Evidence Accumulation, seguindo as diretrizes em (Fred and Jain 2005), a

matriz de co-associação foi usada como entrada para dois tipos de algoritmos de

agrupamento: o algoritmo hierárquico com ligação individual e com ligação média.

Esses métodos serão denotados, respectivamente, por Evidence Accumulation - Sin-

gle and Evidence Accumulation - Average.

Os experimentos geraram comitês homogêneos e heterogêneos. Cada comitê ho-

mogêneo foi formado a partir da combinação das dez partições (repetidas execuções)

do k-médias (ou EM) para uma dada amostra de cross-validation (há dez amostras

- 5x2 cross-validation). Para gerar os comitês heterogêneos, para cada uma das 10

amostras de cross-validation, foi escolhida a partição gerada pelo método hierárquico

com ligação média, como também a melhor partição gerada pelo k-médias e pelo o

EM, segundo o ı́ndice Silhueta (Faceli, de Carvalho, and de Souto 2005).
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Após a execução de todos os métodos de agrupamentos (individuais e de com-

binação), os valores médios do ı́ndice Rand corrigido corrected Rand) para as partições

de teste foram calculados. Em seguida, as médias do CR obtidas com os métodos

individuais (bases) foram comparadas duas a duas, com aquelas obtidas com os

comitês (heterogêneo e homogêneo).

Em termos de implementação, o método Evidence Acumulation foi implemen-

tado no Matlab, de acordo com o algoritmo em (Fred and Jain 2005). Já para o

método de Voting, foi utilizada a implementação, em R, apresentada em (Dimitria-

dou, Weingessel, and Hornik 2003). Por fim, os experimentos com o método Graph

foram realizados com o pacote Cluster4 para o Matlab.

4http://www.lans.ece.utexas.edu/ strehl/soft.html
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Resultados

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados obtidos e feita uma discussão sobre

eles. Na Seção 5.1 estão descritos detalhadamente os resultados dos algoritmos de

agrupamento individual e dos algoritmos de comitês de agrupamento. Na Seção 5.2

os resultados apresentados nas tabelas da seção anterior são comparados e analisa-

dos.

5.1 Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com a aplicação das técnicas de

agrupamentos individuais e técnicas de comitês de agrupamento para as três bases

de dados de expressão gênica. As Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam os valores

médios do Rand corrigido (CR) e o desvio padrão para cada método utilizado.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 57

Base de Dados Método CR

Leukemia
k-médias 0, 36 ± 0, 27

EM 0, 34 ± 0, 27

Hierárquico 0, 14 ± 0, 11

Novartis
Multi-Tissue

k-médias 0, 75 ± 0, 19

EM 0, 78 ± 0, 18

Hierárquico 0, 78 ± 0, 14

St. Jude Leukemia
k-médias 0, 82 ± 0, 10

EM 0, 79 ± 0, 12

Hierárquico 0, 50 ± 0, 03

Tabela 5.1: Resultados dos métodos individuais

Comitê Método CR

Evidence
Accumulation (Single)

k-médias 0, 57 ± 0, 36

EM 0, 24 ± 0, 19

Heterogêneo 0, 25 ± 0, 36

Evidence
Accumulation
(Average)

k-médias 0, 54 ± 0, 33

EM 0, 44 ± 0, 23

Heterogêneo 0, 62 ± 0, 28

Voting
k-médias 0, 66 ± 0, 22

EM 0, 59 ± 0, 22

Heterogêneo 0, 48 ± 0, 25

Graph
k-médias 0, 62 ± 0, 34

EM 0, 45 ± 0, 25

Heterogêneo 0, 28 ± 0, 37

Tabela 5.2: Resultados dos comitês - Leukemia
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Comitê Método CR

Evidence
Accumulation (Single)

k-médias 0, 74 ± 0, 34

EM 0, 72 ± 0, 29

Heterogêneo 0, 66 ± 0, 25

Evidence
Accumulation
(Average)

k-médias 0, 90 ± 0, 06

EM 0, 93 ± 0, 06

Heterogêneo 0, 88 ± 0, 12

Voting
k-médias 0, 87 ± 0, 16

EM 0, 96 ± 0, 04

Heterogêneo 0, 91 ± 0, 09

Graph
k-médias 0, 96 ± 0, 02

EM 0, 96 ± 0, 02

Heterogêneo 0, 95 ± 0, 01

Tabela 5.3: Resultados dos comitês - Novartis Multi-Tissue

Comitê Método CR

Evidence
Accumulation (Single)

k-médias 0, 17 ± 0, 15

EM 0, 14 ± 0, 11

Heterogêneo 0, 34 ± 0, 04

Evidence
Accumulation
(Average)

k-médias 0, 77 ± 0, 08

EM 0, 76 ± 0, 09

Heterogêneo 0, 69 ± 0, 07

Voting
k-médias 0, 76 ± 0, 13

EM 0, 74 ± 0, 10

Heterogêneo 0, 87 ± 0, 07

Graph
k-médias 0, 77 ± 0, 05

EM 0, 86 ± 0, 09

Heterogêneo 0, 91 ± 0, 04

Tabela 5.4: Resultados dos comitês - St. Jude Leukemia
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5.2 Discussões

Nesta seção, são discutidos, detalhadamente, os resultados obtidos pelos métodos

de agrupamentos individuais e pelos métodos de comitês. Para uma melhor com-

preensão, os resultados são comentados para cada base de dados, separadamente.

Além disso, fez-se necessário separar as discussões de acordo com o tipo de comitê

que está sendo comparado (homogêneo e heterogêneo). Todos os comentários são

relacionados a média de acurácia, a robustez e o resultado do teste de hipóteses

realizado. Além disso, será apresentado o p-value (Dietterich 1998) como indicador

de evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula.

Antes de iniciar os comentários, é necessário esclarecer algumas normas usadas

para realizar as comparações entre os resultados obtidos:

• Os resultados dos comitês homogêneos foram comparados com os métodos de

agrupamento individuais do mesmo tipo, por exemplo, o comitê homogêneo

Voting EM foi comparado com o método de agrupamento individual EM.

• Os resultados dos comitês heterogêneos foram comparados com todos os métodos

individuais.

As comparações realizadas entre os métodos de comitês e os métodos individuais

têm como objetivo verificar se houve ganho na acurácia (média do Rand corrigido),

e uma melhoria na robustez (diminuição do desvio padrão).

5.2.1 Base de Dados Leukemia

Homogêneo



CAPÍTULO 5. RESULTADOS 60

Observando os resultados na Tabela 5.2, a média de acurácia Evidence Accumulation

(Single) foi superior apenas quando usado com o k-médias, enquanto que para o EM,

o método individual obteve uma média maior. Os testes de hipóteses indicaram que

a hipótese nula foi rejeitada em favor do comitê, no caso do k-médias (p-value =

0,0301), já para o EM não houve evidências estat́ısticas para atestar diferenças entre

o desempenho do comitê e do método individual, embora a robustez tenha obtido

uma melhoria significativa. Para o método Evidence Accumulation (Average) houve

um aumento na acurácia em ambos os casos (EM e k-médias), porém não houve

evidências estat́ısticas para afirmar que o desempenho dos comitês são diferentes do

métodos individuais. Mesmo assim, houve um ganho em termos de robustez no caso

do EM, enquanto que para o k-médias, a robustez permaneceu invariável.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.2, os comitês homogêneos

constrúıdos com o Voting, tanto para o método k-médias (0,65) quanto para o EM

(0,59), obtiveram médias de acurácia superiores às médias alcançadas pelos métodos

individuais (k-médias = 0,36 e EM = 0,34). No entanto, não houve um ganho sig-

nificativo em termos de robustez. Os testes de hipóteses indicaram que as hipóteses

nulas foram rejeitadas em favor dos comitês dos dois métodos individuais, k-médias

(p-value = 0,0016) e EM (p-value = 0,0071).

No caso dos resultados obtidos com os comitês homogêneos gerados pelo Graph,

as médias de acurácia dos comitês foram superiores às médias obtidas com os

métodos individuais (EM e k-médias). Não houve um aumento significativo em

termos de robutez para ambos os comitês. Para o comitê do k-médias, o teste de

hipóteses indicou que existe diferença estatisticamente significante entre o comitê

e o método individual k-médias (p-value = 0,0081). Diferentemente do k-média, o

teste de hipóteses não rejeitou a hipótese nula quando foram comparados o comitê

homogêneo do EM e o método individual.
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Heterogêneo

O Evidence Accumulation (Single) obteve uma média de acurácia inferior às médias

obtidas pelos métodos individuais (EM e k-médias), sendo superior apenas à média

conseguida pelo método hierárquico. Em relação a robustez, não houve uma me-

lhoria significativa. Os testes de hipóteses indicaram que não houve evidências

estat́ısticas para afirmar que os desempenhos entre os comitê e os métodos indi-

viduais são diferentes. Em contraste, observando a Tabela 5.2, percebe-se que o

Evidence Accumulation (Average) obteve uma média de acurácia superior às médias

conseguidas pelos métodos individuais. Porém, não houve aumento de robustez uti-

lizando os comitês. Os testes de hipóteses realizados rejeitaram a hipótese nula em

favor do comitê, k-médias (p-value = 0,0068 ), EM (p-value = 0,0034) e hieráquico

(p-value = 0).

O resultado obtido com o método heterogêneo Voting (0,48) foi superior aos

resultados obtidos com as três técnicas individuais (EM = 0,34; k-médias = 0,36

e hierárquico = 0,14). Porém, não houve um aumento de robustez para o comitê.

Os testes de hipóteses indicaram que não houve evidências estat́ısticas para afirmar

que o comitê heterogêneo é diferente das técnicas individuais (EM e k-médias).

Entretanto, a hipótese nula foi rejeitada em favor do comitê heterogêneo quando

esse foi comparado ao método individual hierárquico (p-value = 0,0011).

A média de acurácia obtida pelo método heterogêneo Graph (0,28) foi inferior às

médias obtidas pelas técnicas individuais (EM e k-médias), sendo superior apenas à

média do método hierárquico. A robustez não foi aumentada em relação a todos os

métodos individuais. Os testes de hipóteses indicaram que não houve evidências es-

tat́ısticas para afirmar que o método heterogêneo é diferente dos métodos individuais

(EM, k-médias e hierárquico).
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5.2.2 Base de Dados Novartis Multi-Tissue

Homogêneo

Os testes de hipóteses realizados indicaram que não houve evidências estat́ısticas

para atestar a diferença entre o desempenho do Evidence Accumulation (Single) e

o método individual para ambas as técnicas (EM e k-médias). Também não houve

aumento de robustez. Em contraste, a média de acurácia conseguida pelo Evidence

Accumulation (Average) de ambas técnicas (EM e k-médias) foi superior à média

conseguida pelo método individual. Houve também, um aumento de robustez signi-

ficativo. Os testes de hipóteses rejeitaram as hipóteses nula em favor dos comitês,

EM (p-value = 0,0084) e k-médias (p-value = 0,016).

As médias de acurácia obtidas para os comitês Voting do EM (0,95) e do k-

médias (0,87) foram superiores às médias obtidas pelas técnicas individuais (EM =

0,78 e k-médias = 0,75). A robustez do comitê aumentou significantemente para a

técnica EM, já para o comitê obtido pelo k-médias não houve ganho significativo.

Os testes de hipóteses rejeitaram a hipótese nula em favor do comitê homogêneo

para EM (p-value = 0,0024). Enquanto que para o k-médias, o teste de hipótese

indicou que não houve evidência estat́ıstica significante para afirmar que o comitê e

o método individual são diferentes.

Os resultados obtidos pelos comitês Graph EM e k-médias foram melhores quando

comparados com os resultados obtidos pelos métodos individuais. A robustez também

aumentou significantemente em ambos os comitês. Os testes de hipóteses realizados

indicaram que houve evidências significativas para afirmar que os resultados dos

comitês homogêneos são diferentes dos métodos individuais, EM (p-value = 0,0019)

e k-médias (p-value = 0,0009).

Heterogêneo
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O Evidence Accumulation (Single) obteve um resultado inferior aos métodos in-

dividuais. Da mesma maneira, não houve aumento de robustez. Os testes de

hipóteses realizados entre o comitê e os métodos individuais indicaram que não houve

evidências estat́ısticas para afirmar que seus desempenhos são diferentes. O resul-

tado obtido com o Evidence Accumulation (Average) foi superior aos métodos indi-

viduais. A robustez também foi melhorada significatemente. Os testes de hipóteses

realizados mostraram que a hipótese nula foi rejeitada em favor do comitê para o

método k-médias (p-value = 0,0312). Em relação aos métodos hierárquico e EM,

os testes de hipóteses indicaram que não houve evidências estat́ısticas significantes

para afirmar que os métodos são diferentes.

O comitê heterogêneo Voting (0,90) obteve uma média de acurácia superior às

médias obtidas por todos os métodos individuais. A robustez do comitê obteve

um ganho significativo. Os testes de hipóteses mostraram que a hipótese nula foi

rejeitada em favor do comitê para todos os casos, k-médias (p-value = 0,0125), EM

(p-value = 0,0264) e hierárquico(p-value = 0,0285).

O resultado e a robustez do comitê heterogêneo Graph (0,95) foram superiores aos

resultados obtidos pelos métodos individuais. Os testes de hipóteses indicaram que

existem evidências estat́ısticas significativas para afirmar que o resultado do comitê

é diferente dos resultados obtidos com os métodos individuais, k-médias (p-value =

0,0016), EM (p-value = 0,0035) e o hierárquico (p-value = 0,0014).

5.2.3 Base de Dados St. Jude Leukemia

Homogêneo

Observando os resultados da Tabela 5.4, percebe-se que os resultados conseguidos

pelo Evidence Accumulation (Single) de ambas técnicas (EM e k-médias) foram
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inferiores aos resultados obtidos pelos métodos individuais. A robustez também não

foi melhorada. Os testes de hipóteses detectaram evidências estat́ısticas significantes

rejeitando a hipótese nula em favor dos métodos individuais, para ambas as técnicas

o p-value foi igual a 0. Em relação ao Evidence Accumulation (Average), não foram

encontradas evidências estat́ısticas para atestar diferenças entre seus desempenhos

quando comparados aos métodos individuais. Porém, houve um ganho significativo

em termos de robustez.

Os comitês Voting obtiveram desempenho inferior aos dois métodos individuais

(EM e k-médias). Não houve aumento de robustez dos comitês de ambos os métodos.

As hipóteses nulas não foram rejeitadas, o que indica que não houve evidências

estat́ısticas para afirmar que os resultados dos comitês são diferentes dos resultados

dos métodos individuais.

O resultado do comitê Graph k-médias foi inferior ao método individual. Porém,

houve um ganho significativo de robustez. A média de acurácia e a robustez do

comitê Graph EM foram superiores ao método individual. Os testes de hipóteses

indicaram que não houve evidências estat́ısticas significantes para dizer que o de-

sempenho dos comitês Graph é superior aos métodos individuais.

Heterogêneo

O desempenho obtido pelo Evidence Accumulation (Single) foi inferior aos métodos

individuais. Porém, houve um ganho significativo em termos de robustez. Os testes

de hipóteses rejeitaram a hipótese nula em favor dos métodos individuais, para todas

as técnicas o p-value foi igual a 0. Da mesma forma, o resultado obtido pelo Evidence

Accumulation (Average) foi inferior aos resultados dos métodos individuais (EM e

k-médias), sendo superior apenas ao resultado conseguido pelo método hierárquico.

Em termos de robustez, houve um ganho significativo. Os testes de hipóteses re-

jeitaram as hipóteses nulas em favor do métodos individuais, EM (p-value = 0,0191)
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e k-médias (p-value = 0,0003). O método hierárquico comportou-se de maneira

diferente, a hipótese nula foi rejeitada em favor do comitê (p-value = 0).

Em contraste, o desempenho do comitê Voting (0,87) foi superior ao desempenho

de todos os métodos individuais (EM = 0,79; k-médias = 0,82 e hierárquico =

0,50). A robustez aumentou significantemente com relação aos métodos individuais

EM e k-médias. Para os métodos individuais EM (p-value = 0,0398) e hierárquico

(p-value = 0) , os testes de hipóteses rejeitaram as hipóteses nulas em favor dos

comitês heterogêneos. O teste de hipóteses indicou que não existem evidências

estat́ısticas significantes para afirmar que o desempenho do comitê é diferente do

método individual k-médias.

A média de acurácia do comitê Graph (0,91) foi maior do que as médias de todos

os métodos individuais. A robustez aumentou significantemente se comparado com

os métodos individuais EM e k-médias. Com relação ao método hierárquico não

houve aumento de robustez. Os testes de hipóteses rejeitaram as hipóteses nulas

em favor do comitê heterogêneo para todos os casos, k-médias (p-value = 0,0118),

EM(p-value = 0,0023) e hierárquico (p-value = 0).

De forma geral, os comitês obtiveram um desempenho superior aos métodos

individuais. Os comitês heterogêneos merecem destaque por apresentarem melhores

resultados, o que torna o estudo desse tipo de comitê bastante atrativo. Uma posśıvel

explicação para seu bom resultado, é a meneira de combinar partições originadas

de diferentes algoritmos de agrupamentos, que por sua vez, representam diferentes

paradigmas.
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Conclusão

Neste trabalho foi realizado um estudo emṕırico sobre algumas técnicas de comitê de

agrupamento aplicadas a dados de expressão gênica (Souto et al. 2005; Silva et al.

2005b; Silva et al. 2005a). Mais especificamente, foram realizados experimentos

com três métodos diferentes de comitês de agrupamento que vêm sendo bastante

usados: matriz de co-associação (Evidence Accumulation) (Fred and Jain 2005),

votação (Voting) (Dimitriadou, Weingessel, and Hornik 2003), e comitês baseados

em particionamento de grafos (Graph) (Strehl and Ghosh 2002).

A entrada para esses métodos de combinação foram as partições geradas por três

algoritmos de agrupamento, os quais representam diferentes paradigmas: k-médias,

Expectation-Maximization (EM), e o algoritmo hierárquico com ligação média. To-

dos esse algoritmos vêm sendo amplamente utilizados no contexto de dados de ex-

pressão gênica (Monti et al. 2003; Quackenbush 2001; Slonim 2002; Alizadeh et al.

2000). Nos experimentos foram utilizadas três bases de dados bastante populares,

geradas a partir de dados de expressão gênicas de tumores: Leukemia, Novartis

Multi-Tissue, e St. Jude Leukemia (Golub et al. 1999; Su et al. 2002; Yeoh et al.

2002).
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De forma geral, os resultados indicaram o desempenho superior das técnicas

de comitês em relação às técnicas de agrupamento individuais, principalmente no

contexto de comitês heterogêneos. Nesse contexto, um fato interessante é que na

formação de comitês heterogêneos como, por exemplo, no Graph para a base de

dados St. Jude Leukemia (Tabela 5.4), apesar da partição do hierárquico usado ter

um acurácia em torno de apenas 0,50 (Tabela 5.1), os comitês formados apresen-

taram uma acurácia média de 0,91. Ou seja, mesmo que um dos componentes do

comitê tenha um desempenho inferior isto não significa que o desempenho global

será afetado.

Por outro lado, para essa mesma base de dados St. Jude Leukemia, os comitês

formados pelo método Voting apresentaram um desempenho médio inferior a média

das partições base que foram usados para constrúı-los. Em um primeiro momento

esse resultado parece contra-intuitivo. No entanto, como o processo de re-rotulagem

e votação é feito de maneira serial, é posśıvel que a combinação de várias partições

pouco correlacionadas tenha um impacto negativo na criação da partição consenso

- o processo de re-rotulagem tende a ser aleatório.

Um outro ponto a ser chamado a atenção é com relação ao desempenho do Evi-

dence Accumulation. Como pode ser observado nos experimentos apresentados, o

Evidence Accumulation implementado com o método hierárquico com ligação média

(Average) apresentou, na grande maioria dos casos, um desempenho superior ao

mesmo método implementado com ligação individual (Single). De certo modo, esse

comportamento já era esperado visto que o método hierárquico com ligação indivi-

dual é mais senśıvel a rúıdo do que o com ligação média.
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Trabalhos futuros

A seguir, são apresentadas algumas sugestões de posśıveis melhorias e extensões que

podem ser realizadas, relativas ao estudo abordado nesta dissertação.

• Empregar outros métodos de agrupamentos individuais como, por exemplo,

SOM (Souto et al. 2003).

• Investigar se os métodos de combinação conseguem recuperar o número correto

de classes nos dados quando recebem, como entrada, partições base com um

número de grupos maior de que das classes originais (Souto, Araujo, and Silva

2006).

• Realizar um estudo de técnicas de diversidade para escolha das partições que

servirão de entrada para os comitês. O estudo da diversidade visa permitir a

escolha de partições que não venham a produzir erros correlacionados.
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Silva, S. C. M., D. S. A. Araújo, V. S. Severiano Sobrinho, R. B. Paradeda, and

M. C. P. Souto. 2005a. “Individual Clustering and Homogeneous Cluster En-

semble Approaches Applied to Gene Expression Data.” 18th Australian Joint

Conference on Artificial Intelligence, Volume 3809 of Lecture Notes on Com-

puter Science. Sydney, 930–933.

Silva, S. C. M., D. S. A. Araujo, R. B. Paradeda, V. S. Severiano Sobrinnho, and

M. C. P. Souto. 2005b. “Comitês de Agrupamento para Análise de Dados de

Expressão Gênica.” VII Congressso Brasileiro de Redes Neurais. Natal.



Referências Bibliográficas 74
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