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Resumo

Este trabalho aborda a construção de comitês de classificação através técnicas meta-

heurísticas de otimização tradicionais de híbridas. O problema de classificação de padrões é

tratado como um problema de otimização procurando encontrar o subconjunto de atributos

e classificadores do problema que minimize o erro de classificação do comitê. Os comitês

são gerados a partir da combinação das técnicas de k-NN, Árvore de Decisão e Naive Bayes

utilizando o voto majoritário. Os atributos dos classificadores base são modificados pelas

metaheurísticas de algoritmos genéticos, algoritmos meméticos, PSO, ACO, Múltiplos

Reinícios, GRASP, Simulated Annealing, Busca Tabu, ILS e VNS. Também são aplicados

algoritmos provenientes da arquiteturas de metaheurísticas híbridas AMHM e MAGMA.

São desenvolvidos algoritmos dessas metaheurísticas nas versões mono e multi-objetivo.

São realizados experimentos em diferentes cenários mono e multiobjetivo otimizando o erro

de classificação e as medidas de boa e má diversidade. O objetivo é verificar se adicionar

as medidas de diversidade como objetivos de otimização resulta em comitês mais acurados.

Assim, a contribuição desse trabalho é determinar se as medidas de boa e má diversidade

podem ser utilizadas em técnicas de otimização mono e multiobjetivo como objetivos

de otimização para construção de comitês de classificadores mais acurados que aqueles

construídos pelo mesmo processo, porém utilizando somente a acurácia de classificação

como objetivo de otimização. Verificamos que as metaheurísticas desenvolvidas apresentam

melhores resultados que as técnicas clássicas de geração de comitês, isto é, Bagging,

Boosting e Seleção Randômica. Verificamos também que na maioria das metaheurísticas o

uso das medidas de diversidade como objetivos de otimização não auxilia na geração de

comitês mais acurados que quando utilizado somente o erro de classificação como objetivo

de otimização obtendo nos melhores cenários resultados não estatisticamente diferentes.

Palavras-chave: Computação. Comitês de Classificadores. Otimização Meta-heurística.

Medidas de boa e má Diversidade. Algoritmo.





Abstract

This work deals with the construction of classification committees using traditional and

hybrid meta-heuristics of optimization techniques. The problem of pattenr classification is

treated as an optimization problem, trying to find the subset of attributes and classifiers

of the problem that minimizes the classification error of the committee. Committees are

generated by combining the techniques of k-NN, Decision Tree and Naive Bayes using the

majority vote. The attributes of the base classifiers are modified by the metaheuristics

of genetic algorithms, memetic algorithms, PSO, ACO, Multi Start, GRASP, Simulated

Annealing, Tabu Search, ILS and VNS. We also apply algorithms from AMHM and

MAGMA hybrid metaheuristics architectures. Algorithms of these metaheuristics are

developed in mono and multi-objective versions. Experiments are performed in different

mono and multiobjective scenarios optimizing classification error and measures of good and

bad diversity. The goal is to verify that adding diversity measures as optimization goals

results in more accurate committees. Thus, the contribution of this work is to determine

if the measures of good and bad diversity can be used in mono and multiobjective

optimization techniques as objectives of optimization for the construction of committees

of classifiers more accurate than those constructed by the same process, but using only the

accuracy classification as an optimization objective. We have verified that the developed

metaheuristics present better results than the classic generation techniques of committees,

ie, Bagging, Boosting and Random Selection. We also verified that in the majority of

metaheuristics the use of diversity measures as optimization objectives does not help to

generate more accurate committees than when only the classification error, obtaining in

the best scenarios non statistically different results.

Keywords: Computing. Ensemble. Metaheuristic Optimization. Good and Bad Diversity.

Algoritm.
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1 INTRODUÇÃO

Em (MITCHELL, 1997) é definido que um um programa de computador aprende

a partir de uma experiência E com respeito a alguma classe de tarefas T medida de

performance P , se sua performance nas tarefas em T , medidas por P , melhoram com a

experiência E. Dentre as tarefas podemos destacar as mais variadas possível, por exemplo,

temos as tarefas de classificação que dado um conjunto de padrões associados a um

conjunto de rótulos tem por objetivo associar novos padrões a esse conjunto de rótulos

conhecido. Nesse contexto a principal medida de performance T é a acurácia, isto é, a

quantidade de associações corretas em um conjunto de padrões. Os programas voltados

para tarefa de classificação de padrões são denominados de classificadores ou sistemas de

classificação.

Na área de classificação de padrões existe uma grande preocupação com a acurácia

dos métodos utilizados, isto é, deseja-se utilizar métodos que sejam os mais acurados

possíveis. Em algumas situações o emprego de comitês de classificadores gera resultados

melhores que o uso de um único classificador (KUNCHEVA, 2004). Um comitê de classifi-

cadores é um sistema de classificação composto por outros sistemas de classificação e por

um método de combinação. Os sistemas de classificação que o compõe são denominados de

classificadores base. A ideia do uso de comitês se baseia na diversidade dos classificadores

base de modo que eles não cometam erros coincidentes. Desse modo, as fraquezas de um

classificador (erros de classificação) são suprimidas pelos acertos dos demais e assim espera-

se aumentar a acurácia de classificação do sistema (BROWN et al., 2005; KUNCHEVA,

2004).

O trabalho de (BROWN et al., 2005) apresenta diferentes metodologias que podem

ser empregadas para geração de diversidade em comitês de classificação. Além disso,

categoriza essas metodologias em termos do uso de medidas de diversidade na construção

dos comitês de classificação. Determina que uma metodologia de geração de diversidade

é explícita quando otimiza alguma medida de diversidade para construir o comitê de

classificação e que a metodologia é implícita quando isso não ocorre.

Existem diferentes metodologias implícitas para gerar comitês de classificação

que apresentem diversidade: usar diferentes técnicas para gerar cada classificador base;

usar diferentes parâmetros nas técnicas de geração dos classificadores base para que

assim sejam retornados classificadores diferentes mesmo utilizando a mesma técnica; usar

diferentes conjuntos de exemplos em cada técnica de geração dos classificadores, isto é,

usar diferentes elementos do conjunto ou usar diferentes conjuntos de características dos

elementos (KUNCHEVA, 2004).
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O conjunto de características dos elementos de um problema é denominado de

conjunto atributos, onde cada elemento é um atributo que caracteriza o problema definido

por um especialista. No entanto, pode ocorrer que alguns atributos não sejam importantes

ou adicionem pouca informação para o objetivo de classificação (WITTEN; FRANK, 2005).

Um problema clássico deste contexto é a seleção do melhor subconjunto de características

que maximize uma medida de avaliação. Esse problema é classificado como um problema

NP-difícil e assim as técnicas existentes não são capazes de retornar uma solução em um

tempo computacional aceitável para a maioria dos problemas práticos (BIN; JIARONG;

YADONG, 1997).

Problemas de otimização são problemas caracterizados pela presença de um con-

junto de soluções em que se deseja encontrar uma solução que seja a melhor possível

(KUNCHEVA, 2004). O problema deve apresentar uma função que mapeia as soluções num

valor real para assim determinar a qualidade de uma solução. O objetivo de uma técnica

para solucionar esse problema é encontrar uma solução que maximiza ou minimiza o valor

dessa função, dependendo das características do problema. As soluções são formadas por

variáveis. Quando essas variáveis são discretas e a combinação dos valores delas geram

diferentes valores para função do problema dizemos que é um problema de otimização

combinatória (LAWLER, 1976).

Assim, o problema apresentado pode ser modelado como um problema de otimiza-

ção combinatória que pode ser resolvido pela aplicação de técnicas meta-heurísticas para

retornar uma solução aceitável num tempo computacional razoável. Assim, podemos mode-

lar a escolha dos parâmetros das metodologias implícitas de geração de diversidade como

um problema de otimização combinatória, isto é, escolha dos atributos dos classificadores

base e de quais classificadores são utilizados pelo comitê a fim de maximizar a acurácia de

classificação. Podemos utilizar como objetivo de otimização a acurácia de classificação do

comitê.

Na literatura existe uma grande quantidade de trabalhos que visam gerar comitês

de classificação através de técnicas meta-heurísticas, trabalhos esses como (SANTANA;

CANUTO, 2014; EKBAL; SAHA; GARBE, 2010; OLIVEIRA; MORITA; SABOURIN,

2006). Porém essa é apenas uma das técnicas existentes para geração de comitês de

classificação como, por exemplo, as técnicas clássicas de Bagging e Boosting (WITTEN;

FRANK, 2005). Neste trabalho investigamos o uso de meta-heurísticas híbridas que faz

uso de uma ou mais técnicas de otimização para compor uma nova técnica.

Como vimos existem diferentes técnicas para gerar comitês de classificação. Em

todas elas existe a necessidade de tratar a diversidade no comitê. Quando utilizamos

as técnicas de otimização para gerar os comitês de classificação podemos simplesmente

determinar um dos objetivos de otimização como sendo uma medida de diversidade do

comitê. Porém, aumentar a diversidade do comitê pode comprometer a acurácia do mesmo.
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Desse modo, temos objetivos de otimização conflitantes.

Quando temos um problema de otimização com mais de um objetivo em que eles

são conflitantes dizemos que temos um problema de otimização multiobjetivo (DANOSO;

FEBREGAT, 2007; ZITZLER; LAUMANNS; BLEULER, 2004). Assim, podemos modelar

a escolha dos parâmetros das metodologias implícitas de geração de diversidade como um

problema de otimização multiobjetivo otimizando a acurácia do comitê e uma medida de

diversidade. Porém, uma medida padrão de diversidade para comitês de classificadores ainda

não foi adotada na literatura (BROWN et al., 2005; BROWN; KUNCHEVA, 2010; TANG;

SUGANTHAN; YAO, 2006). Outro problema também é apresentado: usar explicitamente

uma medida de diversidade no processo de construção de comitês não compartilha o

sucesso das metodologias implícitas (KUNCHEVA, 2004). Isto é, utilizar o valor de uma

medida de diversidade para influenciar o processo de construção de comitês não melhora a

acurácia dos mesmos quando comparado com as metodologias implícitas de geração de

diversidade.

Recentemente foram propostas as medidas de boa e má diversidade (good e bad

diversidade) definidas por (BROWN; KUNCHEVA, 2010) em vista dos problemas apresen-

tados. Podemos definir a boa diversidade como a quantidade de votos incorretos quando

o comitê apresenta um resultado correto. De modo análogo, a má diversidade é definida

como a quantidade de votos corretos quando o comitê apresenta uma saída incorreta. Essas

medidas são provenientes da decomposição do erro de classificação de comitês que utilizam

como método de combinação o voto majoritário. Nesse contexto essas medidas podem ser

utilizadas de diferentes formas, por exemplo, como elemento de decisão na escolha dos

atributos dos classificadores base de um comitê.

No entanto, os estudos existentes não permitem concluir se na prática usar essas

medidas diretamente na construção de comitês de classificadores geram comitês mais

acurados. Este trabalho realiza um estudo experimental dessas medidas quando utilizadas

como objetivos de otimização em técnicas mono e multiobjetivos. Visa, desta forma,

determinar se essas medidas podem ser usadas diretamente na construção de comitês de

classificadores melhorando a acurácia dos mesmos em relação a comitês construídos do

mesmo modo, mas utilizando somente a acurácia de classificação como objetivo.

1.1 JUSTIFICATIVA

Como já mencionado, não há um consenso na literatura sobre uma medida de

diversidade padrão para comitês de classificadores (BROWN et al., 2005; BROWN; KUN-

CHEVA, 2010; TANG; SUGANTHAN; YAO, 2006). Muitas das medidas existentes são

ineficientes para o uso direto na construção de comitês (TANG; SUGANTHAN; YAO,

2006). As medidas de boa e má diversidade surgiram para suprir essa falta de medidas que
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possam analisar de maneira eficiente a diversidade de um comitê. Assim, espera-se que a

medidas de boa e má diversidade possam ser usadas para construção de comitês de melhor

acurácia de classificação. Os estudos existentes sobre essas medidas não são suficientes para

avaliar se elas realmente melhoram a acurácia dos comitês. Este trabalho apresenta quatro

trabalhos que empregam as medidas de boa e má diversidade de diferentes maneiras.

O primeiro trabalho faz as definições das medidas e realiza alguns estudos com

dados experimentais (BROWN; KUNCHEVA, 2010). Conclui que a acurácia do comitê

é diretamente relacionada com a boa diversidade e inversamente relacionada com a má

diversidade quando o número de classificadores é suficientemente grande. Sugere que é

possível o desenvolvimento de algoritmos que maximizem a boa diversidade enquanto

suprimem a má diversidade gerando comitês mais acurados. Porém, segundo os próprios

autores, são necessários maiores estudos aplicando essas medidas em problemas práticos.

O segundo trabalho objetiva avaliar como são alteradas a acurácia de classificação

e a diversidade dos comitês quando aplicadas diferentes métodos de geração de diversidade

(NASCIMENTO et al., 2011). As medidas de boa e má diversidade são empregadas para

avaliar a diversidade final dos comitês gerados e para efetuar uma comparação entre o

emprego ou não de diferentes tipos de classificadores na composição dos comitês. Ou seja,

é feita uma comparação entre comitês homogêneos e heterogêneos quanto à acurácia e a

diversidade resultante. No entanto, não é apresentado nenhum resultado referente ao uso

direto da medida de boa e má diversidade para construção de comitês.

O terceiro trabalho consiste nos resultados de estudos preliminares deste trabalho

apresentados em (NETO et al., 2011). Conclui que existe uma correlação entre erro de

classificação do comitê e a medida de má diversidade mostrando que é possível a construção

de comitês mais acurados quando utilizada uma medida de diversidade no método de

construção. No entanto, não mostra se isso realmente ocorre comparando os resultados

com comitês gerados do mesmo modo, porém otimizando a acurácia. Assim, ele não realiza

as comparações necessárias para mostrar que a hipótese deste trabalho é válida.

Os trabalhos citados mostram que é possível o desenvolvimento de comitês usando

as medidas de boa e má diversidade para melhorar seu desempenho. Isso justifica o

desenvolvimento deste trabalho que ao final permitirá concluir, considerando as restrições

adotadas, se o uso de tais medidas melhora a acurácia de comitês de classificação.

O quarto trabalho, o trabalho de (SLUBANA; LAVRAč, 2015) relaciona a diversi-

dade do comitê a sua performance avaliada pela detecção de ruído. Estuda as medidas de

diversidade de coeficiente de correlação, Yule’s Q estatística, Pairwise kappa, Disagreement,

Double Fault, Entropy, KW, Interrater Agreement, boa diversidade e má diversidade.

Realiza uma análise empírica em comitês gerados por voto majoritário que mostram que

aumentar a diversidade do comitê não leva a uma melhor performance na detecção do ruído.

Assim, mostra que as medidas de diversidade (a boa e má diversidade especificamente)



1.2. OBJETIVOS 15

são objetivos conflitantes com a acurácia, isto é, aumentar um não implica no aumento do

outro o que é utilizado como base para realização deste trabalho.

Além disso empregamos meta-heurísticas híbridas como técnica de construção de

comitês de classificação. Seu emprego justifica o desenvolvimento deste trabalho pela

inexistência de trabalhos na literatura.

1.2 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é analisar a eficiência do uso de meta-heurísticas

híbridas em relação as tradicionais na acurácia de comitês de classificadores quando

empregadas as medidas de má e boa diversidade diretamente na seleção dos atributos e dos

classificadores base. Para isso é empregado como técnica de construção abordagens baseadas

em técnicas de otimização meta-heurísticas tradicionais/híbridas e mono/multiobjetivo.

São usados como objetivos de otimização a acurácia do comitê e/ou as medidas de boa e

má diversidade. Temos os seguintes objetivos específicos:

1. Investigar o desempenho das meta-heurísticas híbridas em relação as meta-heurísticas

tradicionais.

a) Desenvolvimento de meta-heurísticas tradicionais como Busca Tabu e Algorit-

mos Genéticos para comparação com as meta-heurísticas híbridas.

b) Desenvolvimento de meta-heurísticas híbridas.

c) Análise comparativa das meta-heurísticas desenvolvidas.

2. Investigar o desempenho das meta-heurísticas desenvolvidas em relação ao contexto

multiobjetivo.

a) Verificar se o uso das medidas de boa e má diversidade, como um dos objetivos

de otimização no processo de construção de comitês de classificação, produz

comitês mais acurados que comitês construídos sem o emprego das medidas.

b) Verificar qual a relação dos componentes da medida de boa e má diversidade

com a acurácia do comitê. Isto é, analisar se é necessário utilizar as duas medidas

como objetivos de otimização para melhorar a acurácia do comitê.

c) Verificar se é possível utilizar somente uma ou as duas medidas como objetivo

de otimização descartando a acurácia do comitê como objetivo e ainda assim

obter um comitê mais acurado.

O escopo deste trabalho abrange somente problemas de classificação em comitês

onde os classificadores base são dispostos em paralelo tendo como método de combinação
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o voto majoritário. Observe que os resultados obtidos se limitam as bases de dados

empregadas como também aos algoritmos e a forma em que eles foram utilizados. No

entanto, tais limitações não invalidam os resultados permitindo concluir se as medidas de

boa e má diversidade, quando usadas para guiar a construção de comitês de classificadores,

melhoram a acurácia dos mesmos. O método de construção empregado é um processo de

busca por um conjunto de classificadores e por um conjunto de atributos para compor um

comitê de classificadores de modo a maximizar a acurácia de classificação. Neste trabalho

são empregadas técnicas meta-heurísticas de diferentes meta-heurísticas para solução deste

problema otimizando a acurácia do comitê e as medidas de boa e má diversidade.

1.3 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

Como resultados deste trabalho citamos os seguintes artigos publicados:

1. No trabalho (NETO; LUDERMIR, 2013) inverstigamos a influência das medidas de

boa e má diversidade quando usadas explicitamente para guiar o processo de busca

de algoritmos genéticos para a criação de comitês de classificação. Analisamos qual o

melhor conjunto de objetivos entre o erro, a boa diversidade, a má diversidade e todas

as combinações entre eles. Fazemos uso do NSGA-II algoritmo para gerar os comitês

de classificação otimizando o conjunto de atributos utilizados em cada membro do

comitê usando k como classificador individual e método de combinação baseado em

voto majoritário. Além disso, analisamos se a diversidade (medidas de boa e má

diversidade) afeta positivamente a construção dos comitês e se elas podem substituir

o erro de classificação como objetivo de otimização sem perda na acurácia dos

comitês gerados. Como resultados obtemos que a otimização do erro de classificação

e da má diversidade simultaneamente gera os melhores resultados. Os resultados

obtidos foram muito satisfatórios, porém os dados podem ser complementados com

experimentos em comitês heterogêneos, com uso de outras técnicas de otimização

como também de outras meta-heurísticas.

2. No trabalho (NETO; CANUTO, 2014) investigamos o uso de metalearning e mu-

tiobjective otimização na escolha dos membros do comitê de classificação. Usamos

técnicas de metalearning para para definir a configuração inicial dos algoritmos

de otimização multiobjetivo, mais especificamente o NSGA-II. O meta-aprendiz é

utilizado para recomendar a proporção de cada tipo de classificador base entre k-NN,

árvore de decisão e Naive Bayes. O NSGA-II (DEB et al., 2002) é utilizado para

gerar comitês heterogêneos selecionado os atributos, tipos e parâmetros dos classifi-

cadores base otimizando o erro e a má diversidade. Analisamos o erro e métricas

multiobjetivo para verificar se o uso do meta-aprendiz gera comitês mais acurados.

Como resultados obtemos que analisando o erro de classificação, verificamos que o
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uso do meta-aprendiz não gera melhores soluções que os os comitês gerados gerados

pelos outros casos. Verificamos que gerar soluções randomicamente gera comitês com

melhor má diversidade. No contexto multiobjetivo a analise das métricas indicam

que gerar soluções randomicamente gera melhores resultados.

3. No trabalho (NETO; CANUTO; DANTAS, 2016) investigamos a influência das medi-

das de boa e má diversidade quando usadas explicitamente para guiar o processo de

construção de comitês de classificadores. Para executar essa investigação utilizamos

as técnicas de busca tabu e algoritmos genéticos nas versões mono e multiobjetivo

(algoritmos NSGA-II (DEB et al., 2002) e MTS (KULTUREL-KONAK; SMITH;

NORMAN, 2006) nas versões multiobjetivo). Como objetivos de otimização utiliza-

mos o erro, a boa diversidade, a má diversidade e as possíveis combinações delas

três. Objetivamos analisar qual conjunto de objetivos gera comitês mais acurados e

se as medidas de diversidade atuam positivamente na construção dos comitês, isto

é, se elas podem substituir o erro de classificação sem ocasionar penalidades na

acurácia dos comitês gerados. Como resultados encontramos que utilizas as medidas

de diversidade como objetivos de otimização pode aumentar a acurácia dos comitês

gerados dependendo da técnica de otimização utilizada.

Além destes trabalhos citamos os trabalho "Metaheuristics Mono and Multi-

Objective Applied to the Problem of Selection of Characteristics and Size in Ensembles"em

fase de publicação no Applied Intelligence. Esse trabalho gera comitês de classificação

através de técnicas meta-heurísticas de otimização mono e multiobjetivo. São utilizadas

as meta-heurísticas de colônia de formigas (DORIGO, 1992; DORIGO et al., 1996), algo-

ritmos genéticos (LEE; EL-SHARKAWI, 2008), GRASP (FEO; RESENDE, 1995), ILS

(GENDREAU; POTVIN, 2010), algoritmos meméticos (MOSCATO, 2002), múltiplos

reinícios (GENDREAU; POTVIN, 2010), nuvem de partículas (EBERHART; KENNEDY,

1995), Simulated Annealing (LEE; EL-SHARKAWI, 2008), busca tabu (GLOVER, 1986)

e VNS (GENDREAU; POTVIN, 2010). Os processos de otimização trabalham com os

objetivos de erro de classificação, boa diversidade, má diversidade e as possíveis combina-

ções dos três. São gerados comitês heterogêneos de k-NN, árvore de decisão e naive bayes

onde as respostas são combinadas pela técnica de voto majoritário. Os resultados visam

determinar quais técnicas de otimização obtém os melhores resultados nos contextos mono

e multiobjetivo.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho se divide em 4 capítulos: 2) capítulo de fundamentos teóricos onde

são apresentados conceitos das áreas de aprendizado de máquina e otimização meta-

heurística; 3) capítulo de trabalhos correlatos onde são apresentados os principais trabalhos
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relacionados a este quanto ao emprego de medidas de diversidade para melhorar a acurácia

de comitês de classificação; 4) capítulo de proposta onde é apresentado as bases de dados,

implementações e experimentos utilizados por este trabalho; 5) capítulo de resultados

onde é apresentado os resultados deste trabalho assim como a associação com as hipóteses

do mesmo; 6) capítulo de considerações finais onde é apresentado as considerações finais

deste trabalho como também os trabalhos futuros do mesmo.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O objetivo deste capítulo é revisar os principais fundamentos teóricos utilizados

neste trabalho. Descreve quais as técnicas utilizadas como também os principais conceitos

necessários para uma revisão dos temas abordados.

2.1 APRENDIZADO DE MÁQUINA

Este trabalho utiliza técnicas de aprendizado de máquina para tarefa de classificação

de padrões. Os comitês de classificadores são formados por classificadores gerados pela

técnica k-NN (k-Nearest-Neighboor), árvore de decisão e Naïve Bayes variando os atributos

das bases de dados utilizadas por cada um. A avaliação da acurácia do comitê é efetuada

pela técnica de validação cruzada e a diferença entre os resultados de dois algoritmos é

determinada por testes estatísticos. A seguir é descrito cada uma das técnicas citadas e a

forma como elas são empregadas nesse trabalho.

Na área de aprendizado de máquina é definido que um programa aprende a partir

de uma experiência em alguma classe de tarefas quando o seu desempenho, verificado

por alguma medida, melhora com essa experiência (MITCHEL, 1997). Algoritmos de

aprendizado de máquina são empregados na tarefa de classificação de padrões de modo

que a experiência fornecida ao algoritmo é uma base de dados, isto é, uma amostra do

conjunto de instâncias possíveis do problema.

A base de dados é um conjunto de instâncias do problema rotuladas com a classe

correta ao qual cada instância pertence. Como as classes estão rotuladas dizemos que

estamos empregando aprendizado supervisionado, que é o caso deste trabalho. Quando

isso não ocorre dizemos que estamos empregando aprendizado não supervisionado. As

instâncias são representadas por um conjunto de atributos que caracterizam o problema

(KUNCHEVA, 2004). Por exemplo, num problema de aprovação de crédito de um cliente,

onde as instâncias estão classificadas como aprovar ou não aprovar, um possível conjunto

de atributos é a renda do indivíduo, se ele já realizou alguma solicitação de crédito, sua

idade, se é homem ou mulher, entre outros.

Os algoritmos de aprendizado de máquina utilizados neste trabalho para tarefa de

classificação possuem como entrada uma base de dados e apresentam como resultado uma

função de classificação denominada de classificador. Essa função possui como entrada uma

instância do problema, composta pelo conjunto de atributos de mesmo tipo que as do

conjunto de atributos presente nas instâncias da base de dados. Apresenta como saída uma

das possíveis classes do problema. O processamento efetuado pelo algoritmo para criar a
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função de classificação é referenciado no texto como treinamento (KUNCHEVA, 2004).

Na literatura existem diferentes técnicas de aprendizado de máquina destinadas

à tarefa de classificação baseadas em diferentes paradigmas. O paradigma estatístico

baseia-se em estatística inferencial para classificar as instâncias com base nas informações

estatísticas fornecidas pela base de dados. Citamos como exemplo do paradigma estatístico

a técnica de Naïve Bayes. O paradigma conexionista baseia-se em metáforas cerebrais em

como o cérebro funciona modelando neurônios e conexões entre eles. Citamos como exemplo

do paradigma conexionista as redes neurais artificiais com destaque para Multi Layer

Perceptron. O paradigma simbólico baseia-se em metáforas lingüísticas apresentando como

principal característica permitir que o usuário compreenda como é realizada a classificação.

Citamos como exemplos do paradigma simbólico as Árvores de Decisão. Apresentamos

ainda o paradigma baseado em instâncias onde a informações de cada instância da base de

dados são consideradas para efetuar as classificações. Citamos como exemplo do paradigma

baseado em instâncias o k-NN (k-Nearest-Neighboor) (MITCHEL, 1997).

A seguir apresentamos as técnicas de aprendizado de máquina empregadas neste

trabalho.

2.1.1 k-NN

O k-NN (k-Nearest-Neighbor) é uma técnica de aprendizado baseado em instâncias.

O seu treinamento consiste em armazenar a base de dados fornecida como entrada. A

base de dados é usada para avaliar a distância de cada instância da base em relação a

instância sendo classificada. Deve ser utilizada uma medida de distância entre as instâncias

do problema como parâmetro do algoritmo. Uma instância é classificada avaliando as

distâncias da instância para as instâncias presentes na base de dados, selecionando as k

instâncias mais próximas, onde k é um parâmetro do algoritmo. A classe da instância é

determinada pelo processo de voto majoritário (ver 2.1.3) onde cada voto é o rótulo das k

instâncias mais próximas (WITTEN; FRANK, 2005).

Neste trabalho é utilizada a distância euclidiana como parâmetro do classificador.

Para duas instâncias A = (a1, ..., an) e B = (b1, ..., bn) , onde todos os atributos são

numéricos e n é a quantidade de atributos, a distância euclidiana dE é definida como

(WITTEN; FRANK, 2005):

dE(A, B) =
√

(a1 − b1)2 + ... + (an − bn)2 (2.1)

Outras medidas podem ser usadas dependendo das características dos dados para

aumentar a influência de pequenas distâncias ou de grandes diferenças (WITTEN; FRANK,

2005). Um problema da aplicação da distância euclidiana é que atributos de diferentes esca-

las de valores podem influenciar o resultado, sendo assim necessário um pré-processamento
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das bases de dados transformando as escalas dos atributos para uma comum (WIT-

TEN; FRANK, 2005). Este trabalho aplica um pré-processamento nas bases de dados,

transformando as escalas dos valores numéricos para o intervalo real de zero a um.

Como a distância euclidiana é uma medida aplicada a valores reais é necessário

determinar como os valores nominais e faltosos são tratados caso estejam presentes nas

bases de dados. Este trabalho remove os valores faltosos das bases de dados na etapa de

pré-processamento. O algoritmo utilizado neste trabalho manipula os valores nominais do

seguinte modo: caso os valores sejam iguais então não existe distância entre eles e caso

sejam diferentes então a distância é máxima (WITTEN; FRANK, 2005). Isto é, como os

valores numéricos estão na escala de zero a um, a ausência de distância entre os valores

dos atributos corresponde ao valor zero e a distância máxima corresponde ao valor um.

Essa técnica é sensível às instâncias. Instâncias com dados não acurados ou errados

podem comprometer o desempenho do método. No entanto, esse problema pode ser

contornado com a seleção de um valor adequado de k (WITTEN; FRANK, 2005), porém,

por motivos de desempenho em tempo de processamento e para simplificar as análises

dos dados, todos os classificadores são gerados com o valor de k=1, ou seja, somente a

instância mais próxima é escolhida.

2.1.2 Naïve Bayes Classifier

O Naïve Bayes Classifier é um método de classificação baseado em estatística, mais

especificamente no teorema de Bayes de probabilidade condicional. O teorema de Bayes

corresponde à seguinte equação:

P (A|B) =
P (B|A) ∗ P (A)

P (B)
(2.2)

Onde P(A) e P(B) são as probabilidades de A e B e P(X,Y) é a probabilidade

condicional, probabilidade de X dado que Y é verdadeiro. Suponha uma base de dado

D de classes verdadeiro e falso, atributos M e N e apliquemos o teorema de Bayes para

classificar um objeto E desconhecido supondo que sua classe seja verdadeiro:

P (verdadeiro|E) =
P (E|verdadeiro) ∗ P (verdadeiro)

P (E)
(2.3)

O método de classificação assume que os atributos da base de dados são indepen-

dentes o que nos permite desenvolver a equação em:

P (verdadeiro|E) =
P (E(M)|verdadeiro) ∗ P (E(N)|verdadeiro) ∗ P (verdadeiro)

P (E)
(2.4)
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Onde E(M) e E(N) são os valores que E assume para M e N respectivamente. Esses

valores podem ser obtidos da base de dados através do calculo da freqüência de cada

elemento de M e N (supondo que a base de dados seja categórica). Assim, temos todos os

valores da equação com exceção de P(E), porém avaliamos somente a probabilidade para

a classe de valor verdadeiro. Uma vez calculado o valor para o valor falso e aplicado a

normalização o valor de P(E) desaparece da equação (WITTEN; FRANK, 2005). Avaliado

a equação para todas as classes e aplicado a normalização, a classe vencedora ou classe

escolhida pelo método é a classe de maior valor na equação.

O método não se limita somente a bases de dados de atributos categóricos. É

possível tratar cada atributo numérico como uma distribuição normal de média e desvio

padrão obtidos da base de dados. Uma vez obtidos a média µ e o desvio padrão σ podemos

calcular a probabilidade de um valor pertencer a essa distribuição pela equação (WITTEN;

FRANK, 2005):

f(x, µ, σ) =
1√

2 ∗ π ∗ σ2
∗ e−

(x−µ)2

2∗σ2 (2.5)

2.1.3 Árvores de Decisão

Árvores de decisão são métodos de classificação baseados no paradigma simbólico e

na idéia de dividir para conquistar. A construção de uma árvore de decisão, isto é, seu

treinamento, pode ser definido de modo recursivo (WITTEN; FRANK, 2005):

1. Selecione um atributo para raiz e crie nós para cada possível valor desse atributo

atribuindo esse valor a aresta.

2. Repita o procedimento para cada nó criado utilizando somente as instâncias selecio-

nadas pelo valor da correspondente aresta.

3. Caso as instâncias de um nó sejam homogêneas em relação ao valor do atributo

determine esse nó como nó folha de classe igual a maioria das classes das instâncias

presentes.

Utilizando esses três passos é possível construir uma árvore de decisão desde que

se estabelece um critério para selecionar o atributo em cada nó. O critério mais usado é o

do ganho de informação ou entropia. Dado um atributo A com valores p1, ..., pn temos que

a entropia desse atributo é igual a (WITTEN; FRANK, 2005):

entropy(A) = entropy(
#p1

n
, ...,

#pn

n
) = − p1

n ∗ log(#p1

n
)

− ... − − pn

n ∗ log(#pn

n
)

(2.6)
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Onde n é a quantidade de instâncias em A e #p1, ..., #pn são as quantidades de

instâncias que apresentam respectivamente os valores p1, ..., pn no atributo A.

Uma instância desconhecia pode ser classificada percorrendo a árvore, comparando

o valor de cada atributo ao da aresta avançando um nível na árvore caso sejam iguais até

alcançar um nó folha.

O procedimento descrito funciona para bases de dados categóricas. Para bases de

dados numéricas temos de determinar como as regras são construídas. Dado um atributo

numérico A ordene as instâncias de acordo com os valores em A. Percorra as instâncias

do início ao fim e para cada transição no valor da classe crie um nó com as primeiras

instâncias e as remova. Efetue esse procedimento até restar um grupo homogêneo de

instâncias. Desse modo as árvores de decisão podem tratar atributos numéricos (WITTEN;

FRANK, 2005).

Após gerada a árvore de decisão ela pode conter regras muito especificas e em

alguns casos desnecessárias. Existe um procedimento denominado de poda da árvore que

tem por objetivo remover esses nós específicos sem degradar o desempenho da árvore. Ele

consiste em verificar cada regra se o desempenho não degrada com a remoção dessa regra

e nesse caso removendo-a. Esse é um dos parâmetros da árvore de decisão: podar ou não a

árvore (WITTEN; FRANK, 2005).

2.1.4 Comitês de Classificadores

Comitês de classificadores são sistemas de classificação compostos por um conjunto

de sistemas de classificação e por um método de combinação dos resultados. O conjunto

de sistemas de classificação é chamado de classificadores base. O objetivo desse sistema é

melhorar o desempenho de classificação combinando as decisões dos classificadores para

tomar uma decisão mais acurada (KUNCHEVA, 2004).

A melhora na acurácia de classificação dos comitês de classificadores é diretamente

relacionada com a acurácia dos classificadores. Se todos os classificadores são iguais então

o sistema pode ser substituído por apenas um classificador. Ou seja, para que os comitês

apresentem um melhora na acurácia de classificação é necessário que os classificadores

cometam erros em diferentes instâncias. Assim, o método de combinação dos resultados

ou não é ou é pouco influenciado por esse erro, fornecendo a saída correta no caso ideal

(KUNCHEVA, 2004).

Comitês são construídos de diferentes maneiras. De um modo geral, é fornecida uma

base de dados para o treinamento. Essa base de dados é distribuída entre os classificadores

e os mesmos são treinados. Ao classificar uma instância, ela é distribuída para cada

classificador base, os quais avaliam e informam o seu resultado para o método de combinação

que então combina os resultados em uma resposta, a saída do comitê (KUNCHEVA, 2004).
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Comitês são construídos tomando diferentes decisões sobre sua arquitetura. São

construídos escolhendo uma técnica de combinação dos resultados, usando ou mesmo tipo

ou diferentes tipos de classificadores (sendo classificado como homogêneo ou heterogêneo

respectivamente). São construídos distribuindo diferentes bases de dados aos classificadores

ou a mesma base com diferentes conjuntos de atributos, ou construídos por uma combinação

de todos os métodos (KUNCHEVA, 2004).

Todas as técnicas de construção citadas são formas implícitas de geração de diversi-

dade, isto é, não otimizam uma medida de diversidade durante o processo de construção dos

comitês de classificação (BROWN et al., 2005). Essas técnicas apresentam bons resultados

na geração de diversidade em comitês. No entanto, tentar medir a diversidade e usá-la

explicitamente no processo de construção do comitê não apresenta o mesmo resultado que

o uso das metodologias implícitas (KUNCHEVA, 2004).

As técnicas de combinação dos resultados dos classificadores podem ser catego-

rizadas em técnicas baseadas em seleção ou fusão dos valores. As técnicas de fusão dos

valores assumem que cada classificador base possui conhecimento sobre todo o espaço

de características enquanto que as técnicas de seleção dos valores assumem que cada

classificador é especializado em determinadas características da base de dados. Assim,

técnicas baseadas em seleção costumam escolher um classificador para tomar a decisão

baseado nas características apresentadas pela instância sendo classificada (KUNCHEVA,

2004).

Neste trabalho usamos a técnica de fusão de valores de voto majoritário. Neste

trabalho, ela é empregada para combinar os resultados dos classificadores que compõem

os comitês (KUNCHEVA, 2004). Essa técnica assume como entrada um conjunto de votos

V de #V elementos onde cada um pode assumir um valor de um conjunto discreto de

valores. O objetivo é determinar qual elemento do conjunto discreto de valores aparece

com maior freqüência no conjunto de votos (KUNCHEVA, 2004).

A técnica de voto majoritário determina que a classe do comitês corresponderá

a moda dos votos, isto é, o valor que apresentar a maior quantidade no conjunto V é o

valor vencedor e atribuído como classe da instância sendo classifica. No caso de empates, o

valor vencedor é determinado de forma aleatória entre os valores de empate (KUNCHEVA,

2004).

2.1.5 Meta-aprendizado

Meta-aprendizado é uma técnica de construção de sistemas que provê automática e

sistemática recomendações para o usuário por mapear tarefas individuais em modelos ou

combinações de modelos (BRAZDIL et al., 2009).

Como citado: na área de aprendizado de máquina é definido que um programa
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Figura 2.1.1 – (BRAZDIL et al., 2009)

aprende a partir de uma experiência em alguma classe de tarefas quando o seu desempenho,

verificado por alguma medida, melhora com essa experiência (MITCHEL, 1997). Aplicando

esse conceito ao Meta-aprendizado, em problemas de classificação de padrões, temos que:

a classe de tarefas será a classificação de padrões, mas a experiência será os modelos

de classificação, ou seja, as diferentes hipóteses geradas para diferentes bases de dados.

Nesse sentido, implica na redefinição de alguns conceitos de aprendizado de máquina,

por exemplo: a base de dados agora é definida por metabase de dados, pois representa o

conjunto de características de diferentes modelos; a hipótese gerada a partir da metabase

é denominado de meta-aprendiz (BRAZDIL et al., 2009).

Meta-aprendizado pode ser utilizado para diferentes fins: algoritmos de recomenda-

ção onde o sistema irá indicar que algoritmo deve ser utilizado para alcançar o melhor

resultado possível; combinação de classificadores base, objetivando diminuir a probabili-

dade de erro de um único modelo por aumentar a acurácia através da combinação dos

modelos (BRAZDIL et al., 2009). O presente trabalho foca no uso de meta-aprendizado

como sistema de recomendação de algoritmos. As etapas de um sistema de recomendação

de algoritmos são descritas na figura 2.1.1.

Dessas etapas, inicialmente são escolhidas as bases de dados para compor o reposi-

tório de bases de dados. Um problema nesta fase é a existências de poucas bases de dados
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dando origem a repositórios pequenos ou pouco representativos o que terá impacto nas

fases seguintes. Neste trabalho utilizamos a técnica de datasetoids (SOARES, 2009) para

resolver este problema. Datasetoids é uma técnica para geração de bases de dados que

consiste em dada uma base de dados gerar cópias dessa base porém trocando os atributos

categóricos com o atributo de classe da base de dados. Por exemplo, se a base de dados

tiver três atributos categóricos serão gerados três datasetoids correspondentes a troca de

cada atributo com o atributo da classe.

A fase seguinte consiste na caracterização dos dados do repositório de bases de

dados. Esta fase consiste em determinar quais os atributos representarão as bases de

dados. Esses atributos podem ser caracterizados em três tipos básicos: (i) medidas simples

extraídas das características das bases de dados como a quantidade de instâncias, atributos,

etc; (ii) medidas estatísticas como desvio padrão, média dos valores de correlação, etc; (iii)

medidas de teoria da informação como entropia e sinal-ruído.

Em paralelo são aplicados algoritmos para determinar as informações de interesse

no estudo. Por exemplo, podemos avaliar a acurácia de diferentes algoritmos. Essa avaliação

deve ser feita em cada base de dados do repositório. Juntando essas informações com as

informações da data characterization temos a metadata ou metabase. Por fim aplicamos

as técnicas de classificação de padrões, ou regressão ou outra tarefa de aprendizado de

máquina com o objetivo de gerar um modelo recomendação de acordo com as informações

de interesse.

2.2 OTIMIZAÇÂO META-HEURÍSTICA

Problemas de otimização são problemas caracterizados pela presença de um conjunto

de soluções em que se deseja encontrar uma solução que seja a melhor possível (LAWLER,

1976). O problema deve apresentar uma função que mapeia as soluções num valor real para

assim determinar a qualidade de uma solução. O objetivo de uma técnica para solucionar

esse problema é encontrar uma solução que maximiza ou minimiza o valor dessa função,

dependendo das características do problema (LAWLER, 1976).

As soluções são formadas por variáveis. Quando essas variáveis são discretas e a

combinação dos valores delas geram diferentes valores para função do problema dizemos que

é um problema de otimização combinatória (LAWLER, 1976). Neste trabalho a construção

de comitês de classificadores é tratada como um problema de otimização combinatória. As

variáveis das soluções são os atributos da base de dados utilizados por cada classificador e

a quantidade de classificadores.

Em (BIN; JIARONG; YADONG, 1997) é demonstrado que o problema de en-

contrar o menor subconjunto de atributos que maximiza o desempenho de um sistema

de classificação é classificado com NP-difícil. O problema de otimização aqui descrito é
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uma extensão desse problema, isto é, encontrar o conjunto de atributos que maximize o

desempenho de um comitê de classificadores.

Os métodos exatos para solução de problemas deste tipo são inviáveis quanto ao

tempo de processamento. Assim, são aplicados métodos heurísticos para encontrar soluções

“aceitáveis” num tempo computacional viável. Uma heurística é uma técnica inspirada

em processos intuitivos para encontrar uma solução aceitável num tempo computacional

viável. Ela não garante que a solução seja a melhor possível ou sua proximidade em relação

à solução ótima (LAWLER, 1976).

Em geral, heurísticas são muito especificas para o problema que visam resolver

sendo desejado o uso de heurísticas mais flexíveis aumentando a classe de problemas em

que elas podem ser aplicadas. Assim, foram desenvolvidos procedimentos heurísticos que

apresentam uma estrutura teórica permitindo sua aplicação em diferentes problemas. Esses

procedimentos são conhecidos por meta-heurísticas. As técnicas meta-heurísticas para

problemas de otimização são chamadas de técnicas de otimização meta-heurísticas.

Este trabalho utiliza diferentes técnicas de otimização meta-heurísticas. Além disso,

emprega técnicas de hibridização de meta-heurísticas. Meta-heurísticas híbridas é uma

denominação para algoritmos que não seguem puramente o paradigma das meta-heurísticas

tradicionais, isto é, eles combinam componentes algorítmicos de diferentes meta-heurísticas

com outras técnicas de otimização (BLUM; ROLI; SAMPELS, 2008). Por outras técnicas de

otimização podemos citar as próprias meta-heurísticas e outras técnicas como programação

dinâmica, Branch & Bound, etc.

A seguir são detalhadas cada técnica meta-heurística utilizada.

2.2.1 Técnica de Otimização por Colônia de Formigas

A otimização por colônia de formigas (Ant Colony Optimization - ACO) é uma meta-

heurística proposta por (DORIGO, 1992; DORIGO et al., 1996). Simula o comportamento

de um conjunto de agentes (formigas) que cooperam para resolver um problema de

otimização. A cooperação ocorre por feromônios depositados no ambiente que permite que

outras formigas usem essa informação para tomada de decisão (DORIGO et al., 1996).

O método é composto por um conjunto de formigas que atuam assincronamente

construindo soluções no espaço de busca do problema. Durante a construção da solução a

formiga escolhe quais componentes farão parte da solução final. Cada escolha deposita uma

quantidade de feromônio no ambiente que pode se utilizado para influenciar as decisões

futuras.

Além disso temos as ações de evaporação de feromônio e as ações daemon sendo

está última opcional. A evaporação de feromônio é a ação pela qual o feromônio depositado

pelas formigas evaporam ao longo do tempo e é necessária para evitar uma convergência
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prematura do método em uma região sub-ótima. As ações daemon correspondem a processos

de busca local ou procedimentos de depósito de feromônio adicional a fim de guiar a busca

numa perspectiva não local. Atualizações de feromônio realizadas por processos daemon

são denominadas de atualizações de feromônio offline.

O algoritmo de colônia de formigas consiste em três procedimentos principais:

inicialização na qual os feromônios são atribuídos ao valor inicial; construção onde cada

formiga constrói sua solução; e a atualização dos feromônios onde as formigas depositam

os feromônios associados a solução construída.

O procedimento de construção das soluções consiste na formiga construir uma

solução passo a passo iniciando do conjunto vazio. A cada passo ela escolhe uma parte da

solução a ser inserida. A escolha dos componentes da solução é feita probabilisticamente a

cada passo da construção. A regra mais comumente usada é a descrita pela equação 2.7.

P (Cj
i |Sp) =

τα
ij ∗ [n(cj

i )]
β

∑

cl
j
∈N(Sp) ∗τα

il ∗ [n(cl
i)]

β
(2.7)

Onde n(.) é uma função que atribui cada componente de solução válida cj
i ∈ N(Sp)

a um valor heurístico. Parâmetros α e β determinam como a trilha de feromônios e a

informação heurística influenciam o algoritmo. Se α = 0 a equação aplica somente a

informação heurística enquanto que se β = 0 a equação aplica somente as informações das

trilhas de feromônio.

A atualização dos feromônios é o mecanismo pelo qual as formigas depositam

feromônios associados a solução construída. Ele é responsável por tornar componentes das

soluções mais desejáveis (maior probabilidade de escolha) que os outros. A atualização dos

feromônios é composta por duas componentes: o depósito, que aumenta o nível de feromônio

das componentes das soluções correspondente a qualidade da solução; e a evaporação, que

é o mecanismo que diminui o feromônio depositado em proporção ao tempo decorrido ao

seu depósito. A atualização dos feromônios é normalmente implementada pela equação 2.8:

τij = (1 − ρ) ∗ τij +
∑

cj
i ∈ s (2.8)

Onde τij é o feromônio corrente ao componente cj
i ; ρ é uma valor entre 0 e 1 que

significa a taxa de evaporação sendo que 1 o método não guarda informação das interações

passadas;
∑

cj
i significa a contribuição de feromônios devido a seleção da componente cj

i

pela solução s.
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2.2.2 Técnica de Algoritmos Genéticos

A Técnica de Algoritmos Genéticos é uma meta-heurística inspirada em uma

analogia com processos naturais de evolução. O algoritmo trabalha com um conjunto de

soluções denominado de indivíduos que representam a população de uma espécie numa

determinada época. Os indivíduos dessa população reproduzem e sofrem mutação gerando

uma nova população. Os melhores indivíduos são selecionados gerando uma nova geração.

Esse procedimento de modificar e selecionar se repete até que uma condição de parada

seja alcançada (LEE; EL-SHARKAWI, 2008).

As soluções ou indivíduos são representados por cromossomos. As soluções são

compostas por um conjunto de variáveis fixas representando os genes de um indivíduo.

Os mecanismos de reprodução (ou recombinação ou cruzamento) combinam os genes

de dois indivíduos para formar indivíduos filhos, geralmente dois. Os mecanismos de

mutação consistem em alterar os genes de um indivíduo. Esses mecanismos possuem

uma probabilidade determinada de ocorrência. Geralmente os mecanismos de cruzamento

com uma alta probabilidade e os de mutação com uma baixa probabilidade (LEE; EL-

SHARKAWI, 2008).

A meta-heurística de Algoritmos Genéticos segue os seguintes passos (MITCHEL,

1997):

1. Gere uma população inicial;

2. Aplique o operador de cruzamento: selecione quais soluções são recombinadas e

aplique o operador sobre elas;

3. Aplique o operador de mutação: selecione quais soluções sofrerão mutação e aplique

o operador;

4. Selecione os indivíduos: aplique uma técnica de seleção dos indivíduos que substituirão

a população atual;

5. Critério de parada: enquanto algum dos critérios de parada não for satisfeitos volte

ao passo 2 tomando como população inicial a população gerada no passo 4.

O procedimento apresentado possui como parâmetros a quantidade de soluções

de uma população, o operador de cruzamento, o operador de mutação e o operador de

seleção. Existem diferentes propostas de operadores na literatura (MITCHEL, 1997).

2.2.3 Técnica de GRASP

A técnica de GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) é uma meta-

heurística adaptativa proposto por (FEO; RESENDE, 1995). Sua principal característica é
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a presença de duas fases bem distintas: uma fase construtiva na qual uma solução é gerada

elemento a elemento; e uma fase de refinamento onde a solução construída é aplicada a

um processo de busca local. Esse ciclo de construção e refinamento se repete até que uma

condição de parada seja alcançada. A melhor solução entre todos os ciclos é retornada. O

algoritmo 2.1 ilustra o funcionamento do GRASP.

Algoritmo 2.1 GRASP Algoritmo

entrada: Condição de Parada, N(.)

1: enquanto Condição de Parada não for Satisfeita faça
2: S ← construa uma solução

3: S ← BuscaLocal(N(.), S)

4: atualiza a melhor solução (S*, S)
5: fim enquanto
6: retorne S*

A fase construtiva determina e controla os aspectos guloso, randômico e adaptativo

do GRASP. Uma solução é construída de forma iterativa elemento a elemento. Em cada

iteração está presente uma lista de candidatos a serem inseridos na solução de modo

que o custo de sua inserção depende dos elementos presente na solução sendo construída.

Os elementos na lista de candidatos são ordenados de modo que o elemento de menor

custo esteja na primeira posição. No entanto, são selecionados somente uma porção dos

candidatos, os primeiros, para escolher o elemento que fará parte da solução. A lista

formado por esses candidatos é denominada de lista restrita de candidatos. Assim o

novo elemento a constituir a solução é escolhido randomicamente nessa lista restrita de

candidatos. Esse processo se repete até que a solução esteja completa. O algoritmo 2.2

ilustra esse funcionamento.

Algoritmo 2.2 Construir Solução Algoritmo

entrada: f, g, α
1: crie uma solução vazia S
2: inicie o conjunto de candidatos C

3: enquanto C não estiver vazio faça
4: tmin ← mining(x) where x ∈ C
5: tmax ← maxing(x) where x ∈ C
6: LCR ← {t ∈ C|g(t) ≤ g(tmin)α ∗ (g(tmax) − g(tmin))}
7: escolha t ∈ LCR
8: S ← S ∪ t
9: atualize o conjunto de candidatos C

10: fim enquanto
11: retorne S

O parâmetro α controla os mecanismos de aleatoriedade e comportamento guloso

da construção sendo que valores pequenos resultam em um comportamento mais guloso

e valores grandes num comportamento mais aleatório. Por exemplo, o valor 0 gera uma
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solução puramente gulosa enquanto que o valor 1 gera uma solução aleatória. A função g

determina o custo de inserir um elemento na solução. Ela deve ser adaptativa de tal modo

que o valor de uma elemento dependa dos valores dos elementos presentes na solução.

Finalmente temos a fase de refinamento que consiste na aplicação de uma estratégia

de busca local a solução construída. Esse procedimento é ilustrado pelo algoritmo 2.3:

Algoritmo 2.3 Busca Local Algoritmo

entrada: N(.), S

1: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
2: enquanto S ′ < S faça
3: S ← S ′

4: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
5: fim enquanto
6: retorne S

2.2.4 Técnica de Busca Local Iterativa

A busca local iterativa (do inglês Iterated Local Search (ILS)) é um procedimento

de busca local que baseia-se na idéia que o procedimento de busca local pode ser melhorado

gerando-se novas soluções de partida, as quais são obtidas por meio de perturbações na

solução correspondente ao ótimo local (GENDREAU; POTVIN, 2010).

O ILS é caracterizado pela presença de quatro componentes: um mecanismo para

gerar a solução inicial; um procedimento de busca local; um procedimento de perturbação

que guia a solução para uma nova posição no espaço de solução; e um procedimento de

critério de aceitação que decide de qual solução a próxima perturbação será aplicada. O

algoritmo 2.4 ilustra como esses componentes interagem:

Algorithm 2.4 Iterated Local Search Algoritmo

entrada: f, N(.), S, CondiçãodeParada
1: S* ← BuscaLocal(f, N, S)

2: enquanto Condição de Parada não for satisfeita faça
3: S ′ ← Pertubação(S*, histórico)

4: S ′ ← BuscaLocal(f, N, S ′)

5: S* ← CritériodeAceitação(S ′, histórico)

6: fim enquanto
7: retorne S*

O critério de aceitação controla os mecanismos de intensificação e diversificação do

método. Para isso ele decide qual solução deve ser aplicada a perturbação como também

qual perturbação a ser aplicada. Por exemplo, o critério de aceitação pode decidir manter

a mesma solução do ótimo local, mas escolhendo uma perturbação que explore mais o

espaço de solução, e assim intensificando a busca. Um critério de aceitação comumente



32 Capítulo 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

utilizado é mover-se para o ótimo local s” somente se ele for melhor que o ótimo local

corrente s.

O procedimento de busca local pode ser implementado conforme o algoritmo 2.5.

Algoritmo 2.5 Busca Local Algoritmo

entrada: N(.), S

1: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
2: enquanto S ′ < S faça
3: S ← S ′

4: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
5: fim enquanto
6: retorne S

2.2.5 Técnica de Algoritmos Meméticos

Algoritmos meméticos são métodos baseados em população que combinam pro-

cedimentos de busca local com operadores de mutação ou cruzamento. Devido a sua

estrutura pesquisadores tem os denominados de Hybrid Genetic Algorithms, Parallel

Genetic Algorithms ou Genetic Local Search métodos (MOSCATO, 2002). Uma descrição

detalhada pode ser encontrada em (MOSCATO, 2003).

Assim como nos algoritmos genéticos, as soluções ou indivíduos são representados

por cromossomos. As soluções são compostas por um conjunto de variáveis fixas repre-

sentando os genes de um indivíduo. Os mecanismos de reprodução (ou recombinação ou

cruzamento) combinam os genes de dois indivíduos para formar indivíduos filhos, geral-

mente dois. Os mecanismos de mutação consistem em alterar os genes de um indivíduo.

Esses mecanismos possuem uma probabilidade determinada de ocorrência. Geralmente os

mecanismos de cruzamento com uma alta probabilidade e os de mutação com uma baixa

probabilidade (LEE; EL-SHARKAWI, 2008).

Inicialmente o método gera uma população de soluções aleatórias as quais são

refinadas por um processo de busca local. Em seguida são selecionadas as melhores soluções

para aplicação dos operadores de mutação e cruzamento. Finalmente esses soluções são

refinadas por um processo de busca local e esse processo se repete até que um critério de

parada seja alcançado. O algoritmo 2.6 ilustra esse funcionamento:

2.2.6 Técnica de Múltiplos Reinícios

A técnica de Múltiplos Reinícios (Multi Start (MS)) é um processo de amostragem

no espaço de soluções, aplicando a cada solução um processo de refinamento. Isto é, é um

processo em duas fases onde na primeira fase é efetuada o processo de amostragem gerando

soluções aleatórias no espaço de soluções e na segunda fase aplicado um processo de refina-
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Algoritmo 2.6 Memetic Algorithm

entrada: f , cruzamento, mutação, C(., .), M(., .), Solves, Nc(.), Na(.), Condição de Parada

1: Step ← 0

2: P0 ← Solves
3: enquanto Condição de Parada não for Satisfeita faça
4: enquanto {|PStep+1| < PStep} faça
5: escolha os parentes (X, Y ) onde {(X, Y )|X ∈ PStep e Y ∈ PStep}
6: Z, W ← X, Y
7: se cruzamento então
8: Z, W ← C(Z, W )

9: fim se
10: se mutação então
11: Z, W ← M(Z, W )

12: fim se
13: Z ← LocalSearch(f, Nc, Na, Z)

14: W ← LocalSearch(f, Nc, Na, W )

15: PStep+1 ← PStep+1 ∪ {Z, W}
16: fim enquanto
17: PStep+1 ← PStep ∪ PStep+1

18: ordene PStep+1 em f
19: PStep ← primeiros( |PStep|) de PStep+1

20: Step ← Step + 1

21: fim enquanto
22: retorne PStep

mento nas soluções geradas. A principal vantagem desse método é a fácil implementação

(GENDREAU; POTVIN, 2010).

O algoritmo 2.7 ilustra o funcionamento básico dessa meta-heurística.

Algoritmo 2.7 Multi-Start Algoritmo

entrada: Condição de Parada, N(.)

1: enquanto Condição de Parada não for Satisfeita faça
2: S ← solução randômica

3: S ← BuscaLocal(N(.), S)

4: atualiza a melhor solução (S*, S)
5: fim enquanto
6: retorne S*

O procedimento de busca local pode ser implementado conforme o algoritmo 2.8.

Neste trabalho o MS apresenta como parâmetros o critério de parada e a estrutura

de vizinhança empregada.
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Algoritmo 2.8 Busca Local Algoritmo

entrada: N(.), S

1: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
2: enquanto S ′ < S faça
3: S ← S ′

4: S ′ ← min{t|t ∈ N(S)}
5: fim enquanto
6: retorne S

2.2.7 Técnica de Nuvem de Partículas

A técnica de nuvem de partículas (Particle Swarn Optimization - PSO) é uma

meta-heurística desenvolvida por (EBERHART; KENNEDY, 1995) baseada na analogia de

nuvem de pássaros e peixes. Comportamento em nuvem pode ser modelado por um sistema

composto por unidades que respeitam um conjunto de regras simples. Apesar do sistema

ser composto por unidades simples ele pode apresentam comportamento complexo quando

avaliado como um grupo. Um sistema vetorial pode ser modelado utilizando as seguintes

regras para determinar o comportamento das unidades (EBERHART; KENNEDY, 1995):

1. Se afastar do agente mais próximo.

2. Vá em direção ao destino.

3. Vá em direção ao centro da nuvem.

O trabalho de (EBERHART; KENNEDY, 1995) desenvolveu o nuvem de partículas

através da simulação de pássaros em um espaço bidimensional. A posição de cada agente ou

unidade é representada pela informação nos eixos x e y e sua velocidade por v. Modificações

na posição do agente é realizada pela informação da posição e velocidade. O objetivo é

alcançar um posição em que o objetivo seja um ótimo global, ou seja, a nuvem de pássaros

deve ser mover até uma região nos espaço de soluções em que o centro corresponda a um

ótimo global.

Cada agente conhece o seu melhor valor (pbest) e a posição correspondente a ele.

Esta informação é uma analogia da experiência pessoal de cada agente. Além disso, cada

agente conhece a melhor posição (gbest) do grupo de agentes. Esta informação é uma

analogia do conhecimento do comportamento dos agentes ao redor. Cada agente tenta

modificar sua posição usando a seguinte equações 2.9 e 2.10.

sk+1
i = sk

i + vk+1
i (2.9)

vk+1
i = w ∗ vk

i + c1 ∗ rand1 ∗ (pbesti − sk
i ) + c2 ∗ rand2 ∗ (gbest − sk

i ) (2.10)
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Onde vk
i é a velocidade do agente i na iteração k, w é uma função de peso, c1 ec2

são os coeficientes de peso, rand é um valor aleatório entre 0 e 1, sk
i é a posição corrente

do agente i na iteração k, pbesti é o pbest do agente i, e gbest é o gbest do grupo. A

velocidade é limitada geralmente a valores máximos conforme a equação 2.11.

w = wmax − wmax − wmin

Itermax

∗ Iter (2.11)

Onde wmax e wmin são respectivamente os pesos inicial e final, Itermax o número

máximo de iterações e Iter é o número de iterações corrente. O algoritmo 2.9 ilustra o

funcionamento da nuvem de partículas:

Algoritmo 2.9 PSO Algoritmo

1: Inicie a posição e velocidade de cada agente

2: Inicie o pbest de cada agente e o gbest

3: enquanto não atingir o critério de parada faça
4: para cada agente faça
5: atualize a velocidade

6: atualize a posição

7: atualize o pbest

8: fim para
9: atualize o gbest

10: fim enquanto

2.2.8 Técnica de Simulated Annealing

Simulated annealing foi originalmente proposto por (METROPOLIS et al., 1953) no

início da década de 1950 como um processo de cristalização. Somente na década de 1980 que

os trabalhos de (KIRKPATRICK; GELLAT; VECCHI, 1983) notaram similaridades entre

o processo de annealing e problemas de otimização combinatória (LEE; EL-SHARKAWI,

2008).

Annealing é o processo de submeter um sólido a alta temperatura com subseqüente

resfriamento para obter cristais de alta qualidade. Simulated annealing emula o processo

físico de annealing. Durante o resfriamento é assumido que são mantidas condições equilíbrio

termal. O resfriamento termina quando o processo alcança o estado mínimo de energia,

correspondente a um cristal perfeito (LEE; EL-SHARKAWI, 2008).

O algoritmo 2.10 ilustra o pseudocódigo básico do Simulated Annealing.

No pseudocódigo apresentado, o Simulated Annealing apresenta como parâmetros:

a estrutura de vizinhança a qual será usada para gerar novas soluções; o α que determina o

decaimento da temperatura; SAmax a quantidade de iterações numa mesma temperatura;

T0 a temperatura inicial; e a solução inicial s.



36 Capítulo 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Algoritmo 2.10 Simulated Annealing Algoritmo

entrada: f , N(.), S, α , T , M , Condição de Parada

1: Step ← 0

2: S* ← S
3: enquanto T > 0.001 e a Condição de Parada não for Satisfeita faça
4: enquanto Step < M faça
5: Step ← Step + 1

6: choice S ′ where {S ′|S ′ ∈ N(S)}
7: δ ← f(S ′) − f(s)

8: se δ < 0 então
9: S ← S ′

10: se f(S ′) < f(S*) então
11: S*← S ′

12: fim se
13: senão
14: escolha x onde {x ∈ [0, 1]}
15: se x < e−δ/T então
16: S ← S ′

17: fim se
18: fim se
19: fim enquanto
20: T ← α ∗ T
21: Step ← 0

22: fim enquanto
23: retorne S*

2.2.9 Técnica de Busca Tabu

A Busca Tabu (do inglês Tabu Search) é um processo de busca local proposto por

Fred Glover em (GLOVER, 1986). Consiste em explorar o espaço de busca passando de

uma solução para outra que seja o seu melhor vizinho, porém, tentando evitar a análise

de soluções que já tenham sido exploradas. Para evitar a reavaliação de espaços de busca

o processo mantém uma lista das soluções exploradas. Assim, ao gerar a vizinhança de

uma solução armazenamo-la na lista de exploradas e a removemos da vizinhança todos

os vizinhos que já tenham sido explorados. Mas, devido às limitações de memória não é

viável manter uma lista de todas as soluções exploradas.

A lista das soluções exploradas é simplificada para uma lista dos movimentos

realizados no operador de vizinhança para gerar a melhor solução da vizinhança em cada

passo. Isto é, é uma lista dos movimentos que levaram a gerar a solução corrente sendo

explorada e desse modo restringindo os movimentos do operador contidos nessa lista. No

entanto, essa lista deve possuir um tamanho limitado, se não em algum momento estariam

presentes todos os movimentos possíveis e assim não seria possível gerar um novo vizinho.

Logo, temos como parâmetro do algoritmo o tamanho da lista de movimentos tabu (LEE;

EL-SHARKAWI, 2008).
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Outra característica do algoritmo é uma função de aspiração. Ela é usada para

determinar quando uma solução obtida a partir de um movimento tabu deve ser considerada.

Em alguns casos um movimento tabu pode gerar uma solução que ainda não foi explorada,

o objetivo da função de aspiração é identificar essas soluções (LEE; EL-SHARKAWI,

2008).

Em geral, é usada como função de aspiração a comparação entre custo da melhor

solução obtida pelo algoritmo até o momento e o custo da solução gerada pela aplicação

do movimento tabu. Caso o custo da solução gerada seja menor (no caso de um problema

de minimização), que o custo da melhor solução encontrada pelo algoritmo até o momento,

então ela atenderá ao critério. Nesse caso, podemos afirmar que o espaço de busca dessa

solução ainda não foi explorado, caso contrário ela seria a solução de menor custo (LEE;

EL-SHARKAWI, 2008).

O procedimento utilizado neste trabalho apresenta os seguintes parâmetros: uma

função de custo f que avalia a qualidade das soluções; um operador de vizinhança N sendo

V o conjunto de vizinhos de uma solução gerados por N; uma função de aspiração A; uma

solução inicial s; e o tamanho da lista tabu t. O algoritmo 2.11 ilustra como o algoritmo

baseado na meta-heurística de Busca Tabu pode ser implementado para um problema de

minimização mono-objetivo.

Algoritmo 2.11 Tabu Search Algorithm

entrada: f(.), N(.), A(.), |T |, S, Condição de Parada
1: T ← ∅
2: S∗ ← S
3: enquanto Condição de Parada não for Satisfeita faça
4: S ′ ← S ⊕ m melhor f(x) onde {x ∈ N(S)|m /∈ TorA(S)}
5: T ← T ∪ m
6: S ← S ′

7: atualize melhor solução(S*,S’)

8: fim enquanto
9: retorne S*

A atualização da lista tabu consiste em adicionar o movimento mv e remover a

entrada mais antiga da lista. Neste trabalho utilizamos uma lista de tamanho variável.

Em vez de armazenar os movimentos tabus é armazenada a quantidade de iterações que

eles devem ser considerados como tabu, assim inserir um movimento na lista consiste em

atualizar a quantidade de iterações para a quantidade igual à iteração corrente mais o

tamanho da lista. Assim, para que o tamanho da lista seja variável basta que ao atualizar

a lista seja atribuída uma quantidade diferente cada iteração, o que pode ser feito pelo

sorteio da quantidade de iterações em função do tamanho da lista tabu. Logo, existe um

parâmetro que indica em quantas posições o tamanho da lista pode ser aumentado ou

diminuído em relação ao tamanho inicial, isto é, o intervalo de sorteio da quantidade de
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iterações que um movimento será considerado tabu. O objetivo disso é evitar a estagnação

do método num mínimo local (LEE; EL-SHARKAWI, 2008).

2.2.10 Técnica de VNS

A busca em vizinhança variável VNS (Variable Neighboorhood Search) é um método

de busca local proposto por (MLADENOVIC; HANSEN, 1997). Consiste em explorar o

espaço de soluções através de trocas sistemáticas da estrutura de vizinhança. O método

inclui um procedimento de busca local que também pode utilizar diferentes estruturas de

vizinhança (GENDREAU; POTVIN, 2010). O algoritmo 2.12 ilustra o seu funcionamento.

Algorithm 2.12 Variable Neighborhood Search Algoritmo

entrada: F, N1,...,r
c (.), N1,...,r

a (.), S, Condição de Parada
1: S∗ ← S
2: enquanto Condição de Parada não for satisfeita faça
3: k ← 1

4: enquanto k ≤ r faça
5: S ← uma solução randômica

6: S ′ ← LocalSearch(f, Nk
c , Nk

a , S)

7: se f(s′) < f(s) então
8: k ← 1

9: atualize a melhor solução (S*, S ′)

10: senão
11: k ← k + 1

12: fim se
13: fim enquanto
14: fim enquanto
15: retorne S*

O pseudocódigo possui como parâmetros o critério de parada e as r estruturas de

vizinhança que dependem do problema abordado.

2.3 OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIBO

Dizemos que um problema é um problema de otimização multiobjetivo quando ele

for um problema de otimização e apresentar dois ou mais objetivos conflitantes. Ou seja,

o problema de otimização apresenta um conjunto de funções conflitantes que devem ser

maximizadas ou minimizadas (DANOSO; FEBREGAT, 2007; ZITZLER; LAUMANNS;

BLEULER, 2004). O problema de otimização de encontrar o comitê de classificadores que

maximize a acurácia de classificação pode ser transformado num problema multiobjetivo

adicionando a maximização da boa diversidade e a minimização da má como objetivos.

Como os objetivos são conflitantes, comparar duas soluções para determinar qual é

melhor é uma tarefa complexa. Para isso é adotado o conceito de dominância de Pareto:
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num problema em que todos os objetivos são de maximização, dizemos que um conjunto

de objetivos de uma solução s1 domina outro conjunto de uma solução s2 se nenhum

objetivo de s1 for menor que o correspondente objetivo em s2 e ao menos um elemento for

maior. Assim, uma solução ótima é uma solução que não é dominada por nenhuma outra

considerando o conjunto de todas as possíveis soluções do problema. Ou seja, existem

diferentes soluções ótimas representando diferentes características dos objetivos (ZITZLER;

LAUMANNS; BLEULER, 2004).

O objetivo de um algoritmo de otimização multiobjetivo é encontrar o conjunto

de soluções ótimas ou encontrar um conjunto de soluções não dominadas que seja o mais

próximo possível do conjunto de soluções ótimas. Assim como na versão mono-objetivo

existem diferentes meta-heurísticas para os problemas de otimização multiobjetivo. Nesse

trabalho utilizamos o algoritmo MTS (KULTUREL-KONAK; SMITH; NORMAN, 2006),

que é inspirado na meta-heurística de Busca Tabu, e o algoritmo NSGA II (DEB et al.,

2002), que é inspirado na meta-heurística de Algoritmos Genéticos.

2.3.1 Algoritmo MTS

Em cada passo de execução do algoritmo de Busca Tabu, ele seleciona uma solução,

determina seus vizinhos aplicando o operador de vizinhança, elimina as soluções tabus,

adiciona as soluções que atendam ao critério de aspiração e seleciona a melhor solução para

a próxima iteração. Quando estamos no contexto de otimização multiobjetivo é necessário

tomar algumas decisões: como determinar qual é a melhor solução da vizinhança. Pois,

devido aos vários objetivos, uma solução pode ser melhor que outra num objetivo e pior

em outro. Do mesmo modo, é necessário determinar o critério de aspiração considerando

os vários objetivos presentes.

Na literatura podemos encontrar diferentes algoritmos resultantes da aplicação

da meta-heurística de Busca Tabu para o contexto multiobjetivo (HERTZ et al., 1994;

HANSEN; HANSEN, 1997; BAYKASOLGU; OWEN; CINDY, 1999). O algoritmo MTS

(Multinomial Tabu Search) é uma adaptação da meta-heurística de Busca Tabu para o

contexto multiobjetivo (KULTUREL-KONAK; SMITH; NORMAN, 2006). Ele é utilizado

neste trabalho por ser um algoritmo simples e por apresentar um bom desempenho quando

comparado com os outros algoritmos baseados na adaptação da Busca Tabu para o contexto

multiobjetivo (KULTUREL-KONAK; SMITH; NORMAN, 2006).

A cada iteração do algoritmo é selecionado um dos objetivos a ser otimizado. Essa

seleção é feita através de uma função de distribuição de probabilidade multinomial. Uma

vez selecionado um objetivo, o funcionamento do algoritmo é similar ao algoritmo clássico

de Busca Tabu, com exceção do critério de aspiração, comparação da melhor solução e dos

critérios de diversificação empregados.
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Uma função de distribuição de probabilidade multinomial é uma generalização de

uma função de distribuição de probabilidade binomial. Uma distribuição binomial determina

que a ocorrência ou não ocorrência de um evento em várias tentativas independentes possui a

mesma probabilidade. Uma distribuição multinomial é caracterizada por possuir categorias

de tipos de ocorrência para o evento. Cada categoria possui uma probabilidade de ocorrência

que não necessita ser igual à probabilidade das demais. No entanto, numa tentativa sempre

ocorre um único tipo de ocorrência do evento tal que a soma das probabilidades de cada

ocorrência seja igual a 1 (LAVINE, 2016).

Assim, aplicando o conceito de distribuição de probabilidade multinomial temos

que a cada passo do algoritmo cada objetivo possui uma chance própria de ser escolhido.

Essa chance pode ser atribuída de forma que objetivos mais importantes sejam escolhidos

com mais frequência. Os passos abaixo apresentam o funcionamento do algoritmo MTS

(KULTUREL-KONAK; SMITH; NORMAN, 2006):

1. Inicialização: crie uma lista tabu vazia e um conjunto de soluções não dominadas

vazio. Crie uma solução inicial é a adicione ao conjunto de soluções não dominadas.

Determine a solução criada como a solução de entrada do operador de vizinhança.

2. Selecione um objetivo: sorteie um objetivo de acordo com a probabilidade de escolha

de cada um indicada pela função de distribuição de probabilidade multinomial.

3. Aplique o operador de vizinhança: gere a vizinhança da solução de entrada. Escolha

uma solução candidata da vizinhança que não seja gerada por um movimento tabu

ou que atenda o critério de aspiração. A solução candidata deve ser a melhor solução

de acordo com o objetivo selecionado no passo 2.

4. Atualize o conjunto de soluções não dominadas: compare a solução candidata esco-

lhida no passo 3 com cada solução presente no conjunto de soluções não dominadas.

Remova do conjunto todas as soluções que são dominadas pela solução candidata.

Se nenhuma solução do conjunto domina a solução candidata, então a adicione ao

conjunto.

5. Atualize a lista tabu: adicione o movimento da vizinhança que gerou a solução

candidata no passo 2. Se a lista estiver cheia então remova a entrada mais antiga.

Altere o tamanho da lista a cada número fixo de iterações do algoritmo.

6. Aplique a diversificação: A cada número fixo de iterações do algoritmo reinicie o

processo. Isto é, esvazie a lista tabu e selecione uma solução do conjunto de soluções

não dominadas como solução de entrada do operador de vizinhança.

7. Critério de parada: volte ao passo 2 até que um critério de parada seja satisfeito.
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O critério de aspiração, citado no passo 3, consiste em verificar se a solução pode

ser inserida no conjunto de soluções não dominadas. Isto é, ela não pode ser dominada

por nenhuma solução presente no conjunto. Como critério de parada é adotado o tempo

de execução do algoritmo que é determinado pelo tipo de experimento sendo executado.

O procedimento descrito apresenta os seguintes parâmetros que são fixados antes

de sua execução: uma função de probabilidade multinomial que descreve a probabilidade

de escolha de cada um dos objetivos; um operador de vizinhança; o tamanho da lista tabu;

quantidade de iterações do processo em que o tamanho da lista é alterado; e a quantidade

de iterações do processo em que o mecanismo de diversificação é aplicado.

2.3.2 Algoritmo NSGA-II

O algoritmo NSGA II (Non-dominated Sorting Genetic Algorthim II ) é uma

aplicação da meta-heurística de Algoritmos Genéticos para o contexto multiobjetivo. Seu

funcionamento é baseado na ordenação das soluções e seleção das melhores de acordo com

essa ordem (DEB et al., 2002).

A cada passo do algoritmo é criado um novo conjunto de soluções. É tomado o

conjunto corrente de soluções e aplicado os operadores de mutação e cruzamento gerando

um novo conjunto correspondente a população da próxima geração. As populações da

geração corrente e da próxima geração são unidas numa mesma população, denominada

de população corrente. Para cada indivíduo, ou solução, da população corrente é atribuída

uma pontuação de acordo com a quantidade de soluções da população que a domina. Os

indivíduos de mesma pontuação são atribuídos a um mesmo conjunto (DEB et al., 2002).

O algoritmo possui como parâmetro a quantidade máxima de indivíduos de uma

população. A cada iteração são criadas novas soluções a partir da população atual e

selecionados o indivíduos que farão parte da população da próxima iteração. Para cada

indivíduo, os criados e os presentes na população, é avaliada a quantidade de soluções que

o domina e associado uma pontuação correspondente, isto é, as soluções não dominadas

recebem zero, as que são dominadas por uma solução apenas recebem um e assim por

diante. A população da próxima interação é formada adicionando os conjuntos formados

pelas soluções de mesma pontuação. A adição é feita de forma ordenada inserindo primeiro

os conjuntos de menor pontuação até alcançar ou ultrapassar a quantidade máxima de

indivíduos. Caso o último conjunto a ser adicionado ultrapassar a quantidade máxima de

soluções da população, antes de sua inserção as soluções desse conjunto são ordenadas

pela crowding distance dos elementos presentes nesse conjunto. Os elementos de menor

distância são inseridos um a um até completar a quantidade de soluções da população.

(DEB et al., 2002).

O algoritmo NSGA II é descrito pelo procedimento a seguir. Inicialmente são unidas
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a população corrente e o conjunto de soluções geradas. A cada iteração é removido do

conjunto de soluções as soluções não dominadas e inseridas na população da próxima

iteração. Caso a inserção ultrapasse a quantidade de soluções da população, o conjunto de

soluções não dominadas é ordenado pela crowding distance ≤c e inseridos na população os

elementos de menor distância. Uma vez formada a população são gerados novos indivíduos

aplicando os operadores de mutação e cruzamento aos indivíduos presentes.

Algorithm 2.13 Algoritmo NSGA-II (adaptação de (DEB et al., 2002))

entrada: N{quantidademáximadeindivíduos}
1: Rt = Pt ∪ Qt {união da população Pt a nova população Qt }

2: enquanto |Pt+1| < N faça
3: Seja F o vetor de soluções não dominadas em Rt

4: se |Pt+1| < N então
5: Pt+1 = Pt+1 ∪ F
6: Rt = Rt − F
7: senão
8: avalie_crowding_distance(F )

9: ordene(F, ≤c)

10: SejaF ′osprimeirosN − |Pt+1|elementosdeF
11: Pt+1 = Pt+1 ∪ F ′

12: fim se
13: Qt+1 = criarNovaPopulação(Pt+1) {operadores de mutação e cruzamento}

14: t = t + 1

15: fim enquanto

A função criarNovaPopulação aplica os operadores de mutação e cruzamento ao

conjunto de soluções de entrada. A função avalie_crowding_distance atribui a crowding

distance de cada elemento presente no conjunto de entrada. A crowding distance de

uma solução corresponde ao maior volume no espaço de objetivos em que somente ela

está presente. O procedimento a seguir mostra como ela pode ser avaliada, onde L[i]d

corresponde a crowding distance da solução i em L e L[i]m corresponde ao valor do objetivo

m do problema.

Algorithm 2.14 Crowding Distance (adaptação de (DEB et al., 2002))

1: l = |L|{Quantidadedesoluções}
2: paracadaiatribuaL[i]d = 0{inicieasdistânciascom0}
3: para cadaobjetivom faça
4: L = sort(L, m){ordeneusandoosvaloresdosobjetivos}
5: L[1]d = L[l]d = inf{volumeinfinitoparapontosextremos}
6: para i = 2até(l − 1) faça
7: L[i]d = L[i]d + (L[i + 1]m − L[i − 1]m)

8: fim para
9: fim para

A ordem ≤c compara dois elementos quanto ao valor da crowding distance de modo

que L[i] ≤c L[j] se e somente se L[i]d < L[j]d.
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O procedimento apresenta os mesmos parâmetros que o algoritmo clássico de

Algoritmos Genéticos.

2.4 META-HEURÍSTICAS HÍBRIDAS

Quando temos meta-heurísticas que não seguem os paradigmas tradicionais, isto é,

que combinam diferentes componentes algoritmos até mesmo provenientes de outras áreas

de pesquisas temos o que chamamos hibridização de meta-heurísticas ou meta-heurísticas

híbridas. Isso pode ser realizado de diferentes maneiras, no entanto duas categorias se

destacam: hibridização na mesma área de pesquisa e hibridização com diferentes áreas de

pesquisa. A hibridização de meta-heurísticas é importante pois um algoritmo híbrido pode

combinar os benefícios de diferentes algoritmos muitas apresentando um desempenho mais

eficiente do que algoritmos baseados em meta-heurísticas simples (GENDREAU; POTVIN,

2010).

A primeira categoria, hibridização na mesma área de pesquisa, consiste em combinar

componentes algoritmos de diferentes meta-heurísticas para compor uma nova. Podemos

citar como exemplo uso do algoritmo de colônia de formigas com uma técnica de inten-

sificação como Busca Tabu ou o próprio algoritmo Iteraded Local Search que prevê a

incorporação de uma técnica de busca local. Neste trabalho estamos interessados nesta

categoria de hibridização.

A segunda categoria engloba hibridização de meta-heurísticas com outras áreas de

otimização como por exemplo a programação por restrições, programação inteira entre

outras.

A seguir são listados dois exemplos de hibridização de algoritmos, mais especifica-

mente duas arquiteturas para o desenvolvimento de algoritmos híbridos.

2.4.1 Arquitetura MAGMA

A arquitetura multiagente para meta-heurísticas (do inglês: Multiagent Metaheu-

ristic Architecture - MAGMA), proposta por (MILANO; ROLE, 2004), é uma arquitetura

em camadas de 4 níveis. Cada camada pode atuar um ou mais agentes. Para primeira

camada existe os agentes construtores de solução; a segunda, agentes aprimoradores de

solução; a terceira, agentes estratégicos; na quarta, agentes de coordenação.

A figura 2.4.1 apresenta a descrição da arquitetura MAGMA. Somente as setas

numeradas são necessariamente utilizadas pela arquitetura para as meta-heurísticas,

enquanto as não numeradas podem ser utilizadas para estender os algoritmos existentes.

A primeira camada, nível 0, oferece soluções viáveis para camada seguinte. Aqui

atuam os agentes construtores de solução os quais possuem a tarefa de construir soluções



44 Capítulo 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Figura 2.4.1 – Arquitetura MAGMA (MILANO; ROLE, 2004).

validas possivelmente aplicando heurísticas iniciais ou mesmo utilizando melhores soluções

de passos anteriores fornecidos pelo nível 2.

A segunda camada, nível 1, trata da melhoria das soluções e os agentes executam

uma trajetória no ambiente até que uma condição de parada seja alcançada. Aqui atuam

os agentes aprimoradores de soluções e podem ser constituídos por meta-heurísticas ou

alguma técnica de otimização.

A terceira camada, nível 2, fornece aos agentes uma visão global do espaço ou,

pelo menos, a função de guiar a busca para regiões promissoras e fornecer um mecanismo

para escapar de ótimos locais. Aqui atuam os agentes estratégicos e eles tem por função

alterar as estratégias de buscas dos aprimoradores de soluções seja através da mudança

de parâmetros ou da alteração da região do espaço de busca fornecendo novas soluções

iniciais.

A quarta camada, nível 3, coordena diferentes estratégias de busca envolvendo

comunicação e sincronização entre os agentes.

A arquitetura MAGMA foi proposta com seis especializações (MILANO; ROLI,

2004): GRASP, Colônia de Formigas, Iterated Local Search, Guided Restart Iterated Local

Search, Algoritmo Memético e por fim Busca Cooperativa combinando as especializações

do GRASP e do Algoritmo Memético. Neste trabalho estamos interessados nas meta-

heurísticas híbridas portanto descreveremos somente a especialização da Busca Cooperativa

representada pela figura 2.4.2.

A especialização da Busca Cooperativa se divide na especialização do GRASP e

do Algoritmo Memético. O GRASP é composto por: no nível 0 por um algoritmo guloso
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Figura 2.4.2 – Busca Cooperativa (MILANO; ROLE, 2004).

aleatório; no nível 1 por uma busca local de descida (problema de minimização); e no nível

2 armazena as melhores soluções. O Memético é composto por: no nível 0 as soluções são

geradas tanto aleatoriamente quanto por heurísticas construtivas; no nível 1 por uma busca

local de descida; e no nível 2 pela aplicação dos operadores de cruzamento e mutação.

Nessa especialização o nível 3 é responsável por combinar as informações dos dois

algoritmos. Isso é realizado trocando as soluções finais dos dois algoritmos, isto é, as

melhores soluções geradas pelo GRASP são enviadas pra o nível 0 do Algoritmo Memético

para compor a nova população e a população final do Algoritmo Memético é enviado para

compor a lista de candidatos restritos do GRASP. O nível 3 é quem controla o fluxo em

que essas informações são trocadas.

2.4.2 Arquitetura AMHM

A arquitetura multiagente para hibridização de meta-heurísticas (AMHM) tem

como objetivo fornecer um ambiente para hibridização de meta-heurísticas. Como o nome

indica, é baseado em sistemas multiagentes e inspirado na técnica de otimização por nuvem

de partículas. Algumas características são provenientes dos sistemas multiagentes como as

seguintes definições:

1. Agentes: entidades autônomas que executam ações num ambiente a fim de alcançar

seus objetivos. Nesse caso os agentes são as partículas da otimização por nuvem de
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partículas;

2. Ambiente: é o espaço onde os agentes atuam. Nesse caso é o espaço de busca do

problema de otimização.

3. Objetivo: são os objetivos dos agentes. Nesse caso é encontrar as soluções de melhor

qualidade possível.

4. Percepções: são as informações que os agentes obtêm do ambiente e dos outros agentes.

Nesse caso as percepções são as posições e as estratégias das demais partículas.

5. Estratégias: conjunto de ações desempenhados pelas partículas ou agentes. Neste

caso temos dois tipos de estratégias: as estratégias de decisão que são heurísticas

e meta-heurísticas que quando aplicadas à posição da partícula fazem com que a

mesma mude sua localização no espaço de busca; as estratégias de aprendizagem

que atuam no processo de deliberação determinando quais decisões tomar e quais

informações compartilhar com os outros agentes.

6. Ações: ações que os agentes podem desempenhar no ambiente. Nesse caso é mover-se

no espaço de busca através da aplicação de alguma estratégia de decisão e atualização

do valor da função objetivo.

O algoritmo 2.15 ilustra o algoritmo AMHM. Possui como parâmetros a quantidade

de partículas, isto é, o tamanho da nuvem, e os critérios de parada.

No algoritmo se destacam as estratégias de decisão e aprendizagem. As estratégias

de decisão decidem qual meta-heurística será aplicada acessando o histórico de sucesso

da meta-heurística em movimentar a partícula para uma melhor posição. Assim, quanto

maior o sucesso de uma meta-heurística em movimentar a partícula para uma melhor

posição, maiores são as chances dessa meta-heurística ser selecionada. As estratégias de

aprendizagens direcionam o método de decisão em sua escolha de estratégias de decisão,

como por exemplo, manter em um grupo de elite as cinco melhores posições que a partícula

já passou, a forma de contabilizar sucesso e falha, como será feita a mudança de parâmetro

para uma nova aplicação da meta-heurística etc.

O operador de velocidade determina como será efetuado o deslocamento da posição

da partícula para outra posição. Por exemplo, podemos usar o operador de path relinking

para representar o deslocamento da partícula.

2.5 MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO DOS CLASSIFICADORES

É utilizada a técnica de validação cruzada para avaliação da acurácia dos comitês

de classificação. As medidas de boa e má diversidade são utilizadas para aferir e guiar o
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Algoritmo 2.15 AMHM Algoritmo

entrada: tam_nuvem, critério de parada

1: ED ← estratégias de decisão qual meta-heurística aplicar

2: EA ← estratégias de aprendizagem quando mudar de meta-heurística

3: valor(gbest) ← inf

4: para i ← 1 até tam_nuvem faça
5: xi ← posiçãoinicialpi

6: valor(pbesti) ← inf

7: selecionar estratégia de decisão (pi, ED)

8: selecionar estratégia de aprendizagem (pi, EA)
9: fim para

10: enquanto Critério de Parada não for Satisfeito faça
11: para i ← 1 até tam_nuvem faça
12: valor(xi) ← avaliar(xi)

13: se valor(xi) < valor(pbesti) então
14: pbesti = xi

15: fim se
16: se valor(xi) < valor(gbest) então
17: gbest = xi

18: fim se
19: fim para
20: para i ← 1 até tam_nuvem faça
21: iniciar método de aprendizagem (pi)

22: xi ← aplicar método de decisão(pi)

23: xdest ← sorteio(pbesti, gbest)
24: executar operador de velocidade (xi, xdest)

25: fim para
26: fim enquanto
27: retorne gbest

processo de construção dos comitês. Os testes estatísticos são utilizados para comparar

os resultados de dois ou mais algoritmos em diferentes contextos para determinar se os

algoritmos geram comitês equivalentes ou qual o melhor entre eles. A seguir é descrita

cada técnica e como eles são empregadas nos experimentos realizados.

2.5.1 Avaliação dos Classificadores

Existem diferentes técnicas de avaliação dos classificadores de um comitê. Técnicas

destinadas a avaliação da acurácia como a validação cruzada, a validação cruzada leave-

one-out e o bootstrap. E técnicas destinadas a avaliar a diversidade do comitê como

namely disagreement measure, double fault measure, KW variance, inter-rate agreement,

generalized diversity, measure of difficulty, boa diversidade e má diversidade. Dentre essas

técnicas escolhemos a técnica de validação cruzada para avaliar a acurácia por ser um

estimador padrão de performance de classificação (WITTEN; FRANK, 2005) e escolhemos

as medidas de boa e má diversidade por serem medidas relativamente novas existindo
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poucos trabalhos na literatura.

2.5.1.1 Avaliação de Acurácia

Neste trabalho a técnica de validação cruzada é empregada para avaliar a acurácia

de classificação dos comitês. É uma técnica estatística de amostragem aplicada a um

conjunto de amostras (WITTEN; FRANK, 2005). Ela é empregada quando a quantidade

de instâncias da base de dados é limitada e se deseja estimar a acurácia do comitê num

conjunto de instâncias desconhecidas, isto é, que não foram usadas durante o treinamento.

Neste caso, a técnica é aplicada a base de dados do comitê produzindo diferentes

conjuntos de instâncias, ou bases de dados que correspondem a amostragens da base de

dados original. O comitê é então treinado utilizando os conjuntos de instâncias gerados,

porém sempre com exceção de um que será utilizado para teste. Para cada conjunto

utilizado como teste é avaliado a quantidade de acertos de classificação. A média desses

valores é uma estimativa da acurácia do comitê (WITTEN; FRANK, 2005).

Ao aplicar a validação cruzada, é fixado um número de partições que será usado

para dividir a base de dados. São criadas bases de dados correspondentes a cada partição e

distribuídas às instâncias entre elas. Essa divisão distribui as instâncias de forma aleatória

em cada partição a fim de criar partições de tamanhos aproximadamente iguais. Porém,

pode ocorrer que uma partição não apresente exemplar de uma classe ou que a quantidade

seja pouco significativa. Assim, o processo tenta distribuir as instâncias de forma aleatória,

porém tentando manter a distribuição de uma mesma classe em cada partição o mais

próximo possível da distribuição apresentada pela base de dados original. O processo de

distribuir as instâncias respeitando a distribuição das classes presente na base de dados é

denominado estratificação (stratification) (WITTEN; FRANK, 2005).

O comitê é treinado uma quantidade de vezes igual ao número de partições. Em

cada treinamento é selecionada uma das partições para avaliar a acurácia do comitê. As

partições da base de dados são utilizadas para o treinamento do comitê com exceção da

partição selecionada para a avaliação. Após o treinamento e avaliação de cada uma das

partições teremos uma quantidade de estimativas da acurácia do comitê igual à quantidade

de partições fixada (WITTEN; FRANK, 2005).

Neste trabalho utilizamos a técnica de validação cruzada usando dez partições

combinada com a estratificação para gerar as partições. Dez partições são escolhidas por

ser uma quantidade padrão para estimar a acurácia de um comitê para uma determinada

base de dados (WITTEN; FRANK, 2005).

Nos resultados, essa medida é apresentada como a taxa do erro de classificação. Isto

é, após aplicar a técnica de validação cruzada são obtidas dez estimativas da acurácia de

classificação onde cada uma corresponde à quantidade de erros de classificação efetuadas
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pelo comitê para correspondente partição de teste. Essas dez estimativas são somadas e

divididas pela quantidade de instâncias da correspondente base dados. Assim, o erro de

classificação é apresentado de modo percentual facilitando a analise dos resultados.

2.5.1.2 Avaliação de Diversidade

A avaliação da diversidade dos comitês de classificadores é realizada pelas medidas

de boa e má diversidade. Essas medidas são provenientes da decomposição do erro de

classificação de comitês que utilizam como método de combinação o voto majoritário. A

boa diversidade D+ é a quantidade de votos errados quando o comitê apresenta uma

classificação correta. A má diversidade D− é a quantidade de votos corretos quando o

comitê apresenta uma classificação errada. Elas são definidas de acordo com as equações

2.12 e 2.13 (BROWN; KUNCHEVA, 2010):

D− =
1

C
∗

#(p+)
∑

i=1

∗v−

i (2.12)

D+ =
1

C
∗

#(p−)
∑

i=1

∗v+
i (2.13)

Onde C é a quantidade de classificadores do comitê, v+
i é a quantidade de votos

corretos da classificação da instância i no conjunto de instâncias P − que o comitê classificou

incorretamente e v−

i é a quantidade de votos incorretos da classificação da instância i no

conjunto de instâncias P + que o comitê classificou corretamente.

2.5.2 Métricas Multiobjetivo

A técnicas multiobjetivo manipulam um conjunto de objetivos conflitantes entre

isso, portanto, em alguns casos não é possível determinar qual solução é mais importante

pois em um dado objetivo uma solução pode ser melhor que outra e pior em outro

objetivo. Como citado, neste trabalho, utilizamos o conceito de dominância de pareto para

comparar duas soluções. Como consequência, os algoritmos multiobjetivos irão retornar

como resultado não uma solução mais conjunto de soluções não dominadas. A questão é

como aplicar comparações estatísticas ou como determinar que um algoritmo é melhor

que outro se temos agora conjuntos representando seus resultados. Para isso temos um

conjunto de métricas multiobjetivo voltadas para esse fim.

O trabalho de (KNOWLES; THIELE; ZITZLER, 2006) apresenta um tutorial

contendo diferentes métricas de avaliação e como e quando utilizá-las. Neste trabalho

utilizaremos as métricas de Dominance Ranking, Hypervolume e ε-binário. No entanto,

devemos considerar primeiro a métrica de Dominance Ranking para só depois aplicar as

métricas de Hypervolume e ε-binário, as quais devem ser analisadas em conjunto, pois se
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Tabela 2.5.1 – Relações Entre Soluções

Relação Interpretação no Espaço de Objetivos

Estritamente Dominante z1 ≺≺ z2 z1 é melhor que z2 em todos os objetivos.

Dominante z1 ≺ z2 z1 não é pior que z2 em todos os objetivos

e melhor em ao menos um objetivo.

Fracamente Dominante z1 4 z2 z1 não é pior que z2 em todos os objetivos.

Incomparável z1||z2 Nem z1 4 z2 e nem z2 4 z1

Indiferente z1 ∼ z2 z1 possui os mesmos valores

que z2 em cada objetivo.

casos elas se contradizem, isso implica que os dois conjuntos de pareto são incomparáveis

(KNOWLES; THIELE; ZITZLER, 2006).

2.5.2.1 Dominance Ranking

Dominance Ranking é uma métrica multiobjetivo de transformação da amostra.

Ele consiste em tomar como entrada os conjuntos de aproximação ou de objetivos dos

diferentes algoritmos e retorna uma valor inteiro para cada um desses conjuntos. Esse

valor inteiro corresponde ao rank que o conjunto assume entre os demais conjuntos.

Existem diferentes formar de atribuir um rank aos conjuntos de aproximação. Em

(KNOWLES; THIELE; ZITZLER, 2006) é utilizado a relação de "melhor"conjunto como

descrito na equação 2.14.

rank(C) = 1 + |{x ∈ C|x ô c}| (2.14)

Na equação 2.14 C é o conjunto formado pelos conjunto de objetivos dos diferen-

tes algoritmos sendo comparados. A relação de "melhor"A ô B indica que cada solução

pertencente a B é fracamente dominada por ao menos uma solução em A e não é o caso

que A e B sejam indiferentes. Dois conjuntos A e B são indiferentes se e somente se A

for fracamente dominado por B e B for fracamente dominado por A onde um conjunto é

fracamente dominado por outro se cada uma de suas soluções for fracamente por ao menos

uma solução no outro conjunto.

A tabela 2.5.1 ilustra essas relações onde z2 e z1 representam as soluções do conjunto

B e A respectivamente.

Uma vez determinado os ranks dos conjuntos de objetivos dos diferentes algoritmos

utiliza-se um teste estatístico adequado, como o teste de Mann-Whitney, para verificar a

diferença entre os algoritmos.
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2.5.2.2 Hypervolume

O indicador de Hypervolume foi proposto por (ZITZLER; THIELE, 1999) como a

porção do espaço de objetivos que é fracamente dominada por um conjunto de aproximação

A. Essa medida precisa que o espaço de objetivos seja limitado e caso ele não seja adotamos

um que é dominado por todos os outros pontos. Neste trabalho temos que os objetivos são

naturalmente limitados no ponto zero (objetivos de minimização).

Podemos também utilizar o Hypervolume diferença para um conjunto de referência

R. A equação 2.15 define o indicador de Hypervolume em função de um conjunto de

referência R.

IH(A) = IH(R) − IH(A) (2.15)

Neste trabalho o conjunto de referência R é o conjunto de soluções não dominadas

obtido da união de todos os conjuntos de algoritmos sendo comparados. Se estamos

comparando três algoritmos com quatro repetições o conjunto será formado da união dos

12 conjuntos obtendo somente as soluções não dominadas.

O indicador IH possui as desejáveis propriedades: quando A ô B então IH(A) <

IH(B). No entanto, IH(A) > IH(B) podemos inferir que A não é melhor que B (KNOWLES;

THIELE; ZITZLER, 2006). Assim neste trabalho, quanto menor o indicador em relações

aos outros melhor.

2.5.2.3 ε-binário

O indicador ε-binário é um indicador de qualidade proposto por (ZITZLER et

al., 2003). Ele toma como entrada uma conjunto de objetivos e retorna um valor real

indicando a qualidade do conjunto. O binário multiplicativo ε-binário Iε (A,B) encontra

o fator mínimo ε em que cada ponto em B pode ser multiplicado tal que o resultado é

fracamente dominado por A. Ele é definido pela eq. 2.16.

Iε(A, B) = minε{∀x ∈ B.∃y ∈ A|y ≤ε x} (2.16)

Este indicador é baseado na relação de ε-dominância ≤ε, definida pela relação 2.17.

y ≤ε x ⇔ ∀i ∈ 1..n : y ≤ ε ∗ x (2.17)

Essa definição é para problemas de minimização e assume que todos os pontos são

positivos em todos os objetivos. Assim podemos definir o operador unário Iε (A) pela eq.
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2.18.

Iε(A) = Iε(A, R) (2.18)

Na eq. 2.18 R é o conjunto de referência, isto é, é o conjunto de soluções não

dominadas obtido da união de todos os conjuntos de algoritmos sendo comparados. Neste

trabalho utilizamos o operador unário para comparação de algoritmos.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados a este. Citam os

trabalhos que estudam medidas de diversidade, como elas se relacionam com a acurácia de

comitês de classificação, como comitês de classificação podem ser construídos e como as

medidas de diversidade podem ser utilizadas na construção de comitês de classificadores.

Conclui, citando os principais trabalhos que fazem uso das medidas de boa e má diversidade

em comitês de classificadores e como meta-heurísticas podem ser aplicadas para construção

de comitês. Por fim cita a relação destes trabalhos com o este trabalho.

3.1 MEDIDAS DE DIVERSIDADE PARA GERAÇÃO DE COMI-

TÊS

Na literatura existem diferentes formar de aferir a diversidade presente em um

comitê de classificadores, no entanto ainda não foi eleita uma forma padrão (BROWN

et al., 2005; BROWN; KUNCHEVA, 2010; KUNCHEVA, 2004; TANG; SUGANTHAN;

YAO, 2006).

O trabalho de (TANG; SUGANTHAN; YAO, 2006) realiza um estudo teórico

e experimental de seis medidas de diversidade: namely disagreement measure, double

fault measure, KW variance, inter-rate agreement, generalized diversity e measure of

difficulty. Nos estudos experimentais, os comitês são construídos gerando um conjunto de

classificadores e selecionando um subconjunto de membros que maximize a diversidade e

minimize o erro de classificação do comitê através de um processo de busca guloso. Conclui

que as medidas estudadas são ineficientes para geração de comitês acurados quando o

erro de classificação é minimizado e a medida de diversidade maximizada. Os resultados

são confirmados teoricamente mostrando que maximizar tais medidas não implica em

minimizar o erro de classificação de comitês de classificação.

O trabalho de (KUNCHEVA; WHITAKER, 2003) apresenta e categoriza diferentes

medidas de diversidade. Estuda a relação das mesmas com a acurácia de classificação

em comitês que fazem uso do voto majoritário como técnica de combinação. Realiza um

estudo de dez medidas de diversidade concluindo que otimizar uma dessas medidas em

vez de minimizar o erro de classificação não gera comitês mais acurados. Cita ainda, que

não existe uma medida que faça isso de forma eficiente, aumentando o desempenho dos

comitês, e que ainda é necessária definir como uma medida de diversidade possa ser usada

para construir comitês de classificadores mais eficientes.

Em (BROWN et al., 2005) são apresentadas e categorizadas diferentes técnicas de



54 Capítulo 3. TRABALHOS RELACIONADOS

construção de comitês de classificadores que apresentem diversidade. Tais técnicas são

categorizadas em: ponto inicial no espaço das hipóteses (“starting point in hypothesis

space”); conjunto limitado no espaço hipóteses (“set of accessible hypothesis”); e percurso

no espaço de hipóteses (“traversal of hypothesis space”). Estas categorias são definidas

levando em consideração como as hipóteses de classificação são geradas, isto é, como cada

classificador base é gerado. Esse trabalho ainda define quando os métodos são construídos

usando a diversidade de modo implícito ou explícito. É definida quanto à consideração da

diversidade na construção, isto é, um método de construção usa a diversidade explicitamente

se durante a construção do comitê for otimizada alguma métrica de diversidade (BROWN

et al., 2005). Porém, como citamos anteriormente, usar explicitamente a diversidade na

construção de comitês não compartilha o mesmo sucesso do uso de metodologias implícitas

(KUNCHEVA, 2004).

A categoria de ponto inicial engloba os métodos de construção que consistem em

variar os parâmetros das técnicas de geração dos comitês de classificação. Exemplos dessa

categoria são comitês de classificadores onde cada classificador base é gerado por uma

mesma técnica, utilizando um mesmo conjunto de dados para cada um, porém variando

os parâmetros da técnica. Por exemplo, podemos formar um comitê de classificadores

utilizando a técnica de k-NN para gerar cada classificador base usando um valor de k

diferente para cada um. Esta categoria é a menos efetiva das três (BROWN et al., 2005).

Já a categoria de conjunto limitado engloba os métodos que constroem os classifi-

cadores limitando as hipóteses de classificação que podem ser geradas pelas técnicas de

classificação. Representantes desta categoria são as técnicas que constroem os classificado-

res utilizando um conjunto de bases de dados diferente para cada ou utilizando diferentes

técnicas de geração dos classificadores. Assim, quando fornecemos diferentes bases de dados

limitamos as informações utilizadas para gerar os classificadores e consequentemente as

técnicas não são capazes de gerar classificadores que capturem as características represen-

tadas pelas informações ausentes. De modo análogo, cada técnica de classificação captura

diferentes informações das bases de dados e assim os classificadores gerados por diferentes

técnicas são diferentes entre si, isto é, apresentarão erros em instâncias de diferentes tipos.

O trabalho de (LEE et al., 2008) é um exemplo da categoria de conjunto que

gera diversidade implicitamente. O comitê é gerado em duas etapas. Na primeira etapa é

empregada a técnica de Algoritmos Genéticos para maximizar a acurácia de um classificador

modificando os atributos a serem utilizados no treinamento. O classificador é gerado pela

técnica de Análise de Discriminante Linear e a acurácia é definida como uma combinação

linear do acerto de classificação, da sensitividade e da especificidade do classificador. Para

cada execução da técnica de Algoritmos Genéticos é gerado um membro do comitê e o

conjunto de atributos que se repetem mais vezes nesses classificadores é selecionado como o

melhor conjunto de atributos. Na segunda etapa é aplicado o método de Seleção Aleatória
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de Subespaço sobre o conjunto dos melhores atributos. Para cada base de dados dos

classificadores é gerada uma base de dados que possui um subconjunto das instâncias e dos

melhores atributos como resultados da técnica de Seleção Aleatória de Subespaço. O comitê

é retornado utilizando classificadores gerados pelas bases de dados criadas utilizando um

método de combinação de voto majoritário.

Em (OLIVEIRA; CANUTO; SOUTO, 2009) é feita uma análise experimental de

construção de comitês de classificadores heterogêneos através da técnica de Algoritmos

Genéticos usando explicitamente a medida de diversidade de Yule’s Q-Statistic. A técnica

de Algoritmos Genéticos é empregada para selecionar os membros do comitê, otimizando

a acurácia, ou a diversidade ou a acurácia e a diversidade. Quando os dois objetivos são

utilizados é empregado o algoritmo Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) que é

um algoritmo multiobjetivo baseado na técnica de Algoritmos Genéticos. Os algoritmos

gerados são comparados para execuções em três bases de dados concluindo que utilizar a

acurácia mais a diversidade geram resultados melhores que utilizar somente a acurácia

ou somente a diversidade como objetivo de otimização. Porém os resultados se limitam a

medida de diversidade empregada, ao método de construção do comitê e as bases de dados

utilizadas para avaliação. O trabalho proposto fará uma análise similar essa, porém são

utilizadas as medidas de boa e má diversidade e os resultados são verificados com mais

bases de dados.

O trabalho de (SANTANA; CANUTO, 2014) é um exemplo da categoria de

conjunto que usa uma medida de diversidade explicitamente na construção do comitê sem

a otimização de uma medida de acurácia, isto é, a acurácia é gerada implicitamente. São

empregadas as técnicas de Algoritmos Genéticos, Nuvem de Partículas e de Colônia de

formigas para selecionar os atributos utilizados por cada membro do comitê. A técnica

de Colônia de Formigas é uma técnica de otimização meta-heurística. Como medida de

diversidade é definida a medida de Intra Correlação que consiste da média da correlação

de cada atributo presente em relação ao atributo que representa as classes do problema. A

correlação é avaliada pela medida de Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient

(GIBBONS; CHAKRABORTI, 2003). Em alguns resultados é verificado que otimizar a

medida de diversidade gera comitês mais acurados que otimizar a acurácia de classificação.

Assim como esse trabalho, desejamos verificar se o mesmo ocorre para as medidas de boa

e má diversidade, ou seja, verificar se é possível otimizar a diversidade em vez da acurácia

de classificação e ainda assim obter comitês mais acurados.

Citamos ainda o trabalho de (TAHIR MUHAMMAD. SMITH, 2010) em que

é apresentado um comitê de classificadores baseado no k-NN e na Busca Tabu. Os

classificadores base são gerados pela técnica de k-NN utilizando 1 como o valor de k, porém

cada classificador utiliza uma métrica de distância diferente. O operador de vizinhança

consiste em gerar um conjunto de classificadores para cada métrica de distância selecionando
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os atributos baseado na distância de Hamming. O melhor classificador de cada conjunto

é selecionado. A avaliação é efetuada por validação cruzada utilizando dez partições.

Cada combinação dos classificadores selecionados corresponde a um vizinho do comitê

e aquele que apresenta a maior diversidade é selecionado como melhor vizinho. Então o

conjunto de atributos de cada classificador base é utilizado para gerar os novos conjuntos de

classificadores de cada métrica. Assim, esse trabalho é categorizado como técnica baseada

em ponto inicial e de conjunto utilizando explicitamente a uma medida de diversidade.

A categoria de percurso engloba os métodos que constroem os classificadores de

modo a ocuparem diferentes posições no espaço de hipóteses. Isto é, são as técnicas que

tentam construir classificadores especialistas em cada característica do problema. Exemplos

dessa categoria são as técnicas de construção destinadas à geração de comitês que usem

técnicas de combinação dos valores baseada em seleção.

Como exemplo desta categoria, apresentamos o trabalho de (CHEN et al., 2008)

que apresenta um método de construção de comitês heterogêneos. A diversidade neste

trabalho é gerada implicitamente através da escolha dos membros do comitê. Inicialmente

é gerado um conjunto de classificadores base e atribuído a eles um peso de importância

na classificação. A meta-heurística de Nuvens de Partículas é empregada para maximizar

a acurácia do comitê modificando o peso de cada classificador durante a otimização. Ao

final do processo é selecionado o conjunto de classificadores que apresentem os maiores

valores dos pesos.

Outro exemplo desta categoria é o trabalho de (SOUTO et al., 2008), porém

diferente do anterior ele gera diversidade explicitamente. O método consiste em gerar

um comitê de classificadores aplicando técnicas de agrupamento sobre a base de dados

gerando diferentes conjuntos de instâncias, ou grupos de instâncias, com características

em comum. Necessita de um conjunto inicial de classificadores que são selecionados para

formar o comitê. Para cada grupo de dados é selecionado o conjunto de classificadores que

apresente as maiores acurácias e em seguida selecionado nesse conjunto, o subconjunto que

apresente as maiores diversidades. Então é retornado um comitê formado pelos conjuntos

de classificadores selecionados para cada grupo utilizando uma técnica de fusão para

combinação dos resultados.

Neste trabalho empregamos um método de construção que usa explicitamente uma

medida de diversidade e que é classificado como categoria de ponto inicial e de conjunto

limitado. Durante a construção dos comitês as técnicas de geração dos classificadores

são modificadas, os atributos das bases de dados utilizadas por cada técnica também

são modificados assim como as técnicas usadas para gerar os classificadores. Caso os

resultados obtidos sejam favoráveis à utilização das medidas de boa e má diversidade em

vez da acurácia como objetivo de otimização, os resultados podem ser comparados com os

resultados dos trabalhos aqui apresentados.
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3.2 APLICAÇÕES DAS MEDIDAS DE BOA E MÁ DIVERSIDADE

Esta seção lista três trabalhos relacionados a este quanto ao emprego das medidas

de boa e má diversidade. O primeiro trabalho realiza um estudo experimental com dados

artificiais mostrando que é possível o desenvolvimento de comitês mais acurados quando

utilizado uma medida de diversidade para guiar seu processo de construção (BROWN;

KUNCHEVA, 2010). O segundo trabalho é uma aplicação das medidas de boa e má

diversidade na avaliação de comitês de classificadores (NASCIMENTO et al., 2011). O

último trabalho (SLUBANA; LAVRAč, 2015) relaciona as medidas de diversidade com a

acurácia.

O trabalho de (BROWN; KUNCHEVA, 2010) faz a definição das medidas de boa

e má diversidade. Elas são definidas a partir da decomposição do erro de comitês de classi-

ficação que utilizam a técnica de voto majoritário como combinação dos resultados. Esse

trabalho também realiza experimentos utilizando uma base de dados artificial utilizando

comitês formados por diferentes quantidades de classificadores do mesmo tipo (quantidades

de um classificador até mil classificadores). Os resultados apresentados mostram que o

valor da diversidade é mais divergente em comitê de pequeno tamanho (na ordem de

103 classificadores). Apresenta que grandes valores de boa diversidade reduzem o erro de

classificação enquanto que grandes valores de má diversidade aumentam o erro.

Tanto este trabalho quanto o de (BROWN; KUNCHEVA, 2010) realiza testes

experimentais para mostrar que as medidas de boa e má diversidade podem ser usadas

explicitamente para gerar comitês mais acurados. Porém, este trabalho realiza experimentos

em bases de dados reais verificando de modo prático se a hipótese é válida.

O trabalho de (NASCIMENTO et al., 2011) efetua uma análise experimental da

diversidade gerada em comitês de classificadores baseados na técnica de Bagging. Analisa

a acurácia e a diversidade de comitês gerados por metodologias implícitas de geração de

diversidade. A acurácia é avaliada pela técnica de validação cruzada utilizando dez partições

das bases de dados e a diversidade é avaliada pelas medidas de boa e má diversidade.

As metodologias implícitas de geração de diversidade são baseadas na amostragem

da base de dados, provida pela técnica de Bagging, e pela seleção dos componentes do

comitê através da técnica de otimização de Algoritmos Genéticos. A técnica de Bagging

consiste em gerar uma base de dados selecionando de forma aleatória as instâncias presentes

na base de dados original. A base gerada possui a mesma quantidade de instâncias que

a original, porém algumas instâncias não estão presentes e outras aparecem replicadas

(WITTEN; FRANK, 2005).

No trabalho de (NASCIMENTO et al., 2011) a técnica de Bagging é aplicada a

uma base de dados após a mesma sofrer um pré-processamento removendo alguns dos

atributos. Esse subconjunto de atributos da base de dados é selecionado por uma técnica
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heurística que utiliza critérios independentes da técnica de classificação a ser empregada

na base de dados. Tais técnicas são denominadas de filtros (WITTEN; FRANK, 2005). A

técnica de Bagging gera um conjunto de bases de dados que são fornecidas as diferentes

técnicas de classificação gerando diferentes classificadores.

Os classificadores gerados são selecionados pela técnica de otimização de Algoritmos

Genéticos a fim de formar um comitê que possua a maior acurácia possível. É utilizado

como objetivo de otimização o erro de classificação avaliado pela técnica de validação

cruzada utilizando duas partições da base de dados em conjunto com a estratificação

dos dados. Neste passo é escolhido entre gerar comitês homogêneos ou heterogêneos,

selecionando somente comitês gerados pela mesma técnica de classificação ou por técnicas

diferentes respectivamente.

Os resultados obtidos são verificados estatisticamente pelo t-test com um nível de

significância de 0.05. Eles apresentam que a construção de comitês heterogêneos aumenta

a acurácia, a boa diversidade e diminui a má diversidade quando comparados com os

comitês gerados do mesmo modo, porém utilizando somente comitês homogêneos. Assim,

o trabalho apresenta uma aplicação das medidas de boa e má diversidade, porém não é o

objetivo do trabalho fazer comparações quanto ao uso explicito das mesmas na construção

dos comitês.

O trabalho de (SLUBANA; LAVRAč, 2015) relaciona a diversidade do comitê a

sua performance avaliada pela detecção de ruído. Estuda as medidas de diversidade de

coeficiente de correlação, Yule’s Q estatística, Pairwise kappa, Disagreement, Double Fault,

Entropy, KW, Interrater Agreement, boa diversidade e má diversidade. Realiza uma análise

empírica em comitês gerados por voto majoritário que mostram que aumentar a diversidade

do comitê não leva a uma melhor performance na detecção do ruído. Assim, mostra que as

medidas de diversidade (a boa e má diversidade especificamente) são objetivos conflitantes

com a acurácia, isto é, aumentar um não implica no aumento do outro o que é utilizado

como base para realização deste trabalho.

3.3 GERAÇÃO DE COMITÊS UTILIZANDO MEDIDAS DE DI-

VERSIDADE

Nesta categoria apresentamos trabalhos que são relacionados a este por empregar

medidas de diversidade explicitamente para geração de comitês. Citamos o trabalho de

(LYSIAK; KURZYNSKI; WOLOSZYNSKI, 2014) que apresenta um novo algoritmo que usa

medidas de cometência e diversidade para gerar um sistema classificador de padrões. São

apresentados dois problemas de seleção de membros do comitê os quais são resolvidos por

técnica de Simulated Annealing. O estudo é conduzido no contexto homogêneo e heterogêno

e os resultados mostram que o uso da diversidade afeta positivamente a qualidade da
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classification. Assim como este trabalho estamos analisando um estudo em medidas de

diversidade no entanto, estamos fazendo uso da medidas de boa e má diversidade.

O trabalho de (MAO et al., 2010) propõe um novo método pra gerar comitês com

acurácia e diversidade balanceada. Utiliza um médodo de otimização greedy iterative

algorithm em que seleciona e atribui a importância a cada classificador na classificação.

Compara os resultados com Bagging e Random subspace strategy. Por fim, o trabalho de

(KRAWCZYK; WOźNIAK, 2014) propõe um novo método para o problema de one-class

classification como também novas medidas de diversidade no mesmo contexto. Realiza

experimento com bases do UCI mostrando que a nova técnica desenvolvida apresenta

melhores resultados que o SVM decompondo as bases de dados em one-class.

3.4 OTIMIZAÇÃO APLICADA A SELEÇÃO DE CARACTERÍSTI-

CAS

Citamos ainda os trabalhos que fazem uso de otimização aplicada a seleção de

características. Dividimos os trabalhos desta categoria quanto a otimização de comitês de

classificação, isto é, a otimização é empregada a um único classificador ou a um conjunto

de classificadores.

O primeiro grupo trata os trabalho que otimizam um único classificador. Este

grupo de trabalhos se relaciona com o presente por poder adaptar as técnicas empregadas

a um único classificador para tratar um conjunto de classificadores. Assim, citamos os

trabalhos de (UNLER; MURAT, 2010) que desenvolve e aplica uma versão discreta do

Nuvem de Partículas para o problema de seleção de características. Esta versão diferente

da apresentada no presente trabalho. O algoritmo proposto é comparado com as técnicas

de Busca Tabu e Scatter Search. Os resultados mostram que o algoritmo de (UNLER;

MURAT, 2010) é competitivo com as técnicas clássicas. Citamos também o trabalho

(KASHEF; NEZAMABADI-POUR, 2015) que apresenta um algoritmo para seleção de

características baseado no algoritmo de otimização por Colônia de Formigas. O algoritmo

é comparado com algoritmos Genéticos, Nuvem de Partículas, Busca Gravitacional e

algoritmos baseados em Colônia de Formigas mostrando-se competitivo com os demais

em relação da acurácia gerada. Por fim, citamos o trabalho de (HAN et al., 2014) que

apresenta um novo algoritmo baseado em Busca Gravitacional. O algoritmo é comparado

com Nuvem de Partículas e algoritmos Genéticos. Estes trabalhos podem ser comparados

com o trabalho atual uma vez que sejam modificados para trabalho com comitês de

classificação.

O segundo grupo trata-se da aplicação de otimização ao problema de seleção de

características em comitês de classificação. Assim, citamos o trabalho de (KHAN; NAZIR;

RIAZ, 2013) que aplica Nuvem de Partículas e otimização por Colônia de Abelhas para
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seleção de características em comitês de SVM, Redes Neurais e k-NN combinados por voto

majoritário. Assim como o presente trabalho faz uso do voto majoritário, porém utiliza

uma combinação diferente de classificadores base. Citamos ainda o trabalho de (CHENA;

LINB; CHOUA, 2011) que aplica Scatter Search para selecionar parâmetros e seleção do

conjunto de características. Estes trabalhos podem ser diretamente comparados se não

fosse pelo de diferentes bases de dados.

3.5 OTIMIZAÇÃO APLICADA A GERAÇÃO DE COMITÊS

Existem diferentes formas de aplicar otimização para geração de ensembles. O

modo mais simples é tratar o problema de classificação como um problema de otimização

mono-objetivo modificando os parâmetros (instâncias, atributos e/ou classificadores) em

busca do melhor resultado possível de acordo com uma função de avaliação (geralmente

a minimização do erro). O trabalho de (YUSTA, 2009) apresenta diferentes aplicações

do método simples, isto é, apresenta diferentes meta-heurísticas (GRASP, Busca Tabu,

Algoritmos Meméticos e Algoritmos Genéticos) aplicadas ao problema de geração de um

único classificador. No entanto desejamos estender o problema de classificação para tratar

comitês de classificação.

Nesta categoria citamos o trabalho de (TAHIR MUHAMMAD. SMITH, 2010) que

aplica a técnica de Busca Tabu para criar comitês de k-NN (com k = 1) selecionando os

atributos e a métrica de distância do k-NN em busca do comitê mais acurado.

Além dos meios já citados, as técnicas podem se diferenciar no número de objetivos.

Neste caso temos o trabalho de (TAN; LIN; CHEAH, 2010) que apresenta um Algoritmo

Genético multiobjetivo. Este trabalho altera os atributos das bases de dados e otimiza

três objetivos distintos: maximiza a sensibilidade, maximiza a sensibilidade e minimiza a

quantidade de atributos. O trabalho de (SANTANA; CANUTO, 2014) apresenta otimização

do conjunto de atributos de cada classificador base através dos algoritmos de Nuvem

de Partículas, Colônia de Formigas e Algoritmos Genéticos. Ambos os algoritmos são

desenvolvidos no contexto mono e bi-objetivo e comparados entre si. Os objetivos otimizados

são medidas de diversidade. Assim como o trabalho de (SANTANA; CANUTO, 2014) o

trabalho de (EKBAL; SAHA; GARBE, 2010) realiza um estudo no contexto bi-objetivo

otimizando o conjunto de atributos dos classificadores base, porém utiliza somente o

algoritmo NSGA-II como técnica de otimização. São otimizados os objetivos de Recall e

Precision ambas dependente do contexto de Named entity recognition.

Por fim, temos o trabalho de (OLIVEIRA; MORITA; SABOURIN, 2006) que

utiliza Algoritmos Genéticos em duas fases distintas: produzir e escolher. Na primeira fase

são gerados classificadores base através de um Algoritmo Genético alterando os atributos

para otimizar o erro e a quantidade de atributos. Na segunda fase é gerado o comitê
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otimizando a acurácia do comitê e a diversidade a partir da seleção dos classificadores

base.

Até agora vimos aplicações de meta-heurísticas para construção de comitês mono e

multiobjetivo, no entanto desejamos ir mais além. Desejamos fazer uso de meta-heurísticas

híbridas e neste campo não encontramos trabalhos que apliquem meta-heurísticas híbridas

à construção de comitês. Na área de otimização encontramos os trabalhos de (MILANO;

ROLE, 2004), e (SOUZA, 2013). O trabalho de (MILANO; ROLE, 2004) apresenta uma

arquitetura denominada de arquitetura multiagente para meta-heurísticas (do inglês:

Multiagent Metaheuristic Architecture - MAGMA) que é uma arquitetura em camadas

onde a hibridização ocorre entre trocas de informações dos agentes. Para cada hibridização

é necessário definir quando e como ocorre a troca de informação. Assim como no trabalho

de (MILANO; ROLE, 2004) o trabalho de (SOUZA, 2013) apresenta uma arquitetura

para hibridização de meta-heurísticas porém esta é baseada no algoritmo de Nuvem de

Partículas.

Neste trabalho faremos usos das arquiteturas de (MILANO; ROLE, 2004) e de

(SOUZA, 2013) aplicadas ao problema de geração de comitês de classificação.

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho proposto analisa um método de construção de comitês de classificadores

heterogêneos gerando explicitamente diversidade. Esse método é classificado na categoria

de ponto inicial e na categoria de conjunto limitado. São utilizadas as medidas de boa e

má diversidade num processo de construção baseado em meta-heurísticas de otimização

híbridas e tradicionais mono e multiobjetivo. O método é aplicado a vários problemas

práticos clássicos na literatura para verificar se o uso dessas medidas de diversidade gera

comitês mais acurados, de acordo com esse método de construção e método de avaliação

adotado.
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4 ABORDAGEM PROPOSTA

Este capítulo descreve a metodologia, os algoritmos e bases de dados utilizados nos

experimentos e quais experimentos estão associados a que hipóteses. O objetivo é fornecer

informações suficientes para que os experimentos possam ser replicados por outros trabalhos

caso necessário. Inicialmente são descritas as bases de dados, isto é, suas características

e pré-processamentos aplicados. Essa descrição é seguida pelo detalhamento das meta-

heurísticas implementadas e finalmente é encerado com uma descrição dos experimentos

realizados.

4.1 METODOLOGIA

Está seção descreve a metodologia empregada nos experimentos deste trabalho.

Primeiro descrevemos as configurações dos experimentos, isto é, as bases de dados e

algoritmos empregados, em seguida como eles são processados e finalmente como são

comparados em relação as hipóteses deste trabalho.

Nas configurações dos experimentos devemos determinar quais as bases de dados

que serão empregadas. Nesta etapa é exigido que sejam escolhidas bases de dados corres-

pondentes a problemas reais da área de aprendizado de máquina e a quantidade de bases

de dados deve ser tal que permita a realização de testes estatísticos nos resultados dos

experimentos.

O problema é então modelado como um problema de otimização onde devemos

definir quais as variáveis que serão modificadas durante a otimização quais as variáveis

resultantes da otimização. Nesse passo desejamos criar comitês de classificação modificando

as variáveis de atributos utilizados por cada classificador base presente no comitê, os

algoritmos de indução dos classificadores base e a quantidade de classificadores base

presentes no comitê. Como variáveis resultantes temos o erro de classificação e as medidas

de boa e má diversidade. Essas escolhas são feitas em virtude das hipóteses abordadas

neste trabalho.

Assim, temos de definir quais os algoritmos de indução dos classificadores base

dos comitês e qual a quantidade dos mesmos presentes nos comitês. Optamos por deixar

a quantidade de membros do comitê flexível, isto é, ela é determinada pelo processo de

otimização. No entanto, temos de determinar uma quantidade máxima de classificadores

base presentes nos comitês. Escolhemos uma quantidade máxima de classificadores base

fixa para simplificar as representações das soluções dos algoritmos de otimização e por

permitir definir um limite para o processamento dos comitês. Isto é, com uma quantidade
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fixa de classificadores base podemos implementar as soluções dos algoritmos de otimização

de modo estático aumentando a eficiência de tempo de processamento dos algoritmos de

otimização e do mesmo modo permiti controlar a complexidade em tempo de processamento

dos comitês, isto é, quanto mais classificadores base estiverem presentes nos comitês mais

complexos serão.

Outro ponto a ser definido é a escolha dos algoritmos de otimização pois não

sabemos de ante mão qual irá apresentar o melhor desempenho. Além disso, devemos

escolher uma quantidade considerável algoritmos de otimização pois os mesmos serão

utilizados para compor as metaheurísticas híbridas. Logo, também é necessário definir os

algoritmos de otimização híbridos.

Definidos as bases de dados, os algoritmos de indução dos classificadores base

dos comitês, a quantidade máxima de classificadores base, os algoritmos de otimização

tradicionais e os algoritmos de otimização híbridos devemos definir como eles serão

executados. Para isso devemos garantir que eles sejam executados sobre as mesmas

condições. Assim, devemos definir uma condição de parada única para todos os algoritmos.

Fixamos dois critérios de parada. Um critério para os algoritmos tradicionais que

consiste na execução máxima de 100 iterações num tempo máximo de 20 minutos e um

critério para os algoritmos híbridos que consiste na execução máxima de 100 iterações

num tempo máximo de duas horas. O tempo de execução dos algoritmos híbridos é muito

maior pois ele executa várias vezes os algoritmos tradicionais e neste caso os algoritmos

tradicionais utilizam um critério de parada de um máximo de 20 iterações num tempo

máximo de 5 minutos.

Outro fator importante sobre a execução é a características de estocasticidade dos

algoritmos de otimização, ou seja, para cada execução temos um resultados diferente.

Assim, temos de definir uma quantidade de execuções sobre cada algoritmo para que os

resultados possam ser comparados quanto a testes estatísticos.

Após a execução das metaheurísticas devemos definir como as mesmas serão

comparadas. Como resultados das execuções temos várias repetições onde cada uma

gera um comitê de classificação ou um conjunto de comitês de classificação respectivos

aos contextos mono e multiobjetivo. No contexto mono-objetivo utilizamos os comitês

gerados das várias repetições comparando um dos objetivos de otimização, isto é, o erro de

classificação, a boa diversidade ou a má diversidade. As comparações serão efetuadas por

testes estatísticos não paramétricos, pois em geração os resultados não se apresentam uma

distribuição normal. Em todos os testes é adotado um nível de significância de 5% e o teste

a ser aplicado depende da natureza da hipótese a ser aplicada. Em resumo utilizaremos

os de Friedman e de Wilcoxon quando estivermos comparando diferentes algoritmos em

diferentes bases de dados e o teste de Mann-Whitney quando utilizarmos a mesma base

de dados para diferentes algoritmos.
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Em algumas situações compararemos os resultados multi-objetivo com os resultados

mono-objetivo. Porém, os resultados multi-objetivo de cada repetição é composto por um

conjunto de comitês de classificação. Neste caso, os conjuntos serão reduzidos a um único

comitê respectivo aquele que apresentar o melhor resultado no objetivo sendo comparado.

A seguir são determinados os materiais e métodos empregados nesta metodologia.

4.2 BASES DE DADOS

As bases de dados utilizadas nos experimentos deste trabalho foram obtidas do

repositório UCI (ASUNCIóN; NEWMAN, 2012). Dentre as bases presentes no repositório

foram escolhidas aquelas correspondentes a problemas de classificação de modo a gerar

um conjunto heterogêneo em relação à quantidade de instâncias, de classes e atributos

do problema. Elas apresentam atributos numéricos, nominais ou ambos. A tabela 4.2.1

apresenta as bases de dados e quais as características de cada uma. A coluna quantidade

de atributos apresenta a quantidade de atributos na forma X(Y/Z). Onde X representa a

quantidade total de atributos, Y representa a quantidade de atributos numéricos e Z a

quantidade de atributos nominais.

As bases de dados que não foram tomadas a partir de UCI são Simulated, Jude e

Gaussian. Elas são bases de dados sintéticas que simulam dados de microarrays e foram

criadas para testar os algoritmos de aprendizado de máquina na análise de expressão

gênica (MONTI et al., 2003). Os dois primeiros conjuntos de atributos são relacionados a

cada uma de suas classes. Assim, existe um conjunto de atributos de 200 na distribuição

gaussiana que determina cada classe. Esta relação entre o Atributo e a classe é exclusivo.

Os 200 atributos que determinam a classe 2, por exemplo, não determinam a Classe 0 ou a

Classe 1. Da mesma forma, Simulated apresenta conjuntos de 50 atributos exclusivamente

relacionadas com cada classe. Simulated tem 6 classes com 50 exclusivamente relacionadas

com atributos, tendo um total de 300 atributos. Como Simulated tem efetivamente 600

atributos, os restantes 300 são ruídos (MONTI et al., 2003).

Jude é uma base de dados obtida a partir de dados de expressão gênica de células

leucêmicas (MONTI et al., 2003). Seus dados são representados por uma matriz M(i, j)nxm,

em que suas n linhas (exemplos, objetos, instâncias) são amostras de células com leucemia

e as m colunas (atributos) são genes. Nesta base de dados específica, n = 248 e m = 985.

Cada elemento (i, j) da matriz é um número que mede o nível de expressão gene j

encontrado na célula i.

É aplicado pré-processamento em todas as bases de dados a fim de remover

valores faltosos, transformar a escala dos atributos numéricos para escala [0, 1] ∈ R e

remover atributos irrelevantes. A presença de valores faltosos ou diferentes escalas entre

os valores dos atributos pode influenciar o processamento das técnicas de aprendizado
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de máquina utilizadas neste trabalho. A remoção de atributos irrelevantes visa diminuir

o processamento dos algoritmos, visto que numa aplicação real estes atributos seriam

identificados e removidos nesta fase de pré-processamento (WITTEN; FRANK, 2005).

A remoção dos atributos é feita da seguinte maneira: dividindo a base de dados

em conjuntos de instâncias de mesma classe, um atributo é removido quando apresentar

uma quantidade de valores faltosos maior ou igual a 90% da quantidade instâncias no

conjunto. Caso o atributo não seja removido e ainda apresente valores faltosos, os mesmos

são substituídos dependendo do tipo do atributo. Em cada conjunto de instâncias de

mesma classe, os valores faltosos dos atributos numéricos (nominais) são substituídos pela

média (moda) dos valores no conjunto.

Um atributo também pode ser removido caso satisfaça alguma das regras abaixo:

1. Ser categórico e possuir um valor diferente para cada instância;

2. Ser categórico ou numérico e possuir um único valor para todas as instâncias;

3. Possuir os mesmos valores em todas as instâncias quando comparado a algum dos

outros atributos da base de dados.

Os atributos nas bases de dados são dispostos na mesma ordem que descrito

em (ASUNCIóN; NEWMAN, 2012). Isso é importante para descrever quais atributos

são removidos. A seguir são listadas as remoções nas bases de dados com exceção das

bases de dados Ecoli, Wine, Vehicle, Breast Tissue, Hepatitis, Congressional Voting

Records, Climate Model Simulation Crashes, Connectionist Bench Vowel, Labor, Horse

Colic, Planning Relax, Zoo e Dermatology que não tiveram atributos removidos.

1. Flags: atributo 1 pela regra 1.

2. Credit Approval: atributo 4 pela regra 3.

3. Annealing: atributos 2, 19, 23, 26, 29, 30 e 31 pela regra 2.

4. Pittsburgh Bridges V1: atributo 1 pela regra 1.

5. Breast Cancer Wisconsin Prognostic: atributo 0 pela regra 1.

6. Ionosphere: atributo 2 pela regra 2.

7. Sick: atributo 27 pela regra 2 e atributo 28 pela regra 3.
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Índice Base Atributos Instâncias Classes

1 Ecoli 7(7/0) 336 8

2 Wine 13(13/0) 178 3

3 Vehicle 18(18/0) 846 4

4 Flags 28(10/18) 194 6

5 Breast_Tissue 9(9/0) 106 6

6 Credit_Approval 14(6/8) 690 2

7 Hepatitis 19(6/13) 155 2

8 Annealing 31(6/25) 798 6

9 Pittsburgh_Bridges_V1 11(3/8) 105 6

10 Congressional_Voting_Records 16(0/16) 435 2

11 Climate_Model_Simulation_Crashes 20(20/0) 540 2

12 Breast_Cancer_Wisconsin_Prognostic 33(33/0) 198 2

13 Connectionist_Bench_Vowel 12(10/2) 990 11

14 Labor 16(8/8) 57 2

15 Horse_Colic 22(7/15) 368 2

16 Ionosphere 33(33/0) 351 2

17 Planning_Relax 12(12/0) 182 2

18 Zoo 17(0/17) 101 7

19 Sick 27(6/21) 3772 2

20 Dermatology 34(1/33) 366 6

21 Protein 120(0/120) 583 5

22 Gaussian 600(0/600) 60 3

23 Simulated 600(0/600) 60 6

24 ADS 764(761/3) 3279 2

25 Jude 985(0/985) 248 6

26 Micromass 1135(0/1135) 931 2

Tabela 4.2.1 – Bases de dados.

4.3 DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES

Uma solução descreve as características de um comitê, isto é, a quantidade de

classificadores base, o tipo de cada um e os atributos que cada um fará uso. Formalmente

uma solução S é composta por uma lista de classificadores base e atributos associados a

cada classificador base. Suponha que estamos trabalhando com uma quantidade máxima

de M classificadores base (onde M é definido pelo usuário) e com uma base de dados

de N atributos, assim nossa solução S possuíra uma lista de M*(1+N) posições. Onde

para cada classificador i, dentre os M classificadores, temos uma posição indicando o

tipo de classificador base, isto é, se ele é k-NN, ou árvore de decisão, naïve bayes ou

nenhum indicando ao comitê que este classificador base não será utilizado. As demais N

posições pertencentes a i indicam os atributos da base de dados que ele fará uso sendo o

valor verdadeiro indicando que o classificador i utilizará o atributo e o valor falso o caso

contrário.

Apesar da definição acima descrever um comitê ela pode se tornar bastante complexa
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Figura 4.3.1 – Representação das Soluções

ao explicar os algoritmos, assim trabalharemos com a seguinte definição: a solução é

agora formada por duas listas uma associada aos classificadores base e a outra contendo

somente os atributos utilizados pelos classificadores. Assim, a solução S possui duas listas

lclassificadores e latributos onde lclassificadores possui M posições e cada uma indica o

tipo do classificador base utilizado pelo comitê. Já a latributos possui M*N posições onde

as N primeiras posições correspondem aos atributos do primeiro classificador base, as N

seguintes ao segundo classificador base e assim por diante até descrever os atributos de

cada classificador base. A figura 4.3 ilustra essa definição.

Na figura 4.3 temos uma solução com um máximo de três classificadores base M =

3 e um total de N = 3 atributos para cada classificador base. No vetor de classificadores

(lclassificadores) cada valor representa um tipo de classificador base: 0 = nenhum, 1 =

k-NN, 2 = árvore de decisão e 3 = Naïve bayes. Para os atributos o valor 0 indica falso e

1 verdadeiro. Assim, temos um comitê formado por dois classificadores base (o primeiro

esta desativado) sendo um o Naïve bayes e o outro uma árvore de decisão. O terceiro

classificador (a árvore de decisão) utiliza todos os atributos da base de dados enquanto

que o segundo classificador não utiliza apenas o segundo atributo.

Observe que as três primeiras posições na figura 4.3 estão preenchidas mesmo com

nenhum classificador associado. Adotamos manter a configuração selecionadas mesmo com

nenhum classificador presente pois evita processamento nos operadores dos algoritmos
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de otimização. Por exemplo, no operador de crossover presente nos algoritmos genéticos

necessitaria verificar quais os classificadores estão presentes e efetuar o crossover somente

nestes classificadores. Porém, em muitos casos pode ser até impossível aplicar o operador,

casos esses em que o conjunto de classificadores forem disjuntos. Assim, tratamos como

todos os classificadores estão ativos para p cálculo dos operadores de otimização sobre os

atributos das soluções e avaliamos o comitê considerando somente os classificadores ativos.

Assim o problema é descrito do seguinte modo: dado uma quantidade máxima de

classificadores base M e uma base de dados de N características encontrar uma ou mais

soluções que minimizem a medida de 10-fold cross validation e/ou a boa e má diversidade.

4.4 ASPECTOS IMPLEMENTACIONAIS DAS META-HEURÍSTICAS

As meta-heurísticas seguem um comportamento iterativo padrão que pode ser

visualizado pela figura 4.4. Inicialmente é gerada uma solução pelo emprego de algum

algoritmo, seja ele construtivo ou randômico. A essa solução são aplicadas operadores que

visam explorar o espaço de busca do problema a fim de encontrar uma solução ótima. As

soluções retornadas pelos operadores são avaliadas por um ou mais objetivos de otimização

e atualizam a melhor solução ou conjunto de soluções encontrada. Finalmente são avaliados

os critérios de parada que caso não sejam satisfeitos fornecem soluções para o próximo

passo do algoritmo que por sua vez repete o comportamento até que o critério de parada

seja alcançado retornando a melhor ou as melhores soluções.

Esse processo pode ser generalizado para algoritmos populacionais, isto é, que

trabalham com mais de uma solução a cada passo de iteração do algoritmo. A generalização

consiste em utilizar operadores que trabalhem com mais de uma solução, isto é, tenta

obter vantagem da combinação de diferentes soluções para explorar o espaço de busca do

problema.

Esta seção descreve descreve alguns dos operadores utilizados nos algoritmos deste

trabalho.

4.4.1 Busca Local

A busca local tradicional atua sobre uma solução geralmente representada por uma

lista de elementos gerando um conjunto de soluções vizinhas. Neste trabalho utilizamos

essa definição, no entanto, a solução é representada por duas listas correspondente aos

classificadores e aos atributos. Assim, denominamos dois operadores de vizinhança para

cada lista da soluções: o operador Nc expande a vizinhança baseado nos classificadores

base e o operador Na expande a vizinhança baseada nos atributos destes classificadores.

A busca local mono-objetivo parte de uma solução inicial e expande a vizinhança
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Figura 4.4.1 – Fluxo Geral das Metaheurísticas

baseado nos classificadores base Nc e nos atributos Na destes classificadores. Tomando os

classificadores base o processamento passa por cada classificador e o substitui por cada

um dos outros tipos de classificadores base incluindo o valor ausente. Cada substituição

gera uma nova solução da vizinhança. Tomando os atributos, o processamento executa

uma quantidade de substituições igual a quantidade de atributos do problema. Cada

substituição inverte o valor booleano do atributo indicado presença ou ausência do atributo.

A substituição dos atributos realizada de forma aleatória e uniforme. O algoritmo 4.4.1

descreve esse processamento onde o operador f representa a função de avaliação variando

entre o erro, a má e a diversidade e S representa uma solução inicial.

O operador Nc é responsável por gerar os vizinhos baseado nos classificadores base.

Como exemplo de vizinhança suponha uma solução que representa um comitê com uma

capacidade de até dois classificadores base para uma base de dados de três atributos. Essa

solução terá o formato {c1, a11, a12, a13, c2, a21, a22, a23} onde ci representa os classificadores

que podem assumir os valores AD, KNN, NB representando respectivamente a árvore

de decisão, o k-NN e o Naïve Bayes, e os aij representam os atributos do classificador i

e atributo j. Suponha a solução {AD, 0, 0, 1, null, 1, 1, 0}, os seus vizinhos com relação

aos classificadores base correspondem a substituição dos valores dos classificadores base

pelos possíveis valores restantes. Assim teremos os vizinhos {KNN, 0, 0, 1, null, 1, 1, 0},
{NB, 0, 0, 1, null, 1, 1, 0} e {null, 0, 0, 1, null, 1, 1, 0} referente a substituição dos valores do

primeiro classificador e os os vizinhos {AD, 0, 0, 1, AD, 1, 1, 0}, {AD, 0, 0, 1, KNN, 1, 1, 0}
e {AD, 0, 0, 1, NB, 1, 1, 0} referente a substituição do segundo classificador. De modo
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análogo podemos gerar os vizinhos em relação aos atributos Na assumindo os valores

possíveis {0, 1}.

Algorithm 4.1 Algoritmo de Busca Local

entrada: f(.), Nc(.), Na(.), S
T ← {S ′ ∈ Nc(S) ou S ′ ∈ Na(S)|f(S ′) < f(S)}
enquanto |T | > 0 faça

S ′ ← melhor f(x) onde {x|x ∈ T}
S ← S ′

T ← {S ′ ∈ Nc(S) ou S ′ ∈ Na(S)|f(S ′) < f(S)}
fim enquanto
retorne S

A busca local multiobjetivo é similar a busca local mono-objetivo com a diferença

que a função objetivo é agora um conjunto de funções. Isso implica nas comparações

das soluções que agora é realizada pela relação de dominância. O algoritmo 4.2 descreve

esse comportamento. O algoritmo funciona como a busca local mono-objetivo, porém no

contexto multi-objetivo. Assim, ele recebe como entrada F que representa o conjunto de

objetivo de avaliação e uma solução inicial S. A cada iteração ele expande os vizinhos

da solução corrente e seleciona em T o conjunto de soluções não dominadas dos vizinhos

expandidos. Em seguida, escolhe de forma uniforme e aleatória uma solução não dominada

para ser a solução corrente e repete o processamento enquanto a solução escolhida dominar

a solução corrente anterior.

Algorithm 4.2 Busca Local Multiobjetivo

entrada: F, Nc(.), Na(.), S
T ← {S ′ ∈ Nc(S) or S ′ ∈ Na(S)|S ′ dominar S in F}
enquanto |T | > 0 faça

S ′ ← escolha f(x) one {x|x ∈ T}
S ← S ′

T ← {S ′ ∈ Nc(S) ou S ′ ∈ Na(S)|S ′ dominar S in F}
fim enquanto
retorne S

4.4.2 Path Relinking

O operador de Path Relinking (GLOVER, 1996) transforma uma solução em outra

avaliando os possíveis caminhos e optando pelo os que geram o melhor custo. Isto é, dada

duas soluções A e B os atributos da solução A são alterados sucessivamente até obtermos a

solução B. Cada escolha de qual atributo modificar é escolhido pelo menor custo resultante

da modificação. O algoritmo 4.3 ilustra esse comportamento.

O algoritmo 4.3 recebe como entrada o conjunto de funções de avaliação F , a

solução a ser transformada S0 e a solução alvo S. A cada iteração escolhe o objetivo que
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apresenta maior ganho. Para isso, suponhe que todos os objetivo são de minimização e

estão restritos ao intervalo real de 0 a 1. Assim, determinamos o objetivo de maior ganho

como aquele mais próximo de zero. Escolhido o objetivo, o seu funcionando corresponde ao

path-relinking clássico verificando as modificações possíveis que podem ser aplicadas a S0

deixando-a mais parecida com S e aplicando a modificação com menor custo no objetivo

escolhido. Esse comportamento se repete até que os atributos de S0 correspondam a S.

Note que optamos por não modificar os classificadores das soluções. O objetivo disso é

diminuir o processamento do algoritmo diminuindo a quantidade de modificações para

transformar uma solução em outra.

Algorithm 4.3 Algoritmo Multiobjetivo de Path-Relinking

entrada: F, S0, S
S* ← S
repeat

f = algumobjetivodeF
para cada objetivo o em F faça

se Fo(S0) < f(S0) então
f ← Fo

fim se
fim para
SBEST ← nil
para cada classificador i faça

para cada atributo j em cada classificador i faça
altere o atributo j em S0

se SBEST = nilorf(S0) < f(SBEST ) então
SBEST ← S0

fim se
restaure o atributo j em S0

fim para
fim paraS0 ← SBEST

se f(S0) < f(S*) então
S*← S0

fim se
until S0 = S
retorne S*

4.4.3 Operador de Cruzamento

O operador de cruzamento atua em duas soluções produzindo um ou duas soluções

novas com características combinadas das soluções de entrada. Neste trabalho utilizamos

o operador de cruzamento de dois pontos (MITCHEL, 1997).

Suponha duas soluções A e B codificadas como uma lista de atributos cada uma.

O operador de dois pontos toma a lista da solução A e escolhe dois pontos distintos nessa

lista. A solução C é construída do seguinte modo: ele herda os atributos de A que estão
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Figura 4.4.2 – Representação do operador de cruzamento de dois pontos.

entre os dois pontos e herda os atributos de B que estão fora do intervalo dos dois pontos.

Isso é ilustrado graficamente pela figura 4.4.3.

Na figura 4.4.3 temos as duas soluções A e B dividas pelos pontos escolhidos. Os

atributo em A que estão entre os pontos são destacados em cinza assim como os pontos em

B que são estão no intervalo de seleção. Assim, a solução C é composta por essas partes.

O algoritmo 4.4 ilustra esse comportamento para o problema abordado.

4.4.4 Operador de Mutação

O operador de mutação usado em algumas meta-heurísticas, principalmente em

algoritmos genéticos, tem por função aplicar uma pequena alteração na solução. Neste

trabalho o operador de mutação altera tanto a lista de classificadores da solução como

a lista de atributos. O operador funciona com um parâmetro: a taxa de mutação que

determina o quanto a solução será alterada e em geral é um valor pequeno. O algoritmo

4.5 descreve o comportamento do operador.

No algoritmo 4.5 r é um valor aleatório e uniforme entre (0, 1) ∈ R. Na linha 3
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Algoritmo 4.4 Operador de Cruzamento

entrada: A, B
1: pa = r ∗ |A.lclassificadores|
2: pb = r ∗ (|A.lclassificadores| − pa) + pa
3: crie uma solução C

4: para i de 1 até pa faça
5: C.lclassificadores[i] = B.lclassificadores[i]

6: fim para
7: para i de pa até pb faça
8: C.lclassificadores[i] = A.lclassificadores[i]

9: fim para
10: para i de pb até |C.lclassificadores| faça
11: C.lclassificadores[i] = B.lclassificadores[i]

12: fim para
13: pa = r ∗ |A.latributos|
14: pb = r ∗ (|A.latributos| − pa) + pa
15: para i de 1 até pa faça
16: C.latributos[i] = B.latributos[i]

17: fim para
18: para i de pa até pb faça
19: C.latributos[i] = A.latributos[i]

20: fim para
21: para i de pb até |C.latributos| faça
22: C.latributos[i] = B.latributos[i]

23: fim para
24: retorne C

Algoritmo 4.5 Operador de Mutação

entrada: S, taxa
1: para cada classificador j faça
2: se r < taxa então
3: S.lclassificador[j] = xaleatório ∈ {0, 1, 2, 3}
4: fim se
5: fim para
6: para casa attributo i faça
7: se r < taxa então
8: S.latributo[j] ← not(S.lattributo[j])

9: fim se
10: fim para
11: retorne S
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caso o valor aleatório seja menor que a taxa de mutação então o classificador será alterado

para um valor aleatório no intervalo de 0 a 3 que representam: 0 vazio, 1 k-NN, 2 árvore

de decisão e 3 Naïve Bayes. Do mesmo modo na linha 8 o valor do atributo (booleano)

será invertido para o seu complemento.

4.4.5 Operador de Roleta

O papel do operador de roleta é efetuar um sorteio entre valores predeterminados

respeitando a probabilidade de escolha de cada um. Possui como entrada os valores a

serem sorteados e uma probabilidade associada a cada um. Como saída retorna o valor

sorteado. O algoritmo 4.6 ilustra o comportamento. Sua principal aplicação ocorre no

algoritmo ACO. O algoritmo possui como entrada a lista de valores a serem sorteados

V alores e um valor de probabilidade P associado a cada um dos valores.

Algoritmo 4.6 Operador de Roleta

entrada: V alores, P
1: soma ← 0

2: ∀isoma ← soma + P [i]
3: a ← r
4: corrente ← 0

5: para i ∈ P faça
6: corrente ← corrente + P [i]/soma
7: se a <= corrente então
8: retorne V alues[i]
9: fim se

10: fim para

No algoritmo 4.6 r é um valor aleatório entre (0, 1) ∈ R.

4.5 META-HEURÍSTICAS TRADICIONAIS IMPLEMENTADAS

4.5.1 Técnica de Optimização pro Colônia de Formigas

Como citado anteriormente, a meta-heurística ACO (do inglês Ant Colony Optimi-

zation) consiste em três procedimentos principais: inicialização na qual os feromônios são

atribuídos aos valores iniciais; construção onde cada formiga constrói sua solução com base

nas informações dos feromônios presentes no ambiente; e a atualização dos feromônios

associados a cada solução construída.

Inicialmente todo feromônio no ambiente é atribuído a um, isto é, todos os locais

possuem igual importância. Em seguida cada formiga constrói sua solução inicial. Para



76 Capítulo 4. ABORDAGEM PROPOSTA

isso ela deve preencher a lista de classificadores (lclassificadores) e a lista de atributos

(latributos) usando a equação 4.1.

P (i|Sp) =
τα

i ∗ nβ
i

∑l
j τα

j ∗ nβ
j

(4.1)

Resumindo a equação 4.1: ela determina a probabilidade de escolha de cada um dos

atributos que ainda não pertencem a Sp como τα
i ∗ nβ

i . Onde Sp representa a solução sendo

construída, τα
i a quantidade de feromônio depositado entre as iterações e nβ

i a informação

heurística que representa a qualidade do componente da solução. Depois de calcular o valor

para todos atributos que faltam, ela avalia a soma dessas probabilidades (
∑l

j τα
j ∗ nβ

j ) e

divide cada probabilidade pela soma, um fator de normalização garantindo que os valores

de probabilidades pertençam ao intervalo real de 0 a 1 e que a soma de todos seja 1.

Para a lista de atributos τi representa a quantidade de feromônio no i-ésimo atributo

para compor a solução, n é um operador heurístico que dado um atributo i determinar a

importância desse atributo para o comitê. O operador n é implementado como o valor de

acurácia de avaliar o classificador Naïve Bayes utilizando a base de dados com somente o

atributo i ausente. Utilizamos o Naïve Bayes por ser um classificador sensível a atributos

e principalmente pelo rápido processamento quando comparado ao k-NN ou a árvore de

decisão. Assim, determinamos a importância de remover o atributo da base de dados. Desse

modo, durante a construção da solução, a cada passo do processo iterativo é calculado a

probabilidade de cada um dos atributos restantes de serem removidos usando a equação 4.1.

Em seguida utiliza-se uma roleta para escolher o atributo proporcionalmente ao seu valor

de probabilidade. O atributo escolhido, aquele que apresenta a maior probabilidade possui

maior chances de ser escolhido, é então removido da solução caso isso não aumente o erro

do comitê no caso mono-objetivo. E é removido, no caso multiobjetivo, se não aumentar

o erro em todos os objetivos. Caso o atributo tenha sido removido o processo iterativo

continua selecionando outro atributo ou até que todos os atributos sejam removidos (caso

que não ocorre, pois caso a base tenha apenas um atributo e seja o mesmo removido o erro

aumenta para 100%, logo o processo encerrará com uma quantidade maior ou igual a 1 de

atributos). Terminada a construção da lista de atributos, então iniciamos a construção

da lista de classificadores. O algoritmo 4.7 ilustra esse comportamento para o contexto

mono-objetivo e o algoritmo 4.8 para o contexto multiobjetivo.

O algoritmo 4.7 recebe como entrada a função de custo f , a solução a ser construída

S, o feromônio depositado no ambiente feromonio, o operador heurístico n e o depósito

de feromônio a ser atualizado update. Uma solução inicia com todos os atributos presentes

e os mesmos são removidos enquanto não se alterar o custo da solução. As linhas 4 a 7

correspondem à equação 4.1. As linhas 11 a 13 correspondem a atualização do feromônio,

isto é, caso a remoção cause uma diminuição do custo da solução então o feromônio
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Algoritmo 4.7 Construção de uma Solução por uma Formiga

entrada: f, S, feromonio, n, update, α, β
1: ∀iS.latributos[i] ← true
2: old ← S
3: enquanto f(old) = f(solve) faça
4: sum = 0

5: ∀ip[i] ← feromonio[i]α ∗ n[i]β {Equação 4.1}

6: ∀isum ← sum + p[i]
7: ∀ip[i] ← p[i]/sum
8: index ← roleta(p) {Algoritmo 4.6}

9: remova index do feromonio

10: S.latributos[index] ← false
11: delta = 1.0 − (f(old) − f(solve))

12: se delta > 0 então
13: update[index] ← update[index] + delta
14: fim se
15: fim enquanto

Algoritmo 4.8 Construção de uma Solução por uma Formiga Multiobjetivo

entrada: f, S, feromonio, n, update, α, β
1: ∀iS.latributos[i] ← true
2: old ← S
3: enquanto f(old) = f(solve) faça
4: sum = 0

5: ∀ip[i] ← feromonio[i]α ∗ n[i]β {Equação 4.1}

6: ∀isum ← sum + p[i]
7: ∀ip[i] ← p[i]/sum
8: index ← roleta(p) {Algoritmo 4.6}

9: remova index do feromonio

10: S.latributos[index] ← false
11: para cada objetivo o faça
12: delta = 1.0 − (fo(old) − fo(solve))

13: se delta > 0 então
14: update[index] ← update[index] + delta
15: fim se
16: fim para
17: fim enquanto
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associado à remoção desse atributo é incrementado. O algoritmo 4.8 é similar com exceção

para a regra de atualização do feromônio: se ocorre uma mudança no custo de algum dos

objetivos então o feromônio associado com a remoção desse atributo é incrementado.

Para a lista de classificadores base, τi representa o feromônio de escolher o clas-

sificador de um determinado tipo sendo possível a escolha entre quatro tipos possíveis:

k-NN, Árvore de Decisão, Naïve Bayes e vazio indicando que nenhum tipo foi selecionado

fazendo com que o comitê não utilize esse classificador. Assim, τi é o feromônio de escolher

o classificador do tipo i. Para construir a lista de classificadores, o algoritmo inicia um

processo iterativo passando por cada posição da lista de classificadores e atribuindo a

mesma um valor entre os quatro possíveis (k-NN, Árvore de Decisão, Naïve Bayes e vazio).

A cada iteração ela determina a probabilidade de escolha de cada tipo como τi ∗ ni onde n

é um operador heurístico que determinado como o erro de classificação do classificador do

tipo i usando todos os atributos da base de dados. Uma vez determinada cada probabili-

dade ele calcula a soma dessas probabilidades e divide cada uma ela soma (normalização).

Em seguida, ele aplica roleta para determinar qual o tipo escolhido o qual é atribuído a

posição corrente da lista de classificadores. O algoritmo 4.9 ilustra esse comportamento no

contexto mono-objetivo e o algoritmo 4.10 no contexto multiobjetivo.

Algoritmo 4.9 Construção de uma Solução por uma Formiga

entrada: f, S, feromonio, n, update, α, β
1: ∀iS.lclassificadores[i] ←
2: old ← S
3: enquanto f(old) = f(solve) faça
4: sum = 0

5: ∀ip[i] ← feromonio[i]α ∗ n[i]β {Equação 4.1}

6: ∀isum ← sum + p[i]
7: ∀ip[i] ← p[i]/sum
8: index ← roleta(p) {Algoritmo 4.6}

9: S.classificadores[index] ← Classificadores(index)

10: delta = f(solve) − f(old)

11: se delta > 0 então
12: update[index] ← update[index] + delta
13: fim se
14: fim enquanto

O algoritmo 4.9 recebe como entrada a função de custo f , a solução a ser construída

S, o feromônio depositado no ambiente feromonio, o operador heurístico n e o deposito

de feromônio a ser atualizado update. A lista de classificadores inicia com vazio em

todas as posições indicando que o classificador não será utilizado. Então a equação 4.1

é avaliada para os quatro tipos de classificadores base e um deles é escolhido. A função

Classificadores cria um classificador do determinado tipo de index, isto é, 0 para nenhum

classificador, 1 para k-NN, 2 para árvore de decisão e 3 para Naïve Bayes. Por fim, o

feromônio é atualizado caso a adição do classificador aumenta a acurácia (inverso da
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Algoritmo 4.10 Construção de uma Solução por uma Formiga Multiobjetivo

entrada: f, S, feromonio, n, update, α, β
1: ∀iS.lclassificadores[i] ←
2: old ← S
3: enquanto f(old) = f(solve) faça
4: sum = 0

5: ∀ip[i] ← feromonio[i]α ∗ n[i]β {Equação 4.1}

6: ∀isum ← sum + p[i]
7: ∀ip[i] ← p[i]/sum
8: index ← roleta(p) {Algoritmo 4.6}

9: S.classificadores[index] ← Classificadores(index)

10: para cada objetivo o faça
11: delta = fo(solve) − fo(old)

12: se delta > 0 então
13: update[index] ← update[index] + delta
14: fim se
15: fim para
16: fim enquanto

função de custo) do comitê. Para o caso multi-objeto 4.10 o mesmo ocorre com diferença

na atualização do feromônio: caso ocorra uma melhora da acurácia em qualquer objetivo,

essa melhora incrementa o feromônio associado com a escolha daquele classificador.

A atualização dos feromônios é implementada pela equação 4.2.

τi = (1 − ρ) ∗ τi +
∑

i ∈ s (4.2)

Onde τi é o feromônio corrente ao atributo i; ρ é uma valor entre 0 e 1 que significa

a taxa de evaporação sendo que 1 o método não guarda informação das interações passadas;

e
∑

i ∈ s ignifica a contribuição de feromônios devido a seleção do atributo i pela solução

s.

O algoritmo 4.11 ilustra o comportamento geral da técnica implementada na versão

mono-objetivo. O algoritmo da versão multiobjetivo é muito similar, apenas alterando o

modo de construção dos classificadores e atributos para versão multiobjetivo.

O algoritmo 4.11 recebe como entrada a função de custo f , os operadores heurísticos

nc e na correspondentes aos classificadores e atributos respectivamente, e os parâmetros α, β

e ρ. O algoritmo inicia atribuindo um a todo feromonio presente no ambiente fazendo com

que as soluções iniciais sejam randômicas. Em seguida temos um processamento em duas

fases: na primeira fase (linhas 5 a 11) a solução é construída pelos algoritmos de construção

4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. Na segunda fase (linhas 12 a 25) o feromônio é atualizado de acordo com

as informações providas pela construção das soluções. A função atualizemelhorsolução

compara duas soluções quando a f e retorna a melhor solução.
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Algoritmo 4.11 ACO

entrada: f, nc, na, α, β, ρ
1: S∗ ←
2: ∀iferomonioA[i] ← 1.0
3: ∀jferomonioC[j] ← 1.0
4: enquanto não atingir uma condição de parada faça
5: para cada formiga k faça
6: ∀iSk.updateA[i] ← 0

7: ∀jSk.updateC[j] ← 0

8: Sk ← construaosclassificadores(f, S, feromonioC, nc, updateC, α, β)

9: Sk ← construaosatributos(f, S, feromonioA, na, updateA)

10: atualizemelhorsolução(f, Sk, S*)

11: fim para
12: para feromonioA i faça
13: delta ← 0

14: para cada formiga k faça
15: delta ← Sk.updateA[i]
16: fim para
17: feromonioA[i] ← (1 − ρ) ∗ feromonioA[i] + delta
18: fim para
19: para feromonioClassificadores j faça
20: delta ← 0

21: para cada formiga k faça
22: delta ← Sk.updateC[j]

23: fim para
24: feromonioC[j] ← (1 − ρ) ∗ feromonioC[j] + delta
25: fim para
26: fim enquanto
27: retorne S*

Os parâmetros utilizados são: 10 formigas, α = 1.0, β = 1.0 e ρ = 0.5.

4.5.2 Técnica de Algoritmos Genéticos

A técnica de GA implementada segue a descrição efetuada na seção teórica:

1. Gere uma população inicial;

2. Aplique o operador de cruzamento: selecione quais soluções são recombinadas e

aplique o operador sobre elas;

3. Aplique o operador de mutação: selecione quais soluções sofrerão mutação e aplique

o operador;

4. Selecione os indivíduos: aplique uma técnica de seleção dos indivíduos que substituirão

a população atual;
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5. Critério de parada: enquanto algum dos critérios de parada não for satisfeitos volte

ao passo 2 tomando como população inicial a população gerada no passo 4.

O procedimento apresentado possui como parâmetros a quantidade de soluções

de uma população, o operador de cruzamento, o operador de mutação e o operador de

seleção. Existem diferentes propostas de operadores na literatura (MITCHEL, 1997). Neste

trabalho utilizamos o operador de cruzamento de dois pontos, o operador de mutação

uniforme e o operador de seleção dos melhores indivíduos. A quantidade de indivíduos é

fixa em 10.

A técnica de GA implementada para o contexto multiobjetivo corresponde ao

algoritmo NSGA-II. O algoritmo NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorthim II ) é

uma aplicação da meta-heurística de GA para o contexto multiobjetivo. Seu funcionamento

é baseado na ordenação das soluções e seleção das melhores de acordo com essa ordem

(DEB et al., 2002).

A cada passo do algoritmo é criado um novo conjunto de soluções. É tomado o

conjunto corrente de soluções e aplicado os operadores de mutação e cruzamento gerando

um novo conjunto correspondente a população da próxima geração. As populações da

geração corrente e da próxima geração são unidas numa mesma população, denominada

de população corrente. Para cada indivíduo, ou solução, da população corrente é atribuída

uma pontuação de acordo com a quantidade de soluções da população que a domina. Os

indivíduos de mesma pontuação são atribuídos a um mesmo conjunto (DEB et al., 2002).

O algoritmo possui como parâmetro a quantidade máxima de indivíduos de uma

população. A cada iteração são criadas novas soluções a partir da população atual e

selecionados o indivíduos que farão parte da população da próxima iteração. Para cada

indivíduo, os criados e os presentes na população, é avaliada a quantidade de soluções que

o domina e associado uma pontuação correspondente, isto é, as soluções não dominadas

recebem zero, as que são dominadas por uma solução apenas recebem um e assim por

diante. A população da próxima interação é formada adicionando os conjuntos formados

pelas soluções de mesma pontuação. A adição é feita de forma ordenada inserindo primeiro

os conjuntos de menor pontuação até alcançar ou ultrapassar a quantidade máxima de

indivíduos. Caso o último conjunto a ser adicionado ultrapassar a quantidade máxima de

soluções da população, antes de sua inserção as soluções desse conjunto são ordenadas

pela crowding distance dos elementos presentes nesse conjunto. Os elementos de menor

distância são inseridos um a um até completar a quantidade de soluções da população.

(DEB et al., 2002).

O algoritmo NSGA II é descrito pelo algoritmo 4.12. Inicialmente são unidas a

população corrente e o conjunto de soluções geradas. A cada iteração é removido do

conjunto de soluções as soluções não dominadas e inseridas na população da próxima
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iteração. Caso a inserção ultrapasse a quantidade de soluções da população, o conjunto de

soluções não dominadas é ordenado pela crowding distance ≤c e inseridos na população os

elementos de menor distância. Uma vez formada a população são gerados novos indivíduos

aplicando os operadores de mutação e cruzamento aos indivíduos presentes.

Algoritmo 4.12 NSGA-II

1: Rt = Pt ∪ Qt

2: enquanto |Pt| < N faça
3: Seja F o vetor de soluções não dominadas em Rt

4: se |Pt+1 ∪ F | < N então
5: Pt+1 = Pt+1 ∪ F
6: Rt = Rt − F
7: senão
8: avalie crowding distance (F)

9: ordene (F,≤c)

10: seja F’ os primeiros N − |Pt+1| elementos de F

11: Pt+1 = Pt+1 ∪ F ′

12: fim se
13: fim enquanto
14: Qt+1 ← criar nova população(Pt+1)

15: t ← t + 1

A função criarNovaPopulação aplica os operadores de mutação e cruzamento ao

conjunto de soluções de entrada. A função avalieCrowdingDistance atribui a crowding

distance de cada elemento presente no conjunto de entrada. A crowding distance de uma

solução corresponde ao maior volume no espaço de objetivos em que somente ela está

presente. O procedimento 4.13 mostra como ela pode ser avaliada, onde L[i]d corresponde

a crowding distance da solução i em L e L[i]m corresponde ao valor do objetivo m do

problema.

A ordem ≤c compara dois elementos quanto ao valor da crowding distance de modo

que L[i] ≤c L[j] se e somente se L[i]d ≤ L[j]d.

O algoritmo apresenta os mesmos parâmetros que o algoritmo clássico de Algoritmos

Genéticos.

O NSGA-II possui como parâmetros o operador de cruzamento que o operador de

dois pontos, o operador de mutação correspondente ao operador de mutação uniforme, o

operador de seleção que é implementado pelo NSGA-II e não atua como parâmetro. Por

fim temos a quantidade de indivíduos da população fixado em 10.

4.5.3 Técnica de GRASP

Como citado na seção teórica, o GRASP possui duas fases distintas: fase de

construção e fase de refinamento. O algoritmo de construção corresponde ao algoritmo
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Algoritmo 4.13 Crowding Distance

entrada: L

1: l = |L| quantidade de soluções

2: para cada i atribua L[i]d = 0 inicie as distâncias com zero

3: para cada objetivo m faça faça
4: L = ordenação(L, m) ordene usando os valores dos objetivos

5: L[1]d = Lld = ∞
6: para i = 2 até l - 1 faça
7: L[i]d = L[i]d + (L[i + 1]m − L[i − 1]m)

8: fim para
9: fim para

descrito na seção teórica, isto é, as soluções são dividas em componentes cada uma avaliada

por um função g. Essas soluções são ordenadas quando ao valor de g e as melhores são

selecionadas criando a lista restrita de candidatos. Então um dos elementos dessa lista

restrita de candidatos é selecionado para compor a solução. Esse procedimento se repete

enquanto o erro de classificação do comitê diminuir. Esse princípio é exibido pelo algoritmo

4.14.

Algoritmo 4.14 Construir Solução Algoritmo

entrada: f, g, α
1: crie uma solução vazia S
2: inicie o conjunto de candidatos C

3: enquanto C não estiver vazio faça
4: tmin ← mining(x) where x ∈ C
5: tmax ← maxing(x) where x ∈ C
6: LCR ← {t ∈ C|g(t) ≤ g(tmin)α ∗ (g(tmax) − g(tmin))}
7: escolha t ∈ LCR
8: S ← S ∪ t
9: atualize o conjunto de candidatos C

10: fim enquanto
11: retorne S

No algoritmo 4.14 quando instanciado para os atributos cada candidato será um

atributo do conjunto de atributos do problema e a cada iteração um atributo é removido

da solução inicial que começa com todos os atributos presentes. A função é a avaliação do

Naïve Bayes para a solução contendo todos os atributos menos o atributo em questão. A

lista de classificadores base é instanciada aleatoriamente.

A fase de refinamento consiste em aplicar a busca local. Além disso o algoritmo

aplica a técnica de path relinking partindo da solução refinada em direção a cada uma

das soluções presentes no conjunto de soluções não dominadas no caso multiobjetivo e em

direção a melhor solução no caso mono-objetivo. As soluções retornadas pelas aplicações

do path relinking são inseridas no conjunto de soluções não dominadas caso não sejam

dominadas por nenhuma outra ou substituem a melhor solução encontrada pelo algoritmo
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no caso mono-objetivo.

Possui como parâmetro o valor de α que é fixado em 0.8.

4.5.4 Técnica de ILS

O Iterated Local Search (ILS) é uma meta-heurística baseada em estrutura de

vizinhança. Para mais detalhes citamos o trabalho (GENDREAU; POTVIN, 2010). A

idéia é focar o processamento em algumas soluções retornadas por um algoritmo baseado

em estrutura de vizinhança.

O algoritmo 4.15 descreve o comportamento geral do ILS. Em nossa implementação

a busca local é implementada conforme o algoritmo 2.8. O histórico consiste em quantas

iterações se passaram desde a última atualização da melhor solução. Assim, implementamos

5 tipos de pertubações. A primeira correspondente ao histórico 1, a segunda ao histórico

2 e assim por diante até alcançar o histórico máximo 5. As pertubações consistem nas

seguintes alterações:

1. alteração de 1 atributo de 2/3 dos classificadores base.

2. alteração de um classificador base para corresponder a outro classificador.

3. alteração de 1/3 dos classificadores base para corresponder a outro tipo.

4. alteração de 1/3 dos atributos de cada classificador base.

5. alteração de 2/3 dos atributos de cada classificador base.

Todas as escolhas descritas são realizadas de forma aleatória e uniforme dentre o

intervalo possível. Por fim, o critério de aceitação consiste em aceitar uma nova solução

caso ela apresente um custo melhor em f que a solução S*.

Algorithm 4.15 Algoritmo ILS

entrada: f, N(.), S, Condição de Parada

S* ← LocalSearch(f, N, S)

enquanto Condição de Parada não for Satisfeita faça
S ′ ← Pertubação(S∗, history)

S ′ ← BuscaLocal(f, N, S ′)

S* ← CritérioDeAceitação(S ′, history)

fim enquanto
retorne S*

A versão multiobjetivo do algoritmo ILS é descrita pelo algoritmo 4.16. A principal

diferença é que a busca local é implementada pelo algoritmo 4.2, isto é, uma busca local

multiobjetivo. As pertubações nas soluções são implementadas do mesmo modo que na

versão mono-objetivo. A função objetivo agora é descrita por um conjunto de funções F
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Algorithm 4.16 Multi-Objective Iterated Local Search Algorithm

entrada: F, N(.), S, Condição de Parada

ND ← S
S* ← MultiObjectiveLocalSearch(F, N, S)

enquanto condição de parada não for satisfeita faça
S ′ ← Pertubation(S∗, history)

S ′ ← MultiObjectiveLocalSearch(F, N, S ′)

se updateNoDominatedSet(ND, S ′) então
historico ← 0

fim se
se rand(0, 1) ∗ 100 > 100 − 10 ∗ historico então

S* ← choice x where {x|x ∈ ND}
fim se

fim enquanto
retorne S*

A regra de aceitação é aplicada conforme o aumento do valor de histórico de modo

que quanto maior, maior será a chance de ser aplicada a regra. Assim, inicialmente é

aplicada a primeira pertubação e possui 0% de chance de aplicar a regra de aceitação. No

passo seguinte possui 10% de chance de aplicar a regra e assim por diante. Se a regra de

aceitação identificar que o processo estagnou num mínimo local ele reinicia o processo

aceitando uma solução randômica. Essa identificação ocorre comparando a solução corrente

com a solução aceita, caso sejam idênticas então o processo esta estagnado.

4.5.5 Técnica de Algoritmos Meméticos

Algoritmos meméticos são meta-heurísticas baseadas na sinergia da combinação de

idéias de diferentes meta-heurísticas. Sinergia de algoritmos baseados em busca estrutura

de vizinhança e baseados em população.

O algoritmo 4.17 descreve o funcionamento básico dos algoritmos genéticos. O

algoritmo possui como parâmetros a função de avaliação de custo f , a taxa crossover de

aplicação do crossover, a taxa mutation de aplicação da mutação, os operadores C e M de

crossover e mutação respectivamente, o conjunto de soluções iniciais Solves, a estrutura

de vizinhança N e a condição de parada.

No algoritmo implementado utilizamos os seguintes parâmetros: operador de cros-

sover de dois pontos a uma taxa de 80%, operador de mutação uniforme a uma taxa de

80% para evitar convergência prematura do método, escolha aleatória de uniforme dos

pais das soluções e população de 30 indivíduos.

Para o contexto multiobjetivo utilizamos uma versão do algoritmo NSGA-II com

os mesmos parâmetros que na versão mono-objetivo. O algoritmo possui poucas diferenças

para versão mono-objetivo: é tratado um conjunto de objetivos F em vez de uma única
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Algorithm 4.17 Memetic Algorithm

entrada: f , crossover, mutation, C(., .), M(., .), Solves, Nc(.), Na(.), StopCondition

Step ← 0

P0 ← Solves
enquanto condição de parada não for satisfeita faça

enquanto {|PStep+1| < PStep} faça
choice parents (X, Y ) where {(X, Y )|X ∈ PStep and Y ∈ PStep}
Z, W ← X, Y
se crossover então

Z, W ← C(Z, W )

fim se
se mutation então

Z, W ← M(Z, W )

fim se
Z ← LocalSearch(f, Nc, Na, Z)

W ← LocalSearch(f, Nc, Na, W )

PStep+1 ← PStep+1 ∪ {Z, W}
fim enquanto
PStep+1 ← PStep ∪ PStep+1

sort PStep+1 in f
PStep ← primeiros( |PStep|) of PStep+1

Step ← Step + 1

fim enquanto
retorne PStep

função objetivo; a ordenação do conjunto de soluções é realizada pelo procedimento de

ordenação do NSGA-II; e é aplicado a busca local multiobjetivo como operador de busca

local. O algoritmo utilizado é descrito pelo algoritmo 4.18.

4.5.6 Técnica de Múltiplos Reinícios

O algoritmo MS é um algoritmo baseado em estrutura de vizinhança que baseia-se

na exploração do espaço de busca a partir de reinicialização do ponto de busca de modo

randômico. o algoritmo 4.19 descreve o seu comportamento que faz uso do algoritmo 4.4.1.

A versão multi-objective faz uso da busca local multiobjetivo (4.2). O algoritmo é

descrito no algoritmo 4.20

4.5.7 Técnica de PSO

Otimização por nuvem de partículas é uma meta-heurística baseada no compor-

tamento de bando de aves. É uma meta-heurística baseada em população de partículas

que se movem no espaço de busca do problema afim de resolver o problema de otimização.

A cada iteração as partículas realizam uma operação de movimento que consiste em três
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Algorithm 4.18 Multi Objective Memetic Algorithm

entrada: F , crossover, mutation, C(., .), M(., .), Solves, Condição de Parada

Step ← 0

P0 ← Solves
enquanto condição de parada não for satisfeita faça

enquanto {|PStep+1| < PStep} faça
choice parents (X, Y ) where {(X, Y )|X ∈ PStep and Y ∈ PStep}
Z, W ← X, Y
se crossover então

Z, W ← C(Z, W )

fim se
se mutation então

Z, W ← M(Z, W )

fim se
Z ← MultiObjectiveLocalSearch(f, Nc, Na, Z)

W ← MulriObjectiveLocalSearch(f, Nc, Na, W )

PStep+1 ← PStep+1 ∪ {Z, W}
fim enquanto
PStep+1 ← PStep ∪ PStep+1

fast-nondominated-sort PStep+1 in F
PStep ← first( |PStep|) of PStep+1

Step ← Step + 1

fim enquanto
retorne PStep

Algorithm 4.19 Algoritmo Multi-Start

entrada: f, Nc(.), Na(.), Condição de Parada

S* ← construa uma solução randômica

enquanto condição de parada não for satisfeita faça
S ← construa uma solução randômica

S ← LocalSearch(f, Nc, Na, S)

update best solve (S*, S)

fim enquanto
retorne S*

Algorithm 4.20 Algoritmo Multi-Start Multi-Objectivo

entrada: F, Nc(.), Na(.), Condição de Parada

ND ← ∅
enquanto condição de parada não for satisfeita faça

S ← construa uma solução randômica

S ← MultiObjectiveLocalSearch(F, Nc, Na, S)

atualize o conjunto de soluções não dominadas (ND, S)

fim enquanto
retorne ND



88 Capítulo 4. ABORDAGEM PROPOSTA

partes: 1) seguir o próprio caminho; 2) voltar para melhor posição encontrada; 3) ir para

melhor posição encontrada entre todas as outras.

Neste trabalho utilizamos a implementação de (GOLDBARG; GOLDBARG;

SOUZA, 2006) para tratar problema discretos. A principal diferença desse algoritmo

está no operador de velocidade que é dividido em três correspondentes a cada parte

da operação de movimento. Isto é, quando a partícula segue seu próprio caminho ela

aplicada o procedimento de busca local (operador 1) e quando a partícula deseja seguir

para melhor posição encontrada ou ir para melhor posição encontrada entre todos as

outras ela aplica o procedimento de path-relinking para a melhor solução encontrada

pela partícula (operador 2) e para a melhor solução entre todas as partículas (operador

3). O Algoritmo 4.21 descreve essa implementação. Possui como parâmetros a função de

avaliação f , a quantidade de partículas numParticles, a estrutura de vizinhança Nc e

Na, a probabilidade de escolha do primeiro operador P1, a probabilidade de escolha do

segundo operador P2 e a probabilidade de escolha do terceiro operador P3.

Algorithm 4.21 Algoritmo PSO

entrada: f, numParticles, Nc, Na, P1, P2, P3, Condição de Parada

Inicie a população de partículas

repeat
para each particle p faça

se f(Sp) < f(S*p) então
S*p ← Sp

fim se
se f(Sp) < f(S*) então

S*← Sp

fim se
fim para
para each particle p faça

escolha x onde 1 = p1, 2 = p2, 3 = p3

se x = 1 então
Sp ← LocalSearch(f, Nc, Na, S)

senão se x = 2 então
path-relinking de S*p para Sp

senão
path-relinking de S* para Sp

fim se
fim para
p1 = p1 ∗ 0.95

p2 = p2 ∗ 1.01

p1 = 1.0 − (p[1] + p2)

until condição de parada seja satisfeita

retorne S*

A versão multiobjetivo é similar a versão mono-objetivo. Porém existem duas

diferenças principais: 1) a busca local é substituída pela busca local multiobjetivo descrita



4.5. META-HEURÍSTICAS TRADICIONAIS IMPLEMENTADAS 89

pelo algoritmo 4.2; 2) modificamos o operador de path-relinking para atuar no contexto

multiobjetivo. O operador de path-relinking é descrito pelo algoritmo 4.3 e a versão

multiobjetivo do particle sawrm optimization pelo algoritmo 4.22.

Algorithm 4.22 Algoritmo PSO Multiobjetivo

entrada: F , numParticles, Nc, Na, P1, P2, P3, Condição de Parada

Inicie a população de partículas

ND ← ∅
repeat

f = escolha y onde y|y ∈ F
para each particle p faça

se f(Sp) < f(S*p) então
S*p ← Sp

fim se
se f(Sp) < f(S*) então

S*← Sp

fim se
atualize o conjunto de soluções não dominadas (ND, S)

fim para
para each particle p faça

escolha x onde 1 = p1, 2 = p2, 3 = p3

se x = 1 então
Sp ← MultiObjectiveLocalSearch(F, Nc, Na, S)

senão se x = 2 então
multi objective path-relinking de S*p para Sp

senão
multi objective path-relinking de S* para Sp

fim se
fim para
p1 = p1 ∗ 0.95

p2 = p2 ∗ 1.01

p1 = 1.0 − (p[1] + p2)

until condição de parada não for satisfeita

retorne ND

4.5.8 Técnica de Simulated Annealing

É uma meta-heurística baseada em estrutura de vizinhança proposta em (KIRK-

PATRICK; GELLAT; VECCHI, 1983). Faz analogia com princípios da termodinâmica

simulando o resfriamento de um conjunto de átomos.

O algoritmo 4.23 descreve a versão mono-objetivo implementada. Possui como

parâmetros a função de avaliação de custo de uma solução f , a estrutura de vizinhança N ,

a solução inicial S, a temperatura inicial T = 0.9, a taxa de decaimento da temperatura

α = 0.5, a quantidade iterações ou vizinhos em cada temperatura M = 20 e a condição de

parada.
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Algorithm 4.23 Simulated Annealing Algorithm

entrada: f , N(.), S, α , T , M , Condição de Parada

Step ← 0

S* ← S
enquanto T > 0.001 and condição de parada não for satisfeita faça

enquanto Step < M faça
Step ← Step + 1

escolha S ′ onde {S ′|S ′ ∈ N(S)}
δ ← f(S ′) − f(s)

se δ < 0 então
S ← S ′

se f(S ′) < f(S*) então
S*← S ′

fim se
senão

escolha x onde {x ∈ [0, 1]}
se x < e−δ/T então

S ← S ′

fim se
fim se

fim enquanto
T ← α ∗ T
Step ← 0

fim enquanto
retorne S*

A versão multiobjetivo do algoritmo de Simulated Annealing é similar ao algoritmo

MTS, isto é, a cada iteração o algoritmo escolhe um objetivo e o utiliza como objetivo

corrente de avaliação das soluções. Cada objetivo possui uma probabilidade igual de ser

escolhido e utiliza os mesmos parâmetros que na versão mono-objetivo. O algoritmo 4.24

descreve esse comportamento.

4.5.9 Técnica de Busca Tabu

Busca Tabu é uma meta-heurística proposta nos trabalhos (GLOVER, 1986)(HAN-

SEN, 1986). Para mais detalhes citamos os trabalhos (GENDREAU; POTVIN, 2010).

Busca tabu é uma meta-heurística de busca baseado em estrutura de vizinhança que visa

retornar uma solução aproximada da ótima evitando a reavaliação de soluções. Para isso,

ela define soluções avaliadas como tabu e as excluí do processo de avaliação nas etapas

futuras. No entanto não é viável armazenar todas as soluções avaliada. Nesse sentido ela

passa a armazenar os movimentos que geraram as melhores soluções em cada vizinhança

determinando tais movimentos como tabu por uma quantidade de passos pré-definidas,

isto é, o tamanho da lista tabu. Porém isso gera um problema pois pode ocorrer de uma

solução ser considerada tabu sem ela ter sido avaliada pelo procedimento. Para temos o
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Algorithm 4.24 Algoritmo Simulated Annealing Multiobjetivo

entrada: F , P (.), N(.), S, α , T , M , Condição de Parada

Step ← 0

ND ← S
enquanto T > 0.001 e a condição de parada não for satisfeita faça

enquanto Step < M faça
O ← escolha X onde {X|X ∈ F} com probabilidades P (X)

Step ← Step + 1

escolha S ′ onde {S ′|S ′ ∈ N(S)}
δ ← Fo(S

′) − Fo(s)

se δ < 0 então
S ← S ′

atualize o conjunto de soluções não dominadas(ND, S)

senão
choice x where {x ∈ [0, 1]}
se x < e−δ/T então

S ← S ′

fim se
fim se

fim enquanto
T ← α ∗ T
Step ← 0

fim enquanto
retorne ND

critério de aspiração que determina quando uma solução deva ser processada mesmo que

ela seja gerada po um movimento considerado tabu.

O algoritmo da Busca Tabu mono-objetivo é descrito pelo algoritmo 4.25. O

algoritmo recebe como entrada os seguintes argumentos: uma função de avaliação do custo

das soluções f que tem como entrada uma solução e retorna um valor real; uma função

que gera a estrutura de vizinhança N que tem como entrada uma solução e como saída um

conjunto de soluções; uma função A correspondente ao critério de aspiração que retorna

verdadeiro caso uma solução deve ser avaliada mesmo sendo ela gerada por um movimento

tabu; O tamanho da lista tabu, isto é, quantas iterações mo movimento permanecerá na

lista tabu; uma condição de parada; e uma solução inicial S.

Na implementação do algoritmo de Busca Tabu a função f pode ser o 10-fold

cross-validation, o valor da má diversidade ou o valor da boa diversidade. A estrutura de

vizinhança N consiste em gerar uma solução a partir de S aplicando movimentos m. Onde

m pode indicar a posição de um classificador base e nesse caso ele será alterado para outro

tipo de classificador, ou pode indicar a posição de um atributo em um classificador base

e nesse caso o atributo terá o valor invertido, ou seja, se o atributo estava presente no

classificador base ele não estará mais e vice-versa. Cada alteração gera uma nova solução

correspondente a alteração. A função de aspiração determina que uma solução deve ser
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avaliada caso seu custo determinado por f for melhor que o custo da melhor solução S*.

O tamanho da lista é fixado no máximo entre 1 e

A implementação ainda modifica o modo que o algoritmo atualiza a lista tabu, isto

é, um movimento é inserido na lista tabu para durar uma quantidade de iterações igual a

50% dos atributos de uma base de dados vezes a quantidade de classificadores base. Além

disso são adicionados uma quantidade aleatória de iterações entre 1 e 50% do tamanho da

lista tabu para a quantidade de iterações totais que um movimento deve ser considerado

tabu. Por fim, adicionamos uma estratégia de diversificação que a cada 20 iterações utiliza

a melhor solução para reiniciar a busca.

Algorithm 4.25 Tabu Search Algorithm

entrada: f(.), N(.), A(.), |T |, StopCondition, S
T ← ∅
S∗ ← S
enquanto Condição de parada não for satisfeita faça

S ′ ← S ⊕ m melhor f(x) onde {x ∈ N(S)|m /∈ TorA(S)}
T ← T ∪ m
S ← S ′

atualize a melhor solução(S*,S’)

fim enquanto
retorne S*

No contexto multiobjetivo optamos pelo algoritmo Multinomial Tabu Search (MTS)

que a cada iteração sorteia um objetivo para ser o objetivo a ser considerado no processa-

mento (KULTUREL-KONAK; SMITH; NORMAN, 2006). O algoritmo possui os mesmos

argumento da versão mono-objetivo com a adição da D que indica a quantidade de passos

que deve ocorrer o processo de diversificação. Neste contexto, o processo de diversificação

consiste em modificar a solução corrente de exploração da vizinhança para corresponder

a uma das soluções do conjunto de soluções não dominadas ND. Além disso a função

de custo é modificada para corresponder a um conjunto de funções F representando o

conjunto de funções objetivo e para cada função em F temos uma probabilidade P de

escolha da função para ser o objetivo a ser otimizado.

O algoritmo 4.26 descreve o comportamento do algoritmo MTS. A principal di-

ferença da versão mono-objetivo é que agora ele trabalha com um conjunto de soluções

não dominadas ND sendo o mesmo retornado ao final do processamento. Em nossa

implementação esse conjunto é ilimitado e os objetivos possui chances iguais de serem

escolhidos.

4.5.10 Técnica de VNS

O Variable Neighborhood Search (VNS) é um algoritmo baseado em estrutura de

vizinhança proposto por (MLADENOVIC; HANSEN, 1997). Consiste na troca sistemática
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Algorithm 4.26 Algoritmo MTS

entrada: F, P (.), N(.), A(.), |T |, D, Condição de Parada, S
T ← ∅
Steps ← 0

ND ← {S}
o ← escolha x in {x|x ∈ Fandp(x) = P (x)}
enquanto condição de parada não for satisfeita faça

S ′ ← S ⊕ m melhor Fo(x) onde x ∈ N(S)|m /∈ TorA(S)

T ← T ∪ m
atualize o conjunto de soluções não dominadas (ND,S’)

Steps ← Steps + 1

S ← S ′

se Steps % D = 0 então
S ← escolha x em ND

fim se
fim enquanto
retorne ND

de estruturas de vizinhança para explorar gradativamente soluções mais diferentes da

solução corrente. o algoritmo 4.27 apresenta esse comportamento.

Algorithm 4.27 Algoritmo VNS

entrada: F, N1,...,r
c (.), N1,...,r

a (.), S, Condição de Parada

S∗ ← S
enquanto condição de parada não for satisfeita faça

k ← 1

enquanto k ≤ r faça
S ← solução randômica

S ′ ← LocalSearch(f, Nk
c , Nk

a , S)

se f(s′) < f(s) então
k ← 1

atualize melhor solução (S*, S ′)

senão
k ← k + 1

fim se
fim enquanto

fim enquanto
retorne ND

Neste trabalho utilizamos três estruturas de vizinhança: 1) processa todos os

classificadores base substituindo-os pelos outros possíveis valores de modo que cada

substituição gera um vizinho; 2) efetua cada possível combinação de dois classificadores

presentes na solução de modo que cada combinação resulta em troca que gera um vizinho;

3) seleciona um quantidade de alterações igual a quantidade de atributos do problema onde

cada alteração resulta na mudança de valor de um atributo escolhido de forma aleatória

entre os classificadores e atributos presentes. Durante o processo de busca a vizinhança 1
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é a primeira a ser expandida, seguida da vizinhança 2 por fim a vizinhança 3.

A versão multiobjetivo é similar a versão mono-objetivo com exceção das estruturas

de vizinhança que agora são estrutura multiobjetivo e por tratar um conjunto de soluções

não dominadas. Os algoritmos 4.28, 4.29 e 4.30 descrevem o comportamento destas

estruturas de vizinhança.

Algorithm 4.28 Algoritmo de Busca Local Multiobjetivo 1

entrada: F, S
S ′ ← S
repeat

S ← S ′

para cada classificador i faça
para cada tipo de classificador t faça

mude classificador i para t
se S ′ domina S em F então

S ← S ′

fim se
restaure classificador i

fim para
fim para

until S ′ domina S em F
retorne S

Algorithm 4.29 Algoritmo de Busca Local Multiobjetivo 2

entrada: F, S
S ′ ← S
repeat

S ← S ′

para cada classificador i faça
para cada classificador j faça

troque classificadores i, j
se S ′ domina S em F então

S ← S ′

fim se
restaure os classificadores i, j

fim para
fim para

until S ′ domina S em F
retorne S
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Algorithm 4.30 Algoritmo de Busca Local Multiobjetivo 3

entrada: F, S
S ′ ← S
repeat

S ← S ′

para cada classificador j e cada atributo i faça
mude o atributo i de S ′

se S ′ domina S em F então
S ← S ′

fim se
restaure atributo i de S ′

fim para
until S ′ domina S em F
retorne S

4.6 META-HEURÍSTICAS HÍBRIDAS IMPLEMENTADAS

4.6.1 Algoritmo AMHM

Além das meta-heurísticas apresentadas, foi implementada uma meta-heurística

híbrida, ou seja, que faz uso de duas ou mais meta-heurísticas. O algoritmo é uma variação

do algoritmo proposto por (SOUZA, 2013). O trabalho de (SOUZA, 2013) apresenta

uma arquitetura baseada no algoritmo de Nuvem de Partículas com o objetivo de prover

hibridização de meta-heurísticas. Essa arquitetura é proposta para problemas mono-objetivo

e é modificada neste trabalho para tratar o contexto multiobjetivo.

O fluxo principal do algoritmo implementado, primeiramente inicia as partículas,

isto é, atribui a cada partícula sua posição e meta-heurística iniciais. Cada partícula

representa uma solução e essa solução representa a posição da partícula no espaço do

problema. Cada partícula ainda possui uma meta-heurística responsável por modificar sua

posição a fim de encontrar uma posição que maximize ou minimize a função objetivo. Neste

trabalho, essa meta-heurística m é escolhida entre a: Busca Tabu, Algoritmos Genéticos,

Algoritmos Meméticos, Nuvem de Partículas, Colônia de Formigas, MS, VNS, Simulated

Annealing, Iterated Local Search e GRASP. Uma vez iniciadas, as partículas iniciam a

execução de modo concorrente.

Na implementação deste trabalho, cada partícula possui um conjunto de soluções

não dominadas ND, o melhor conjunto de soluções não dominadas ND’ (com respeito

a métrica de Hypervolume), a meta-heurística que gerou o melhor conjunto de soluções

não dominadas m’, sua meta-heurística corrente m. Elas executam de forma iterativa

assumindo um dos possíveis estados a cada iteração. Elas possuem três estados possíveis:

1. Intensificação: aplicação de m modificando a posição da partícula.
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a) A meta-heurística possui como entrada o conjunto de soluções não dominadas

ND. Para meta-heurísticas populacionais as soluções iniciais são escolhidas de

modo aleatório e uniforme e preenchidas com soluções aleatórias caso necessário.

Para meta-heurísticas que partem de uma única solução como Busca Tabu, a

solução inicial é escolhida do conjunto ND de forma aleatória e uniforme.

b) O conjunto retornado por m é unido (removendo as soluções dominadas) com

ND. Caso ND for melhor que ND’ em relação ao Hypervolume então ND’ é

substituído por ND.

c) Caso m falhe três vezes em atualizar o conjunto de soluções não dominadas

ela será substituída por outra meta-heurística mais promissora. Uma meta-

heurística mais promissora é uma meta-heurística de um dos vizinhos que possua

uma menor métrica de Hypervolume (problema de minimização). Essa escolha

é efetuada de modo aleatório e uniforme dentre os vizinhos mais promissores.

2. A partícula segue em direção à sua melhor posição. O conjunto de soluções não

dominadas é unido (removendo as soluções dominadas) com s’ e meta-heurística

corrente passa a ser a melhor meta-heurística até então. O contador de falhas da

meta-heurística é reiniciado.

3. A partícula segue em direção à de uma partícula mais promissora. O conjunto de

soluções não dominadas é unido (removendo as soluções dominadas) com o conjunto

de soluções da partícula mais promissora assim como a meta-heurística passa a

corresponder à meta-heurística da partícula mais promissora. O contador de falhas

da meta-heurística é reiniciado.

A escolha de qual estado executar em cada estado é realizado de modo aleatório

com base numa distribuição de probabilidade definida a priori: neste trabalho usamos as

probabilidades de 70% para o primeiro estado, 20% para o segundo e 10% para o terceiro.

Essa execução é efetuada até que um critério de parada seja alcançado.

4.6.2 Algoritmo MAGMA

Como citado na seção teórica a arquitetura MAGMA propõe um arquitetura para

hibridização de meta-heurísticas organizada em camadas. É implementado um algoritmo

híbrido hibridizando GRASP e algoritmos Meméticos para o desenvolvimento de um

algoritmo multiobjetivo.

O algoritmo implementado é organizado em três camadas. Na primeira camada

temos dois agentes que recebem um conjunto de soluções onde um retorna um único

conjunto de soluções as quais alimentarão o GRASP, correspondendo a fase construtiva

do GRASP, e o outro que apenas encaminha as soluções para comporem a população
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do algoritmo Memético. A segunda camada é composta pelos métodos de otimização de

GRASP (somente a busca local) e o algoritmo Memético. A última camada armazena as

soluções do GRASP e do algoritmo Memético e fornece as soluções do GRASP para o

algoritmo Memético assim como as soluções do algoritmo Memético para o GRASP na

iteração seguinte do algoritmo.]

O algoritmo implementado inicia o processamento com 10 soluções aleatórias as

quais compõem a população do algoritmo. O algoritmo possui um fluxo principal organizado

em duas fases: na primeira fase o GRASP utiliza as soluções da população para atualizar

o conjunto de soluções não dominadas e utiliza o algoritmo clássico de construção para

gerar uma nova solução. Esse processo é repetido até gerar 10 soluções as quais atualizam

a população do algoritmo. Em seguida a população do algoritmo alimenta o algoritmo

Memético o qual gera um conjunto de soluções que atualizam a população do algoritmo.

E o ciclo se repete até que um critério de parada seja alcançado.

4.7 META-APRENDIZADO

Neste trabalho, uma dos estudos iniciais trata de como utilizar meta-aprendizado

para gerar as soluções iniciais do métodos de otimização. Para isso criamos diferentes casos

experimentais em que os membros dos comitês iniciais são dispostos de diferentes maneiras.

Nestes experimentos específicos utilizamos a meta-heurística de NSGA-II e analisamos

o erro de classificação dos comitês gerados a fim de determinar qual configuração gera

comitês mais acurados. Os casos experimentais são listados abaixo:

1. Equal: gera um conjunto de soluções iniciais em que cada solução possui 30 clas-

sificadores base em 10 correspondem ao k-NN, 10 Árvores de Decisão e 10 Naïve

Bayes;

2. Rand: gera um conjunto de soluções em que cada solução possui 30 classificadores

base e cada um é escolhido de forma aleatória e uniforme entre k-NN, Árvore de

Decisão, Naïve Bayes e ausente (indicando que o classificador base não está ativo);

3. Meta: gera um conjunto de soluções em que cada solução possui 30 classificadores

base distribuídos entre k-NN, Árvore de Decisão e Naïve Bayes. Um meta-aprendiz

para cada tipo de classificador base é utilizado para determinar a quantidade deles

na solução. Os meta-aprendizes predizem uma quantidade entre 0 e 1 de classifica-

dores base do tipo k-NN, Árvore de Decisão e Naïve Bayes. Essas três quantidades

são normalizados para dar soma igual 1 e cada quantidade é multiplicada por 30

classificadores base.
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Cada um dos três meta-aprendizes, o do k-NN, da Árvore de Decisão e do Naïve,

Bayes, é gerado de 549 datasetoids das bases de dados presentes na tabela 4.7 3. Cada

base de dados que gerou os datasetoids sofreu pré-processamento de acordo como descrito

na seção de bases de dados. Essas bases de dados são provenientes do repositório UCI

(ASUNCIóN; NEWMAN, 2012) com exceção das bases Gaussian, Simulated e Jude. Elas

são bases sintéticas que simulam dados de microarray e foram criadas para testar algoritmos

de aprendizado de máquina no contexto de análise de expressão gênica.

Annealing Glass Parkinsons SPECTFHeart

Arrhythmia HeartCleveland PittsburghV1 StatlogAustralian

Audiology HeartHungrarian PittsburghV2 StatlogGerman

Balance HeartLongBeach PlanningRelax StatlogHeart

BreastTissue HeartWitzerland Promoter Transfusion

Car Hepatitis Protein Vehicle

ClimateModel HorseColic Segment Vowel

CongressionalVoting Ionosphere Sick Waveform

CreditApproval Iris Simulated Wine

CylinderBands Jude Sonar WisconsinDiagnostic

Dermatology KRKPA7 SoybeanLarge WisconsinOriginal

Ecoli Labor SpamBase WisconsinPrognostic

Flags LibrasMovement SPECTHeart Zoo

Gaussian LungCancer

Tabela 4.7.1 – bases de dados utilizadas para gerar a meta-base de dados.

São geradas três meta-bases diferindo somente no atributo de classe. Cada atributo

classe corresponde a média da acurácia do k-NN, Árvore de Decisão e Naïve Bayes avaliados

10 vezes cada por 10-fold cross validation. Os três valores correspondentes a uma mesma

instância são transformados numa distribuição de probabilidade a posteriore formando

assim a classe de cada uma das meta-bases de dados. As meta-bases, são compostas, além

do atributo classe, por 17 meta-atributos descritos abaixo:

1. Atributos por Instâncias: quantidade de atributos dividido pela quantidade de

instâncias da base de dados.

2. Menor por Maior Classe: quantidade de instâncias da classe com menos representantes

dividido pela quantidade de instâncias da classe com mais representantes.

3. Categóricos: quantidade de atributos categóricos dividido pela quantidade de atribu-

tos.

4. Numéricos: quantidade de atributos numéricos dividido pela quantidade de atributos.

5. Entropia: entropia do atributo de classe da base de dados.

6. Entropia dos atributos: média da entropia dos atributos categóricos.
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7. Informação Mútua: média da informação mútua dos atributos categóricos.

8. Entropia Condicional: média da entropia dos atributos categóricos condicionada ao

atributo de classe.

9. Entropia Conjunta: média da entropia dos atributos categóricos conjunta ao atributo

de classe.

10. Sinal Ruído: quociente da diferença da entropia dos atributos menos informação

mútua pela informação mútua.

11. Alta Correlação: quantidade de atributo numéricos com correlação maior que 0.25

dividido pela quantidade de atributos numéricos.

12. Baixa Correlação: quantidade de atributo numéricos com correlação menor que 0.25

dividido pela quantidade de atributos numéricos.

13. Correlação Neutra: quantidade de atributos numéricos com correlação absoluta

menor que 0.25 dividido pela quantidade de atributos numéricos.

14. Skew Positivo: quantidade de atributos numéricos com Skew positivo ou zero dividido

pela quantidade de atributos numéricos.

15. Skew Negativo: quantidade de atributos numéricos com Skew negativo ou zero

dividido pela quantidade de atributos numéricos.

16. Kurtosis Positivo: quantidade de atributos numéricos com Kurtosis maior que 3

dividido pela quantidade de atributos numéricos.

17. Kurtosis Negativo: quantidade de atributos numéricos com Kurtosis menor que 3

dividido pela quantidade de atributos numéricos.
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5 RESULTADOS

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos por este trabalho. Todos os

resultados são obtidos de 10 execuções dos 10 algoritmos implementados para as bases de

dados descritas na tabela 4.2.1.

5.1 META-APRENDIZADO

O objetivo desse experimento é analisar como a configuração das soluções iniciais

influenciam o desempenho dos comitês finais. Para isso, como mencionado, fazemos uso de

três casos experimentais:

1. Equal: gera um conjunto de soluções iniciais em que cada solução possui 30 clas-

sificadores base em 10 correspondem ao k-NN, 10 Árvores de Decisão e 10 Naïve

Bayes;

2. Rand: gera um conjunto de soluções em que cada solução possui 30 classificadores

base e cada um é escolhido de forma aleatória e uniforme entre k-NN, Árvore de

Decisão, Naïve Bayes e ausente (indicando que o classificador base não está ativo);

3. Meta: gera um conjunto de soluções em que cada solução possui 30 classificadores

base distribuídos entre k-NN, Árvore de Decisão e Naïve Bayes. Um meta-aprendiz

para cada tipo de classificador base é utilizado para determinar a quantidade deles

na solução. Os meta-aprendizes predizem uma quantidade entre 0 e 1 de classifica-

dores base do tipo k-NN, Árvore de Decisão e Naïve Bayes. Essas três quantidades

são normalizados para dar soma igual 1 e cada quantidade é multiplicada por 30

classificadores base.

Cada caso experimental foi executado 10 vezes para as bases de dados presentes

na tabela 4.2.1 otimizando o erro de classificação e a má diversidade. Das 10 execuções

obtemos a média do erro de classificação para comparação entre o desempenho dos

diferentes métodos em cada base de dados. A tabela 5.1.1 apresenta esse erro e o respectivo

desvio padrão. Em cada linha é destacado o caso experimental com menor média de erro

de classificação.

Podemos notar, pelos valores destacados na tabela 5.1.1, que os melhores resultados

se concentram nos casos Equals e Meta. Aplicamos o teste de Friedman a fim de verificar a

existência de diferença estatística entre os três casos obtendo o p-valor de 0.0015 (nível de

significância adotado igual a 0.05), ou seja, existe pelo menos um par de casos experimentais
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Tabela 5.1.1 – erro médio de classificação e desvio padrão.

Bases de Dados Equals Rand Meta
Balance 0.0790±0.0001 0.0872±0.0003 0.0784±0.0001

BreastTissue 0.2113±0.0002 0.2462±0.0002 0.2028±0.0002
Ecoli 0.1533±0.0002 0.2113±0.0008 0.1563±0.0001

GlassIdentification 0s.2009±0.0007 0.2640±0.0017 0.1813±0.0003
HeartDiseaseLongBeachVA 0.4255±0.0003 0.4565±0.0007 0.4235±0.0003
HeartDiseaseWitzerland 0.3244±0.0002 0.3382±0.0003 0.3220±0.0001

Hepatitis 0.1032±0.0016 0.0942±0.0019 0.0903±0.0018
Iris 0.0293±0.0001 0.0327±0.0001 0.0293±0.0001

Labor 0.0000±0.0000 0.0000±0.0000 0.0000±0.0000
LungCancer 0.2813±0.0007 0.2875±0.0006 0.2969±0.0014

PittsburghBridgesV1 0.2029±0.0001 0.2362±0.0002 0.2048±0.0002
PittsburghBridgesV2 0.2324±0.0001 0.2724±0.0004 0.2305±0.0001

PlanningRelax 0.2599±0.0004 0.2703±0.0002 0.2632±0.0003

SPECTHeart 0.2313±0.0004 0.2350±0.0002 0.2325±0.0001

Transfusion 0.2274±0.0001 0.2303±0.0001 0.2293±0.0001

Wine 0.0000±0.0000 0.0011±0.0001 0.0011±0.0001

Zoo 0.0158±0.0001 0.0129±0.0001 0.0158±0.0001

que apresentam diferença entre si do ponto de vista estatístico. Em seguida aplicamos o

teste de Wilcoxon entre cada par de casos experimentais obtendo os p-valores de 0.0029,

0.7606 e 0.0034 respectivos as comparações Equals x Rand, Equals x Meta, Rand x Meta.

Ou seja, o teste de Wilcoxon detectou uma diferença significativa (nível de significância de

0.05) envolvendo o caso Rand, isto é, o caso Rand gera resultados diferentes dos outros

dois casos sendo os outros dois casos melhores.

Em seguida efetuamos uma análise considerando cada base de dados separadamente.

Os dados desta análise estão presentes na tabela 5.1.2 onde cada coluna apresenta os dados

dos caso experimental A contra os dados do caso experimental B no formato "A x B".

Cada valor associado a base de dados corresponde ao resultado do teste de Mann-Whitney

comparando as amostras do caso A contra as amostras do caso B. Os valores significativos

(nível de significância adotado igual a 0.05) são destacados.

Observando a tabela 5.1.2 verificamos que resultados nas comparações do caso Meta

com o caso Equals não apresentam diferenças significativas em nenhuma das bases. Como

esses dois casos apresentam os melhores resultados podemos concluir otimizar usando o

caso Equals não gera resultados melhores que otimizar utilizando o caso Meta, ou seja,

o meta-aprendizado. No entanto, os dois casos apresentam diferenças significativas em 7

das 17 (42%) das bases de dados quando comparadas ao caso Rand, ou seja, em 42% dos

casos é melhor usar as outras abordagens que o caso Rand.

Efetuamos também uma análise no contexto multiobjetivo analisando as variáveis

de erro de classificação e má diversidade. Escolhemos essas variáveis por se mostrarem
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Tabela 5.1.2 – p-valor do teste de Mann-Whitney das amostras de cada base de dados

entre cada par de caso experimental.

Bases de Dados Meta x Equals Meta x Rand Rand x Equals

Balance 0.4497 0.2568 0.5453
BreastTissue 0.2265 0.0002 0.0003

Ecoli 0.1509 0.0002 0.0002
Glass 0.0757 0.0002 0.0010

HeartLongBeach 0.9397 0.0082 0.0073
HeartWitzerland 0.5708 0.0343 0.1306

Hepatitis 0.2730 0.4963 0.7337

Iris 1.0000 0.1509 0.1509

Labor 1.0000 1.0000 1.0000

LungCancer 0.3847 0.6501 0.5967

PittsburghV1 0.6501 0.0005 0.0003
PittsburghV2 0.7624 0.0003 0.0003
PlanningRelax 0.7337 0.4057 0.2123

SPECTHeart 0.7055 0.5453 0.7055

Transfusion 0.4274 0.4963 0.0284
Wine 0.4497 1.0000 0.4497

Zoo 1.0000 0.3643 0.3643

mais promissoras na otimização do NSGA-II quando comparadas entre as otimizações

possíveis do erro de classificação, boa diversidade, má diversidade e suas combinações

(NETO et al., 2011). A tabela 5.1.3 apresenta a má diversidade absoluta para os três casos

experimentais. Os melhores resultados, menor diversidade, são destacados na tabela.

Tabela 5.1.3 – valores da má diversidade

Bases de Dados Equals Rand Meta

Balance 2.7 13.9 0
BreastTissue 33.3 7.5 29.7

Ecoli 102.3 9.2 87.7

Glass 105.1 10.9 80.8

HeartLongBeach 81.7 22.8 68.1

HeartWitzerland 78.5 10.1 66.2

Hepatitis 18 2.6 22

Iris 14.8 2.7 11.9

Labor 0 0 0
LungCancer 28.3 3.2 25

PittsburghV1 29.2 6.7 22.5

PittsburghV2 30.1 5.8 33.5

PlanningRelax 82.7 11.1 74.2

SPECTHeart 23.4 6 29.5

Transfusion 86.3 7.3 51.8

Wine 0 0.6 0.7

Zoo 1.9 0.4 2.2

Podemos notar na tabela 5.1.3 que a coluna do caso Rand concentra a maioria dos
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melhores resultados com exceção de 2 bases de 17, ou seja, gera as melhores diversidades.

Em seguida aplicamos as métricas de Dominance Ranking, Hypervolume e Binary-ε

em cada base de dados considerando os três casos experimentais. Dados os valores de

Dominance Ranking, Hypervolume e Binary-ε aplicamos o teste de Friedman para detectar

alguma diferença entre os casos experimentais. Esses resultados estão presentes na tabela

5.1.4.

Tabela 5.1.4 – p-valor do teste de Friedman das métricas multiobjetivo

Bases de Dados Dominance Ranking Hypervolume binary-ε
Balance 0.3284 0.3284 0.0002

BreastTissue 0.7205 0.0006 0.0004
Ecoli 0.3359 0.0008 0.0002
Glass 0.0370 - -

HeartLongBeach 0.3679 0.0014 0.0002
HeartWitzerland 0.1357 0.0007 0.0159

Hepatitis 0.1421 0.0138 0.0013
Iris 0.3983 0.3050 0.0001

Labor 1.0000 1.0000 0.0018

LungCancer 0.0004 - -

PittsburghV1 0.0191 - -

PittsburghV2 0.0101 - -

PlanningRelax 0.1546 0.0002 0.0016
SPECTHeart 0.0232 - -

Transfusion 0.3679 0.0003 0.5119

Zoo 0.7584 0.0145 0.0033
Wine 0.2434 0.2434 0.0040

Da tabela 5.1.4 somente 5 bases de dados (Balance, Iris, Labor, Transfusion e Wine)

apresentam dados inconclusivos, ou seja, não detectamos diferenças estatísticas nesses

casos. No demais casos, notamos uma diferença estatística (nível de significância de 0.05)

e a mesma indica em todos casos que essa diferença está no caso Rand.

Resumindo, do ponto de vista mono-objetivo, otimizar usando o caso Rand gera os

maiores valores de erro de classificação, porém as menores diversidade. Os casos Equals

e Meta gera resultados equivalentes estatisticamente tanto no contexto mono-objetivo

quanto multiobjetivo. No entanto, esses são estudos iniciais e não rejeitam o uso do

meta-aprendizado, mas apenas indica que seus resultados não são melhores que o caso

clássico (o caso Equals).

5.2 DIFERENTES QUANTIDADES DE CLASSIFICADORES BASE

O objetivos desta seção é analisar qual a quantidade adequada de classificadores

base para os experimentos. Escolhemos as quantidades de 10, 15 e 30 classificadores base

otimizando somente o erro de classificação, somente a boa diversidade ou somente a má
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diversidade. A análise consiste em identificar em cada objetivo se existe uma diferença

significativa entre as quantidades e neste caso a quantidade de classificadores base que

gera resultados de melhor (menor erro de classificação) acurácia.

É importante frisar que as quantidades de 10, 15 e 30 são as quantidades máximas

de classificadores base de modo que um comitê pode ter uma quantidade entre 1 e a

quantidade escolhida.

A tabela 5.2.1 abaixo apresenta a média do erro de classificação percentual para os

algoritmos PSO, Memético e Simulated Annealing nas quantidades máximas de classifi-

cadores base de 10, 15 e 30. No anexo A podem ser verificados os dados para os demais

algoritmos (MTS, NSGA II, ACO, GRASP, VNS, ILS e MS).

Tabela 5.2.1 – média do erro de classificação percentual dos algoritmos PSO, Memético

e Simulated Annealing para as 20 bases de dados com uma quantidade

máxima de 10, 15 e 30 classificadores base. Os melhores valores, entre as

três quantidades, em cada base de dados, são destacados em negrito.

Base PSO Memético Simulated Annealing

10 15 30 10 15 30 10 15 30

1 0.107 0.118 0.135 0.116 0.127 0.117 0.114 0.115 0.115

2 0.000 0.005 0.017 0.005 0.007 0.006 0.004 0.006 0.006

3 0.272 0.261 0.264 0.248 0.244 0.253 0.240 0.243 0.244

4 0.184 0.220 0.227 0.180 0.192 0.207 0.194 0.190 0.191

5 0.206 0.202 0.258 0.217 0.228 0.224 0.194 0.213 0.217

6 0.134 0.137 0.141 0.119 0.126 0.132 0.124 0.123 0.128

7 0.050 0.056 0.102 0.062 0.071 0.081 0.062 0.065 0.072

8 0.010 0.010 0.012 0.005 0.007 0.008 0.005 0.005 0.005
9 0.200 0.221 0.234 0.227 0.246 0.250 0.221 0.227 0.225

10 0.023 0.047 0.047 0.025 0.030 0.036 0.023 0.025 0.030

11 0.054 0.057 0.058 0.051 0.048 0.056 0.047 0.047 0.048

12 0.168 0.189 0.186 0.163 0.166 0.180 0.169 0.166 0.168

13 0.018 0.016 0.014 0.010 0.009 0.011 0.007 0.005 0.008

14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.011 0.044 0.052 0.010 0.011 0.039 0.013 0.014 0.016

16 0.065 0.061 0.059 0.048 0.052 0.061 0.053 0.054 0.053
17 0.242 0.238 0.280 0.250 0.261 0.255 0.252 0.254 0.259

18 0.006 0.006 0.042 0.007 0.008 0.012 0.010 0.012 0.014

19 0.018 0.018 0.020 0.021 0.017 0.010 0.011 0.013 0.013

20 0.013 0.015 0.014 0.009 0.005 0.011 0.009 0.007 0.009

Analisando a tabela 5.2.1, verificamos que os melhores resultados se concentram nos

resultados gerados utilizando um máximo de 10 classificadores base e o mesmo ocorre para

os demais algoritmos de otimização (consultar anexo B). Para confirmar essa diferença

aplicamos o teste de Friedman comparando os três casos (10, 15 e 30 classificadores base)

em cada algoritmo de otimização. Esses resultados estão presentes na tabela 10. Nos casos

em que se verifica uma diferença significativa (nível de significância de 0.05) também são
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apresentados na tabela 5.2.2 os resultados dos teste de Wilcoxon comparando cada par de

casos. Os testes de Wilcoxon são apresentados na forma "A x B"onde A e B podem assumir

os valores 10c, 15c e 30c representando as quantidades de 10, 15 e 30 classificadores base

respectivamente.

Tabela 5.2.2 – p-valor do teste de Friedman das métricas multiobjetivo

MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

Friedman 0.4858 0.0099 0.1492 0.0008 0.191

10c x 15c - 0.0002 - 0.1338 -

10c x 30c - 0.0001 - 0.0002 -

15c x 30c - 0.6394 - 0.0003 -

VNS SA Memético ILS MS

Friedman 0.1105 0.1854 0.087 0.0246 0.0022

10c x 15c - - - 0.0292 0.4327

10c x 30c - - - 0.0002 0.0002
15c x 30c - - - 0.0108 0.0005

Analisando a tabela 5.2.2 verificamos que o teste de Friedman aponta uma diferença

significativa em 4 dos 10 casos, ou seja, existem seis casos (MTS, ACO, PSO, VNS, SA,

Memético) em que não há diferença estatística na média do erro médio classificação gerado

entre usar 10, 15 ou 30 classificadores base.

Nos casos em que foram detectados uma diferença estatística é aplicado o teste de

Wilcoxon comparando cada par de quantidades de classificadores base. Em três (NSGA-II,

ILS e MS) dos quatro casos o teste de Wilcoxon não identificou uma diferença estatística

para o nível de significância de 0.05. Assim, obtemos a mesma conclusão: não há diferença

estatística na média do erro médio classificação gerado entre usar 10, 15 ou 30 classificadores

base.

Nos outros quatro algoritmos (NSGA-II, GRASP, ILS e MS) em que se verifica

uma diferença estatística quanto ao teste de Friedman temos três casos possíveis: todas

as quantidades de classificadores geram resultados diferentes, isto é, utilizar 10, 15, ou

30 classificadores como quantidade máxima gera resultados diferentes entre eles sendo a

quantidade de 10 o melhor caso que é o caso do algoritmo ILS; usar 10 ou 15 classificadores

base geram resultados equivalentes e melhores que o uso de 30 que é o caso dos algoritmos

GRASP e MS; usar 10 classificadores base é melhor que usar 15 e 30 os quais são

equivalentes que o caso do algoritmo NSGA-II.

Em resumo os testes estatísticos não apresentam uma diferença estatística nos

diferentes algoritmos com exceção do NSGA-II, GRASP, ILS e MS ou seja, não há diferença

estatística entre usar 10, 15 ou 30 classificadores base. Nos outros casos verificamos uma

diferença estatística em favor do uso de um máximo de 10 classificadores base.
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Para isso em cada algoritmo aplicamos o teste de Friedman na média de erro

percentual médio de cada objetivo. Por exemplo, a tabela 5.3.1 apresenta a média do erro

percentual médio do algoritmo MTS em cada base de dados da tabela 4.2.1 otimizando

cada combinação dos objetivos entre o erro, a boa e a má diversidade. A essa tabela

aplicamos o teste de Friedman para identificar diferença entre os objetivos de otimização.

Esses dados e dos demais algoritmos estão presentes na tabela 5.3.3.

Tabela 5.3.1 – Média do erro percentual médio de classificação do algoritmo MTS para

as combinações dos objetivos de otimização. Os melhores valores em cada

base de dados são destacados. É usada a legenda: E para erro, B para boa

diversidade e M para má diversidade.

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.147 0.168 0.210 0.158 0.149 0.143 0.145

2 0.011 0.019 0.071 0.010 0.012 0.010 0.014

3 0.279 0.291 0.363 0.305 0.285 0.297 0.303

4 0.216 0.265 0.264 0.212 0.204 0.253 0.226

5 0.249 0.268 0.328 0.236 0.274 0.272 0.238

6 0.130 0.188 0.220 0.143 0.120 0.157 0.131

7 0.085 0.094 0.124 0.076 0.083 0.095 0.084

8 0.024 0.074 0.068 0.018 0.017 0.027 0.067

9 0.265 0.307 0.343 0.290 0.320 0.273 0.307

10 0.052 0.092 0.082 0.041 0.039 0.066 0.031
11 0.061 0.062 0.070 0.057 0.056 0.077 0.073

12 0.186 0.190 0.208 0.163 0.175 0.201 0.188

13 0.049 0.267 0.238 0.085 0.065 0.164 0.062

14 0.004 0.025 0.011 0.000 0.011 0.007 0.007

15 0.044 0.073 0.075 0.039 0.050 0.068 0.057

16 0.054 0.066 0.075 0.076 0.072 0.099 0.058

17 0.276 0.298 0.286 0.277 0.276 0.275 0.279

18 0.024 0.042 0.089 0.036 0.044 0.051 0.038

19 0.051 0.042 0.042 0.036 0.037 0.053 0.041

20 0.021 0.049 0.115 0.028 0.019 0.023 0.050

21 0.1744 0.1934 0.2104 0.1960 0.1850 0.1946 0.1778

22 0.1102 0.1200 0.1732 0.1630 0.1434 0.1698 0.0766

23 0.0332 0.0634 0.0666 0.0466 0.0966 0.1068 0.0332
24 0.0226 0.0244 0.0248 0.0242 0.0262 0.0240 0.0356

25 0.0184 0.0240 0.0216 0.0208 0.0362 0.0280 0.0200

26 0.0848 0.0370 0.0240 0.0410 0.0478 0.0786 0.0898

Para melhorar a visualização dos dados apresentamos a tabela 5.3.2 onde é indicado

a quantidade de melhores valores em cada um dos objetivos. Por exemplo, na tabela

11 temos os dados do algoritmo MTS indicando que 5 dos melhores objetivos estão no

objetivo Error, 7 em EB, 5 em EM, 3 em BM e 3 em EBM. Desses valores podemos notar

que os melhores resultados se concentram no objetivo EB e que provavelmente será o
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melhor objetivo de otimização. No entanto, devemos considerar outros fatores como as

distribuições (5 contra 7) similares nos objetivos E e EM o que pode influenciar os testes

de hipótese.

Tabela 5.3.2 – Quantidade de melhores resultados em cada objetivo. É usada a legenda: E

para erro, B para boa diversidade e M para má diversidade.

E B M EB EM BM EBM

MTS 9 0 1 7 5 3 3

NSGA-II 5 0 3 10 12 4 8

ACO 7 1 1 11 9 2 7

GRASP 18 0 1 3 3 3 2

PSO 17 0 1 6 5 3 2

VNS 12 0 1 8 7 3 3

SA 9 0 0 11 8 3 9

Memetico 23 1 4 5 7 4 5

ILS 15 0 1 3 2 2 6

MultiStart 16 0 1 6 4 2 2

Observando a tabela 5.3.2 notamos que os melhores resultados se concentram,

na maioria dos algoritmos, na otimização do erro percentual médio de classificação.

Exceção para os algoritmos NSGA-II, ACO e Simulated Annealing em que os resultados se

concentram na otimização bi-objetivo do erro e boa diversidade e do erro e má diversidade.

Assim, efetuaremos três análises: uma no contexto mono-objetivo tratando o erro como

melhor objetivo de otimização que é o indicado pelos algoritmos MTS, GRASP, PSO,

VNS, Simulated Annealing, Memético, ILS e MultiStart; e três no contexto bi-objetivo

tratando o erro e boa diversidade como melhores objetivo e o erro e a má diversidade que

é o indicado pelos algoritmos NSGA-II, ACO e Simulated Annealing.

A tabela 5.3.3 apresenta o teste de Friedman entre os diferentes objetivos de

otimização. Por exemplo o p-valor de 0.0031 corresponde ao resultado do teste de Friedman

aplicado a tabela 5.3.1. No anexo A podem ser consultados os dados que deram origem

aos valores dos outros algoritmos.

Tabela 5.3.3 – Teste de Friedman entre os diferentes conjuntos de objetivos de otimização.

Teste MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

Friedman 0.0031 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001

Teste VNS SA Memético ILS MultiStart

Friedman 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Analisando a tabela 5.3.3 verificamos que é detectado uma diferença estatística

entre os diferentes objetivos de otimização em todos os algoritmos. Isso significa que existe

uma diferença estatística entre um ou mais pares de objetivos de otimização. Em seguida

aplicamos o teste de Wilcoxon a cada par de objetivos de otimização. Esses dados estão

presentes na tabela 5.3.4.
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Analisando a tabela 5.3.4 notamos que essas diferenças se concentram nos objetivos

de boa e má diversidade, isto é, otimizar a boa e a má diversidade gera resultados diferentes

que otimizar os outros objetivos de otimização. Isso confirma os resultados da tabela 5.3.2

em que nenhum ou quase nenhum algoritmo obteve melhores resultados nesses objetivos.

Resumindo, otimizar o erro exclusivamente gera resultados melhores que otimizar

os outros objetivos de otimização. Os algoritmos NSGA-II, ACO e Simulated Annealing

indicam (tabela 5.3.2) que os melhores objetivos de otimização são a boa e má diversidade,

erro e má diversidade e erro e má diversidade respectivamente. Aplicamos o teste de

Wilcoxon tendo como amostras os resultados otimizando o erro de classificação e os

resultados otimizando o erro e a má diversidade. No entanto, nenhum dos métodos

apresenta resultados significativamente diferentes com p-valor de 0.5275, 0.7416 e 0.8835

respectivamente para os métodos NSGA-II, ACO e simulated Annealing. Os demais

algoritmos mostram que otimizar o erro de classificação geram resultados melhores que

otimizar os outros objetivos.

A análise no contexto multiobjetivo visa identificar se otimizar utilizando o erro

e alguma medida de diversidade gera resultados melhores que otimizar somente o erro.

Para isso aplicamos as medidas de Dominance Ranking, Hypervolume e Binary-ε. A essas

transformações aplicamos o teste de Mann-Whitney para verificar se existe alguma diferença

estatística. Selecionamos os algoritmos NSGA-II, ACO e Simulated Annealing para análise

no contexto multiobjetivo pois os mesmo apresentam os melhores resultados quando

otimizados o erro e a má diversidade ou a boa e a má diversidade. Assim, selecionamos o

algoritmo NSGA-II para analise bi-objetiva de boa e má diversidade comparado com a

otimização do erro de classificação e selecionamos os algoritmos ACO e simulated Annealing

para análise bi-objetivo de erro e má diversidade comparado com a otimização do erro de

classificação. Esses dados estão presentes nas tabelas 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7 que além desses

dados apresenta em cada tabela os resultados dos objetivos otimizados.

Para o algoritmo NSGA-II a tabela 5.3.5 apresenta 6 casos em que há uma diferença

estatística e quando comparados o erro de classificação dos comitês gerados pelos dois

casos (otimização do erro ou do erro e da má diversidade) todas as bases apresentam

melhor resultado otimizando o erro e a má diversidade. Para o algoritmo ACO a tabela

5.3.6 apresenta 4 casos em que há uma diferença estatística e quando comparados o erro

de classificação dos comitês gerados pelos dois casos (otimização do erro ou do erro e

boa diversidade) 3 das 4 bases apresentam melhor resultado otimizando o erro e a boa

diversidade. Para o algoritmo Simulated Annealing a tabela 5.3.7 apresenta 8 casos em

que há uma diferença estatística e quando comparados o erro de classificação dos comitês

gerados pelos dois casos (otimização do erro ou do erro e boa diversidade) 6 das 8 bases

apresentam melhor resultado otimizando o erro. As bases que apresentam empates nos

resultados são contabilizadas para o erro e boa diversidade por apresentarem um conjunto
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Tabela 5.3.4 – Testes de Wilcoxon para cada par de objetivos.

Teste MTS NSGA2 ACO GRASP PSO

E x B 0.0195 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
E x M 0.0029 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000
E x EB 0.5051 0.9697 0.9848 0.3343 0.6857

E x EM 0.2705 0.5490 0.5697 0.2425 0.3689

E x BM 0.0704 0.2911 0.1852 0.2161 0.0002
E x EBM 0.4812 0.3505 0.3357 0.2302 0.3445

B x M 0.3793 0.2019 0.7223 0.0705 0.6424

B x EB 0.0982 0.0000 0.0001 0.0012 0.0000
B x EM 0.2561 0.0002 0.0000 0.0028 0.0000
B x BM 0.6758 0.0001 0.0056 0.0037 0.0431
B x EBM 0.1154 0.0007 0.0017 0.0019 0.0000
M x EB 0.0187 0.0066 0.0000 0.0000 0.0000
M x EM 0.0599 0.0334 0.0000 0.0000 0.0000
M x BM 0.2035 0.0255 0.0034 0.0000 0.0427
M x EBM 0.0189 0.0653 0.0016 0.0000 0.0000
EB x EM 0.6126 0.5774 0.5905 0.8578 0.5701

EB x BM 0.2459 0.3548 0.2062 0.7349 0.0010
EB x EBM 0.9684 0.3820 0.4099 0.8131 0.5685

EM x BM 0.4890 0.7525 0.0714 0.8408 0.0035
EM x EBM 0.6843 0.8057 0.1475 0.9828 0.9579

BM x EBM 0.2781 0.9816 0.6087 0.8931 0.0023
Teste VNS SA Memetic ILS MS

E x B 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
E x M 0.0000 0.0000 0.0078 0.0000 0.0000
E x EB 0.0114 0.8532 0.6369 0.4312 0.1127

E x EM 0.0518 0.5818 0.6511 0.3941 0.0551

E x BM 0.0002 0.0035 0.1878 0.0025 0.0184
E x EBM 0.0339 0.9053 0.6528 0.0065 0.1021

B x M 0.9425 0.1016 0.9309 0.8677 0.7216

B x EB 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
B x EM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B x BM 0.0000 0.0000 0.0084 0.0608 0.0000
B x EBM 0.0000 0.0000 0.0002 0.0667 0.0000
M x EB 0.0000 0.0000 0.0078 0.0000 0.0000
M x EM 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000
M x BM 0.0001 0.0000 0.0420 0.0482 0.0000
M x EBM 0.0000 0.0000 0.0056 0.0550 0.0000
EB x EM 0.6507 0.7213 0.2935 0.9803 0.7770

EB x BM 0.2447 0.0082 0.2769 0.0237 0.5160

EB x EBM 0.7012 0.9165 0.9452 0.0411 0.9617

EM x BM 0.1172 0.0160 0.0352 0.0242 0.7232

EM x EBM 0.9124 0.6635 0.3252 0.0474 0.7349

BM x EBM 0.1336 0.0044 0.2496 0.9145 0.4348
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Tabela 5.3.5 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e da má diversidade para o

NSGA-II.

Base E EM Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1412 0.1382 0.0635 0.2381 0.0238

2 0.0122 0.0110 1.0000 0.1667 0.6032

3 0.2600 0.2528 0.0079 - -

4 0.2360 0.2256 0.0476 - -

5 0.2454 0.2568 0.1667 0.0317 0.5714

6 0.1313 0.1365 0.2063 0.5397 0.6905

7 0.0878 0.0876 0.2381 0.0317 0.3095

8 0.0134 0.0113 0.1746 0.0317 0.8413

9 0.2594 0.2552 0.0794 0.0079 0.7381

10 0.0418 0.0422 0.5238 0.0952 1.0000

11 0.0712 0.0700 0.0079 - -

12 0.1980 0.1900 0.0238 - -

13 0.0166 0.0116 0.0159 - -

14 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0292 0.0310 0.7143 0.0397 0.0635

16 0.0570 0.0558 0.2778 0.2778 0.7857

17 0.2726 0.2748 0.1667 0.0079 0.1905

18 0.0340 0.0360 0.4444 0.0952 0.4444

19 0.0190 0.0200 0.5079 0.0079 0.8413

20 0.0202 0.0230 1.0000 0.0079 0.8095

21 0.1596 0.1568 0.0079 - -

22 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

23 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0178 0.0194 0.6825 0.0317 0.7302

25 0.0096 0.0112 1.0000 0.0317 0.3651

26 0.0166 0.0140 0.2857 0.0317 0.5476

de soluções não dominadas mais diversificado.

Resumindo, no contexto mono-objetivo temos que os algoritmos MTS, GRASP, PSO,

VNS, Memético, ILS e MS, AMHM e MAGMA apresentam melhores resultados quando

otimizam o erro de classificação. O algoritmo NSGA-II apresenta melhores resultados

quando otimizado o erro e a má diversidade. E os algoritmos ACO e Simulated Annealing

apresentam melhores resultados quando otimizado erro e a boa diversidade. Efetuamos

uma análise multiobjetivo para os algoritmos NSGA-II, ACO e Simulated Annealing

verificando que para o NSGA-II os melhores resultados são obtidos pela otimização do erro

e da má diversidade. Para o algoritmo ACO os melhores resultados são obtidos otimizando

o erro e a boa diversidade e para o algoritmo Simulated Annealing os melhores resultados

são obtidos otimizando o erro de classificação.
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Tabela 5.3.6 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e boa diversidade para o ACO.

Base E EB Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1202 0.1178 0.7222 0.0079 0.0159
2 0.0090 0.2036 0.4762 0.7937 1.0000

3 0.2484 0.2452 0.4444 0.0556 0.5000

4 0.2136 0.2092 0.7143 0.0159 0.0556

5 0.2336 0.2226 0.0794 0.0317 0.3889

6 0.3038 0.4800 0.3333 0.0556 0.6111

7 0.0826 0.0800 0.3651 0.0476 0.5635

8 0.2070 0.2068 0.9206 0.1667 0.3810

9 0.2422 0.2286 0.0397 - -

10 0.0226 0.6088 0.1429 0.0317 0.6667

11 0.0460 0.0480 0.1429 0.0159 0.0556

12 0.3536 0.1850 0.1905 0.0317 0.0159
13 0.0112 0.2056 1.0000 0.0952 0.8889

14 0.0000 0.0000 1.0000 0.1667 1.0000

15 0.4096 0.2114 0.7619 0.3016 0.3016

16 0.0618 0.2474 0.2857 0.5873 0.5476

17 0.2800 0.2836 0.4444 0.1349 0.1270

18 0.0220 0.0200 1.0000 0.1270 0.4048

19 0.6172 0.2232 0.0794 0.4206 0.4444

20 0.0092 0.0088 0.7143 0.0159 0.5873

21 0.1860 0.1778 0.6429 0.2857 0.6905

22 0.3200 0.2264 1.0000 0.1429 1.0000

23 0.0734 0.0736 0.0476 - -

24 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.0088 0.0040 0.1667 0.0476 0.3254

26 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

5.4 COMPARAÇÃO NO CONTEXTO MULTIOBJETIBO

O objetivo desta seção é verificar se os algoritmos apresentam diferença de perfor-

mance em relação aos resultados multiobjetivo. Da tabela 5.3.2 observamos que as versões

bi-objetivo de error e má diversidade (EM) e error e boa diversidade (EB) apresentam

as maiores quantidades de melhores resultados entre os resultados multiobjetivo. Assim,

as chances que eles apresentem um maior desempenho que os outros é maior. Como a

quantidade de dados é muito grande selecionamos os algoritmos com maior quantidade

de melhores resultados nos melhores objetivos, isto é, selecionamos os algoritmos MTS,

NSGA-II, ACO e Simulated Annealing. Faremos uma comparação das quatro versões mul-

tiobjetivo (EB, EM, BM, EBM) visando determinar qual o melhor conjunto de objetivos

de otimização no contexto multiobjetivo.

As diferenças em performance podem ser expressar em diversas formas. O ideal

é que todos os algoritmos em cada conjunto de objetivos sejam comparados entre e
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Tabela 5.3.7 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e boa diversidade para o

Simulated Annealing.

Base E EB Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.2910 0.1154 0.6905 0.0079 0.0317
2 0.0036 0.2046 0.2381 0.0952 1.0000

3 0.2398 0.2422 0.2857 0.0079 0.2222

4 0.1940 0.5166 0.0952 0.0238 0.6349

5 0.3548 0.2094 0.7302 0.0079 0.0079
6 0.2990 0.1228 0.7937 0.0079 0.0952

7 0.0624 0.2520 1.0000 0.0079 0.1905

8 0.2040 0.0044 0.1349 0.0079 0.0635

9 0.2212 0.2250 0.9206 0.0079 0.0159
10 0.2180 0.8050 0.0476 - -

11 0.0468 0.2368 0.6032 0.0397 0.1508

12 0.1690 0.1680 0.7222 0.0317 0.2857

13 0.2054 0.0078 0.3333 0.0079 0.1905

14 0.0000 0.0000 1.0000 0.0476 1.0000

15 0.6050 0.2110 0.4286 0.0317 0.0635

16 0.0528 0.0500 0.2302 0.0079 0.0079
17 0.2518 0.2518 0.9206 0.0079 0.0317
18 0.0100 0.0100 1.0000 0.0079 0.0079
19 0.0108 0.0120 0.8810 0.0079 0.4206

20 0.0086 0.2070 1.0000 0.0397 0.1429

21 0.1572 0.1538 0.1270 0.0079 0.3095

22 0.0000 0.0000 1.0000 0.0079 1.0000

23 0.0000 0.0000 1.0000 0.0079 1.0000

24 0.0212 0.0198 1.0000 1.0000 0.8413

25 0.0080 0.0080 0.4206 0.0079 0.0476
26 0.0196 0.0182 0.3810 0.1508 0.6984

estabelecido um rank de qualidade. No entanto, em nossas análises limitamos os resultados

para as comparações nos seguintes cenários:

1. Cenário 1: Comparação de diferentes conjuntos de objetivos para um mesmo algoritmo.

O objetivo é verificar se num mesmo algoritmo existe preferências a um determinado

conjunto de objetivos.

2. Cenário 2: Comparação de diferentes algoritmos no mesmo objetivo. O objetivo é

verificar qual o melhor algoritmo considerando dentre um mesmo algoritmo

3. Cenário 3: Comparação de diferentes conjuntos de objetivos para diferentes algoritmos.

Esse o cenário mais complexo e objetiva verificar se ocorre diferença de performance

quando utilizamos diferentes conjunto de objetivos e qual o conjunto que apresenta

melhor performance.
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Em todos os cenários as performances dos algoritmos são avaliadas pelas métricas

multiobjetivo de Ranking Dominance, Hypervolume e Binary-ε. Nas seções a seguir

apresentamos os resultados em cada cenário.

5.4.0.1 CENÁRIO 1: DIFERENTES CONJUNTOS DE OBJETIVOS NUM MESMO ALGO-

RITMO

Inicialmente compararemos os algoritmos individualmente, isto é, para cada algo-

ritmo efetuaremos as comparações dos objetivos entre eles e não compararemos diferentes

algoritmos. Primeiro aplicamos as métricas em cada algoritmo considerando os quatros

casos correspondentes aos quatro conjuntos de objetivos de otimização. Por exemplo, para

o Ranking Dominance consideramos a união dos resultados dos quatro algoritmos para

avaliação da métrica. Temos como resultados uma tabela de quatro colunas e de quantidade

de linhas correspondentes a cada base de dados. Cada entrada dessa tabela corresponde a

métrica de Ranking Dominance para o conjunto em relação aos quatro algoritmos. Nessa

tabela aplicamos o teste de Friedman e obtemos a primeira coluna da tabela 5.4.1 que

corresponde ao p-valor do teste de Friedman da tabela gerada. De modo análogo obtemos

os valores das colunas dos outros algoritmos.

Analisando a tabela 5.4.1 verificamos que em todos os quatro algoritmos temos um

número significativo de casos estatisticamente diferentes. Assim, continuaremos a análise

verificando diferenças entre cada par de conjuntos de objetivos.

Devido ao grande volume de dados gerados pelas métricas e testes, omitimos os

partes dos dados apresentando somente o resultado na forma de quantidade de diferenças

significativas nas bases de dados. Por exemplo, a tabela 5.4.2 apresenta os resultados das

comparações dos quatro algoritmos entre os quatro objetivos. Observe que cada comparação

de dois algoritmos gera uma tabela de p-valores indicando se existe ou não uma diferença

significativa entre os dois algoritmos para cada base de dados. Assim, geramos essas tabelas

e avaliamos a quantidade de vezes que ocorreram diferenças significativa nessas tabelas e

as apresentamos como uma das entradas da tabela 5.4.2. Esse método será repetido para

as próximas comparações multiobjetivo.

Analisando a tabela 5.4.2 observamos que existem poucas diferenças significativas

com exceção do Simulated Annealing (EM) com o Simulated Annealing (EB). Observe

que nesse caso temos 9 diferenças significativas. Apesar disso, os algoritmos se comportam

de maneira semelhante não sendo possível identificar um melhor conjunto de objetivos.

No entanto, ainda temos as métricas de Hypervolume e Binary-ε. As tabelas 5.4.3, 5.4.4

e 5.4.5 apresentam as quantidades de diferenças significativas para o MTS, NSGA-II,

ACO e Simulated Annealing quanto as métricas de Hypervolume, Binary-ε, e as duas

simultaneamente, isto é, consideramos que ocorre uma diferença significativa quando

tivermos na mesma base uma diferença no Hypervolume e Binary-ε.
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Tabela 5.4.1 – Teste de Friedman do Ranking Dominance Multiobjetivo

Base MTS NSGA-II ACO SA

1 0.0052 0.0897 0.1511 0.7477

2 0.4444 0.1985 0.7574 0.0265
3 0.8465 0.0144 0.4753 0.0177
4 0.0248 0.2998 0.0803 0.0216
5 0.0317 0.3080 0.0396 0.0018
6 0.0045 0.6621 0.0547 0.2276

7 0.5433 0.0479 0.1447 0.1668

8 0.2524 0.8435 0.0719 0.0041
9 0.0043 0.6317 0.2228 0.0293
10 0.0199 0.4729 0.0474 0.0052
11 0.6903 0.0030 0.1623 0.0965

12 0.3612 0.4989 0.8834 0.2998

13 0.1150 0.1282 0.7807 0.1116

14 0.5724 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.1188 0.7291 0.5497 0.8013

16 0.2955 0.0392 0.1014 0.0074
17 0.0608 0.0074 0.1200 0.0074
18 0.9002 0.6903 0.0080 1.0000

19 0.8691 0.1244 0.1771 0.1359

20 0.1574 0.0643 0.1544 0.0270
21 0.0214 0.0074 0.3315 0.0550

22 0.2773 1.0000 0.7325 1.0000

23 0.6317 1.0000 0.3373 1.0000

24 0.9189 0.3916 0.3916 0.4806

25 0.8964 0.6529 0.3916 0.2856

26 0.5768 0.0411 0.3916 0.6149

Tabela 5.4.2 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Ranking Dominance Num Mesmo Algoritmo

MTS NSGA-II

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 4 2 5 0 5 2 3

EM 4 0 2 0 5 0 1 0

BM 2 2 0 3 2 1 0 1

EBM 5 0 3 0 3 0 1 0

ACO SA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 3 5 6 0 9 3 4

EM 3 0 3 3 9 0 2 0

BM 5 3 0 0 3 2 0 2

EBM 6 3 0 0 4 0 2 0

Analisando as tabelas 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5 percebemos que há uma grande quantidade

de diferenças significativas quando consideramos somente a métrica de Hypervolume. Essas
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Tabela 5.4.3 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Hypervolume

MTS NSGA-II

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 1 3 4 0 5 13 10

EM 1 0 3 3 5 0 3 4

BM 3 3 0 0 13 3 0 3

EBM 4 3 0 0 10 4 3 0

ACO SA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 7 12 11 0 12 13 12

EM 7 0 3 2 12 0 7 9

BM 12 3 0 3 13 7 0 2

EBM 11 2 3 0 12 9 2 0

Tabela 5.4.4 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Binary-ε

MTS NSGA-II

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 4 1 2 0 5 1 1

EM 4 0 4 2 7 0 2 2

BM 2 4 0 1 4 1 0 1

EBM 2 2 1 0 2 3 3 0

ACO SA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 3 2 2 0 4 9 3

EM 6 0 1 2 4 0 5 4

BM 5 2 0 0 14 5 0 2

EBM 4 4 1 0 2 3 2 0

Tabela 5.4.5 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes para a (Teste de

Mann-Whitney) Métrica de Hypervolume em Conjunto com Binary-ε

MTS NSGA-II

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 1 1 3 0 4 7 5

EM 1 0 2 2 4 0 1 2

BM 3 2 0 0 7 1 0 1

EBM 3 3 0 0 5 2 2 0

ACO SA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 6 7 7 0 4 9 5

EM 7 0 2 1 6 0 4 4

BM 8 2 0 2 12 5 0 1

EBM 10 1 2 0 11 4 1 0
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diferenças se concentram no conjunto de objetivos de erro e boa diversidade, ou seja, utilizar

esse conjunto de objetivos gerar melhores resultados que utilizar os outros conjuntos. No

entanto, a literatura indica (KNOWLES; THIELE; ZITZLER, 2006) que devemos usar

mais de um indicador de qualidade. Por isso, utilizamos os dados do indicador Binary-ε.

No entanto, ele não obteve os mesmos resultados que o indicador de hypervolume. Por fim,

comparamos os resultados comparando a concordância das duas métricas o que também

mostrou que os resultados exibem poucas diferenças e não há um consenso sobre elas.

Assim, não há como determinar qual o melhor conjunto de objetivos para os experimentos

em questão considerando comparações num mesmo algoritmo.

5.4.0.2 CENÁRIO 2: DIFERENTES ALGORITMOS NUM MESMO CONJUNTO DE OBJE-

TIVOS

O próximo passo é comparar o desempenho dos algoritmos no contexto multiob-

jetivo. Para isso compararemos os algoritmos que apresentaram a maior quantidade de

melhores resultados nos objetivos bi-objetivos que são o MTS, NSGA-II, ACO e Simulated

Annealing. O objetivo é determinar se houve diferença de desempenho dos algoritmos

na otimização desses objetivos. Primeiramente consideraremos a métrica de Ranking

Dominance considerando os quatro algoritmos em performance de um mesmo conjunto de

objetivos. A tabela 5.4.6 apresenta o p-valor do teste de Friedman resultante da comparação

dos quatro algoritmos em cada conjunto de objetivos.

Analisando a tabela 5.4.6 verificamos que encontramos valores significativamente

diferentes na maioria das bases de dados. Ou seja, de acordo com o Ranking Dominance

existe ao menos um par de algoritmos com resultados estatisticamente diferentes entre si.

Assim, continuamos a análise verificando as comparações para cada parde algoritmos.

Analisando a tabela 5.4.7 verificamos que a quantidade de diferenças significativas

é pouco expressiva, isto é, temos 26 bases de dados o que pode gerar 26 possíveis diferenças.

No entanto, a maior quantidade de diferenças é 12 e não é observado um consenso entre as

diferenças que permita concluir que existe uma diferença entre os algoritmos. Continuamos

a análise avaliando as métricas de hypervolume, binary-ε e a conjunção entre elas.

Analisando as tabelas 5.4.8, 5.4.9 e 5.4.10 verificamos que os dados do Hypervolume,

mais especificamente os dados dos objetivo BM e EBM, se diferenciam do dados do EB e

EM. No entanto, os mesmo não se verifica para a métrica de Binary-ε. Assim, os testes

não foram capazes de identificar diferenças estatísticas entre diferentes algoritmos para

um mesmo conjunto de objetivos.
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Tabela 5.4.6 – Teste de Friedman do Ranking Dominance Multiobjetivo Para Diferentes

Algoritmos

Base EB EM BM EBM

1 0.0135 0.0059 0.2035 0.0317
2 0.0739 0.0153 0.0115 0.1533

3 0.0849 0.1590 0.1651 0.0116
4 0.5319 0.1314 0.0892 0.0258
5 0.0609 0.0037 0.0145 0.0035
6 0.1151 0.0059 0.0154 0.0231
7 0.1830 0.1257 0.5159 0.0390
8 0.1586 0.0332 0.0633 0.0500
9 0.0239 0.0018 0.0074 0.0041
10 0.6974 0.0035 0.0284 0.0408

11 0.0173 0.0081 0.3685 0.6529

12 0.2068 0.0258 0.2584 0.1677

13 0.0378 0.0779 0.0034 0.1658

14 1.0000 0.3916 0.3916 1.0000

15 0.3706 0.4173 0.0761 0.3443

16 0.0465 0.0451 0.1045 0.0971

17 0.0483 0.0752 0.0117 0.0052
18 0.0076 0.0103 0.0145 0.0233
19 0.0177 0.0124 0.1755 0.0109
20 0.1286 0.0315 0.5616 0.0076
21 0.3315 0.0079 0.0053 0.0183
22 0.0079 0.0018 0.0233 0.0074
23 0.0029 0.3916 0.1001 0.0158
24 0.0036 0.0089 0.1116 0.0618

25 0.0321 0.0108 0.0031 0.0027
26 0.0036 0.0064 0.1083 0.0108

Tabela 5.4.7 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Ranking Dominance

EB EM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 5 3 8 0 10 5 5

NSGA-II 5 0 9 8 10 0 8 12

ACO 3 9 0 8 5 8 0 7

SA 8 8 8 0 5 12 7 0

BM EBM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 6 2 7 0 10 4 6

NSGA-II 6 0 7 8 10 0 9 10

ACO 2 7 0 2 4 9 0 9

SA 7 8 2 0 6 10 9 0
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Tabela 5.4.8 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Hypervolume

EB EM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 2 8 2 0 6 10 11

NSGA-II 2 0 13 11 6 0 5 7

ACO 8 13 0 14 10 5 0 11

SA 2 11 14 0 11 7 11 0

BM EBM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 2 6 9 0 2 3 8

NSGA-II 2 0 11 17 2 0 9 14

ACO 6 11 0 16 3 9 0 18

SA 9 17 16 0 8 14 18 0

Tabela 5.4.9 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Binary-ε

EB EM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 1 3 3 0 2 0 0

NSGA-II 2 0 3 1 3 0 3 3

ACO 5 3 0 3 1 5 0 2

SA 3 1 3 0 1 3 0 0

BM EBM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 1 3 4 0 4 5 1

NSGA-II 3 0 6 3 4 0 6 1

ACO 5 8 0 10 7 5 0 2

SA 7 5 9 0 0 1 2 0

Tabela 5.4.10 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Conjunção das Métricas de Hypervolume e Binary-ε

EB EM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 2 4 0 0 2 3 3

NSGA-II 2 0 8 7 2 0 2 4

ACO 5 8 0 6 5 3 0 4

SA 1 7 7 0 4 4 5 0

BM EBM

Base MTS NSGA-II ACO SA MTS NSGA-II ACO SA

MTS 0 0 4 6 0 1 2 4

NSGA-II 1 0 10 10 1 0 7 5

ACO 5 8 0 10 1 6 0 10

SA 7 12 11 0 4 4 12 0
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5.4.0.3 CENÁRIO 3: DIFERENTES CONJUNTOS DE OBJETIVOS EM DIFERENTES

ALGORITMOS

Para este cenário escolheremos representantes de cada algoritmo nos diferentes

conjuntos de objetivos, por exemplo, para o MTS temos o MTS (EB), MTS (EM), MTS

(BM) e o MTS (EBM). Desses algoritmos escolheremos como representante aquele que

apresentou a maior quantidade de melhores resultados (ver tabela 5.3.2). No caso do MTS

escolhemos o MTS (EB). Assim, escolhemos os outros sendo eles o NSGA-II (EM), o ACO

(EB) e o SA (EB). Em seguida comparamos esses algoritmos iniciando pela métrica de

Ranking Dominance. A tabela 5.4.11 apresenta o resultado do teste de Mann-Whitney

para cada par de algoritmos na métrica de Ranking Dominance.

Tabela 5.4.11 – Teste de Mann-Whitney do Ranking Dominance Multiobjetivo Para Dife-

rentes Algoritmos

Base MTSxNSGA-II MTSxACO MTSxSA NSGA-IIxACO NSGA-IIxSA SAxACO

1 0.8254 0.1667 0.1270 0.0159 0.0317 0.2778

2 0.4444 0.4444 0.8810 0.1270 0.1667 0.4762

3 0.0476 0.0873 0.2222 0.4444 0.1667 0.2937

4 0.2381 0.4048 0.2937 0.6032 0.1667 0.5714

5 0.4841 0.6667 0.9048 0.1349 1.0000 0.9206

6 0.5238 0.8095 0.0556 1.0000 0.5238 0.2222

7 0.8095 0.6270 1.0000 0.7619 1.0000 0.2063

8 0.9048 0.9048 0.1587 1.0000 0.1508 0.0159
9 0.8413 0.0556 0.5238 0.0317 0.3651 0.6825

10 0.1667 0.6905 0.1429 0.6429 0.1746 1.0000

11 0.6349 1.0000 0.9762 1.0000 0.4048 0.3016

12 0.5952 0.1825 0.4683 0.8413 0.4762 0.2063

13 0.0159 0.6190 0.0238 0.4048 0.6825 0.3651

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.1190 0.3016 0.3413 0.1429 0.1429 0.7381

16 0.1190 0.2063 0.0079 0.5556 0.5556 0.1270

17 0.4048 0.3175 0.6825 0.1667 0.1667 0.6825

18 0.6825 0.1667 0.0476 0.1667 0.0079 0.0079
19 0.2063 0.8254 0.0079 0.3413 0.4444 0.0159
20 0.6825 0.1587 0.5238 0.1587 1.0000 0.5238

21 0.0079 0.8413 0.2222 0.0079 0.4444 0.2222

22 0.0079 0.1746 0.0079 0.0476 1.0000 0.0476
23 0.0079 0.5238 0.0079 0.0079 1.0000 0.0079
24 0.1667 0.0079 0.0238 0.0079 0.4444 0.0079
25 0.0079 0.0476 0.2381 1.0000 0.0476 0.0476
26 0.0079 0.0079 0.0238 0.0079 0.0476 0.0079

Analisando a tabela 5.4.11 verificamos em poucos casos se verifica uma diferença

significativa. Assim, a partir da métrica de ranking dominance não é possível concluir se

existe alguma diferença entre os dados. Continuamos a análise aplicando as métricas de
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Hypervolume e Binary-ε.

Tabela 5.4.12 – Teste de Mann-Whitney do Hypervolume Multiobjetivo Para Diferentes

Algoritmos

Base MTSxNSGA-II MTSxACO MTSxSA NSGA-IIxACO NSGA-IIxSA SAxACO

1 0.0952 0.0079 0.6905 0.2222 0.1508 0.0079
2 0.5000 0.3095 0.1508 0.1349 0.1984 0.1032

3 0.6905 0.0556 0.4206 0.3095 0.4206 0.0079
4 0.0317 0.5952 0.9365 0.0079 0.5159 0.7857

5 0.1508 0.4206 0.4206 0.0317 0.4206 0.0556

6 0.5873 0.5397 0.1508 1.0000 0.6905 0.0317
7 0.2222 0.5476 0.5476 0.0317 0.6905 0.2222

8 0.5476 0.5476 0.0317 0.2381 1.0000 0.0079
9 0.5476 0.0159 0.6905 0.0079 0.8413 0.0159
10 0.1508 0.0317 0.1111 0.0159 0.0714 1.0000

11 0.5476 0.8413 0.5952 0.0079 0.1508 0.4206

12 0.0952 0.0317 1.0000 0.6905 0.1508 0.0317
13 0.8413 0.0556 0.0952 0.5476 0.4206 0.0079
14 0.0476 0.2619 0.4683 0.1667 0.0476 0.2698

15 0.5397 0.2222 0.5476 0.7460 0.5556 0.1032

16 0.4603 0.0952 0.0952 0.4603 0.0317 0.0317
17 0.4206 1.0000 0.4206 0.6905 0.6905 0.3095

18 0.7937 0.0317 0.0873 0.1190 0.0079 0.0079
19 0.0952 0.8413 0.3095 0.1667 0.0079 0.6905

20 0.6508 0.1508 0.0952 0.6349 0.0238 0.0952

21 0.1508 0.3095 0.1508 0.0079 0.3095 0.0079
22 0.0079 0.5238 0.3095 0.0476 0.0079 1.0000

23 0.0079 0.0873 0.0079 0.0079 0.0079 0.0159
24 0.6825 0.0079 0.6349 0.0079 0.5635 0.0079
25 0.4206 0.0079 0.5476 0.0079 0.1508 0.0079
26 0.4206 0.0079 1.0000 0.0079 0.4206 0.0079

Analisando as tabelas 5.4.12 e 5.4.13 verificamos que para a métrica do Hypervolume

temos vários casos significativos na comparação do SA com o ACO. No entanto, o mesmo

não se verifica para a métrica Binary-ε. Portanto, mais uma vez os teste não foram capazes

detectar uma diferença entre os resultados.

5.5 COMPARAÇÃO COM TÉCNICAS CLÁSSICAS

As tabelas 5.5.1 e 5.5.2 exibe os melhores resultados de cada algoritmo, isto é, os

resultados nos objetivos de otimização em que apresentam os melhores resultados. Os

algoritmos MTS, GRASP, PSO, VNS, Memético, ILS e MS exibem o erro de classificação da

otimização do mesmo. O algoritmo NSGA-II apresenta o erro de classificação da otimização

do erro e da má diversidade. Os algoritmos ACO e Simulated Annealing apresenta o erro
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Tabela 5.4.13 – Teste de Mann-Whitney do Binary-ε Multiobjetivo Para Diferentes Algo-

ritmos

Base MTSxNSGA-II MTSxACO MTSxSA NSGA-IIxACO NSGA-IIxSA SAxACO

1 0.4206 0.6905 0.8889 0.0794 0.3889 1.0000

2 0.7143 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3 0.3095 1.0000 0.6905 0.3095 0.1508 0.5476

4 1.0000 0.3095 0.9365 0.0317 0.6349 0.5079

5 0.8413 0.8413 0.0159 0.1508 0.0159 0.1032

6 0.3333 0.3016 0.5476 1.0000 0.0079 0.0873

7 0.3413 1.0000 0.1349 1.0000 0.2778 0.5159

8 1.0000 0.4206 1.0000 0.3333 0.2222 0.6508

9 0.7302 0.5476 0.0556 0.5476 0.1508 0.0317
10 0.5000 0.0317 0.1111 0.0476 0.1111 1.0000

11 0.0952 0.5873 0.5476 0.0317 0.1508 1.0000

12 1.0000 0.0952 0.7302 0.0317 0.0556 0.6905

13 0.0556 0.0556 0.1111 0.2222 0.0952 0.8889

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.2778 0.2063 0.5238 0.9048 0.6825 0.2381

16 0.9683 0.4603 0.1508 0.6429 0.0159 0.0079
17 0.6825 0.2381 0.0079 0.0317 0.0079 0.3095

18 0.4921 0.0238 0.8492 0.3810 0.9762 0.1270

19 0.1667 0.8413 0.8413 0.3333 0.8413 0.6905

20 0.1429 0.0635 0.3095 0.6349 0.0952 0.3413

21 0.0238 0.3333 1.0000 0.0079 0.0079 0.2857

22 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

23 1.0000 0.1270 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0079 1.0000 1.0000 1.0000 0.6825 1.0000

25 0.0635 0.0079 0.2381 0.3254 0.0159 0.0079
26 1.0000 1.0000 0.0079 1.0000 0.4206 1.0000

de classificação da otimização do erro e da boa diversidade. Nessa tabela, os melhores

resultados em cada base de dados são destacados.

Para melhor visualizar os dados rankeamos os resultados dos algoritmos e os

exibimos nas tabelas 5.5.3 e 5.5.4. A ordenação feita considerando os resultados em cada

base de dados de cada execução. Os resultados de cada execução são ordenados de modo

que o melhor resultado receba o rank 1. A média e o desvio padrão dos ranks em todas

as execuções são avaliadas resultando no valores expressos nas tabelas. Como podemos

observar não há um consenso sobre qual o melhor algoritmo, no entanto podemos notar

as maiores concentrações nos algoritmos PSO, Simulated Annealing e Memético. Assim,

os melhores resultados são alcançados por esses três algoritmos. Em seguidas devemos

verificar se essa diferença é estatisticamente significante.

Para isso aplicamos o teste de Friedman a tabela 5.5.1 verificando que existe uma

diferença significativa (p-valor igual a 0.001). Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon



5.5. COMPARAÇÃO COM TÉCNICAS CLÁSSICAS 123

Tabela 5.5.1 – Melhores resultados de cada algoritmo.

Base MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

1 0.1472 0.1382 0.1178 0.107 0.107
2 0.0114 0.011 0.0045 0.0048 0
3 0.2788 0.2528 0.2452 0.2528 0.2724

4 0.2164 0.2256 0.2092 0.2073 0.1844

5 0.2492 0.2568 0.2226 0.2226 0.2058
6 0.1304 0.1365 0.1333 0.126 0.1338

7 0.0852 0.0876 0.08 0.0772 0.0504

8 0.0238 0.0113 0.0085 0.006 0.01

9 0.2648 0.2552 0.2286 0.225 0.2
10 0.0524 0.0422 0.022 0.021 0.0232

11 0.0606 0.07 0.048 0.0443 0.0544

12 0.186 0.19 0.185 0.1782 0.168

13 0.0488 0.0116 0.007 0.0387 0.0178

14 0.0036 0 0 0 0
15 0.0444 0.031 0.0143 0.011 0.011

16 0.054 0.0558 0.0593 0.0576 0.065

17 0.2758 0.2748 0.2836 0.266 0.2418
18 0.024 0.036 0.02 0.02 0.006
19 0.0513 0.02 0.029 0.02 0.0184

20 0.0214 0.023 0.0088 0.008 0.0126

21 0.1744 0.1568 0.1778 0.163 0.1666

22 0.1102 0 0.1415 0.0068 0.01

23 0.0332 0 0.078 0.017 0

24 0.0226 0.0194 0 0.0204 0.0186

25 0.0184 0.0112 0.0088 0.004 0.0072

26 0.0848 0.014 0 0.0135 0.0164

em cada par de algoritmos. Esses resultados estão expressos na tabela 5.5.5 em forma

matricial, por exemplo, a comparação do algoritmo NSGA-II com ele mesmo da o resultado

1, p-valor = 1.

Analisando a tabela 5.5.5 verificamos algumas diferenças significativa em relação

aos algoritmos MTS e GRASP. O MTS apresenta diferenças em relação ao PSO e ao SA e

como vimos nas tabelas anteriores, ele apresenta os piores resultados contra os melhores

resultados que correspondem ao PSO e ao SA. Assim, esses resultados indicam que o MTS

apresenta uma performance inferior, em termos de acurácia dos comitês gerados, em relação

aos algoritmos PSO e SA. De modo análogo temos que os resultados do GRASP são menos

acurados que os resultados do PSO, VNS, Memético e SA. Em vista disso, escolhemos

os algoritmos que apresentam a maior quantidade de melhores resultados na tabela 5.3.2

para comparação com as técnicas clássicas. Usaremos os algoritmos PSO e Memético para

a comparação com a abordagem clássica, isto é, comparação com um método de escolha

randômica dos atributos, comparação com os métodos Bagging e Boosting.
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Tabela 5.5.2 – Melhores resultados de cada algoritmo.

Base VNS SA Memetico ILS MultiStart

1 0.1166 0.1154 0.116 0.1154 0.1167

2 0.007 0.0058 0.0045 0.0056 0.0024

3 0.2434 0.2422 0.2478 0.246 0.2413
4 0.196 0.1943 0.1803 0.1888 0.19

5 0.2116 0.2094 0.217 0.2134 0.217

6 0.1236 0.1228 0.1186 0.1162 0.1175

7 0.0648 0.065 0.0618 0.0492 0.0582

8 0.005 0.0044 0.0046 0.008 0.013

9 0.223 0.225 0.2268 0.2174 0.221

10 0.0256 0.025 0.0253 0.0232 0.0215

11 0.0494 0.046 0.051 0.0636 0.046

12 0.175 0.168 0.163 0.163 0.169

13 0.006 0.0078 0.01 0.0095 0.0137

14 0 0 0 0 0
15 0.011 0.0138 0.0095 0.0115 0.0104

16 0.0524 0.05 0.0483 0.049 0.0502

17 0.2526 0.2518 0.25 0.2504 0.2528

18 0.01 0.01 0.0067 0.016 0.014

19 0.0293 0.012 0.021 0.029 0.0199

20 0.01 0.0088 0.0086 0.0115 0.0065
21 0.1648 0.1538 0.1586 0.1616 0.159

22 0 0 0 0.0834 0.1915

23 0.0268 0 0 0.0298 0.0665

24 0.0232 0.0198 0 0.0236 0.0202

25 0.0053 0.008 0.0088 0.02 0.0048

26 0.0092 0.0182 0 0.0612 0.0132

A tabela 5.5.6 apresenta a comparação dos melhores algoritmos de otimização com

o método randômico. O método randômico gera um comitê heterogêneo escolhendo de

modo aleatório os classificadores base entre a árvore de decisão, k-NN, Naive Bayes e

nenhum. O comitê é composto por até 10 classificadores base e cada classificador base

escolhe os atributos de forma randômica e aleatória até alcançar uma porcentagem indicada

da quantidade de atributos iniciais. Neste trabalho comparamos com as quantidades de

50%, 75% e 90% dos atributos.

Observando a tabela 5.5.6 notamos que os melhores resultados em cada base

de dados estão destacados em negrito e que nenhum desses casos ocorre nos métodos

randômicos. Aplicando o teste de Friedman entre os resultados obtemos o p-valor de

0.0001 o que indica que existe um ou mais par de casos que são diferentes entre si. Em

seguida, aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os métodos randômicos com o PSO e

o Memético. Esses resultados estão presentes na tabela 5.5.7.

Observando a tabela 5.5.7 notamos que existe uma diferença estatística dos métodos
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Tabela 5.5.3 – Rank e Desvio Padrão dos Melhores Resultados (Parte1)

Base MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

1 8.80(1.64) 8.60(2.07) 5.80(3.03) 1.40(0.55) 2.60(2.51)

2 5.40(3.05) 8.20(1.48) 6.00(2.12) 3.00(1.58) 1.00(0.00)
3 8.40(1.52) 8.20(0.84) 4.00(2.55) 6.40(2.70) 8.20(2.05)

4 6.00(2.92) 9.40(0.89) 7.20(2.17) 7.20(0.84) 3.00(2.12)
5 9.40(0.55) 6.80(3.42) 7.60(1.14) 5.40(0.55) 2.60(3.05)
6 6.40(3.58) 6.80(2.28) 5.80(1.30) 8.00(2.55) 6.40(2.19)

7 6.60(4.22) 8.60(1.52) 8.00(1.00) 7.40(0.55) 2.20(1.30)

8 6.20(3.27) 7.20(2.59) 5.80(0.45) 5.80(3.11) 6.00(1.73)

9 7.20(3.35) 9.40(0.55) 7.40(2.30) 4.00(1.41) 1.20(0.45)
10 8.00(3.46) 8.40(1.34) 3.40(1.95) 2.20(2.68) 1.80(1.79)
11 6.80(3.11) 8.40(0.89) 2.40(2.07) 4.60(4.51) 5.80(3.11)

12 6.60(2.79) 9.00(1.00) 8.60(1.14) 7.00(1.58) 3.20(1.10)

13 6.60(3.44) 6.20(2.49) 4.00(3.94) 5.80(3.56) 5.80(3.03)

14 2.80(4.02) 1.00(0.00) 1.00(0.00) 1.00(0.00) 1.00(0.00)
15 7.00(3.32) 6.80(2.68) 6.20(2.17) 5.20(2.68) 3.80(3.03)

16 4.40(2.30) 5.60(2.88) 7.60(1.67) 6.80(1.92) 9.40(0.89)

17 8.80(1.30) 7.60(0.55) 8.80(0.84) 6.80(0.84) 1.20(0.45)
18 6.40(2.51) 7.80(3.35) 6.20(1.92) 5.60(1.14) 2.40(1.95)

19 8.00(1.41) 4.80(1.30) 8.80(0.84) 3.60(3.71) 5.00(1.87)

20 5.80(3.35) 7.80(2.17) 4.00(2.45) 3.00(1.87) 5.20(3.19)

21 7.00(1.87) 3.20(1.30) 8.80(0.84) 8.80(2.68) 6.00(1.22)

22 7.20(0.84) 1.00(0.00) 7.40(3.58) 3.20(3.03) 3.40(3.29)

23 6.60(1.14) 1.00(0.00) 7.00(1.41) 8.00(1.41) 1.00(0.00)
24 7.80(2.39) 4.60(0.89) 1.00(0.00) 6.80(0.84) 5.00(1.58)

25 7.40(0.89) 4.40(2.07) 3.60(1.95) 7.80(3.83) 3.00(1.58)

26 8.40(1.82) 6.60(0.89) 1.00(0.00) 5.00(1.00) 6.00(1.87)

Média 6.92(1.42) 6.44(2.56) 5.67(2.49) 5.38(2.15) 3.93(2.32)

de otimização em relação aos métodos randômicos indicando que os métodos de otimização

geram melhores resultados que usar os métodos randômicos.

A tabela 5.5.8 apresenta a comparação dos melhores métodos de otimização (algo-

ritmos PSO e Memético) com os resultados da técnica Bagging. O Bagging é formado por

10 iterações de cada um dos classificadores base: árvore de decisão, k-NN e Naive Bayes.

Observando a tabela 5.5.8 notamos que os melhores casos em cada base de dados

estão destacados em negrito. Notamos também que o Bagging de k-NNs apresenta um

resultado melhor que os algoritmos de otimização (base de dados 13) e dois resultados

equivalentes e que o Bagging de Naive Bayes apresenta dois resultados melhores e um

equivalente que os algoritmos de otimização. E ainda o Bagging de Árvores de Decisão

apresenta melhor resultado na base de dados 19. Aplicando o teste de Friedman (p-valor

igual 0.0001) notamos que existe uma diferença estatística indicando a presença de um ou

mais pares diferentes entre si. Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os

métodos de Bagging com os algoritmos de otimização. Esses resultados estão presentes na
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Tabela 5.5.4 – Rank e Desvio Padrão dos Melhores Resultados (Parte2)

x VNS SA Memetic ILS MS

1 4.00(1.58) 4.00(2.12) 5.20(1.79) 3.80(2.68) 5.80(1.64)

2 5.00(2.55) 2.80(2.05) 4.20(3.56) 3.80(3.11) 1.60(0.89)

3 4.00(2.83) 2.20(1.30) 4.20(0.84) 4.00(1.87) 4.00(3.32)

4 5.00(3.39) 3.80(1.79) 3.60(2.70) 4.00(2.24) 3.60(1.82)

5 3.00(1.87) 3.40(3.78) 4.20(0.84) 3.20(1.79) 4.00(1.58)

6 4.00(2.24) 4.00(0.71) 3.00(1.87) 2.20(1.30) 2.20(1.30)
7 4.60(1.52) 3.80(1.64) 5.20(2.77) 1.60(0.55) 3.20(1.30)

8 3.00(2.12) 3.40(2.07) 2.00(1.41) 6.40(3.05) 5.00(3.74)

9 3.60(1.34) 3.80(2.05) 4.60(2.30) 3.60(2.30) 3.80(2.77)

10 5.60(2.61) 4.00(3.00) 6.80(2.17) 3.20(2.17) 3.00(2.83)

11 3.80(2.17) 3.20(2.17) 5.20(3.77) 6.80(2.17) 3.00(2.12)

12 5.00(2.35) 3.60(0.55) 2.00(1.22) 2.00(1.73) 3.40(1.14)

13 2.60(1.82) 3.60(1.67) 4.60(1.82) 4.80(2.28) 6.00(3.32)

14 1.00(0.00) 1.00(0.00) 2.80(4.02) 1.00(0.00) 1.00(0.00)
15 2.40(1.34) 5.80(2.68) 1.40(0.89) 2.80(1.79) 2.00(1.41)

16 4.00(3.00) 3.80(1.30) 3.20(2.77) 3.20(2.77) 2.60(1.82)
17 4.00(2.00) 3.20(0.84) 4.40(3.36) 3.00(3.08) 3.20(1.79)

18 2.40(1.52) 2.20(1.10) 4.80(4.76) 4.40(3.21) 3.20(2.39)

19 5.60(3.36) 2.20(1.10) 6.40(2.07) 5.20(3.27) 3.20(2.39)

20 6.00(3.24) 3.60(1.34) 4.00(2.35) 3.80(3.83) 6.20(3.96)

21 4.60(2.97) 3.20(2.05) 3.20(2.28) 5.00(3.81) 3.60(1.82)

22 1.00(0.00) 1.00(0.00) 1.00(0.00) 7.40(0.55) 7.80(3.83)

23 4.20(3.11) 1.00(0.00) 1.00(0.00) 4.80(3.49) 9.00(0.71)

24 4.40(3.13) 7.00(1.41) 1.00(0.00) 8.40(1.82) 5.60(2.61)

25 5.00(4.00) 3.20(2.28) 3.60(1.95) 8.20(1.30) 1.20(0.45)

26 3.40(0.89) 7.00(2.55) 1.00(0.00) 9.00(1.73) 4.60(1.34)

Média 3.89(1.29) 3.45(1.49) 3.56(1.67) 4.45(2.12) 3.92(1.92)

tabela 5.5.9.

Notamos na tabela 5.5.9 que existe diferença estatística em quase todos os casos do

Bagging em relação aos métodos de otimização. Isso indica que os métodos de otimização

geram melhores resultados que os métodos de Bagging formados por árvore de decisão,

k-NN e Naive Bayes.

A tabela 5.5.10 apresenta os resultados dos melhores algoritmos de otimização em

comparação aos resultados do método de Boosting. Os métodos de Boosting são formados

por 10 iterações dos algoritmos árvore de decisão, k-NN e Naive Bayes. Os melhores

resultados em cada base de dados são destacados em negrito. Podemos observar que

cada método do Boosting apresenta um resultados numa base de dados que é melhor ou

equivalente aos resultados dos métodos de otimização. Aplicando o teste de Friedman

(p-valor igual a 0.0001) notamos que existe uma diferença estatística em pelo menos um

par de métodos. Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os métodos de

Boosting com os algoritmos de otimização. Estes dados estão na tabela 5.5.11.
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Tabela 5.5.5 – Teste de Wilcoxon dos Melhores Resultados de Cada Algoritmo.

x MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

MTS 1.0000 0.1040 0.4724 0.4486 0.0150
NSGA-II 0.1040 1.0000 0.6309 0.0554 0.3322

ACO 0.4724 0.6309 1.0000 0.1564 0.1377

GRASP 0.4486 0.0554 0.1564 1.0000 0.0055
PSO 0.0150 0.3322 0.1377 0.0055 1.0000

VNS 0.0593 0.4596 0.2574 0.0139 0.6748

AS 0.0175 0.2532 0.1420 0.0058 0.9809

Memetic 0.0633 0.3765 0.2124 0.0101 0.9677

ILS 0.3345 0.5940 0.8507 0.1330 0.1384

MS 0.5367 0.5419 0.9244 0.2097 0.1127

x VNS AS Memetic ILS MS

MTS 0.0593 0.0175 0.0633 0.3345 0.5367

NSGA-II 0.4596 0.2532 0.3765 0.5940 0.5419

ACO 0.2574 0.1420 0.2124 0.8507 0.9244

GRASP 0.0139 0.0058 0.0101 0.1330 0.2097

PSO 0.6748 0.9809 0.9677 0.1384 0.1127

VNS 1.0000 0.6521 0.7279 0.3724 0.2327

AS 0.6521 1.0000 0.9855 0.1689 0.1122

Memetic 0.7279 0.9855 1.0000 0.3049 0.1490

ILS 0.3724 0.1689 0.3049 1.0000 0.7645

MS 0.2327 0.1122 0.1490 0.7645 1.0000

Os testes de Wilcoxon indicam que os métodos de Boosting são estatisticamente

diferentes dos métodos de otimização. Logo, os métodos de otimização geram melhores

resultados que os métodos clássicos de Boosting.

Resumindo, identificamos os melhores algoritmos de otimização: MTS, NSGA-II,

ACO, GRASP, PSO, VNS, Simulated Annealing, Memético, ILS e MS. Dos melhores

algoritmos escolhemos os algoritmos PSO e Memético para comparação com os métodos

clássicos por apresentarem a maior quantidade de melhores resultados quando comparados

aos algoritmos de otimização. Comparamos com as técnicas clássicas de geração randômica,

Bagging e Boosting e em todos os casos os algoritmos PSO e Memético obtiveram melhor

desempenho.

5.6 META-HEURÍSTICAS HÍBRIDAS

Esta seção apresenta os resultados das meta-heurísticas híbridas e efetua as mesmas

análises que nas meta-heurísticas tradicionais, isto é, analisa o melhor conjunto de objetivos

de otimização e compara os resultados com as técnicas clássicas. Além disso efetuas analise

para determinar o desempenho das meta-heurísticas híbridas em relação as tradicionais

e efetua uma análise comparativa de meta-heurísticas híbridas geradas por algoritmos

baseados em trajetória comparado-a com a mesma gerada por algoritmos populacionais.
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Tabela 5.5.6 – Comparação dos melhores métodos com o método de geração randômica.

Base PSO Memético Random - 50% Random - 75% Random - 90%

1 0.1070 0.1160 0.1696 0.1497 0.1521

2 0.0000 0.0045 0.0270 0.0270 0.0281

3 0.2724 0.2478 0.3018 0.3255 0.3301

4 0.1844 0.1803 0.2773 0.3031 0.2876

5 0.2058 0.2170 0.2849 0.3075 0.3123

6 0.1338 0.1186 0.1693 0.1704 0.1562

7 0.0504 0.0618 0.1265 0.1303 0.1226

8 0.0100 0.0046 0.0267 0.0246 0.0524

9 0.2000 0.2268 0.3010 0.2981 0.3076

10 0.0232 0.0253 0.0616 0.0559 0.0637

11 0.0544 0.0510 0.0833 0.0696 0.0685

12 0.1680 0.1630 0.2258 0.2313 0.2354

13 0.0178 0.0100 0.0794 0.0763 0.1713

14 0.0000 0.0000 0.0193 0.0140 0.0281

15 0.0110 0.0095 0.0707 0.0728 0.0878

16 0.0650 0.0483 0.0869 0.0789 0.1054

17 0.2418 0.2500 0.2945 0.3022 0.3077

18 0.0060 0.0067 0.0693 0.0495 0.0554

19 0.0184 0.0210 0.0415 0.0262 0.0219

20 0.0126 0.0086 0.0399 0.0298 0.0235

21 0.1666 0.1586 0.1993 0.1870 0.2142

22 0.0100 0.0000 0.0817 0.1217 0.1683

23 0.0000 0.0000 0.0617 0.0300 0.1000

24 0.0186 0.0000 0.0230 0.0251 0.0244

25 0.0072 0.0088 0.0250 0.0206 0.0286

26 0.0164 0.0000 0.0379 0.0364 0.0503

Tabela 5.5.7 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Random - 50% Random - 75% Random - 90%

PSO 0.0001 0.0001 0.0001
Memético 0.0001 0.0001 0.0001

A tabela 5.6.1 apresenta o erro percentual de classificação para os algoritmos

híbridos. Utilizamos duas arquiteturas híbridas para gerar quatro algoritmos. A arquitetura

MAGMA, que é estática, gerou o algoritmo MAGMA que é composto pelo GRASP e

por algoritmos Meméticos. A arquitetura AMHM gerou três algoritmos: o algoritmo

AMHM que é composto pelos algoritmos tradicionais apresentados neste trabalho; o

algoritmo AMHM_LS que é composto somente por algoritmos baseados em trajetória

(esses algoritmos são: Busca Tabu, ILS, GRASP, VNS, Simulated Annealing); e o algoritmo

AMHM_P que é composto somente por algoritmos populacionais (esses algoritmos são:

NSGA-II, ACO, PSO e Memético) deonominado de AMHM_P.
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Tabela 5.5.8 – Comparação dos melhores métodos com o método de Bagging.

Base PSO Memético Bagging - AD Bagging - kNN Bagging - Naive

1 0.1070 0.1160 0.1667 0.1905 0.1280

2 0.0000 0.0045 0.0393 0.0393 0.0225

3 0.2724 0.2478 0.2660 0.3085 0.5307

4 0.1844 0.1803 0.2423 0.4639 0.2113

5 0.2058 0.2170 0.3113 0.2736 0.2642

6 0.1338 0.1186 0.1406 0.1522 0.2261

7 0.0504 0.0618 0.0968 0.1742 0.1097

8 0.0100 0.0046 0.0088 0.0138 0.1228

9 0.2000 0.2268 0.2476 0.3524 0.2095

10 0.0232 0.0253 0.0322 0.0598 0.0805

11 0.0544 0.0510 0.0648 0.1093 0.0426
12 0.1680 0.1630 0.1768 0.2677 0.2727

13 0.0178 0.0100 0.0869 0.0091 0.2747

14 0.0000 0.0000 0.0175 0.0175 0.0000
15 0.0110 0.0095 0.0163 0.1114 0.1223

16 0.0650 0.0483 0.0855 0.1396 0.1795

17 0.2418 0.2500 0.3462 0.3516 0.2747

18 0.0060 0.0067 0.0495 0.0396 0.0000
19 0.0184 0.0210 0.0114 0.0374 0.0626

20 0.0126 0.0086 0.0246 0.0437 0.0109

21 0.1666 0.1586 0.1784 0.2470 0.2230

22 0.0100 0.0000 0.1833 0.0000 0.4000

23 0.0000 0.0000 0.1167 0.0000 0.1167

24 0.0186 0.0000 0.0204 0.0308 0.0317

25 0.0072 0.0088 0.0685 0.0202 0.0202

26 0.0164 0.0000 0.0505 0.0430 0.1074

Tabela 5.5.9 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Bagging - Árvore de Decisão Bagging - kNN Bagging - Naive

PSO 0.0470 0.0713 0.0112
Memético 0.0243 0.0489 0.0095

Aplicamos o teste de Friedman a tabela 5.6.10 e obtemos o p-valor de 0.008, ou

seja, existe algum par de algoritmo diferente. Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon

entre cada par de algoritmos onde os resultados são apresentados na tabela 5.6.2 em forma

matricial. No entanto, o teste de Wilcoxon falhou em detectar uma diferença entre os

algoritmos.

No entanto, quando utilizamos a quantidade de melhores resultados em cada base de

dados (valores em negrito) fica claro que o algoritmo MAGMA apresenta um desempenho

melhor em relação ao outros três. Assim o consideramos o melhor algoritmo entre as

meta-heurísticas híbridas.
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Tabela 5.5.10 – Comparação dos melhores métodos com o método de Boosting.

Base PSO Memético Boosting - AD Boosting - kNN Boosting - Naive

1 0.1070 0.1160 0.1607 0.1905 0.1369

2 0.0000 0.0045 0.0281 0.0393 0.0281

3 0.2724 0.2478 0.2506 0.3109 0.5402

4 0.1844 0.1803 0.2835 0.4691 0.3505

5 0.2058 0.2170 0.2925 0.2736 0.3302

6 0.1338 0.1186 0.1522 0.1942 0.2058

7 0.0504 0.0618 0.1097 0.1677 0.1355

8 0.0100 0.0046 0.0025 0.0113 0.0614

9 0.2000 0.2268 0.2762 0.3714 0.3143

10 0.0232 0.0253 0.0368 0.0667 0.0368

11 0.0544 0.0510 0.0722 0.1167 0.0630

12 0.1680 0.1630 0.2576 0.2525 0.3182

13 0.0178 0.0100 0.0727 0.0061 0.1909

14 0.0000 0.0000 0.0351 0.0175 0.0000
15 0.0110 0.0095 0.0190 0.1141 0.0924

16 0.0650 0.0483 0.0798 0.1339 0.0883

17 0.2418 0.2500 0.2857 0.3681 0.3956

18 0.0060 0.0067 0.0198 0.0396 0.0693

19 0.0184 0.0210 0.0090 0.0371 0.0604

20 0.0126 0.0086 0.0328 0.0437 0.0273

21 0.1666 0.1586 0.1887 0.2333 0.2161

22 0.0100 0.0000 0.3833 0.0167 0.3000

23 0.0000 0.0000 0.2667 0.0000 0.0833

24 0.0186 0.0000 0.0186 0.0332 0.0290

25 0.0072 0.0088 0.0484 0.0161 0.0161

26 0.0164 0.0000 0.0269 0.0376 0.0644

Tabela 5.5.11 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Bagging - Árvore de Decisão Bagging - kNN Bagging - Naive

PSO 0.0211 0.0594 0.0062
Memético 0.0138 0.0293 0.0054

5.6.1 ANÁLISE PELA QUANTIDADE DE MELHORES RESULTADOS

O objetivo dessa análise é analisar o desempenho das meta-heurísticas híbridas em

relação as tradicionais quando considerado como indicador de qualidade a quantidade de

melhores resultados. Visa analisar se o uso das meta-heurísticas híbridas se justifica em

detrimento das meta-heurísticas tradicionais uma vez que verificamos que o desempenho

das meta-heurísticas híbridas desenvolvidas não é melhor que as tradicionais e vice-versa.

A tabela 5.6.3 apresenta a quantidade de melhores resultados de cada algoritmo

quando comparados todos de uma simultaneamente. Isto é, colocamos todos algoritmos

numa tabela onde as colunas indicam o algoritmo e as linhas as bases de dados sendo as
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Tabela 5.6.1 – Comparações dos resultados com os resultados das arquiteturas híbridas.

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

1 0.1082 0.1082 0.1088 0.1064
2 0.0012 0.0000 0.0012 0.0024

3 0.2644 0.2552 0.2582 0.2374
4 0.2238 0.2246 0.2196 0.2000
5 0.1888 0.1944 0.1926 0.2060

6 0.1270 0.1214 0.1310 0.1244

7 0.0596 0.0440 0.0544 0.0674

8 0.0106 0.0104 0.0098 0.0058
9 0.1920 0.2002 0.1862 0.2116

10 0.0280 0.0232 0.0294 0.0210
11 0.0598 0.0554 0.0498 0.0430
12 0.1930 0.1910 0.1890 0.1678
13 0.0252 0.0170 0.0178 0.0048
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 0.0250 0.0164 0.0348 0.0110
16 0.0634 0.0656 0.0646 0.0506
17 0.2445 0.2412 0.2493 0.2466

18 0.0050 0.0030 0.0020 0.0000
19 0.0189 0.0170 0.0197 0.0090
20 0.0185 0.0110 0.0171 0.0040
21 0.1776 0.1744 0.1684 0.1678
22 0.0168 0.0034 0.0068 0.0034
23 0.0034 0.0000 0.0000 0.0057

24 0.0180 0.0180 0.0170 0.0182

25 0.0088 0.0096 0.0112 0.0064
26 0.0198 0.0168 0.0116 0.0135

Tabela 5.6.2 – Testes de Wilcoxon entre cada possível par de algoritmos.

x AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 1.0000 0.2746 0.2053 0.9453

AMHM_LS 0.2746 1.0000 0.8668 0.3467

AMHM_P 0.2053 0.8668 1.0000 0.2907

MAGMA 0.9453 0.3467 0.2907 1.0000

células o valor do erro percentual de classificamos. Nesta tabela determinamos o melhor

resultado em cada linha e somamos a quantidades de valores em cada coluna obtendo

um rank de performance dos algoritmos. Analisando a tabela 5.6.3 verificamos que os

melhores algoritmos são o algoritmos Meméticos e o MAGMA. Observe que comparando o

MAGMA que o desempenho médio dos algoritmos tradicionais é 3, excluindo o resultado

dos algoritmos Meméticos. O que é muito longe da quantidade de 9 obtido pelo algoritmo

MAGMA. Assim, este é um indicador de que o uso das meta-heurísticas híbridas se

justifica.
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Tabela 5.6.3 – Quantidade de Melhores Resultados Quando Comparados Todos os Algo-

ritmos.

MTS NSGA-II ACO GRASP PSO VNS AS

0 3 3 3 2 2 4

Memetic ILS MS AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

10 3 1 2 5 3 9

5.6.2 ANÁLISE DOS DIFERENTES CONJUNTOS DE OBJETIVOS PARA

OS ALGORITMOS HÍBRIDOS

Esta seção visa analisar o melhor conjunto de objetivos de otimização para as

meta-heurísticas híbridas. Como temos uma enorme quantidade de dados a tabela 5.6.4 os

resume apresentando a quantidade de melhores resultados em cada objetivo. Observando

a tabela 5.6.4 verificamos que o comportamento dos algoritmos da arquitetura AMHM

foram influenciados pelas medidas de diversidade, isto é, o uso das medidas de diversidade

auxiliaram na geração de comitês mais acurados que otimizar somente o erro de classificação.

Podemos notar isto pela quantidade de melhores resultados no objetivo de erro e má

diversidade. Isso se verifica nos três algoritmos. No entanto, o mesmo comportamento

não se verifica no algoritmo MAGMA onde é evidente que os melhores resultados são

obtidos pela otimização do erro de classificação. Para verificar a validade desses resultados

estatisticamente aplicamos o teste de Friedman para cada algoritmo comparando os

resultados nos diferentes conjuntos de objetivos. Esses resultados são expressos na tabela

5.6.5.

Tabela 5.6.4 – Quantidade de melhores resultados em cada objetivo. É usada a legenda: E

para erro, B para boa diversidade e M para má diversidade.

E B M EB EM BM EBM

AMHM 6 0 0 9 7 3 9

AMHM_LS 16 0 2 11 2 2 7

AMHM_P 12 0 1 7 8 3 8

MAGMA 22 0 0 5 4 2 1

Analisando a tabela 5.6.5 verificamos existe diferenças estatísticas em todos os

casos. Assim, aplicamos o teste de Wilcoxon em todos os pares de objetivos em cada

algoritmo. Esses resultados são apresentados na tabela 5.6.6.

Tabela 5.6.5 – Teste de Friedman entre os diferentes conjuntos de objetivos de otimização.

Teste AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

Friedman 0.0031 0.0001 0.0001 0.0001

Os resultados da tabela 5.6.6 mostram que as diferenças estatísticas se concentram

nos objetivos que otimizam somente a boa ou somente a má diversidade, isso porque esses
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conjuntos de objetivos apresentam os piores resultados como pode ser observado na tabela

5.6.4. Outro resultado esta associado ao algoritmo BM que apresenta resultados inferiores

em relação as outras combinações dos objetivos. Ou seja, otimizar somente o erro e a boa

diversidade gera comitês menos acurados.

Tabela 5.6.6 – Testes de Wilcoxon para cada par de objetivos.

Teste AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

E x B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
E x M 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
E x EB 0.1002 0.5029 0.2741 0.8358

E x EM 0.1883 0.7393 0.2611 0.8909

E x BM 0.0005 0.1832 0.2408 0.1416

E x EBM 0.0536 0.5192 0.3570 0.6503

B x M 0.2240 0.5826 0.8917 0.3821

B x EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B x EM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B x BM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
B x EBM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M x EB 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M x EM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M x BM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M x EBM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EB x EM 0.6805 0.7986 0.9894 0.9862

EB x BM 0.0222 0.0260 0.0139 0.0223
EB x EBM 0.7778 0.9598 0.9079 0.3661

EM x BM 0.0156 0.0437 0.0166 0.0504

EM x EBM 0.5039 0.7832 0.8798 0.4505

BM x EBM 0.0344 0.0263 0.0211 0.1113

Apesar do contexto multiobjetivo não apresentar resultados estatisticamente di-

ferentes do contexto mono-objetivo a quantidade de melhores resultados na otimização

do objetivo do erro e boa diversidade justifica uma análise no contexto multiobjetivo.

Isso visa identificar se otimizar utilizando o erro e alguma medida de diversidade gera

resultados melhores que otimizar somente o erro. Para isso aplicamos as medidas de

Dominance Ranking, Hypervolume e binary-ε. A essas transformações aplicamos o teste

de Mann-Whitney para verificar se existe alguma diferença estatística. Como os resultados

de interesse se concentram somente nos algoritmos da arquitetura AMHM só faremos as

análises nesses algoritmos. Essas análises são apresentadas nas tabelas 5.6.7, 5.6.8 e 5.6.9.

Analisando as tabelas 5.6.7, 5.6.8 e 5.6.9 verificamos que os casos em que se

apresentam uma diferença estatística são poucos significantes, por exemplo, para o caso

do AMHM temos apenas três casos com diferenças estatísticas. Assim, no contexto

multiobjetivo, os algoritmos apresentam performance semelhante em relação ao erro

percentual de classificação.
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Tabela 5.6.7 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e da má diversidade para o

AMHM.

Base E EG Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1082 0.1094 0.2222 0.0079 0.0159
2 0.0012 0.0012 1.0000 0.0238 1.0000

3 0.2644 0.2592 0.7143 0.0952 0.0317
4 0.2238 0.2278 0.6587 0.0159 0.3095

5 0.1888 0.2002 0.0794 0.0159 0.1190

6 0.1270 0.1256 0.9206 0.0317 0.7540

7 0.0596 0.0480 0.1270 0.0317 0.3413

8 0.0106 0.0124 0.2063 0.0079 0.3095

9 0.1920 0.1980 0.5238 0.0476 0.2063

10 0.0280 0.0290 1.0000 0.0079 0.0556

11 0.0598 0.0572 0.4444 0.1508 0.8889

12 0.1930 0.1870 0.6190 0.0317 0.3095

13 0.0252 0.0216 0.3651 0.0079 0.8889

14 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0250 0.0266 0.8651 0.0079 0.0556

16 0.0634 0.0616 0.7302 0.0079 0.6905

17 0.2458 0.2430 0.6825 0.6905 0.1508

18 0.0060 0.0040 1.0000 0.4127 1.0000

19 0.0204 0.0212 0.6270 0.1508 0.8016

20 0.0198 0.0172 0.7619 0.0079 0.0238
21 0.1776 0.1656 0.0238 - -

22 0.0068 0.0134 0.6825 0.0317 1.0000

23 0.0034 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0180 0.0150 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.0088 0.0088 0.5317 0.1746 0.3571

26 0.0198 0.0170 0.7619 0.0556 0.5476

5.6.3 COMPARAÇÃO COM AS META-HEURÍSTICAS TRADICIONAIS

Esta seção apresenta a comparação das meta-heurísticas híbridas em relação as

meta-heurísticas tradicionais nos contextos mono e multiobjetivo. No contexto mono-

objetivo comparamos as meta-heurísticas híbridas com os dois melhores algoritmos das

meta-heurísticas tradicionais em relação ao erro percentual de classificação. No contexto

multiobjetivo comparamos o algoritmo de melhor resultados das meta-heurísticas híbridas

com algoritmos de melhor resultados das meta-heurísticas tradicionais.

5.6.3.1 COMPARAÇÃO MONO-OBJETIVO

Escolhemos os melhores algoritmos tradicionais pela quantidade de melhores re-

sultados (tabela 5.6.3) para comparação com os algoritmos híbridos. Selecionamos os

algoritmos PSO e algoritmo Memético para essa comparação. A tabela 5.6.10 apresenta a

média do erro de classificação médio em cada base de dados para os melhores algoritmos de
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Tabela 5.6.8 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e da má diversidade para o

AMHM_LS.

Base E EG Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1082 0.1052 0.4683 0.2222 0.1746

2 0.0000 0.0012 1.0000 0.0079 1.0000

3 0.2552 0.2588 0.6508 0.0159 0.5476

4 0.2246 0.2318 0.9048 0.3016 1.0000

5 0.1944 0.1928 1.0000 0.4206 0.1508

6 0.1214 0.1290 0.2698 0.0159 0.1111

7 0.0440 0.0490 0.0714 0.2222 0.0079
8 0.0104 0.0128 1.0000 0.0079 0.0794

9 0.2002 0.1960 0.4444 0.1667 0.6667

10 0.0232 0.0262 0.2698 0.0079 0.1508

11 0.0554 0.0562 0.7381 0.3016 0.0873

12 0.1910 0.2020 0.6667 0.0317 0.3413

13 0.0170 0.0160 0.0476 - -

14 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0164 0.0576 0.0238 - -

16 0.0656 0.0604 0.1667 0.4206 0.6508

17 0.2412 0.2384 0.5238 0.0317 0.5476

18 0.0030 0.0040 1.0000 0.0079 1.0000

19 0.0170 0.0162 0.8095 0.0317 0.9683

20 0.0110 0.0184 0.9762 0.0079 0.0635

21 0.1744 0.1712 0.7143 0.0079 0.0873

22 0.0034 0.0102 0.5238 0.0079 1.0000

23 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0180 0.0170 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.0096 0.0096 0.4444 0.0079 0.4444

26 0.0168 0.0236 0.7143 0.0317 0.0556

otimização e para os algoritmos híbridos. Aplicamos o teste de Friedman nesses resultados

resultando num p-valor de 0.0432, ou seja, existe uma diferença significativa considerando

o nível de significância de 0.05. Essa diferença estatística indica que existe um ou mais

pares de algoritmos com resultados diferentes. Para realizar essa verificação aplicamos o

teste de Wilcoxon entre cada possível par de algoritmos. Esses resultados estão presentes

na tabela 5.6.2 onde os resultados são expressos em forma matricial.

Observando a tabela 5.6.11 verificamos que são exibidos os resultados para todos os

algoritmos. Percebemos que todos os algoritmos de meta-heurísticas híbridas se diferenciam

do GRASP apresentando melhores comitês que ele. O AMHM e o MAGMA foram os

que mais se diferenciaram obtendo resultados melhores que o MTS, MS e ACO. Este

último somente no caso do AMHM. Isso mostra que os algoritmos de arquitetura híbrida

apresentam potenciam para gerar melhores resultados que as meta-heurísticas tradicionais.
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Tabela 5.6.9 – Testes de Mann-Whitney para as métricas multiobjetivo comparando a

otimização do erro com a otimização do erro e da má diversidade para o

AMHM_P.

Base E EG Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1088 0.1070 0.6825 0.1508 0.2063

2 0.0012 0.0012 1.0000 0.0476 1.0000

3 0.2582 0.2586 0.5238 0.0556 0.0079
4 0.2196 0.2444 0.4603 0.0079 1.0000

5 0.1926 0.1946 0.6349 0.2222 0.0317
6 0.1310 0.1286 0.8254 0.0556 0.4206

7 0.0544 0.0478 0.0794 0.0079 0.8413

8 0.0098 0.0120 0.2857 0.0952 0.0397
9 0.1862 0.1904 0.4444 0.0079 0.2063

10 0.0294 0.0314 0.4048 0.0079 0.4206

11 0.0498 0.0600 0.6984 0.0079 0.0079
12 0.1890 0.1870 0.4365 0.0159 0.6825

13 0.0178 0.0106 0.3810 0.0079 0.1349

14 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0348 0.0304 0.3413 0.0952 0.3889

16 0.0646 0.0644 1.0000 0.2222 0.1349

17 0.2493 0.2516 0.4444 0.3095 0.8413

18 0.0020 0.0040 1.0000 0.0079 1.0000

19 0.0197 0.0178 0.4841 0.0079 0.5476

20 0.0171 0.0220 0.8413 0.0159 0.0317
21 0.1684 0.1728 0.3413 0.0317 0.2063

22 0.0068 0.0100 1.0000 0.0079 1.0000

23 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0170 0.0200 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.0112 0.0104 1.0000 0.0159 0.2857

26 0.0116 0.0166 0.3175 0.0079 0.0556

5.6.3.2 COMPARAÇÃO MULTIOBJETIBO

Como vimos no caso das meta-heurísticas tradicionais, existem diferentes formas

de comparar os resultados no contexto multiobjetivo. Nesta seção iremos realizar quatro

análises. A primeira irá comparar para cada algoritmo híbrido se existe diferença em

utilizar algum conjunto de objetivos, ou seja, irá comparar um mesmo algoritmo otimizando

diferentes conjuntos de objetivos. A segunda análise irá comparar se existe diferenças entre

os diferentes algoritmos para um mesmo conjunto de objetivos, isto é, em cada conjunto

de objetivos vamos verificar qual o melhor algoritmo. A terceira análise irá comparar o

melhor algoritmo de cada conjunto de objetivos, isto é, escolheremos representantes de

cada algoritmo variando o conjunto de objetivos e compararemos seus resultados. A quarta

e última análise irá comparar o melhor algoritmo híbrido com os melhores algoritmos

tradicionais. As seções a seguir apresentam cada cenário.
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Tabela 5.6.10 – Comparações dos resultados com os resultados das arquiteturas híbridas.

Base PSO Memético AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

1 0.1070 0.1160 0.1082 0.1082 0.1088 0.1064
2 0.0000 0.0045 0.0012 0.0000 0.0012 0.0024

3 0.2724 0.2478 0.2644 0.2552 0.2582 0.2374
4 0.1844 0.1803 0.2238 0.2246 0.2196 0.2000

5 0.2058 0.2170 0.1888 0.1944 0.1926 0.2060

6 0.1338 0.1186 0.1270 0.1214 0.1310 0.1244

7 0.0504 0.0618 0.0596 0.0440 0.0544 0.0674

8 0.0100 0.0046 0.0106 0.0104 0.0098 0.0058

9 0.2000 0.2268 0.1920 0.2002 0.1862 0.2116

10 0.0232 0.0253 0.0280 0.0232 0.0294 0.0210
11 0.0544 0.0510 0.0598 0.0554 0.0498 0.0430
12 0.1680 0.1630 0.1930 0.1910 0.1890 0.1678

13 0.0178 0.0100 0.0252 0.0170 0.0178 0.0048
14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15 0.0110 0.0095 0.0250 0.0164 0.0348 0.0110

16 0.0650 0.0483 0.0634 0.0656 0.0646 0.0506

17 0.2418 0.2500 0.2445 0.2412 0.2493 0.2466

18 0.0060 0.0067 0.0050 0.0030 0.0020 0.0000
19 0.0184 0.0210 0.0189 0.0170 0.0197 0.0090
20 0.0126 0.0086 0.0185 0.0110 0.0171 0.0040
21 0.1666 0.1586 0.1776 0.1744 0.1684 0.1678

22 0.0100 0.0000 0.0168 0.0034 0.0068 0.0034

23 0.0000 0.0000 0.0034 0.0000 0.0000 0.0057

24 0.0186 0.0000 0.0180 0.0180 0.0170 0.0182

25 0.0072 0.0088 0.0088 0.0096 0.0112 0.0064
26 0.0164 0.0000 0.0198 0.0168 0.0116 0.0135

Tabela 5.6.11 – Testes de Wilcoxon entre cada possível par de algoritmos.

x MTS NSGA-II ACO GRASP PSO

AMHM 0.0034 0.1071 0.0466 0.001 0.6161

AMHM_LS 0.0642 0.6185 0.3293 0.0209 0.5518

AMHM_P 0.1292 0.8792 0.4519 0.0359 0.4171

MAGMA 0.0086 0.1666 0.0587 0.0011 0.7285

x VNS SA Memético ILS MS

AMHM 0.3543 0.6767 0.7173 0.0567 0.0366
AMHM_LS 0.8585 0.5226 0.6641 0.3794 0.3048

AMHM_P 0.6956 0.3904 0.5329 0.5262 0.4233

MAGMA 0.3734 0.6407 0.6527 0.0864 0.0435

5.6.3.2.1 CENÁRIO 1: MESMO ALGORITMO COM DIFERENTES OBJETIVOS

Nesta seção vamos comparar os algoritmos AMHM, AMHM_LS, AMHM_P e

MAGMA separadamente entre os objetivos EB, EM, BM e EBM. Inicialmente apresentamos

o resultado do teste de Friedman para a métrica de Ranking Dominance utilizando como
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entrada o conjunto dos quatro algoritmos em cada base de dados. A tabela 5.6.12 apresenta

esses resultados.

Tabela 5.6.12 – Teste de Friedman do Ranking Dominance Multiobjetivo

1 0.0293 0.3916 1.0000 0.0074
2 1.0000 0.3916 0.3916 0.1116

3 0.0018 0.1116 0.0293 0.3916

4 0.0018 0.8013 0.3916 0.1116

5 0.8013 0.3916 0.0293 0.0293
6 1.0000 0.8013 0.1447 0.0074
7 0.3916 0.0018 0.3916 0.0018
8 0.0018 0.0074 0.0074 0.1447

9 1.0000 0.1116 0.8013 0.0018
10 0.3916 1.0000 0.1447 0.1116

11 0.0074 0.0293 0.0293 0.0293
12 0.0293 0.0074 0.8964 1.0000

13 0.1116 1.0000 0.8013 0.0018
14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 1.0000 0.0018 0.8013 0.1116

16 0.1447 0.0293 0.3916 0.0293
17 0.1116 1.0000 1.0000 0.0018
18 1.0000 0.3916 0.3916 0.0293
19 0.0293 0.0074 0.0293 0.3916

20 0.0293 0.8013 0.0074 0.0293
21 0.1116 0.1116 0.0074 0.1447

22 1.0000 1.0000 0.3916 1.0000

23 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

24 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.3916 0.1116 0.8964 1.0000

26 0.0018 0.3916 0.0074 1.0000

Analisando a tabela 5.6.12 verificamos que em todos os quatro algoritmos não

obtemos uma quantidade significativa de diferenças. Assim, não compararemos cada par de

algoritmo em relação ao Ranking Dominance e avançamos para comparação das métricas

de Hypervolume e Binary-ε. Devido ao grande volume de dados gerados pelas métricas

e testes, omitimos os partes dos dados apresentando somente o resultado na forma de

quantidade de diferenças significativas nas bases de dados. As tabelas 5.6.13 e 5.6.14

apresentam os resultados da métrica de hypervolume, binary-ε.

Analisando as tabelas 5.6.13 e 5.6.14 verificamos que poucos são os casos signifi-

cativos e menor ainda seria a conjunção entre eles. Por essa razão omitimos a tabela de

conjunto entre as métricas de hypervolume e binary-ε. Assim, concluímos que os testes

falharam em detectar uma diferença significativa entre os objetivos de cada algoritmos,

ou seja, os diferentes conjuntos de objetivos de otimização gerar comitês de desempenho

semelhante no contexto multiobjetivo avaliado pelas métricas de ranking Dominance,

Hypervolume e Binary-ε.
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Tabela 5.6.13 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Hypervolume

AMHM AMHM_LS

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 8 10 9 0 9 10 13

EM 8 0 8 5 9 0 9 7

BM 10 8 0 2 10 9 0 4

EBM 9 5 2 0 13 7 4 0

AMHM_P MAGMA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 4 11 11 0 10 13 13

EM 4 0 6 6 10 0 14 12

BM 11 6 0 3 13 13 0 4

EBM 11 6 3 0 13 12 4 0

Tabela 5.6.14 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Binary-ε

AMHM AMHM_LS

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 4 7 1 0 5 2 3

EM 8 0 3 3 5 0 4 2

BM 7 6 0 2 5 4 0 2

EBM 3 4 1 0 6 2 1 0

AMHM_P MAGMA

Base EB EM BM EBM EB EM BM EBM

EB 0 7 8 6 0 10 7 6

EM 9 0 2 5 13 0 11 10

BM 7 3 0 2 5 10 0 3

EBM 5 5 2 0 5 10 6 0

5.6.3.2.2 CENÁRIO 2: MESMO OBJETIVO COM DIFERENTES ALGORITMOS

Neste cenário compararemos os algoritmos AMHM, AMHM_LS, AMHM_P,

MAGMA entre eles fixando um conjunto de objetivos de otimização. Inicialmente apre-

sentamos o teste de Friedman da métrica de Ranking Dominance considerando todos os

conjuntos de resultados dos algoritmos em cada base de dados. A tabela 5.6.15 apresenta

esses resultados.

Analisando a tabela 5.6.15 verificamos que não encontramos uma quantidade

significativa de diferenças entre os algoritmos. Assim continuaremos as análises comparando

cada algoritmo par a par para as métricas de Hypervolume e Binary-ε.

Analisando as tabelas 5.6.16 e 5.6.17 verificamos que o indicador de Hypervolume

mostra que o algoritmo mostra resultados diferentes dos demais em todos os objetivos.

No entanto, o mesmo não se verifica com o indicador de Binary-ε. Portanto, utilizando as
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Tabela 5.6.15 – Teste de Friedman do Ranking Dominance Multi-Objetivo

Base EB EM BM EBM

1 0.3719 0.7055 0.4653 0.3916

2 0.8013 0.3916 0.2998 1.0000

3 0.1286 0.7641 0.7141 0.4599

4 0.1147 0.0258 0.3582 0.2446

5 0.9324 0.8013 0.0460 0.6952

6 0.6474 0.0237 0.0901 0.8691

7 0.0749 0.1899 0.2017 0.1940

8 0.0348 0.1651 0.4883 0.4205

9 0.0054 0.2998 0.5178 1.0000

10 0.2035 0.1319 0.0747 0.1049

11 0.0922 0.4753 0.4936 0.6026

12 0.1985 0.1052 0.5062 0.3101

13 0.5679 0.0284 0.3916 0.2270

14 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0551 0.0337 0.2539 0.0346
16 0.0076 0.0081 0.1200 0.6110

17 0.0079 0.5724 0.7055 0.2998

18 0.2228 1.0000 1.0000 1.0000

19 0.5062 0.4552 0.3280 0.0411
20 0.1278 0.0218 0.4545 0.3237

21 0.0109 0.8529 0.8964 0.2807

22 0.2615 0.1899 0.0484 0.8964

23 1.0000 1.0000 1.0000 0.0018
24 0.0018 1.0000 1.0000 1.0000

25 0.6742 0.8691 0.7777 0.9550

26 0.1447 0.0018 0.5828 0.3916

métricas de ranking Dominance, Hypervolume e Binary-ε não é possível identificar uma

diferença significativa entre os algoritmos quando comparamos com o mesmo conjunto de

objetivos de otimização.

5.6.3.2.3 CENÁRIO 3: MELHOR ALGORITMO ENTRE DIFERENTES OBJETIVOS

Para este cenário escolheremos representantes de cada algoritmo nos diferentes

conjuntos de objetivos. Assim escolhemos como representantes aqueles que apresentarem a

maior quantidade de melhores resultados (ver tabela 5.6.4). No caso do AMHM escolhemos

o AMHM (EB). Assim, escolhemos os outros sendo eles o AMHM_LS (EB), o AMHM_P

(EM) e o MAGMA (EB). Em seguida comparamos esses algoritmos iniciando pela métrica

de ranking dominance. As tabelas 5.6.18 e 5.6.19 apresentam os resultados do teste de

Mann-Whitney para cada par de algoritmos na métrica de Ranking Dominance.

Analisando as tabelas 5.6.18 e 5.6.19 verificamos em poucos casos se verifica uma

diferença significativa. Assim, a partir da métrica de Ranking Dominance não é possível
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Tabela 5.6.16 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Hypervolume

EB

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 2 2 15

AMHM_LS 2 0 4 15

AMHM_P 2 4 0 16

MAGMA 15 15 16 0

EM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 2 2 15

AMHM_LS 2 0 4 15

AMHM_P 2 4 0 16

MAGMA 15 15 16 0

BM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 3 2 12

AMHM_LS 3 0 3 12

AMHM_P 2 3 0 11

MAGMA 11 11 10 0

EBM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 3 2 12

AMHM_LS 3 0 3 12

AMHM_P 2 3 0 11

MAGMA 11 11 10 0

concluir se existe alguma diferença entre os dados. Continuamos a análise aplicando as

métricas de Hypervolume e Binary-ε.

Analisando as tabelas 5.6.20, 5.6.21, 5.6.22 e 5.6.23 verificamos que na métrica

de Hypervolume o algoritmo MAGMA se destaca dos demais. Isso é esperado porque

dentre os algoritmos multiobjetivos ele é o que apresenta a menor quantidade de melhores

resultados. No entanto, a métrica de binary-ε não confirma os resultados dos Hypervolume.

Assim, não é possível determinar o melhor algoritmo entre os quatro analisados. Todos

apresentam performance similar.

5.6.3.2.4 CENÁRIO 4: COMPARAÇÃO COM ALGORITMOS TRADICIONAIS

O último cenário compara o melhor dos algoritmos multiobjetivos híbridos com os

melhores algoritmos híbridos tradicionais. Para determinar o melhor ou melhores algoritmos

usamos como critério a quantidade de melhores resultados nas configurações multiobjetivo

(ver tabelas 5.3.2 e 5.6.4). Assim, escolhemos como melhor algoritmo híbrido o AMHM_LS

(EM) e os melhores algoritmos tradicionais NSGA-II (EM), ACO (EB) e o SA (EB).



142 Capítulo 5. RESULTADOS

Tabela 5.6.17 – Quantidade de Resultados Significativamente Diferentes (Teste de Mann-

Whitney) para a Métrica de Binary-ε

EB

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 1 1 4

AMHM_LS 1 0 3 4

AMHM_P 1 3 0 6

MAGMA 4 7 7 0

EM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 1 1 4

AMHM_LS 1 0 3 4

AMHM_P 1 3 0 6

MAGMA 4 7 7 0

BM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 1 1 5

AMHM_LS 1 0 1 3

AMHM_P 1 1 0 2

MAGMA 4 3 3 0

EBM

Base AMHM AMHM_LS AMHM_P MAGMA

AMHM 0 1 1 5

AMHM_LS 1 0 1 3

AMHM_P 1 1 0 2

MAGMA 4 3 3 0

Analisando a tabela 5.6.24 verificamos que no caso AMHM_LS x ACO é existe

provavelmente uma diferença entre os resultados dos algoritmos já que dentre das 26

bases, 11 mostraram uma diferença significativa. Iremos verificar agora se esse resultado é

fortalecido pelas métricas de Hypervolume e Binary-ε. Esses resultados são apresentados

nas tabelas 5.6.25 e 5.6.26. Observe que os resultados para as bases que se verificou uma

diferença pela métrica de Ranking Dominance são excluídos, mas somente para o caso

AMHM_LS x ACO.

Analisando a tabela 5.6.25 verificamos que mais cinco bases são indicadas com signi-

ficativamente diferentes. Agora devemos confirmar os resultados da métrica de Hyervolume

com os dados da métrica de Binary-ε expressos na tabela 5.6.26.

Analisando a tabela 5.6.25 verificamos que somente uma base dos resultados do

hypervolume e confirmada como estatisticamente diferente. Porém, podemos considerar

que os algoritmos são diferentes em 12 das 26 bases de dados o que é quase metade do total.

Assim, consideramos que os algoritmos AMHM_LS (EM) e ACO (EB) geram resultados

diferentes e como o AMHM_LS apresenta menor média de erro percentual de classificação

ele gera os melhores resultados.
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Tabela 5.6.18 – Teste de Mann-Whitney do Ranking Dominance Multi-Objetivo Para

Diferentes Algoritmos (Parte 1)

Base AMHMxAMHM_LS AMHMxAMHM_P AMHMxMAGMA

1 0.6905 0.1667 0.8810

2 1.0000 1.0000 1.0000

3 0.1270 0.0079 0.1032

4 0.2857 0.7222 0.3333

5 0.1984 0.2857 1.0000

6 0.3333 0.5397 0.5952

7 0.1429 0.5238 0.0159
8 0.6905 0.0159 0.0079
9 0.6032 1.0000 0.0873

10 0.4921 0.1032 0.0635

11 0.4444 0.1667 0.2222

12 0.8095 0.4444 0.1746

13 0.4444 0.6032 0.9762

14 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0476 0.4444 0.2063

16 0.3968 0.3968 0.0476
17 0.0476 1.0000 0.4921

18 1.0000 1.0000 0.1667

19 0.7619 0.0476 0.2698

20 0.0794 0.0873 0.1746

21 1.0000 0.0476 0.0714

22 1.0000 0.5238 0.1667

23 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0079 1.0000 1.0000

25 1.0000 1.0000 0.8254

26 1.0000 0.0079 0.4444

5.6.4 COMPARAÇÃO DAS META-HEURÍSTICAS HÍBRIDAS BASEADAS

EM TRAJETÓRIA CONTRA AS POPULACIONAIS

Como citado, o algoritmo AMHM_LS e composto somente por meta-heurísticas

baseadas em trajetória e o algoritmo AMHM_P por meta-heurísticas populacionais.

Vimos também (tabela 5.6.3) que os algoritmos baseados em trajetória apresentam uma

baixa qualidade apresentando uma média de 3 melhores resultados e que os algoritmos

populacionais contam com o algoritmo Memético que apresenta 12 melhores resultados.

Assim, é natural esperar que exista uma diferença na acurácia dos comitês gerados por

esses dois métodos. Para verificar isso apresentamos uma comparação nos cenários mono

e multiobjetivo comparando o erro de classificação e o caso bi-objetivo do erro e da boa

diversidade.

Inicialmente apresentamos os resultados dos dois algoritmos (tabela 5.6.27) nesses

objetivos e destacamos o melhor caso em cada objetivo, isto é, as duas primeiras colunas
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Tabela 5.6.19 – Teste de Mann-Whitney do Ranking Dominance Multi-Objetivo Para

Diferentes Algoritmos (Parte 2)

Base AMHM_LSxAMHM_P AMHM_LSxMAGMA AMHM_PxMAGMA

1 0.0476 0.3651 0.4444

2 1.0000 1.0000 0.4444

3 0.4444 0.6349 0.1667

4 0.0873 0.0714 0.7222

5 0.1270 0.5159 0.0238
6 0.8254 0.2143 0.2460

7 0.0079 0.2063 0.0476
8 0.0873 0.0476 0.4444

9 0.4444 0.0079 1.0000

10 0.1032 0.1032 0.4444

11 0.1667 0.0556 0.4048

12 0.3333 0.0079 0.3968

13 1.0000 0.0873 0.2381

14 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0079 0.0079 1.0000

16 0.7222 0.0159 0.0159
17 1.0000 0.0079 0.4444

18 1.0000 0.5238 0.1667

19 0.1667 0.6032 0.4444

20 0.4048 1.0000 1.0000

21 0.1667 0.1270 1.0000

22 0.5238 0.1667 1.0000

23 1.0000 1.0000 1.0000

24 1.0000 0.0079 1.0000

25 1.0000 0.4048 1.0000

26 0.1667 0.1667 0.0079

apresentam o erro de classificação otimizando o mesmo e os valores destacados indicam

os melhores resultados entre os dois valores em cada base de dados. Do modo análogo

temos os resultados para as próximas duas colunas correspondentes ao erro de classificação

da otimização do erro e da boa diversidade. Por fim, apresentamos duas colunas onde a

primeira consta o valor do melhor objetivo entre os quatro algoritmos e a segunda consta

o algoritmo e objetivos correspondentes.

Observando a tabela 5.6.27 notamos que os valores nos objetivos são bem parecidos,

por exemplo, no caso do erro de classificação temos que o algoritmo AMHM_LS apresenta

15 resultados melhores que o AMHM_P enquanto que o AMHM_P apresenta 13. Do

mesmo são os resultados para o erro e boa diversidade. Mesmo assim efetuamos o teste

de Mann-Whitney comparando o AMHM_LS (E) x AMHM_P (E) (p-valor de 0.8475)

e AMHM_LS (EG) x AMHM_P (EG) (p-valor de 0.9781). Como podemos notar não

há diferença estatística significativa. Os mesmo ocorre com os resultados dos melhores

resultados.
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Tabela 5.6.20 – Teste de Mann-Whitney do Hypervolume Multi-Objetivo Para Diferentes

Algoritmos (Parte 1)

Base AMHMxAMHM_LS AMHMxAMHM_P AMHMxMAGMA

1 0.0952 0.2222 0.0079
2 0.6905 0.0317 0.6905

3 0.6905 0.0556 0.0952

4 0.0556 0.2222 0.0556

5 0.4206 0.6905 0.0556

6 1.0000 0.1508 0.0317
7 0.3095 0.1508 1.0000

8 0.6905 0.2778 0.0079
9 1.0000 0.4206 0.0317
10 0.4206 0.1508 0.0079
11 1.0000 0.0556 0.0079
12 0.5476 0.6905 0.0159
13 0.3095 0.3095 0.0317
14 1.0000 1.0000 0.0079
15 0.6905 0.1508 0.0079
16 0.2222 0.0159 0.0079
17 0.4206 0.0079 0.0079
18 0.7857 0.8095 0.1429

19 0.6905 0.0317 0.0079
20 0.3095 0.0952 0.0079
21 0.4206 0.2222 0.3095

22 0.4206 0.3016 0.1508

23 0.0079 0.0079 0.0079
24 0.0079 0.0079 1.0000

25 0.1508 0.6905 0.3333

26 0.4206 0.4206 0.6825

Assim, efetuamos uma análise no contexto multiobjetivo comparando AMHM_LS

(EG) x AMHM_P (EG). A tabela 5.6.28 mostra os resultados aplicados aos indicadores

de qualidade das métricas multiobjetivo. Observamos que somente dois caso obtiveram

diferenças significativas. Assim, os algoritmos geram resultados não estatisticamente

diferentes.

5.6.5 COMPARAÇÃO DAS META-HEURÍSTICAS HÍBRIDAS UTILIZANDO

OS MESMOS ALGORITMOS COMPONENTES

O algoritmo AMHM apresentado utiliza como componentes as 10 metaheurísticas

tradicionais apresentadas, no entanto, nesta seção queremos comparar os algoritmos

híbridos sobre as mestas condições, isto é, comparar o algoritmo da arquitetura MAGMA

com o algoritmo gerado pela arquitetura AMHM utilizando as metaheurísticas tradicionais.

Assim, desenvolvemos o algoritmo AMHM utilizando somente algoritmos meméticos e
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Tabela 5.6.21 – Teste de Mann-Whitney do Hypervolume Multi-Objetivo Para Diferentes

Algoritmos (Parte 2)

Base AMHM_LSxAMHM_P AMHM_LSxMAGMA AMHM_PxMAGMA

1 0.3095 0.8413 0.4206

2 0.1111 0.0159 0.1111

3 0.0159 0.0317 0.0079
4 0.0556 1.0000 0.0317
5 0.3095 0.0079 0.5476

6 0.1508 0.0556 0.8413

7 0.1508 0.3095 0.1508

8 0.1508 0.0079 0.0159
9 0.1508 0.0159 0.2063

10 0.2222 0.0556 0.6905

11 0.0079 0.1032 0.0079
12 0.6905 0.0556 0.2222

13 0.8413 0.0079 0.0079
14 1.0000 0.0079 0.0079
15 0.1508 0.0079 0.0079
16 0.6905 0.0952 0.2222

17 0.0079 0.0079 0.0079
18 0.1984 0.0317 0.0476
19 0.0079 0.0952 0.0079
20 0.2222 0.0079 0.0079
21 1.0000 0.0079 0.0079
22 0.5397 0.0952 0.6905

23 1.0000 0.0079 0.0079
24 0.0079 0.0079 0.0079
25 0.3095 0.0159 0.0952

26 0.6905 0.1270 0.1270

GRASP para comparar com o melhor algoritmo híbrido que é o MAGMA utilizando

também algoritmos meméticos de GRASP.

A tabela 5.6.29 apresenta os resultados do algoritmo AMHM utilizando somente

algoritmos meméticos e GRASP denominado de AMHM_MG. Esses resultados são compa-

rados no contexto mono-objetivo com os resultados apresentados pelo algoritmo MAGMA

pois foi neste cenário que o mesmo apresenta os melhores resultados.

A esses resultados aplicamos o teste de Wilcoxon, pois são apenas duas amos-

tras, e obtemos o p-valor de 0.4669, ou seja, os algoritmos não apresentam resultados

significativamente diferentes.

5.6.6 COMPARAÇÃO COM AS TÉCNICAS CLÁSSICAS

Esta seção compara os resultados das meta-heurísticas híbridas com o método de

escolha randômica dos atributos, comparação com os métodos Bagging e Boosting. Como
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Tabela 5.6.22 – Teste de Mann-Whitney do Binary-ε Multiobjetivo Para Diferentes Algo-

ritmos (Parte 1)

Base AMHMxAMHM_LS AMHMxAMHM_P AMHMxMAGMA

1 0.5556 0.0159 0.9127

2 1.0000 1.0000 1.0000

3 0.0952 0.0079 0.6905

4 0.4206 0.1984 0.5238

5 0.2857 0.2778 0.7937

6 1.0000 0.9365 1.0000

7 1.0000 0.7460 0.0317
8 0.8889 0.0159 0.0873

9 0.5476 0.6429 0.4206

10 0.8413 0.0079 0.4206

11 0.5159 0.3810 1.0000

12 0.8810 1.0000 0.6508

13 0.2302 0.0794 0.5000

14 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.2222 1.0000 0.0397
16 0.4206 0.9841 1.0000

17 0.2381 0.2063 0.8810

18 1.0000 1.0000 1.0000

19 0.7302 0.2222 0.5476

20 0.1508 0.1587 0.0873

21 0.2540 0.4206 0.0317
22 1.0000 1.0000 1.0000

23 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0079 0.0079 1.0000

25 0.7381 0.7619 0.5079

26 0.5159 0.8889 0.0079

os algoritmos híbridos apresentam resultados similares não estatisticamente significativa-

mente diferentes, utilizaremos representantes para comparação dos dados. Da tabela 5.6.3

observamos que os melhores algoritmos são o AMHM_LS e o algoritmo MAGMA. Assim,

utilizaremos esses dois algoritmos para comparação dos resultados.

A tabela 5.6.30 apresenta a comparação dos melhores algoritmos de otimização

com o método randômico. O método randômico gera um comitê heterogêneo escolhendo

de modo aleatório os classificadores base entre a árvore de decisão, k-NN, Naive Bayes

e nenhum. O comitê é composto por até 10 classificadores base e cada classificador base

escolhe os atributos de forma randômica e aleatória até alcançar uma porcentagem indicada

da quantidade de atributos iniciais. Neste trabalho comparamos com as quantidades de

50%, 75% e 90% dos atributos.

Observando a tabela 5.5.6 notamos que os melhores resultados em cada base

de dados estão destacados em negrito e que nenhum desses casos ocorre nos métodos

randômicos. Aplicando o teste de Friedman entre os resultados obtemos o p-valor de 0.0001
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Tabela 5.6.23 – Teste de Mann-Whitney do Binary-ε Multiobjetivo Para Diferentes Algo-

ritmos (Parte 2)

Base AMHM_LSxAMHM_P AMHM_LSxMAGMA AMHM_PxMAGMA

1 0.5238 0.3095 0.3095

2 1.0000 1.0000 0.0317

3 0.8413 0.8413 0.0476

4 0.2143 0.6508 0.7778

5 0.1032 0.2381 0.3968

6 0.5000 1.0000 0.0238

7 0.8889 0.0079 0.0952

8 0.4921 0.1349 0.0079

9 0.6429 0.3095 1.0000

10 0.0079 0.6905 0.2460

11 0.9524 0.0397 0.1984

12 0.0952 0.8413 0.0079

13 1.0000 0.0556 1.0000

14 1.0000 1.0000 0.6905

15 0.0317 0.0079 0.7381

16 0.6508 0.8413 0.4603

17 0.6429 0.0714 1.0000

18 1.0000 1.0000 1.0000

19 0.1508 0.5952 0.0079

20 0.6905 0.7937 0.1905

21 0.5476 0.2222 0.0476

22 1.0000 1.0000 1.0000

23 1.0000 1.0000 1.0000

24 0.0079 0.0079 1.0000

25 0.7063 0.5476 1.0000

26 0.0397 0.6825 0.0079

o que indica que existe um ou mais par de casos que são diferentes entre si. Em seguida,

aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os métodos randômicos com o AMHM_LS e o

MAGMA. Esses resultados estão presentes na tabela 5.6.31.

Observando a tabela 5.6.31 notamos que existe uma diferença estatística dos

métodos de otimização em relação aos métodos randômicos indicando que os métodos de

otimização geram melhores resultados que usar os métodos randômicos.

A tabela 5.6.32 apresenta a comparação dos melhores métodos de otimização

(algoritmos AMHM_LS e MAGMA) com os resultados da técnica Bagging. O Bagging é

formado por 10 iterações de cada um dos classificadores base: árvore de decisão, k-NN e

Naive Bayes.

Observando a tabela 5.5.8 notamos que os melhores casos em cada base de dados

estão destacados em negrito. Notamos também que o Bagging de Naives Bayes apresenta

três melhores resultados, sendo dois empates (em 0) e que o Bagging de k-NN apresentam
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Tabela 5.6.24 – Teste de Mann-Whitney do Ranking Dominance Multiobjetivo Para Dife-

rentes Algoritmos

Base AMHM_LSxNSGA-II AMHM_LSxACO AMHM_LSxSA

1 0.0079 0.0159 0.1667

2 0.0079 0.4444 0.0476
3 1.0000 1.0000 0.1667

4 0.7222 0.9206 0.4444

5 0.0079 0.0476 0.2857

6 1.0000 0.2063 0.1270

7 0.0079 0.0079 0.0079
8 0.1667 1.0000 0.0476
9 0.0079 0.1667 0.1667

10 0.0397 0.1429 0.0794

11 1.0000 0.0476 0.1667

12 0.6825 0.9206 0.8413

13 1.0000 0.1667 0.9206

14 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.0238 0.9048 0.9048

16 0.2698 0.4048 0.9524

17 1.0000 0.0079 0.1667

18 0.0079 0.0079 0.4444

19 0.0476 0.0079 0.1667

20 0.4444 1.0000 1.0000

21 0.1667 0.1667 1.0000

22 0.1667 0.0476 0.1667

23 1.0000 0.0079 1.0000

24 1.0000 0.0079 0.4444

25 1.0000 0.4444 0.3651

26 1.0000 0.0079 0.1667

dois melhores resultados, sendo um empate. Aplicando o teste de Friedman (p-valor igual

0.0001) notamos que existe uma diferença estatística indicando a presença de um ou

mais pares diferentes entre si. Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os

métodos de Bagging com os algoritmos de otimização. Esses resultados estão presentes na

tabela 5.6.33.

Notamos na tabela 5.6.33 que o algoritmo MAGMA conseguiu se diferenciar dos

algoritmos clássicos em todos os casos. O mesmo não ocorre para o algoritmo AMHM_LS.

Isso indica que os métodos de otimização, dependendo do método, geram melhores re-

sultados que os métodos de Bagging formados por árvore de decisão, k-NN e Naive

Bayes.

A tabela 5.6.34 apresenta os resultados dos melhores algoritmos de otimização em

comparação aos resultados do método de Boosting. Os métodos de Boosting são formados

por 10 iterações dos algoritmos árvore de decisão, k-NN e Naive Bayes. Os melhores

resultados em cada base de dados são destacados em negrito. Podemos observar que
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Tabela 5.6.25 – Teste de Mann-Whitney do Hypervolume Multiobjetivo Para Diferentes

Algoritmos

Base AMHM_LSxNSGA-II AMHM_LSxACO AMHM_LSxSA

1 0.8413 - 0.6905

2 0.1429 0.3651 0.3651

3 0.0317 0.0079 0.0952

4 0.6905 0.0159 0.3889

5 0.1508 0.3095 0.4206

6 0.8413 0.2857 0.6905

7 1.0000 - 0.6905

8 0.4206 0.0556 0.0079
9 0.0079 0.2222 0.0556

10 0.0317 0.8333 1.0000

11 0.3095 - 0.0952

12 0.4206 0.3095 0.0159
13 0.4206 0.0952 1.0000

14 1.0000 0.5238 0.1667

15 0.4444 0.5952 0.8968

16 0.1508 0.0952 1.0000

17 0.4206 - 0.4206

18 0.0794 - 0.0079
19 0.1508 - 0.0079
20 0.7937 0.0079 0.4206

21 0.2222 0.0079 0.1508

22 0.1667 - 0.6349

23 1.0000 - 0.0079
24 0.0079 - 0.0079
25 0.0556 0.0079 0.0238
26 1.0000 - 0.1508

cada método do Boosting apresenta um resultados numa base de dados que é melhor ou

equivalente aos resultados dos métodos de otimização. Aplicando o teste de Friedman

(p-valor igual a 0.0001) notamos que existe uma diferença estatística em pelo menos um

par de métodos. Em seguida aplicamos o teste de Wilcoxon comparando os métodos de

Boosting com os algoritmos de otimização. Estes dados estão na tabela 5.6.35.

Visualizando a tabela 5.6.34 observamos que em todos os casos os algoritmos

híbridos apresentam melhores resultados que os algoritmos baseados em Boosting. Mesmo

assim, aplicamos o teste de Wilcoxon. Os testes de Wilcoxon indicam que os métodos

de Boosting são estatisticamente diferentes dos métodos de otimização, com exceção do

algoritmo AMHM_LS em relação ao algoritmo Boosting - K -NN.

Resumindo, utilizamos dois representantes dos algoritmos híbridos para comparação

com os resultados das técnicas clássicas. Comparamos com as técnicas clássicas de geração

randômica, Bagging e Boosting. O algoritmo MAGMA obteve resultados diferentes signifi-

cativamente em todos os algoritmos enquanto o AMHM_LS obteve resultados diferentes
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Tabela 5.6.26 – Teste de Mann-Whitney do Binary-ε Multiobjetivo Para Diferentes Algo-

ritmos

Base AMHM_LSxNSGA-II AMHM_LSxACO AMHM_LSxSA

1 0.1508 - 0.0952

2 1.0000 1.0000 1.0000

3 0.8413 0.0556 0.0317
4 0.9683 0.0159 0.8095

5 0.0079 - 0.0079
6 0.4206 0.7857 0.0159
7 0.0873 - 0.1508

8 0.4206 0.3095 0.0317
9 0.0079 0.0079 0.0079
10 0.1984 0.2778 0.1111

11 0.2857 - 0.0238
12 0.7460 0.0556 0.1508

13 1.0000 0.3095 0.1508

14 1.0000 1.0000 1.0000

15 0.4127 0.8810 0.4206

16 1.0000 0.6905 0.0079
17 0.2857 - 0.0079
18 1.0000 - 1.0000

19 0.0159 - 0.0238
20 0.0556 0.4206 0.3095

21 0.0159 0.5476 0.0397
22 1.0000 - 1.0000

23 1.0000 - 1.0000

24 0.0079 - 0.0079
25 1.0000 1.0000 0.0952

26 0.5476 - 0.4206

somente em comparação aos métodos de geração randômica.

5.7 RESUMO E DISCUSSÃO

Os resultados do meta-aprendizado visam analisar como a configuração das soluções

iniciais influenciam o desempenho dos comitês finais. Vimos que otimizar a configuração

inicial por valores randômicos (caso Rand) gera os piores valores de erro de classificação,

porém as melhores diversidade. Porém, o caso Rand é diferente estatisticamente das outras

duas configurações: utilizar quantidades iguais de classificadores base (caso Equals); e

utilizar a quantidade de classificadores base predita pelo meta-aprendiz (caso Meta). Assim,

verificamos que o caso Meta não gera resultados melhores que o Equals.

Supomos que os casos Meta e Equals apresentam melhores resultados quando

comparado somente o erro de classificação pois iniciam com uma configuração próxima do

ideal, isto é, similar a configuração do comitê ótimo. O que era a hipótese inicial do trabalho,
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Tabela 5.6.27 – Comparação dos Algoritmos AMHM_LS com AMHM_P nos objetivos

de erro e erro e má diversidade.

Base LS (E) P (E) LS (EG) P (EG) Melhor Algoritmo

1 0.1082 0.1088 0.1052 0.1070 0.1052 LS (EG)

2 0.0000 0.0012 0.0012 0.0012 0.0000 LS (E)

3 0.2552 0.2582 0.2588 0.2586 0.2552 LS (E)

4 0.2246 0.2196 0.2318 0.2444 0.2196 P (E)

5 0.1944 0.1926 0.1928 0.1946 0.1928 LS (EG)

6 0.1214 0.1310 0.1290 0.1286 0.1214 LS (E)

7 0.0440 0.0544 0.0490 0.0478 0.0440 LS (E)

8 0.0104 0.0098 0.0128 0.0120 0.0098 P (E)

9 0.2002 0.1862 0.1960 0.1904 0.1862 P (E)

10 0.0232 0.0294 0.0262 0.0314 0.0232 LS (E)

11 0.0554 0.0498 0.0562 0.0600 0.0498 P (E)

12 0.1910 0.1890 0.2020 0.1870 0.1870 P (EG)

13 0.0170 0.0178 0.0160 0.0106 0.0106 P (EG)

14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 TODOS

15 0.0164 0.0348 0.0576 0.0304 0.0164 LS (E)

16 0.0656 0.0646 0.0604 0.0644 0.0604 LS (EG)

17 0.2396 0.2504 0.2384 0.2516 0.2384 LS (EG)

18 0.0020 0.0000 0.0040 0.0040 0.0000 P (E)

19 0.0178 0.0214 0.0162 0.0178 0.0162 LS (EG)

20 0.0140 0.0162 0.0184 0.0220 0.0140 LS (E)

21 0.1744 0.1684 0.1712 0.1728 0.1684 P (E)

22 0.0034 0.0068 0.0102 0.0100 0.0034 LS (E)

23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 TODOS

24 0.0180 0.0170 0.0170 0.0200 0.0170 P (E)

25 0.0096 0.0112 0.0096 0.0104 0.0096 L

26 0.0168 0.0116 0.0236 0.0166 0.0166 P

porém esperava-se que o caso Meta fosse melhor que o Equals. Supomos que isso ocorre

devido a pequena quantidade de classificadores base, somente 10, ou seja, como temos uma

pequena quantidade de classificadores base a proporções dos tipos de classificadores base

ideais ficam muito próximas de uma distribuição igual entre os tipos de classificadores

base. Quanto ao característica do caso Rand apresentar melhores resultados no contexto

muitobjetivo supomos que isso ocorre devido as características de diversidade dos comitês,

isto é, supomos que uma distribuição aleatória aumente a diversidade dos comitês gerados

por apresentar diferentes configurações iniciais. Assim, os resultados do caso Rand geram

comitês com melhor diversidade que os casos Meta e Equals e logo conjuntos de soluções

multiobjetivo melhores devido a grande disparidade entre as diversidades dos diferentes

casos apesar de ser do caso Rand apresentar pior erro de classificação, porém com muito

menor disparidade que a diversidade.

Um possível caso de estudo é aumentar a quantidade de classificadores base

dos comitês. Assim, as proporções dos tipos de classificadores seriam muito maiores
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Tabela 5.6.28 – Comparação Multiobjetivo (Teste de Mann-Whitney) dos Algoritmos

AMHM_LS e AMHM_P otimizando o erro e a boa diversidade.

Base LS (EG) P (EG) Dominance Ranking Hypervolume Binary-ε
1 0.1088 0.1082 0.2857 1.0000 0.7302

2 0.0012 0.0000 1.0000 0.6905 0.3095

3 0.2582 0.2552 1.0000 1.0000 0.5476

4 0.2196 0.2246 0.1984 0.0556 0.6905

5 0.1926 0.1944 0.7619 0.6905 0.9524

6 0.1310 0.1214 1.0000 1.0000 0.2460

7 0.0544 0.0440 1.0000 0.0079 0.4603

8 0.0098 0.0104 1.0000 0.0317 0.6905

9 0.1862 0.2002 1.0000 0.6905 0.3095

10 0.0294 0.0232 1.0000 0.2222 0.6667

11 0.0498 0.0554 0.5556 0.5476 0.9524

12 0.1890 0.1910 1.0000 1.0000 0.9524

13 0.0178 0.0170 1.0000 1.0000 0.2778

14 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.3095

15 0.0348 0.0164 1.0000 1.0000 0.0159
16 0.0646 0.0656 0.5714 0.6905 0.6032

17 0.2504 0.2396 1.0000 1.0000 0.3413

18 0.0000 0.0020 1.0000 1.0000 0.0317
19 0.0214 0.0178 0.1667 1.0000 0.0159
20 0.0162 0.0140 1.0000 0.8413 0.8413

21 0.1684 0.1744 1.0000 0.4206 0.4444

22 0.0068 0.0034 1.0000 0.0952 0.0317
23 0.8000 0.8000 1.0000 0.0079 0.0079
24 0.8034 0.8036 1.0000 0.0079 0.0079
25 0.0112 0.0096 1.0000 0.5952 0.4048

26 0.0116 0.0168 0.4444 0.4206 0.4206

tornando efetivo o uso do caso Meta sobre o caso Equals. Porém, o problema do contexto

mutiobjetivo ainda se verificaria, isto é, o caso Rand apresentará melhores resultados no

contexto muultiobjetivo que os casos Meta e Equals.

Utilizamos as quantidades máximas de 30, 15 e 10 classificadores base. Os testes

estatísticos não apresentam uma diferença estatística nos diferentes algoritmos com exceção

do NSGA-II, GRASP, ILS e MS ou seja, não há diferença estatística entre usar 10, 15 ou

30 classificadores base. Nos outros casos verificamos uma diferença estatística em favor do

uso de um máximo de 10 classificadores base.

Esses resultados são explicados pelos parâmetros de processamento das metahurísti-

cas, isto é, pelo critério de parada que se limita a um tempo máximo de processamento de

20 minutos. Assim, as execuções com 10 classificadores base são favorecidos pois apresentam

um mento tempo de processamento quando comparado ao uso de 15 e 30 classificadores.

Portanto, ao utilizar 10 classificadores base as metaheurísticas avaliam mais soluções, isto

é, mais comitês que quando utilizado uma quantidade maio de classificadores base.
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Tabela 5.6.29 – Comparação das Meta-Heurísticas Híbridas Utilizando os Mesmos Algorit-

mos Tradicionais

Base AMHM_MG (E) MAGMA (E)

1 0.1106 0.1118

2 0.0000 0.0060

3 0.2566 0.2458

4 0.1906 0.2030

5 0.2002 0.2170

6 0.1290 0.1260

7 0.0558 0.0722

8 0.0120 0.0070

9 0.1922 0.2230

10 0.0226 0.0218

11 0.0566 0.0450

12 0.1870 0.1760

13 0.0164 0.0128

14 0.0000 0.0000

15 0.0142 0.0104

16 0.0656 0.0552

17 0.2516 0.2494

18 0.0080 0.0100

19 0.0166 0.0168

20 0.0174 0.0068

21 0.1726 0.1662

22 0.0068 0.0000

23 0.0000 0.0000

24 0.0228 0.0150

25 0.0096 0.0104

26 0.0168 0.0130

Utilizamos o tempo máximo de processamento pois desejamos avaliar as metaheu-

rísticas quanto ao consumo dos mesmos recursos. Se o tempo de processamento não for

um problema podemos limitar o processamento a somente a quantidade de iterações ou so-

luções avaliadas e desse modo acreditamos que o aumento da quantidade de classificadores

base aumente a acurácia dos comitês gerados. Porém, permanece a questão de determinar

qual a quantidade ideal de classificadores base.

Executamos experimentos onde a meta-heurísticas tradicionais otimizam o erro, a

boa diversidade, a má diversidade e as possíveis combinações entre eles. Verificamos que

com exceção dos MTS, NSGA-II, ACO e Simulated Annealing, os algoritmos preferem

otimizar o erro de classificação em detrimento dos outros objetivos. Porém, o desempe-

nho das versões multiobjetivo não foi inferior ao desempenho da otimização do erro de

classificação. Efetuamos uma análise multiobjetivo para os algoritmos NSGA-II, ACO e

Simulated Annealing verificando que para o NSGA-II os melhores resultados são obtidos

pela otimização do erro e da má diversidade. Para o algoritmo ACO os melhores resultados
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Tabela 5.6.30 – Comparação dos melhores métodos com o método de geração randômica.

Base AMHM_LS MAGMA Random - 50% Random - 75% Random - 90%

1 0.1082 0.1064 0.1696 0.1497 0.1521

2 0.0000 0.0024 0.0270 0.0270 0.0281

3 0.2552 0.2374 0.3018 0.3255 0.3301

4 0.2246 0.2000 0.2773 0.3031 0.2876

5 0.1944 0.2060 0.2849 0.3075 0.3123

6 0.1214 0.1244 0.1693 0.1704 0.1562

7 0.0440 0.0674 0.1265 0.1303 0.1226

8 0.0104 0.0058 0.0267 0.0246 0.0524

9 0.2002 0.2116 0.3010 0.2981 0.3076

10 0.0232 0.0210 0.0616 0.0559 0.0637

11 0.0554 0.0430 0.0833 0.0696 0.0685

12 0.1910 0.1678 0.2258 0.2313 0.2354

13 0.0170 0.0048 0.0794 0.0763 0.1713

14 0.0000 0.0000 0.0193 0.0140 0.0281

15 0.0164 0.0110 0.0707 0.0728 0.0878

16 0.0656 0.0506 0.0869 0.0789 0.1054

17 0.2396 0.2466 0.2945 0.3022 0.3077

18 0.0020 0.0000 0.0693 0.0495 0.0554

19 0.0178 0.0090 0.0415 0.0262 0.0219

20 0.0140 0.0040 0.0399 0.0298 0.0235

21 0.1744 0.1678 0.1993 0.1870 0.2142

22 0.0034 0.0034 0.0817 0.1217 0.1683

23 0.0000 0.0057 0.0617 0.0300 0.1000

24 0.0180 0.0182 0.0230 0.0251 0.0244

25 0.0096 0.0064 0.0250 0.0206 0.0286

26 0.0168 0.0135 0.0379 0.0364 0.0503

Tabela 5.6.31 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Random - 50% Random - 75% Random - 90%

AMHM_LS 0.0112 0.0182 0.0075
MAGMA 0.0091 0.0131 0.0053

são obtidos otimizando o erro e a boa diversidade e para o algoritmo Simulated Annealing

os melhores resultados são obtidos otimizando o erro de classificação.

Os algoritmos de otimizam apresentam melhores resultados quando otimizado o

erro de classificação em detrimento das combinações dos outros objetivos entre o erro, a

boa e a má diversidade. Supomos que isso ocorre devido a existência de uma prioridade

implícita entre os objetivos, isto é, o objetivo de erro de classificação apresenta maior

prioridade que os objetivos de diversidade.

Uma possível solução para esse problema é remodela-lo como um problema de oti-

mização com restrições, isto é, otimizamos o erro de classificação verificando se as soluções
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Tabela 5.6.32 – Comparação dos melhores métodos com o método de Bagging.

Base AMHM_LS MAGMA Bagging - AD Bagging - kNN Bagging - Naive

1 0.1082 0.1064 0.1667 0.1905 0.1280

2 0.0000 0.0024 0.0393 0.0393 0.0225

3 0.2552 0.2374 0.2660 0.3085 0.5307

4 0.2246 0.2000 0.2423 0.4639 0.2113

5 0.1944 0.2060 0.3113 0.2736 0.2642

6 0.1214 0.1244 0.1406 0.1522 0.2261

7 0.0440 0.0674 0.0968 0.1742 0.1097

8 0.0104 0.0058 0.0088 0.0138 0.1228

9 0.2002 0.2116 0.2476 0.3524 0.2095

10 0.0232 0.0210 0.0322 0.0598 0.0805

11 0.0554 0.0430 0.0648 0.1093 0.0426
12 0.1910 0.1678 0.1768 0.2677 0.2727

13 0.0170 0.0048 0.0869 0.0091 0.2747

14 0.0000 0.0000 0.0175 0.0175 0.0000
15 0.0164 0.0110 0.0163 0.1114 0.1223

16 0.0656 0.0506 0.0855 0.1396 0.1795

17 0.2396 0.2466 0.3462 0.3516 0.2747

18 0.0020 0.0000 0.0495 0.0396 0.0000
19 0.0178 0.0090 0.0114 0.0374 0.0626

20 0.0140 0.0040 0.0246 0.0437 0.0109

21 0.1744 0.1678 0.1784 0.2470 0.2230

22 0.0034 0.0034 0.1833 0.0000 0.4000

23 0.0000 0.0057 0.1167 0.0000 0.1167

24 0.0180 0.0182 0.0204 0.0308 0.0317

25 0.0096 0.0064 0.0685 0.0202 0.0202

26 0.0168 0.0135 0.0505 0.0430 0.1074

Tabela 5.6.33 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Bagging - Árvore de Decisão Bagging - kNN Bagging - Naive

AMHM_LS 0.0535 0.0836 0.0118
MAGMA 0.0250 0.0440 0.0096

satisfazem restrições de diversidade. Por exemplo, podemos fixar que a diversidade deve

ser sempre maior que, supondo que são objetivos de minimização, e que as soluções apre-

sentem mais que um classificador base. Assim, as soluções que apresentam classificadores

base idênticos seriam automaticamente excluídos. Outra abordagem é adortar a ordem

lexicográfica para comparação das soluções, assim o erro de classificação seria o principal

objetivo e as diversidades objetivos secundários.

Efetuamos uma análise no contexto multiobjetivo dos algoritmos tradicionais.

Efetuamos comparações em três diferentes cenários: comparação de diferentes conjuntos

de objetivos num mesmo algoritmo; comparação de diferentes algoritmos para um mesmo
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Tabela 5.6.34 – Comparação dos melhores métodos com o método de Boosting.

Base AMHM_LS MAGMA Boosting - AD Boosting - kNN Boosting - Naive

1 0.1082 0.1064 0.1607 0.1905 0.1369

2 0.0000 0.0024 0.0281 0.0393 0.0281

3 0.2552 0.2374 0.2506 0.3109 0.5402

4 0.2246 0.2000 0.2835 0.4691 0.3505

5 0.1944 0.2060 0.2925 0.2736 0.3302

6 0.1214 0.1244 0.1522 0.1942 0.2058

7 0.0440 0.0674 0.1097 0.1677 0.1355

8 0.0104 0.0058 0.0025 0.0113 0.0614

9 0.2002 0.2116 0.2762 0.3714 0.3143

10 0.0232 0.0210 0.0368 0.0667 0.0368

11 0.0554 0.0430 0.0722 0.1167 0.0630

12 0.1910 0.1678 0.2576 0.2525 0.3182

13 0.0170 0.0048 0.0727 0.0061 0.1909

14 0.0000 0.0000 0.0351 0.0175 0.0000

15 0.0164 0.0110 0.0190 0.1141 0.0924

16 0.0656 0.0506 0.0798 0.1339 0.0883

17 0.2396 0.2466 0.2857 0.3681 0.3956

18 0.0020 0.0000 0.0198 0.0396 0.0693

19 0.0178 0.0090 0.0090 0.0371 0.0604

20 0.0140 0.0040 0.0328 0.0437 0.0273

21 0.1744 0.1678 0.1887 0.2333 0.2161

22 0.0034 0.0034 0.3833 0.0167 0.3000

23 0.0000 0.0057 0.2667 0.0000 0.0833

24 0.0180 0.0182 0.0186 0.0332 0.0290

25 0.0096 0.0064 0.0484 0.0161 0.0161

26 0.0168 0.0135 0.0269 0.0376 0.0644

Tabela 5.6.35 – Resultados do teste de Wilcoxon comparando os métodos clássicos com os

melhores métodos de otimização.

Testes Boosting - Árvore de Decisão Boosting - kNN Boosting - Naive

AMHM_LS 0.0187 0.0728 0.0079
MAGMA 0.0142 0.0361 0.0062

conjunto de objetivos; comparação de diferentes conjuntos de objetivos para diferentes

algoritmos. Isso objetiva atingir as seguintes metas respectivamente: verificar se num

mesmo algoritmo existe uma preferência por algum conjunto de objetivos; verificar qual o

melhor desempenho dos algoritmos num mesmo conjunto de objetivos; e verificar qual o

algoritmo de melhor desempenho. No entanto, os todos os testes falharam em identificar

uma diferença significativa entre os algoritmos. A maioria dos resultados indicou uma

diferença em poucas bases de dados e sem um consenso ou padrão observável. Assim,

concluímos, que no contexto multiobjetivo, os algoritmos apresentam performance similar.

A análise no contexto multiobjetivo determinou em cada metaheurística o melhor



158 Capítulo 5. RESULTADOS

conjunto de objetivo para ser usado como comparação a fim de terminar a melhor me-

taheurística. No entanto, se verificou que os algoritmos apresentam performance similar o

que não era esperado já que se verifica uma diferença entre as metaheurísticas no contexto

mono-objetivo.

Determinamos os melhores algoritmos tradicionais para comparação com as técnicas

clássicas. Verificamos que quando utilizamos como indicador de qualidade a quantidade de

melhores resultados, obtemos como melhores algoritmos o PSO e o algoritmos meméticos.

Comparamos esses algoritmos com as técnicas de geração randômica, Bagging e Boosting

com diferentes configurações. Obtemos que em todos os casos o algoritmo memético obteve

melhores resultados enquanto que o PSO obteve melhores resultados na maioria dos casos.

As metaheurísticas apresentam melhores resultados que as técnicas clássicas. Isso

ocorre devido a modelagem do problema, isto é, a diversidade aplicada aos classificadores

base atua sobre os atributos do problema diferente do Bagging e do Boosting que atuam

sobre as instâncias. Isso mostra que aplicar a diversidade sobre os atributos do problema é

muito mais eficiente que sobre as instâncias.

Utilizamos duas arquiteturas de algoritmos híbridos para gerar quatro algoritmos.

Verificamos que eles apresentam desempenho similar entre eles. No entanto, quando

utilizamos a quantidade de melhores resultados em cada base de dados fica claro que o

algoritmo MAGMA apresenta um desempenho melhor em relação ao outros três. Assim o

consideramos o melhor algoritmo entre as meta-heurísticas híbridas.

Supomos que os algoritmos híbridos apresentam performance similar por emprega-

rem mecanismos parecidos para gerar sinergia entre as metaheurísticas tradicionais, isto

é, execução das metaheurísticas tradicionais utilizando as soluções geradas por um como

entrada para outro. A diferença está na alternância das metaheurísticas que na arquitetura

MAGMA ocorre a cada iterações e na arquitetura AMHM ocorre a cada três iterações. A

justificativa para melhor performance da arquitetura MAGMA é que a alternância das

metaheurísticas tradicionais ocorre mais frequentemente e como temos um tempo limitado

de processamento resulta em uma execução igualitária das metaheurísticas tradicionais.

Por exemplo, pode ocorrer que um dos algoritmos baseado na arquitetura AMHM execute

mais vezes uma metaheurística tradicional que não gera bons resultados, isto é, que não

gera resultados que contribuam para sinergia entre os algoritmos o que ocorre com menos

frequência na arquitetura MAGMA.

Um possível solução para este problema é reformular as estratégias de aprendizado

aplicados aos algoritmos da arquitetura AMHM empregando mecanismos de decisão

mais sofisticados capazes de identificar mais eficientemente quando uma metaheurística

tradicional não gera resultados que contribuam para sinergia entre as metaheurísticas

evitando o processamento da mesma.
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Além disso, executamos o algoritmo AMHM utilizando somente os algoritmos tradi-

cionais GRASP e meméticos que são os utilizados pelo algoritmo MAGMA. Obtemos que

os resultados não são estatisticamente diferentes. Assim, confirma que o algoritmo AMHM

é influenciado pela estratégia de aprendizado que quando utilizado 10 metaheurísticas

tradicionais falha em gerar sinergia entre elas.

Em seguida, analisamos todos os algoritmos pela quantidade de melhores resultados,

isto é, colocamos todos algoritmos numa tabela onde as colunas indicam o algoritmo e

as linhas as bases de dados sendo as células o valor do erro percentual de classificamos.

Nesta tabela determinamos o melhor resultado em cada linha e somamos a quantidades

de valores em cada coluna obtendo um rank de performance dos algoritmos. Obtivemos

que os três melhores algoritmos são o algoritmo memético, Magma e AMHM_LS com

as quantidades respectivas de 10, 9 e 5. Ou seja, dos 14 algoritmos os três melhores são

compostos por dois algoritmos híbridos, apesar dos resultados não serem estatisticamente

diferentes entre si, este um bom indicador do potencial dos algoritmos híbridos.

Falhamos em gerar algoritmos híbridos que gerem resultados melhores que as

metaheurísticas tradicionais. A suposição é que as metaheurísticas híbridas falharam em

gerar sinergia a partir das metaheurísticas tradicionais que as compõem. Por exemplo, no

caso do algoritmo MAGMA ele é composto pelas metaheurísticas de algoritmos meméticos

e algoritmo GRASP sendo que os algoritmos meméticos apresentam melhor desepemnho

que o algoritmo GRASP em quase todas as bases de dados, assim, são raros os casos em

que o algoritmo GRASP gera resultados que melhorem o desempenho da metaheurística

híbrida, ou seja, não gera sinergia e desse modo os resultados irão corresponder aos

resultados gerados pelos algoritmos meméticos. Por essa razão não se verifica diferença

entre os algoritmos mémeticos e o algoritmo MAGMA. De modo análogo podemos analisar

o comportamento dos algoritmos baseados na arquitetura AMHM.

Uma possível solução para esse problema é desenvolver uma metodologia para

estimar a sinergia que será gerada por diferentes metaheurísticas tradicionais. Isso pode

ser efetuado analisando o processamento das metaheurísticas tradicionais nas diferentes

base de dados de modo que se espera que a sinergia seja proporcional a quantidade de

melhores resultados em diferentes bases de dados, isto é, espera-se que as metaheurísticas

tradicionais apresentem melhores resultados em bases de dados diferentes e que desse

modo a sinergia seja maximizada.

Efetuamos a comparação dos resultados das meta-heurísticas tradicionais em

relação as meta-heurísticas híbridas nos contextos mono e multiobjetivo. No contexto

mono-objetivo verificamos que os testes estatísticos falham em identificar uma diferença

estatística entre os melhores resultados. Ou seja, eles apresentam uma performance similar

avaliada pelo erro percentual de classificação. No entanto, existem diferenças entre alguns

algoritmos, por exemplo, o GRASP, neste caso todos os algoritmos híbridos apresentaram
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melhor performance em termos de acurácia. No contexto multiobjetivo efetuamos uma

comparação em diferentes cenários assim como nas metaheuríticas tradicionais. Na maioria

dos casos não se obteve uma diferença estatística significativa com exceção do indicador de

hypervolume. No entanto, os seus resultados em conjunto com as outras métricas não são

significativos. Além disso, verificamos que o algoritmo AMHM_LS (EM) se diferencia do

ACO (EB). O primeiro indicador de que as meta-heurísticas híbridas podem apresentar

melhores resultados que as tradicionais. No entanto, esse é um resultado isolado e apenas

mostra o potencial das meta-heurísticas híbridas.

Comparamos os algoritmos da arquitetura AMHM utilizando somente meta-

heurísticas baseadas em trajetória com usando somente populacionais no contexto mono

e multiobjetivo. A resposta foi a mesma para os dois contextos: os testes estatísticos

falharam em identificar uma diferença estatística entre os algoritmos.

Supomos que isso ocorra devido as características dos resultados das metaheurísticas

tradicionais, isto é, muitas das metaheurísticas tradicionais não apresentaram diferenças

significativas entre si. Assim, mesmo dividindo as metaheurísticas em dois grupos distintos

temos que os melhores resultados de cada grupo não são estatisticamente diferentes entre

si. Desse modo, proporciona as metaheurísticas híbridas gerar sinergias em cada grupo

gerando resultados não estatisticamente diferentes. Ou seja, comparando as melhores

metaheurísticas tradicionais baseadas em trajetória com as melhores metaheurísticas

populacionais não identificamos diferenças estaticamente significativas e ao combina-las

nas metaheurísticas híbridas obtemos resultados similares não estatisticamente diferentes.

Por fim, efetuamos uma comparação dos algoritmos híbridos com as técnicas

clássicas. Verificamos que o algoritmo MAGMA se diferencia com melhores resultados em

todos os casos e que o AMHM_LS se diferencia somente em relação a geração randômica.

Isso é natural de se supor já que as metaheurísticas híbridas são compostas pelas

metaheurísticas tradicionais que por sua vez apresentam resultados melhores que as técnicas

clássicas.

Como resultado do melhor conjunto de objetivos verificamos que a utilização dos

objetivos de otimização de boa e má diversidade auxiliam a gerar comitês tão acurados

quanto otimizar somente o erro de classificação, isto é, esse auxílio só ocorre quando as

medidas de diversidade são otimizadas em conjunto com o erro de classificação. Verificamos

também que otimizar somente a má diversidade ou somente a boa diversidade gerar comitês

de acurácia estatisticamente inferior que otimizar somente o erro de classificação, portanto,

não indicamos a substituição do erro de classificação como objetivo de otimização pelas

medidas de boa ou má diversidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou um estudo empírico de otimização meta-heurística em

comitês de classificação de padrões fazendo uso das medidas de boa e má diversidade. O

estudo apresenta diversos resultados como:

1. A escolha das soluções iniciais podem se realizadas por um processo em que se-

leciona as quantidades dos tipos de classificadores base de modo igual ou através

de um processo utilizando meta-aprendizado sem perda de desempenho do erro de

classificação;

2. As quantidades de classificadores base foi avaliada entre 10, 15 e 30 classificadores

base sendo quando considerado o erro de classificação os melhores resultados são

obtidos com a quantidade de 10 classificadores base;

3. No contexto mono-objetivo temos que os algoritmos MTS, GRASP, PSO, VNS,

Memético, ILS e MS apresentam melhores resultados quando otimizam o erro de

classificação.

4. Para o algoritmo NSGA-II o melhor resultado mono-objetivo é obtido quando

otimizado o erro e a má diversidade e para os algoritmos ACO e Simulated Annealing

o erro e a boa diversidade.

5. As técnicas de otimização apresentam melhores resultados que os algoritmos clássicos

de seleção randômica de atributos, Bagging e Boosting;

6. Comparamos os algoritmos híbridos e tradicionais nos contextos mono e multi-

objetivos e não identificamos diferenças significativa com exceção dos algoritmos

AMHM_LS (EM) e ACO (EB).

7. Comparamos os algoritmos da arquitetura híbrida AMHM utilizando somente algo-

ritmos baseados em trajetória e populacionais e obtivemos que não há diferença nos

resultados.

8. O algoritmo MAGMA apresenta melhores resultados que as técnicas tradicionais.

9. O uso de arquiteturas híbridas não apresenta melhores resultados que usar as técnicas

de meta-heurísticas tradicionais.

Em relação aos objetivos deste trabalho verificamos que o uso das medidas de boa

e má diversidade, como um dos objetivos de otimização no processo de construção de
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comitês de classificação, produz comitês mais acurados que comitês construídos sem o

emprego das medidas. Isso se verifica no caso das meta-heurísticas AMHM_LS, NSGA-II,

ACO e Simulated Annealing que apresentam melhores resultados quando otimizam o erro

e a má diversidade ou o erro e a boa diversidade respectivamente.

Como trabalhos futuros podemos citar a utilização de outras técnicas de otimização

como otimização por colônia de abelhas, Harmony Search, algoritmos Transgenéticos

entre outros. Isso também aumenta a possibilidades de algoritmos de otimização das

meta-heurísticas híbridas.

———————————————————-
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APÊNDICE A – TABELAS DE

RESULTADOS

Tabela A.0.1 – Erro percentual médio de classificação.

MTS 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1472 0.1684 0.2096 0.158 0.1488 0.1434 0.1454

2 0.0114 0.019 0.0708 0.0102 0.0124 0.0102 0.0136

3 0.2788 0.291 0.3628 0.3054 0.2854 0.2966 0.3032

4 0.2164 0.265 0.2638 0.2124 0.204 0.2526 0.2256

5 0.2492 0.2678 0.3284 0.2358 0.2738 0.2718 0.2378

6 0.1304 0.1882 0.22 0.1425 0.12 0.1568 0.1306

7 0.0852 0.0942 0.1238 0.0762 0.0826 0.0954 0.0838

8 0.0238 0.074 0.0677 0.018 0.0172 0.0266 0.0672

9 0.2648 0.3066 0.3428 0.2896 0.3202 0.2726 0.3066

10 0.0524 0.0922 0.0824 0.041 0.0386 0.0658 0.0306

11 0.0606 0.062 0.07 0.0567 0.0564 0.0766 0.073

12 0.186 0.19 0.208 0.163 0.175 0.201 0.188

13 0.0488 0.2674 0.2384 0.0846 0.0652 0.164 0.0624

14 0.0036 0.0248 0.0108 0 0.0108 0.0072 0.0072

15 0.0444 0.0728 0.0752 0.0394 0.0496 0.0676 0.0568

16 0.054 0.0662 0.0752 0.0755 0.0718 0.0986 0.0582

17 0.2758 0.2978 0.286 0.277 0.276 0.2748 0.2792

18 0.024 0.0418 0.089 0.0358 0.0436 0.0514 0.0378

19 0.0513 0.042 0.0424 0.0356 0.0368 0.0534 0.0414

20 0.0214 0.0494 0.1152 0.0284 0.0192 0.0228 0.0496

21 0.1744 0.1934 0.2104 0.196 0.185 0.1946 0.1778

22 0.1102 0.12 0.1732 0.163 0.1434 0.1698 0.0766

23 0.0332 0.0634 0.0666 0.0466 0.0966 0.1068 0.0332

24 0.0226 0.0244 0.0248 0.0242 0.0262 0.024 0.0356

25 0.0184 0.024 0.0216 0.0208 0.0362 0.028 0.02

26 0.0848 0.037 0.024 0.041 0.0478 0.0786 0.0898



172 APÊNDICE A. APÊNDICE A - TABELAS DE RESULTADOS

Tabela A.0.2 – Erro percentual médio de classificação.

NGSA 2 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1412 0.1747 0.1662 0.1454 0.1382 0.1472 0.1382

2 0.0122 0.027 0.0292 0.0136 0.011 0.0178 0.0134

3 0.26 0.3052 0.406 0.2536 0.2528 0.2734 0.2542

4 0.236 0.303 0.3145 0.232 0.2256 0.2382 0.2268

5 0.2454 0.2868 0.315 0.2414 0.2568 0.2604 0.2548

6 0.1313 0.172 0.1972 0.1366 0.1365 0.149 0.131

7 0.0878 0.1046 0.1354 0.0878 0.0876 0.0994 0.0864

8 0.0134 0.0388 0.0458 0.0088 0.0113 0.0154 0.01

9 0.2594 0.2932 0.2838 0.2572 0.2552 0.263 0.2574

10 0.0418 0.0634 0.058 0.0394 0.0422 0.0414 0.0408

11 0.0712 0.0843 0.0844 0.0742 0.07 0.0738 0.0636

12 0.198 0.217 0.2272 0.1845 0.19 0.177 0.186

13 0.0166 0.176 0.2934 0.014 0.0116 0.0636 0.0153

14 0 0.0178 0 0 0 0 0

15 0.0292 0.0823 0.0803 0.0263 0.031 0.0563 0.0353

16 0.057 0.081 0.0764 0.0585 0.0558 0.0606 0.0594

17 0.2726 0.2912 0.287 0.2704 0.2748 0.2758 0.2758

18 0.034 0.0496 0.0614 0.03 0.036 0.0456 0.034

19 0.019 0.0338 0.0526 0.0196 0.02 0.026 0.024

20 0.0202 0.0395 0.042 0.017 0.023 0.022 0.016

21 0.1596 0.3894 0.2284 0.1606 0.1568 0.165 0.1688

22 0 0.0834 0 0 0 0 0

23 0 0.1068 0 0 0 0 0

24 0.0178 0.0438 0.024 0.0204 0.0194 0.0198 0.0196

25 0.0096 0.028 0.0128 0.0064 0.0112 0.0128 0.008

26 0.0166 0.0858 0.0616 0.0166 0.014 0.0232 0.0164
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Tabela A.0.3 – Erro percentual médio de classificação.

ACO 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1202 0.1418 0.1548 0.1178 0.1167 0.1205 0.1166

2 0.009 0.0268 0.0146 0.0045 0.006 0.006 0.006

3 0.2484 0.2954 0.428 0.2452 0.243 0.2632 0.2502

4 0.2136 0.291 0.294 0.2092 0.2226 0.2255 0.2092

5 0.2336 0.2678 0.3132 0.2226 0.2206 0.2282 0.224

6 0.1298 0.1548 0.175 0.1333 0.1305 0.1332 0.131

7 0.0826 0.1034 0.1262 0.08 0.0734 0.0805 0.0773

8 0.0088 0.0126 0.0103 0.0085 0.0092 0.0105 0.0078

9 0.2422 0.286 0.2876 0.2286 0.2288 0.236 0.224

10 0.0226 0.0484 0.0368 0.022 0.023 0.026 0.0244

11 0.046 0.071 0.065 0.048 0.0476 0.0506 0.0468

12 0.192 0.207 0.2636 0.185 0.191 0.1903 0.1895

13 0.0112 0.1125 0.075 0.007 0.0106 0.0078 0.0176

14 0 0.0178 0.0072 0 0 0 0

15 0.016 0.0607 0.0605 0.0143 0.0137 0.0155 0.016

16 0.0618 0.0738 0.0825 0.0593 0.0644 0.063 0.0624

17 0.28 0.3012 0.286 0.2836 0.3003 0.2848 0.286

18 0.022 0.038 0.0398 0.02 0.02 0.018 0.018

19 0.043 0.0204 0.034 0.029 0.0323 0.025 0.0287

20 0.0092 0.0193 0.0253 0.0088 0.008 0.0115 0.011

21 0.186 0.1912 0.2184 0.1778 0.1908 0.1856 0.182

22 0.2667 0.05 0 0.1415 0.089 0.11 0.225

23 0.0734 0.0387 0.0553 0.078 0.0293 0.0835 0.022

24 0 0.0768 0.0000 0 0 0.0917 0.1500

25 0.0088 0.0708 0.0415 0.0088 0.0088 0.0835 0.0220

26 0 0 0 0 0 0 0
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Tabela A.0.4 – Erro percentual médio de classificação.

GRASP 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.107 0.134 0.1638 0.1137 0.113 0.1228 0.1136

2 0.0048 0.018 0.0448 0.0048 0.007 0.0058 0.006

3 0.2528 0.293 0.3015 0.2584 0.2504 0.2704 0.2598

4 0.2073 0.267 0.3722 0.2146 0.227 0.2395 0.225

5 0.2226 0.2642 0.316 0.2206 0.2302 0.236 0.23

6 0.126 0.1544 0.1594 0.132 0.1296 0.1345 0.1328

7 0.0772 0.0965 0.1262 0.08 0.0814 0.082 0.0788

8 0.006 0.0143 0.0128 0.009 0.0098 0.0112 0.0092

9 0.225 0.2668 0.3168 0.2362 0.2306 0.2498 0.2402

10 0.021 0.03 0.0748 0.0222 0.0215 0.022 0.023

11 0.0443 0.0615 0.0573 0.0485 0.0444 0.0484 0.0488

12 0.1782 0.203 0.308 0.1833 0.187 0.194 0.1895

13 0.0387 0.0604 0.0387 0.0615 0.0604 0.0273 0.071

14 0 0.0176 0.0422 0 0 0 0

15 0.011 0.037 0.1235 0.0142 0.0137 0.03 0.016

16 0.0576 0.0668 0.0914 0.06 0.0618 0.062 0.0612

17 0.266 0.3102 0.286 0.2693 0.268 0.277 0.278

18 0.02 0.0418 0.063 0.022 0.024 0.028 0.026

19 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293 0.0293

20 0.008 0.02 0.0237 0.0088 0.008 0.012 0.008

21 0.163 0.1842 0.181 0.1764 0.1796 0.171 0.1768

22 0.0068 0.1602 0 0.0068 0.0134 0.02 0.0168

23 0.017 0.05 0.1810 0.0085 0.017 0.0083 0.0766

24 0.0204 0.1602 0.0000 0.0200 0.0068 0.0134 0.0168

25 0.004 0.0500 0.012 0.0093 0.0170 0.0093 0.012

26 0.0135 0.0135 0.0120 0.0093 0.0093 0.0093 0.0120
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Tabela A.0.5 – Erro percentual médio de classificação.

PSO 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.107 0.2798 0.2858 0.116 0.1145 0.1615 0.128

2 0 0.1688 0.1696 0.006 0.0043 0.0085 0.006

3 0.2724 0.3224 0.3702 0.2648 0.2608 0.3218 0.254

4 0.1844 0.3107 0.4124 0.1923 0.2013 0.2444 0.2345

5 0.2058 0.2622 0.3602 0.2058 0.2188 0.2358 0.219

6 0.1338 0.2042 0.3087 0.1328 0.1262 0.1605 0.1298

7 0.0504 0.1164 0.1574 0.0648 0.0592 0.1053 0.079

8 0.01 0.0526 0.1496 0.0104 0.0084 0.0226 0.0098

9 0.2 0.3448 0.3694 0.2212 0.2304 0.2742 0.2248

10 0.0232 0.1093 0.0758 0.028 0.027 0.062 0.0253

11 0.0544 0.0798 0.0784 0.0602 0.0536 0.0708 0.0542

12 0.168 0.216 0.2484 0.177 0.182 0.1745 0.178

13 0.0178 0.3278 0.6038 0.0305 0.0216 0.0915 0.0222

14 0 0.0246 0.0282 0 0 0 0

15 0.011 0.0898 0.1616 0.015 0.0126 0.0705 0.0307

16 0.065 0.1118 0.1682 0.067 0.0618 0.0608 0.0628

17 0.2418 0.3215 0.309 0.2518 0.2594 0.2758 0.2716

18 0.006 0.083 0.3446 0.016 0.014 0.0892 0.026

19 0.0184 0.0406 0.0588 0.0144 0.017 0.0252 0.0148

20 0.0126 0.125 0.2608 0.0102 0.0148 0.125 0.0153

21 0.1666 0.2756 0.2022 0.1686 0.1764 0.2066 0.1764

22 0.01 0.1534 0.0434 0 0 0.1366 0.01

23 0 0.05 0 0 0.0034 0 0.0066

24 0.0186 0.0278 0.0242 0.0212 0.0206 0.0222 0.0208

25 0.0072 0.0184 0.0192 0.0088 0.0104 0.012 0.0104

26 0.0164 0.16 0.0342 0.0134 0.016 0.0228 0.0164
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Tabela A.0.6 – Erro percentual médio de classificação.

VNS 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1166 0.199 0.3138 0.1166 0.1184 0.1415 0.119

2 0.007 0.128 0.0966 0.006 0.0048 0.059 0.0058

3 0.2434 0.3075 0.3644 0.268 0.2554 0.2908 0.2566

4 0.196 0.2988 0.4042 0.203 0.1907 0.2276 0.207

5 0.2116 0.3188 0.3548 0.2058 0.217 0.232 0.2226

6 0.1236 0.1866 0.2804 0.1203 0.1215 0.191 0.1308

7 0.0648 0.138 0.1946 0.0698 0.0648 0.0954 0.0748

8 0.005 0.0368 0.1258 0.0072 0.0078 0.0148 0.0074

9 0.223 0.3446 0.4228 0.229 0.227 0.2574 0.2288

10 0.0256 0.3004 0.1526 0.0248 0.0258 0.032 0.0266

11 0.0494 0.0804 0.085 0.0513 0.0544 0.0602 0.0505

12 0.175 0.1857 0.284 0.177 0.1645 0.176 0.176

13 0.006 0.2215 0.4558 0.0566 0.0264 0.236 0.0292

14 0 0.021 0.1758 0 0 0 0

15 0.011 0.2738 0.1082 0.015 0.013 0.0452 0.0095

16 0.0524 0.0725 0.149 0.0546 0.054 0.0612 0.0604

17 0.2526 0.2914 0.287 0.2442 0.2616 0.273 0.2582

18 0.01 0.188 0.0874 0.01 0.014 0.02 0.014

19 0.0293 0.0195 0.0195 0.0195 0.056 0.038 0.0465

20 0.01 0.2583 0.1942 0.013 0.0095 0.1068 0.0083

21 0.1648 0.1706 0.3136 0.1624 0.1664 0.1812 0.1688

22 0 0.05 0.1466 0.0168 0.0066 0.0534 0.0266

23 0.0268 0.0553 0 0.0034 0 0 0.0266

24 0.0232 0.0500 0.1466 0.0534 0.0168 0.0066 0.0266

25 0.0053 0.012 0.013 0.012 0.012 0.0173 0.008

26 0.0092 0.0120 0.0130 0.0173 0.016 0.0120 0.0275
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Tabela A.0.7 – Erro percentual médio de classificação.

Simulated Annealing 10 Classificadores

1 0.1138 0.2165 0.3264 0.1154 0.116 0.1376 0.1167

2 0.0036 0.1214 0.006 0.0058 0.0048 0.004 0.002

3 0.2398 0.41 0.5728 0.2422 0.2434 0.3374 0.2408

4 0.194 0.294 0.49 0.1943 0.1922 0.2268 0.194

5 0.1935 0.2908 0.3906 0.2094 0.2076 0.2528 0.217

6 0.1238 0.2012 0.445 0.1228 0.1253 0.1584 0.1284

7 0.0624 0.121 0.1675 0.065 0.065 0.1 0.0608

8 0.005 0.0454 0.163 0.0044 0.004 0.0144 0.0048

9 0.2212 0.3484 0.4934 0.225 0.223 0.2648 0.2266

10 0.0225 0.1095 0.306 0.025 0.023 0.044 0.022

11 0.0468 0.0766 0.085 0.046 0.0476 0.0795 0.0465

12 0.169 0.1995 0.2395 0.168 0.1695 0.178 0.171

13 0.0068 0.7683 0.9545 0.0078 0.006 0.211 0.0064

14 0 0.0842 0.0072 0 0 0 0

15 0.0125 0.0848 0.1512 0.0138 0.013 0.056 0.011

16 0.0528 0.1052 0.2332 0.05 0.0528 0.0582 0.0546

17 0.2518 0.2692 0.309 0.2518 0.2494 0.2646 0.255

18 0.01 0.1784 0.1544 0.01 0.012 0.02 0.01

19 0.0108 0.03 0.061 0.012 0.0132 0.0238 0.0128

20 0.0086 0.2098 0.648 0.0088 0.0074 0.192 0.008

21 0.1572 0.3244 0.485 0.1538 0.1598 0.248 0.1574

22 0 0.25 0.1666 0 0 0 0

23 0 0.3234 0.1466 0 0 0 0

24 0.0212 0.03 0.0218 0.0198 0.0212 0.0406 0.0234

25 0.008 0.0806 0.0128 0.008 0.0088 0.0128 0.0072

26 0.0196 0.109 0.0592 0.0182 0.0214 0.061 0.0224
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Tabela A.0.8 – Erro percentual médio de classificação.

Memético 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.116 0.1908 0.1543 0.128 0.1205 0.137 0.138

2 0.0045 0.0168 0.0265 0.006 0.0058 0.0085 0.0068

3 0.2478 0.2916 0.3548 0.2454 0.2445 0.2732 0.254

4 0.1803 0.2804 0.2556 0.1985 0.203 0.2102 0.2075

5 0.217 0.247 0.316 0.2168 0.217 0.2302 0.2332

6 0.1186 0.1834 0.1552 0.1272 0.124 0.1383 0.1278

7 0.0618 0.0982 0.159 0.071 0.0648 0.0873 0.0725

8 0.0046 0.0374 0.0672 0.0068 0.0074 0.011 0.009

9 0.2268 0.2762 0.3656 0.2335 0.2306 0.244 0.2364

10 0.0253 0.0473 0.033 0.0333 0.0333 0.0348 0.0343

11 0.051 0.0774 0.0866 0.0632 0.0533 0.0692 0.0634

12 0.163 0.1957 0.2586 0.17 0.168 0.176 0.176

13 0.01 0.2354 0.3898 0.013 0.01 0.0735 0.0128

14 0 0.0108 0.0108 0 0 0 0

15 0.0095 0.0724 0.053 0.019 0.0176 0.0522 0.0238

16 0.0483 0.0678 0.112 0.0534 0.0534 0.0555 0.0522

17 0.25 0.3243 0.286 0.2628 0.2694 0.2714 0.2713

18 0.0067 0.0425 0.0768 0.022 0.015 0.02 0.0233

19 0.021 0.0464 0.0483 0.02 0.0212 0.028 0.0172

20 0.0086 0.0292 0.0745 0.0103 0.0116 0.015 0.013

21 0.1586 0.2396 0.254 0.1652 0.1646 0.173 0.168

22 0 0.1634 0 0.0034 0 0 0.0034

23 0 0.14 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0 0

25 0.0088 0.0748 0.012 0.0104 0.0096 0.0128 0.0096

26 0 0.0852 0 0 0 0.019 0
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Tabela A.0.9 – Erro percentual médio de classificação.

ILS 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1154 0.1882 0.2924 0.128 0.1325 0.1684 0.218

2 0.0056 0.0827 0.0942 0.0092 0.0114 0.0648 0.0045

3 0.246 0.3034 0.412 0.2596 0.2742 0.311 0.2888

4 0.1888 0.3012 0.3928 0.237 0.214 0.3196 0.271

5 0.2134 0.2698 0.3604 0.234 0.2322 0.2416 0.2116

6 0.1162 0.1992 0.3096 0.1423 0.1428 0.1413 0.152

7 0.0492 0.1262 0.1662 0.0696 0.0876 0.0942 0.08

8 0.008 0.0257 0.1158 0.0428 0.025 0.0548 0.038

9 0.2174 0.347 0.3808 0.286 0.263 0.3086 0.2972

10 0.0232 0.0686 0.115 0.0476 0.0346 0.0597 0.098

11 0.0636 0.0753 0.0732 0.0754 0.0718 0.0688 0.0735

12 0.163 0.195 0.2888 0.183 0.1745 0.174 0.187

13 0.0095 0.945 0.2432 0.12 0.0244 0.4828 0.06

14 0 0.0388 0.102 0.0036 0 0 0

15 0.0115 0.0714 0.119 0.024 0.0196 0.0904 0.0577

16 0.049 0.1055 0.1238 0.058 0.0552 0.0678 0.0672

17 0.2504 0.3144 0.297 0.2484 0.2704 0.2704 0.2636

18 0.016 0.0754 0.0594 0.0225 0.0416 0.1366 0.0418

19 0.0290 0.0290 0.0290 0.0477 0.0405 0.3417 0.0415

20 0.0115 0.1278 0.17 0.0492 0.0218 0.0178 0.005

21 0.1616 0.1956 0.28 0.16 0.1752 0.1768 0.1746

22 0.0834 0.0868 0.0998 0.0068 0.0266 0.0468 0.0066

23 0.0298 0.0434 0.1734 0.02 0.1232 0.0266 0.0234

24 0.0236 0.0282 0.0244 0.0276 0.0252 0.0322 0.021

25 0.02 0.0306 0.0184 0.0208 0.0338 0.0208 0.0224

26 0.0612 0.0454 0.0504 0.0604 0.0826 0.022 0.0786



180 APÊNDICE A. APÊNDICE A - TABELAS DE RESULTADOS

Tabela A.0.10 – Erro percentual médio de classificação.

MS 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1167 0.1912 0.2016 0.113 0.1198 0.1363 0.1198

2 0.0024 0.1293 0.1752 0.0036 0.0068 0.009 0.006

3 0.2413 0.3203 0.3498 0.2512 0.293 0.3166 0.2616

4 0.19 0.3206 0.3466 0.2082 0.2022 0.2372 0.2085

5 0.217 0.2924 0.3434 0.2172 0.2188 0.2188 0.231

6 0.1175 0.196 0.2083 0.1308 0.124 0.1357 0.1293

7 0.0582 0.134 0.1356 0.076 0.0713 0.1004 0.0693

8 0.013 0.0705 0.059 0.0074 0.0134 0.0128 0.01

9 0.221 0.3028 0.379 0.2326 0.2212 0.2706 0.2288

10 0.0215 0.085 0.1108 0.0253 0.0272 0.042 0.025

11 0.046 0.0722 0.078 0.05 0.048 0.0586 0.0518

12 0.169 0.199 0.284 0.172 0.1608 0.193 0.177

13 0.0137 0.5655 0.4603 0.036 0.0245 0.6064 0.0324

14 0 0.1192 0.0318 0 0 0 0

15 0.0104 0.091 0.111 0.015 0.0152 0.0305 0.0142

16 0.0502 0.0776 0.134 0.0577 0.058 0.0618 0.0558

17 0.2528 0.31 0.2882 0.2562 0.2694 0.266 0.2594

18 0.014 0.1028 0.277 0.014 0.012 0.026 0.018

19 0.0199 0.0525 0.0610 0.061 0.0375 0.044 0.0377

20 0.0065 0.2134 0.104 0.0095 0.0087 0.0658 0.0114

21 0.159 0.246 0.3533 0.1594 0.1686 0.1718 0.1738

22 0.1915 0.2167 0.1915 0 0.05 0.0202 0.0534

23 0.0665 0.1036 0 0.01 0.033 0 0

24 0.0202 0.2432 0.2330 0.0000 0.0417 0.0668 0.0583

25 0.0048 0.04 0.0085 0.012 0.0128 0.018 0.016

26 0.0132 0.0400 0.0132 0.0305 0.0128 0.111 0.0160
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Tabela A.0.11 – Erro percentual médio de classificação.

AMHM 10 Classificadores

1 0.1082 0.3174 0.197 0.1094 0.1172 0.1178 0.1154

2 0.0012 0.0392 0.0394 0.0012 0.0024 0.0068 0

3 0.2644 0.3482 0.4302 0.2592 0.2678 0.3026 0.254

4 0.2238 0.332 0.4164 0.2278 0.2372 0.2556 0.2414

5 0.1888 0.6962 0.332 0.2002 0.2172 0.2224 0.2152

6 0.127 0.2032 0.2232 0.1256 0.143 0.149 0.1342

7 0.0596 0.116 0.1352 0.048 0.052 0.0864 0.048

8 0.0106 0.0506 0.0758 0.0124 0.0096 0.0114 0.0104

9 0.192 0.2838 0.3962 0.198 0.2306 0.2326 0.227

10 0.028 0.0924 0.1416 0.029 0.0244 0.0428 0.0332

11 0.0598 0.0806 0.085 0.0572 0.0522 0.0736 0.059

12 0.193 0.206 0.225 0.187 0.196 0.186 0.201

13 0.0252 0.1728 0.4238 0.0216 0.0336 0.228 0.018

14 0 0.2108 0.035 0 0 0 0

15 0.025 0.2668 0.1208 0.0266 0.0392 0.0446 0.0364

16 0.0634 0.0856 0.1196 0.0616 0.0636 0.0658 0.0592

17 0.2445 0.2819 0.2981 0.243 0.268 0.266 0.2682

18 0.005 0.1862 0.0686 0.004 0.006 0.024 0.01

19 0.0189 0.131 0.0605 0.0212 0.017 0.029 0.018

20 0.0185 0.2027 0.2652 0.0172 0.0198 0.1462 0.0174

21 0.1776 0.2372 0.205 0.1656 0.1732 0.188 0.1738

22 0.0168 0.1066 0.0534 0.0134 0.0134 0.0302 0.01

23 0.0034 0.083 0.017 0 0 0 0

24 0.018 0.023 0.022 0.015 0.019 0.02 0.018

25 0.0088 0.0232 0.0176 0.0088 0.008 0.0104 0.0104

26 0.0198 0.0488 0.0758 0.017 0.0154 0.0372 0.0136
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Tabela A.0.12 – Erro percentual médio de classificação.

AMHM_LS 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1082 0.4906 0.2012 0.1052 0.1154 0.1184 0.1202

2 0 0.0652 0.009 0.0012 0.0012 0.0078 0

3 0.2552 0.3238 0.4138 0.2588 0.26 0.3044 0.2664

4 0.2246 0.4496 0.4454 0.2318 0.2434 0.2536 0.2328

5 0.1944 0.2304 0.3432 0.1928 0.2244 0.2264 0.215

6 0.1214 0.1792 0.1822 0.129 0.134 0.1508 0.1344

7 0.044 0.0982 0.1898 0.049 0.049 0.0736 0.0556

8 0.0104 0.229 0.1498 0.0128 0.0126 0.0158 0.0108

9 0.2002 0.2954 0.3602 0.196 0.2308 0.227 0.2288

10 0.0232 0.0896 0.1482 0.0262 0.0304 0.045 0.0264

11 0.0554 0.2536 0.085 0.0562 0.0604 0.074 0.0576

12 0.191 0.211 0.212 0.202 0.194 0.195 0.196

13 0.017 0.427 0.6254 0.016 0.0166 0.2362 0.0218

14 0 0.0072 0 0 0 0 0

15 0.0164 0.0722 0.0798 0.0576 0.0234 0.0484 0.0334

16 0.0656 0.0934 0.1148 0.0604 0.0608 0.0668 0.065

17 0.2412 0.3554 0.3003 0.2384 0.2584 0.2655 0.2738

18 0.003 0.1861 0.1446 0.004 0.01 0.0309 0.004

19 0.017 0.1284 0.061 0.0162 0.0184 0.0276 0.0182

20 0.011 0.2434 0.1689 0.0184 0.018 0.1213 0.0196

21 0.1744 0.2036 0.2434 0.1712 0.175 0.1788 0.1758

22 0.0034 0.1136 0.0234 0.0102 0.0268 0.0066 0.0034

23 0 0.017 0 0 0 0 0

24 0.018 0.048 0.018 0.017 0.019 0.022 0.016

25 0.0096 0.0232 0.0128 0.0096 0.0112 0.0112 0.0096

26 0.0168 0.1552 0.1076 0.0236 0.0138 0.028 0.0134
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Tabela A.0.13 – Erro percentual médio de classificação.

AMHM_P 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1088 0.1538 0.2042 0.107 0.1166 0.1244 0.1166

2 0.0012 0.0842 0.064 0.0012 0 0.0114 0

3 0.2582 0.336 0.4316 0.2586 0.2612 0.2612 0.256

4 0.2196 0.462 0.3876 0.2444 0.2288 0.271 0.2484

5 0.1926 0.2812 0.3226 0.1946 0.215 0.2246 0.2172

6 0.131 0.2004 0.2934 0.1286 0.1362 0.146 0.1374

7 0.0544 0.3162 0.1446 0.0478 0.0492 0.071 0.0466

8 0.0098 0.0348 0.1564 0.012 0.0098 0.021 0.0112

9 0.1862 0.3258 0.3276 0.1904 0.2326 0.2308 0.2268

10 0.0294 0.096 0.1266 0.0314 0.024 0.0372 0.0248

11 0.0498 0.0732 0.085 0.06 0.0604 0.064 0.0614

12 0.189 0.3476 0.2434 0.187 0.195 0.202 0.191

13 0.0178 0.3038 0.671 0.0106 0.0196 0.1904 0.013

14 0 0.0108 0.0246 0 0 0 0

15 0.0348 0.45 0.139 0.0304 0.0354 0.0364 0.0412

16 0.0646 0.086 0.1384 0.0644 0.0618 0.068 0.0612

17 0.2493 0.495 0.2865 0.2516 0.2628 0.2695 0.2746

18 0.002 0.2207 0.0962 0.004 0.004 0.0259 0.006

19 0.0197 0.0306 0.061 0.0178 0.0158 0.0303 0.0184

20 0.0171 0.2069 0.2181 0.022 0.012 0.1489 0.0164

21 0.1684 0.203 0.2464 0.1728 0.1724 0.1866 0.1796

22 0.0068 0.0966 0.0534 0.01 0.0034 0.0034 0.0068

23 0 0.05 0 0 0 0 0

24 0.017 0.024 0.021 0.02 0.02 0.023 0.017

25 0.0112 0.0394 0.0104 0.0104 0.0104 0.0136 0.0088

26 0.0116 0.0922 0.137 0.0166 0.0136 0.047 0.0162
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Tabela A.0.14 – Erro percentual médio de classificação.

MAGMA 10 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.1064 0.6548 0.3876 0.1118 0.1106 0.1172 0.1112

2 0.0024 0.073 0.1642 0.006 0.0036 0.0048 0.006

3 0.2374 0.2904 0.431 0.2458 0.2508 0.264 0.254

4 0.2 0.2814 0.4042 0.203 0.21 0.2404 0.2172

5 0.206 0.3982 0.413 0.217 0.2114 0.2246 0.2152

6 0.1244 0.1842 0.3352 0.126 0.1288 0.1322 0.1256

7 0.0674 0.116 0.2384 0.0722 0.0684 0.0736 0.0698

8 0.0058 0.2366 0.011 0.007 0.0074 0.0088 0.007

9 0.2116 0.3122 0.5028 0.223 0.2116 0.2364 0.2176

10 0.021 0.484 0.1434 0.0218 0.021 0.0218 0.0214

11 0.043 0.2424 0.078 0.045 0.0444 0.0482 0.0448

12 0.1678 0.198 0.2908 0.176 0.181 0.192 0.181

13 0.0048 0.1374 0.1446 0.0128 0.0056 0.1792 0.0254

14 0 1 0.2596 0 0 0 0

15 0.011 0.0616 0.137 0.0104 0.011 0.015 0.0122

16 0.0506 0.0762 0.1018 0.0552 0.0546 0.0582 0.0588

17 0.2466 0.5192 0.3068 0.2494 0.2474 0.2628 0.2594

18 0 0.2851 0.397 0.01 0.008 0.0328 0.008

19 0.009 0.013 0.0403 0.0168 0.0156 0.0164 0.0182

20 0.004 0.2223 0.1538 0.0068 0.005 0.1163 0.0098

21 0.1678 0.1805 0.199 0.1662 0.1664 0.1726 0.1772

22 0.0034 0.2466 0.0582 0 0 0.0334 0.0034

23 0.0057 0.05 0.083 0 0 0 0.017

24 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182

25 0.0064 0.033 0.008 0.0104 0.0112 0.0144 0.0096

26 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 0.113 0.0135 0.0135
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Tabela A.0.15 – Erro percentual médio de classificação.

MTS 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.140 0.136 0.154 0.150 0.141 0.164 0.127

2 0.010 0.034 0.020 0.007 0.011 0.023 0.010

3 0.303 0.306 0.315 0.283 0.263 0.335 0.341

4 0.205 0.316 0.241 0.227 0.232 0.257 0.229

5 0.253 0.279 0.262 0.256 0.230 0.247 0.230

6 0.128 0.182 0.149 0.135 0.119 0.150 0.150

7 0.081 0.106 0.115 0.097 0.067 0.112 0.083

8 0.016 0.092 0.044 0.022 0.074 0.037 0.029

9 0.246 0.272 0.322 0.291 0.255 0.274 0.248

10 0.046 0.056 0.091 0.042 0.038 0.115 0.037

11 0.074 0.077 0.079 0.070 0.073 0.075 0.061

12 0.175 0.195 0.198 0.171 0.186 0.185 0.212

13 0.062 0.336 0.088 0.075 0.020 0.197 0.051

14 0.000 0.021 0.007 0.000 0.000 0.004 0.000

15 0.050 0.073 0.066 0.055 0.040 0.062 0.053

16 0.077 0.076 0.063 0.060 0.087 0.063 0.070

17 0.282 0.292 0.286 0.276 0.263 0.285 0.273

18 0.028 0.038 0.093 0.030 0.058 0.054 0.030

19 0.039 0.046 0.044 0.039 0.036 0.041 0.050

20 0.009 0.016 0.145 0.011 0.098 0.054 0.084

Tabela A.0.16 – Erro percentual médio de classificação.

NSGA-II 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.124 0.190 0.222 0.117 0.119 0.129 0.128

2 0.006 0.054 0.020 0.006 0.006 0.006 0.006

3 0.242 0.285 0.441 0.241 0.243 0.281 0.255

4 0.194 0.290 0.351 0.191 0.190 0.209 0.214

5 0.234 0.245 0.317 0.215 0.215 0.222 0.243

6 0.126 0.183 0.202 0.121 0.120 0.159 0.136

7 0.076 0.115 0.123 0.070 0.067 0.076 0.089

8 0.005 0.030 0.090 0.005 0.006 0.010 0.009

9 0.231 0.290 0.309 0.227 0.227 0.246 0.244

10 0.037 0.080 0.106 0.031 0.031 0.042 0.040

11 0.051 0.081 0.085 0.053 0.053 0.082 0.074

12 0.170 0.194 0.248 0.165 0.169 0.172 0.180

13 0.006 0.397 0.384 0.009 0.008 0.237 0.015

14 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.024 0.081 0.137 0.015 0.014 0.063 0.042

16 0.053 0.069 0.099 0.054 0.052 0.055 0.057

17 0.263 0.300 0.286 0.256 0.259 0.274 0.277

18 0.020 0.087 0.059 0.016 0.020 0.016 0.014

19 0.019 0.033 0.061 0.018 0.017 0.023 0.015

20 0.011 0.087 0.159 0.009 0.010 0.032 0.017
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Tabela A.0.17 – Erro percentual médio de classificação.

ACO 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.119 0.139 0.150 0.116 0.117 0.120 0.116

2 0.007 0.024 0.017 0.005 0.008 0.010 0.008

3 0.249 0.293 0.274 0.254 0.252 0.266 0.259

4 0.218 0.289 0.279 0.226 0.221 0.224 0.229

5 0.226 0.258 0.289 0.230 0.222 0.230 0.226

6 0.134 0.149 0.175 0.130 0.134 0.132 0.132

7 0.080 0.110 0.121 0.081 0.082 0.092 0.072

8 0.008 0.019 0.012 0.009 0.008 0.010 0.008

9 0.246 0.269 0.271 0.240 0.236 0.253 0.238

10 0.025 0.034 0.036 0.024 0.024 0.023 0.024

11 0.050 0.057 0.052 0.048 0.050 0.052 0.050

12 0.188 0.216 0.214 0.194 0.196 0.205 0.192

13 0.017 0.069 0.121 0.012 0.015 0.054 0.044

14 0.000 0.025 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.016 0.064 0.079 0.017 0.018 0.026 0.016

16 0.063 0.066 0.077 0.060 0.066 0.064 0.063

17 0.280 0.310 0.286 0.279 0.278 0.284 0.282

18 0.026 0.038 0.034 0.022 0.030 0.028 0.022

19 0.020 0.021 0.050 0.021 0.012 0.017 0.025

20 0.009 0.022 0.027 0.012 0.010 0.015 0.012

Tabela A.0.18 – Erro percentual médio de classificação.

GRASP 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.115 0.134 0.160 0.115 0.114 0.123 0.119

2 0.006 0.017 0.052 0.006 0.007 0.008 0.007

3 0.245 0.3115 0.3060 0.272 0.267 0.325 0.286

4 0.219 0.282 0.427 0.247 0.229 0.250 0.218

5 0.221 0.257 0.307 0.221 0.228 0.238 0.230

6 0.127 0.151 0.143 0.134 0.130 0.139 0.134

7 0.076 0.112 0.136 0.076 0.079 0.088 0.084

8 0.008 0.014 0.012 0.011 0.009 0.013 0.011

9 0.234 0.271 0.305 0.238 0.232 0.242 0.238

10 0.021 0.033 0.061 0.023 0.022 0.024 0.024

11 0.047 0.051 0.051 0.048 0.048 0.054 0.053

12 0.185 0.224 0.207 0.185 0.187 0.197 0.195

13 0.006 0.1265 0.029 0.045 0.096 0.096 0.054

14 0.000 0.007 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.012 0.048 0.096 0.014 0.024 0.042 0.017

16 0.059 0.066 0.072 0.064 0.064 0.062 0.064

17 0.273 0.301 0.299 0.279 0.277 0.280 0.280

18 0.024 0.032 0.063 0.028 0.022 0.028 0.026

19 0.0070 0.0180 0.0190 0.0205 0.0125 0.0210 0.0200

20 0.007 0.021 0.032 0.009 0.010 0.010 0.010
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Tabela A.0.19 – Erro percentual médio de classificação.

PSO 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.118 0.194 0.298 0.119 0.117 0.129 0.120

2 0.005 0.076 0.153 0.009 0.004 0.035 0.006

3 0.261 0.328 0.471 0.256 0.254 0.281 0.259

4 0.220 0.311 0.400 0.226 0.186 0.232 0.219

5 0.202 0.262 0.340 0.217 0.217 0.268 0.215

6 0.137 0.231 0.215 0.142 0.137 0.144 0.137

7 0.056 0.134 0.152 0.071 0.062 0.115 0.075

8 0.010 0.033 0.116 0.011 0.009 0.013 0.011

9 0.221 0.312 0.449 0.223 0.229 0.238 0.229

10 0.047 0.098 0.104 0.032 0.032 0.035 0.037

11 0.057 0.068 0.085 0.055 0.056 0.072 0.061

12 0.189 0.213 0.219 0.198 0.192 0.176 0.188

13 0.016 0.450 0.439 0.010 0.016 0.265 0.016

14 0.000 0.021 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.044 0.085 0.075 0.023 0.037 0.046 0.036

16 0.061 0.093 0.106 0.063 0.062 0.064 0.064

17 0.238 0.292 0.289 0.256 0.262 0.267 0.263

18 0.006 0.103 0.305 0.014 0.010 0.052 0.016

19 0.018 0.032 0.061 0.019 0.018 0.023 0.014

20 0.015 0.154 0.120 0.016 0.019 0.143 0.012

Tabela A.0.20 – Erro percentual médio de classificação.

VNS 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.120 0.192 0.267 0.120 0.117 0.136 0.123

2 0.006 0.117 0.165 0.007 0.002 0.010 0.008

3 0.258 0.3100 0.565 0.315 0.261 0.328 0.281

4 0.201 0.262 0.379 0.208 0.196 0.227 0.203

5 0.211 0.306 0.370 0.215 0.217 0.228 0.219

6 0.127 0.225 0.205 0.136 0.128 0.141 0.134

7 0.069 0.109 0.170 0.068 0.068 0.099 0.063

8 0.018 0.126 0.083 0.054 0.007 0.024 0.018

9 0.231 0.339 0.438 0.240 0.236 0.238 0.225

10 0.030 0.071 0.111 0.032 0.026 0.042 0.033

11 0.062 0.0830 0.050 0.055 0.054 0.068 0.059

12 0.167 0.203 0.256 0.175 0.178 0.184 0.173

13 0.136 0.690 0.760 0.057 0.075 0.566 0.028

14 0.000 0.060 0.081 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.019 0.061 0.137 0.024 0.019 0.074 0.026

16 0.054 0.075 0.074 0.069 0.058 0.058 0.056

17 0.256 0.308 0.286 0.259 0.265 0.266 0.259

18 0.016 0.141 0.149 0.022 0.016 0.036 0.020

19 0.0130 0.0380 0.0610 0.0530 0.0380 0.0270 0.061

20 0.009 0.076 0.203 0.017 0.014 0.204 0.012
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Tabela A.0.21 – Erro percentual médio de classificação.

Simulated Annealing 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.115 0.207 0.413 0.118 0.116 0.141 0.116

2 0.006 0.136 0.006 0.005 0.004 0.006 0.005

3 0.243 0.344 0.578 0.240 0.239 0.326 0.245

4 0.190 0.312 0.490 0.193 0.193 0.211 0.194

5 0.213 0.279 0.407 0.215 0.211 0.243 0.211

6 0.123 0.210 0.445 0.122 0.127 0.162 0.124

7 0.065 0.130 0.206 0.065 0.065 0.108 0.068

8 0.005 0.062 0.163 0.005 0.006 0.006 0.005

9 0.227 0.313 0.581 0.221 0.229 0.242 0.223

10 0.025 0.114 0.306 0.023 0.024 0.026 0.023

11 0.047 0.073 0.085 0.047 0.046 0.070 0.047

12 0.166 0.215 0.237 0.170 0.168 0.176 0.168

13 0.005 0.597 0.953 0.009 0.007 0.531 0.007

14 0.000 0.070 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.014 0.081 0.185 0.016 0.014 0.043 0.015

16 0.054 0.099 0.251 0.053 0.053 0.056 0.051

17 0.254 0.293 0.286 0.255 0.254 0.259 0.254

18 0.012 0.109 0.143 0.014 0.010 0.028 0.018

19 0.013 0.028 0.061 0.014 0.019 0.025 0.014

20 0.007 0.195 0.648 0.008 0.007 0.162 0.009

Tabela A.0.22 – Erro percentual médio de classificação.

Memético 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.127 0.207 0.251 0.125 0.126 0.144 0.130

2 0.007 0.131 0.091 0.008 0.007 0.015 0.009

3 0.244 0.350 0.541 0.259 0.248 0.289 0.254

4 0.192 0.342 0.267 0.200 0.203 0.213 0.203

5 0.228 0.302 0.319 0.232 0.236 0.247 0.228

6 0.126 0.194 0.237 0.130 0.133 0.149 0.133

7 0.071 0.147 0.147 0.076 0.071 0.097 0.088

8 0.007 0.040 0.163 0.008 0.008 0.010 0.007

9 0.246 0.291 0.459 0.238 0.235 0.242 0.238

10 0.030 0.108 0.052 0.032 0.031 0.062 0.032

11 0.048 0.079 0.085 0.051 0.048 0.061 0.053

12 0.166 0.199 0.240 0.182 0.170 0.179 0.182

13 0.009 0.732 0.561 0.011 0.012 0.491 0.011

14 0.000 0.098 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.011 0.071 0.110 0.032 0.026 0.046 0.033

16 0.052 0.083 0.107 0.059 0.056 0.060 0.056

17 0.261 0.312 0.286 0.259 0.268 0.274 0.276

18 0.008 0.105 0.238 0.024 0.024 0.026 0.022

19 0.017 0.005 0.061 0.014 0.019 0.022 0.016

20 0.005 0.234 0.258 0.010 0.009 0.078 0.015
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Tabela A.0.23 – Erro percentual médio de classificação.

ILS 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.114 0.135 0.226 0.206 0.127 0.148 0.164

2 0.006 0.053 0.072 0.038 0.005 0.022 0.021

3 0.278 0.313 0.475 0.308 0.254 0.318 0.337

4 0.208 0.267 0.373 0.226 0.257 0.275 0.221

5 0.236 0.285 0.336 0.268 0.223 0.245 0.258

6 0.126 0.162 0.244 0.152 0.127 0.205 0.144

7 0.070 0.124 0.157 0.072 0.062 0.093 0.090

8 0.061 0.034 0.072 0.035 0.007 0.050 0.007

9 0.236 0.372 0.387 0.250 0.242 0.389 0.291

10 0.026 0.087 0.071 0.079 0.046 0.097 0.051

11 0.059 0.087 0.086 0.061 0.065 0.066 0.074

12 0.168 0.185 0.278 0.187 0.167 0.187 0.187

13 0.005 0.615 0.586 0.074 0.246 0.264 0.040

14 0.000 0.056 0.039 0.000 0.000 0.032 0.004

15 0.010 0.076 0.118 0.020 0.050 0.093 0.059

16 0.057 0.081 0.074 0.062 0.055 0.063 0.089

17 0.238 0.333 0.286 0.256 0.263 0.275 0.259

18 0.022 0.050 0.145 0.030 0.020 0.048 0.038

19 0.0270 0.0610 0.0610 0.0495 0.0320 0.0600 0.055

20 0.007 0.017 0.104 0.009 0.065 0.030 0.018

Tabela A.0.24 – Erro percentual médio de classificação.

MS 15 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.114 0.229 0.214 0.116 0.114 0.126 0.117

2 0.005 0.122 0.188 0.006 0.005 0.019 0.006

3 0.245 0.469 0.428 0.264 0.307 0.337 0.262

4 0.187 0.275 0.380 0.209 0.198 0.219 0.212

5 0.217 0.268 0.381 0.213 0.219 0.241 0.226

6 0.125 0.247 0.270 0.127 0.129 0.139 0.133

7 0.064 0.114 0.150 0.067 0.071 0.094 0.077

8 0.011 0.044 0.103 0.009 0.043 0.022 0.012

9 0.225 0.345 0.511 0.233 0.225 0.238 0.234

10 0.024 0.101 0.144 0.027 0.038 0.035 0.033

11 0.064 0.057 0.079 0.058 0.057 0.064 0.055

12 0.167 0.194 0.260 0.180 0.173 0.184 0.175

13 0.008 0.974 0.516 0.030 0.127 0.064 0.039

14 0.000 0.098 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.011 0.055 0.104 0.015 0.014 0.057 0.023

16 0.054 0.063 0.124 0.058 0.059 0.060 0.059

17 0.251 0.304 0.289 0.259 0.258 0.269 0.258

18 0.008 0.134 0.257 0.016 0.014 0.032 0.018

19 0.0110 0.0410 0.0615 0.0320 0.0210 0.0230 0.060

20 0.005 0.057 0.226 0.013 0.007 0.102 0.013
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Tabela A.0.25 – Erro percentual médio de classificação.

MTS 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.142 0.154 0.136 0.145 0.128 0.119 0.151

2 0.033 0.019 0.092 0.029 0.010 0.012 0.019

3 0.337 0.282 0.361 0.353 0.320 0.343 0.401

4 0.236 0.255 0.283 0.208 0.208 0.230 0.231

5 0.294 0.266 0.298 0.238 0.245 0.256 0.245

6 0.139 0.172 0.153 0.147 0.140 0.176 0.139

7 0.106 0.125 0.142 0.084 0.085 0.094 0.097

8 0.013 0.040 0.103 0.039 0.013 0.069 0.044

9 0.295 0.284 0.360 0.267 0.255 0.265 0.259

10 0.052 0.057 0.062 0.043 0.048 0.073 0.054

11 0.065 0.085 0.067 0.076 0.083 0.072 0.064

12 0.180 0.200 0.200 0.187 0.188 0.174 0.180

13 0.025 0.249 0.265 0.055 0.121 0.145 0.082

14 0.000 0.018 0.004 0.000 0.004 0.000 0.004

15 0.063 0.077 0.096 0.067 0.052 0.074 0.079

16 0.058 0.079 0.083 0.059 0.054 0.059 0.104

17 0.279 0.287 0.284 0.279 0.269 0.280 0.273

18 0.038 0.038 0.049 0.038 0.053 0.064 0.030

19 0.034 0.042 0.030 0.038 0.030 0.040 0.056

20 0.033 0.047 0.141 0.032 0.124 0.059 0.015

Tabela A.0.26 – Erro percentual médio de classificação.

NSGA-II 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.120 0.170 0.184 0.120 0.115 0.130 0.126

2 0.009 0.055 0.012 0.004 0.006 0.011 0.007

3 0.242 0.301 0.368 0.245 0.244 0.281 0.258

4 0.185 0.253 0.427 0.186 0.177 0.194 0.208

5 0.234 0.270 0.277 0.217 0.221 0.233 0.247

6 0.125 0.186 0.210 0.123 0.123 0.137 0.133

7 0.079 0.107 0.116 0.067 0.071 0.073 0.082

8 0.006 0.029 0.100 0.005 0.005 0.006 0.005

9 0.233 0.255 0.318 0.227 0.227 0.231 0.240

10 0.038 0.091 0.050 0.036 0.033 0.057 0.044

11 0.061 0.080 0.085 0.056 0.066 0.084 0.078

12 0.172 0.185 0.212 0.168 0.163 0.173 0.178

13 0.008 0.380 0.448 0.009 0.008 0.196 0.013

14 0.000 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.023 0.071 0.138 0.021 0.019 0.061 0.047

16 0.055 0.073 0.100 0.052 0.053 0.053 0.055

17 0.262 0.289 0.286 0.257 0.262 0.272 0.276

18 0.020 0.095 0.026 0.018 0.020 0.024 0.020

19 0.013 0.026 0.049 0.019 0.015 0.005 0.003

20 0.009 0.095 0.162 0.008 0.008 0.039 0.013
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Tabela A.0.27 – Erro percentual médio de classificação.

ACO 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.120 0.133 0.130 0.121 0.118 0.125 0.121

2 0.011 0.022 0.021 0.011 0.010 0.013 0.009

3 0.249 0.286 0.297 0.254 0.258 0.258 0.277

4 0.230 0.288 0.263 0.230 0.229 0.249 0.237

5 0.228 0.270 0.270 0.236 0.234 0.236 0.224

6 0.134 0.152 0.143 0.133 0.133 0.135 0.136

7 0.086 0.111 0.117 0.088 0.092 0.107 0.091

8 0.010 0.018 0.010 0.010 0.010 0.011 0.009

9 0.250 0.271 0.263 0.252 0.252 0.257 0.250

10 0.031 0.036 0.053 0.026 0.029 0.029 0.036

11 0.049 0.056 0.054 0.051 0.049 0.052 0.055

12 0.197 0.225 0.234 0.198 0.200 0.202 0.200

13 0.025 0.085 0.100 0.070 0.050 0.085 0.051

14 0.000 0.021 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.019 0.062 0.041 0.017 0.031 0.048 0.033

16 0.063 0.065 0.075 0.063 0.069 0.073 0.067

17 0.279 0.311 0.288 0.280 0.281 0.284 0.280

18 0.030 0.044 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

19 0.0130 0.0210 0.0230 0.0140 0.0170 0.0190 0.0160

20 0.013 0.016 0.023 0.012 0.013 0.014 0.013

Tabela A.0.28 – Erro percentual médio de classificação.

GRASP 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.115 0.134 0.130 0.123 0.123 0.120 0.120

2 0.007 0.021 0.015 0.009 0.011 0.018 0.014

3 0.2350 0.2950 0.2990 0.2470 0.2520 0.2570 0.2490

4 0.226 0.304 0.255 0.227 0.239 0.266 0.250

5 0.226 0.259 0.245 0.228 0.230 0.243 0.230

6 0.1350 0.1430 0.1415 0.141 0.138 0.1375 0.1410

7 0.082 0.107 0.107 0.089 0.085 0.103 0.094

8 0.0080 0.0090 0.0110 0.0090 0.0110 0.0100 0.0090

9 0.242 0.267 0.255 0.244 0.242 0.257 0.242

10 0.042 0.040 0.042 0.032 0.038 0.056 0.052

11 0.0440 0.0460 0.0560 0.0460 0.048 0.0460 0.0490

12 0.197 0.217 0.2070 0.190 0.212 0.216 0.212

13 0.0040 0.1175 0.0900 0.0280 0.0050 0.1350 0.0460

14 0.000 0.014 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.059 0.053 0.076 0.043 0.033 0.069 0.074

16 0.0570 0.0680 0.0770 0.0660 0.0540 0.0830 0.0555

17 0.276 0.298 0.286 0.278 0.279 0.287 0.284

18 0.032 0.038 0.057 0.032 0.030 0.030 0.030

19 0.2750 0.3050 0.2860 0.2860 0.2805 0.2885 0.2885

20 0.011 0.017 0.014 0.012 0.016 0.017 0.017
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Tabela A.0.29 – Erro percentual médio de classificação.

PSO 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.135 0.201 0.192 0.129 0.130 0.150 0.127

2 0.017 0.124 0.026 0.014 0.011 0.047 0.015

3 0.264 0.361 0.440 0.256 0.257 0.302 0.263

4 0.227 0.297 0.340 0.229 0.233 0.232 0.214

5 0.258 0.315 0.325 0.255 0.240 0.285 0.225

6 0.141 0.187 0.329 0.142 0.137 0.142 0.139

7 0.102 0.141 0.165 0.097 0.102 0.102 0.107

8 0.012 0.021 0.100 0.008 0.009 0.011 0.009

9 0.234 0.303 0.413 0.234 0.230 0.240 0.240

10 0.047 0.143 0.105 0.044 0.048 0.067 0.043

11 0.058 0.078 0.085 0.058 0.055 0.073 0.060

12 0.186 0.196 0.212 0.180 0.191 0.194 0.185

13 0.014 0.505 0.709 0.017 0.016 0.188 0.013

14 0.000 0.018 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.052 0.094 0.161 0.053 0.050 0.060 0.054

16 0.059 0.092 0.066 0.064 0.060 0.063 0.059

17 0.280 0.291 0.286 0.269 0.273 0.273 0.276

18 0.042 0.139 0.374 0.022 0.028 0.046 0.024

19 0.020 0.030 0.061 0.019 0.017 0.026 0.021

20 0.014 0.161 0.526 0.013 0.015 0.063 0.014

Tabela A.0.30 – Erro percentual médio de classificação.

VNS 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.116 0.252 0.310 0.116 0.119 0.208 0.118

2 0.008 0.094 0.074 0.008 0.008 0.057 0.012

3 0.2510 0.2930 0.3905 0.2980 0.336 0.2840 0.3265

4 0.213 0.379 0.294 0.218 0.205 0.240 0.221

5 0.228 0.294 0.295 0.251 0.232 0.257 0.236

6 0.137 0.2200 0.1410 0.133 0.138 0.152 0.143

7 0.088 0.123 0.098 0.090 0.090 0.090 0.082

8 0.008 0.0130 0.1400 0.0520 0.1330 0.063 0.019

9 0.234 0.288 0.391 0.269 0.246 0.250 0.244

10 0.044 0.061 0.057 0.042 0.072 0.064 0.050

11 0.083 0.0850 0.059 0.080 0.048 0.085 0.069

12 0.189 0.195 0.175 0.192 0.176 0.181 0.189

13 0.0030 0.1800 0.1970 0.0730 0.0785 0.0150 0.0230

14 0.000 0.039 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.034 0.063 0.090 0.060 0.055 0.063 0.044

16 0.054 0.0600 0.068 0.120 0.060 0.112 0.059

17 0.264 0.291 0.286 0.271 0.276 0.280 0.269

18 0.028 0.087 0.057 0.026 0.032 0.060 0.026

19 0.0080 0.0560 0.0610 0.0610 0.0610 0.0600 0.0180

20 0.008 0.0140 0.019 0.031 0.010 0.018 0.060
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Tabela A.0.31 – Erro percentual médio de classificação.

Simulated Annealing 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.115 0.187 0.404 0.118 0.115 0.144 0.115

2 0.006 0.121 0.017 0.006 0.005 0.053 0.005

3 0.244 0.352 0.552 0.245 0.246 0.316 0.249

4 0.191 0.283 0.490 0.195 0.193 0.219 0.191

5 0.217 0.298 0.430 0.221 0.223 0.251 0.224

6 0.128 0.201 0.445 0.127 0.128 0.129 0.128

7 0.072 0.125 0.206 0.071 0.070 0.110 0.071

8 0.005 0.036 0.163 0.006 0.006 0.006 0.005

9 0.225 0.314 0.581 0.225 0.227 0.240 0.227

10 0.030 0.104 0.306 0.031 0.029 0.047 0.031

11 0.048 0.068 0.085 0.048 0.049 0.055 0.048

12 0.168 0.201 0.239 0.172 0.168 0.176 0.171

13 0.008 0.435 1.000 0.008 0.010 0.351 0.011

14 0.000 0.084 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.016 0.082 0.185 0.017 0.017 0.058 0.021

16 0.053 0.089 0.213 0.055 0.055 0.056 0.055

17 0.259 0.269 0.286 0.258 0.262 0.265 0.264

18 0.014 0.158 0.582 0.020 0.016 0.049 0.020

19 0.013 0.029 0.056 0.016 0.016 0.030 0.033

20 0.009 0.233 0.648 0.007 0.010 0.127 0.008

Tabela A.0.32 – Erro percentual médio de classificação.

Memético 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.117 0.174 0.356 0.120 0.121 0.129 0.123

2 0.006 0.097 0.017 0.008 0.007 0.057 0.010

3 0.253 0.343 0.530 0.256 0.254 0.344 0.254

4 0.207 0.278 0.490 0.197 0.201 0.219 0.204

5 0.224 0.296 0.290 0.238 0.238 0.243 0.243

6 0.132 0.194 0.328 0.135 0.133 0.141 0.137

7 0.081 0.120 0.148 0.085 0.076 0.089 0.095

8 0.008 0.027 0.163 0.008 0.008 0.008 0.008

9 0.250 0.299 0.524 0.244 0.236 0.253 0.240

10 0.036 0.100 0.100 0.044 0.043 0.060 0.045

11 0.056 0.063 0.085 0.057 0.055 0.061 0.052

12 0.180 0.212 0.194 0.184 0.178 0.171 0.177

13 0.011 0.427 0.779 0.011 0.014 0.575 0.011

14 0.000 0.056 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.039 0.079 0.145 0.035 0.039 0.065 0.051

16 0.061 0.082 0.099 0.059 0.056 0.059 0.057

17 0.255 0.279 0.286 0.272 0.273 0.271 0.268

18 0.012 0.107 0.234 0.028 0.022 0.046 0.030

19 0.010 0.033 0.049 0.004 0.011 0.017 0.000

20 0.011 0.168 0.487 0.011 0.012 0.117 0.015
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Tabela A.0.33 – Erro percentual médio de classificação.

ILS 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.186 0.177 0.203 0.128 0.174 0.133 0.268

2 0.007 0.083 0.069 0.039 0.011 0.093 0.093

3 0.2490 0.3010 0.4185 0.2580 0.2830 0.422 0.483

4 0.194 0.233 0.233 0.261 0.218 0.226 0.220

5 0.215 0.251 0.245 0.243 0.291 0.245 0.234

6 0.134 0.1610 0.2145 0.154 0.199 0.168 0.208

7 0.067 0.090 0.099 0.102 0.077 0.111 0.101

8 0.0195 0.0350 0.0060 0.0080 0.009 0.110 0.090

9 0.246 0.307 0.314 0.240 0.269 0.316 0.272

10 0.053 0.049 0.078 0.056 0.052 0.060 0.082

11 0.0705 0.0825 0.0685 0.076 0.084 0.082 0.085

12 0.176 0.207 0.202 0.180 0.172 0.197 0.192

13 0.0105 0.1965 0.5145 0.1195 0.054 0.638 0.0400

14 0.000 0.011 0.028 0.018 0.000 0.000 0.000

15 0.033 0.067 0.087 0.050 0.043 0.088 0.067

16 0.055 0.0840 0.080 0.057 0.072 0.068 0.118

17 0.260 0.280 0.290 0.268 0.274 0.277 0.269

18 0.020 0.081 0.164 0.147 0.024 0.075 0.040

19 0.0390 0.0610 0.0610 0.0330 0.0150 0.0350 0.0280

20 0.023 0.0370 0.010 0.147 0.039 0.020 0.115

Tabela A.0.34 – Erro percentual médio de classificação.

MS 30 Classificadores

Base E B M EB EM BM EBM

1 0.133 0.227 0.183 0.133 0.120 0.159 0.128

2 0.005 0.070 0.128 0.009 0.007 0.009 0.011

3 0.2510 0.3030 0.5320 0.3130 0.530 0.270 0.350

4 0.212 0.2420 0.208 0.216 0.199 0.247 0.211

5 0.222 0.285 0.281 0.219 0.232 0.239 0.230

6 0.293 0.1390 0.3250 0.125 0.211 0.155 0.171

7 0.071 0.101 0.135 0.080 0.072 0.098 0.088

8 0.1570 0.0380 0.1690 0.010 0.0055 0.045 0.034

9 0.223 0.265 0.270 0.238 0.233 0.236 0.238

10 0.046 0.044 0.052 0.047 0.052 0.071 0.053

11 0.0830 0.0700 0.0850 0.083 0.083 0.072 0.073

12 0.178 0.172 0.195 0.180 0.185 0.183 0.188

13 0.0090 0.0950 0.1730 0.021 0.066 0.1230 0.440

14 0.000 0.053 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000

15 0.057 0.056 0.109 0.062 0.054 0.074 0.071

16 0.051 0.0855 0.054 0.068 0.061 0.067 0.135

17 0.255 0.275 0.286 0.268 0.265 0.274 0.272

18 0.020 0.196 0.062 0.032 0.028 0.042 0.026

19 0.0230 0.0530 0.0320 0.0490 0.0235 0.0350 0.0570

20 0.014 0.0160 0.018 0.019 0.033 0.114 0.019


