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Resumo

Apesar de algumas técnicas individuais de Aprendizado de Máquina (AM) supervisio-
nado, também conhecidos como classificadores, ou algoritmos de classificação, fornecerem
soluções que, na maioria das vezes, são consideradas eficientes, há resultados experimen-
tais obtidos com a utilização de grandes conjuntos de padrões e/ou que apresentam uma
quantidade expressiva de dados incompletos ou características irrelevantes, que mostram
uma queda na eficácia da precisão dessas técnicas. Ou seja, tais técnicas não conseguem
realizar um reconhecimento de padrões de uma forma eficienteem problemas complexos.
Com o intuito de obter um melhor desempenho e eficácia dessas técnicas de AM, pensou-
se na idéia de fazer com que vários tipos de algoritmos de AM consigam trabalhar con-
juntamente, dando assim origem ao termo Sistema Multi-Classificador (SMC).

Os SMC’s apresentam, como componentes, diferentes algoritmos de AM, chamados
de classificadores base, e realizam uma combinação dos resultados obtidos por estes algo-
ritmos para atingir o resultado final. Para que o SMC tenha um desempenho melhor que
os classificadores base, os resultados obtidos por cada classificador base devem apresen-
tar uma determinada diversidade, ou seja, uma diferença entre os resultados obtidos por
cada classificador que compõem o sistema. Pode-se dizer que não faz sentido ter SMC’s
cujos classificadores base possuam respostas idênticas aospadrões apresentados.

Apesar dos SMC’s apresentarem melhores resultados que os sistemas executados in-
dividualmente, há sempre a busca para melhorar os resultados obtidos por esse tipo de
sistema. Visando essa melhora e uma maior consistência nos resultados, assim como uma
maior diversidade dos classificadores de um SMC, vêm sendo recentemente pesquisadas
metodologias que apresentam como características o uso de pesos, ou valores de con-
fiança. Esses pesos podem descrever a importância que um determinado classificador
forneceu ao associar cada padrão a uma determinada classe. Esses pesos ainda são uti-
lizados, em conjunto com as saídas dos classificadores, durante o processo de reconheci-
mento (uso) dos SMC’s. Existem diferentes maneiras de se calcular esses pesos e podem
ser divididas em duas categorias: os pesos estáticos e os pesos dinâmicos. A primeira
categoria de pesos se caracteriza por não haver a modificaçãode seus valores no decorrer
do processo de classificação, ao contrário do que ocorre com asegunda categoria, onde
os valores sofrem modificações no decorrer do processo de classificação.

Neste trabalho será feito uma análise para verificar se o uso dos pesos, tanto estáticos
quanto dinâmicos, conseguem aumentar o desempenho dos SMC’s em comparação com
estes sistemas executados individualmente. Além disso, será feita uma análise na diversi-
dade obtida pelos SMC’s, para dessa forma verificar se há alguma relação entre o uso dos
pesos nos SMC’s com diferentes níveis de diversidade.

Área de Concentração: Inteligência Computacional
Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Sistemas de Multi-Classificação,Ensembles,
Métodos de Combinação, Pesos
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Abstract
Although some individual techniques of supervised MachineLearning (ML), also known

as classifiers, or algorithms of classification, to supply solutions that, most of the time, are

considered efficient, have experimental results gotten with the use of large sets of pattern

and/or that they have a expressive amount of irrelevant dataor incomplete characteristic,

that show a decrease in the efficiency of the precision of these techniques. In other words,

such techniques can’t do an recognition of patterns of an efficient form in complex prob-

lems. With the intention to get better performance and efficiency of these ML techniques,

were thought about the idea to using some types of LM algorithms work jointly, thus

origin to the term Multi-Classifier System (MCS).

The MCS’s presents, as component, different of LM algorithms, called of base clas-

sifiers, and realized a combination of results gotten for these algorithms to reach the final

result. So that the MCS has a better performance that the baseclassifiers, the results got-

ten for each base classifier must present an certain diversity, in other words, a difference

between the results gotten for each classifier that compose the system. It can be said that it

does not make signification to have MCS’s whose base classifiers have identical answers

to the sames patterns.

Although the MCS’s present better results that the individually systems, has always

the search to improve the results gotten for this type of system. Aim at this improvement

and a better consistency in the results, as well as a larger diversity of the classifiers of

a MCS, comes being recently searched methodologies that present as characteristic the

use of weights, or confidence values. These weights can describe the importance that

certain classifier supplied when associating with each pattern to a determined class. These

weights still are used, in associate with the exits of the classifiers, during the process of

recognition (use) of the MCS’s. Exist different ways of calculating these weights and

can be divided in two categories: the static weights and the dynamic weights. The first

category of weights is characterizes for not having the modification of its values during

the classification process, different it occurs with the second category, where the values

suffers modifications during the classification process.

In this work an analysis will be made to verify if the use of theweights, statics as

much as dynamics, they can increase the perfomance of the MCS’s in comparison with

the individually systems. Moreover, will be made an analysis in the diversity gotten for

the MCS’s, for this mode verify if it has some relation between the use of the weights in

the MCS’s with different levels of diversity.

Area of Concentration: Computational Intelligence
Key words: Machine Learning, Multi-Classifier Systems, Ensembles, Combination Meth-
ods, Weights
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Capítulo 1

Introdução

Nas atividades diárias de uma pessoa, sempre está se realizando o que chamamos de

reconhecimento de padrões. O reconhecimento de padrões nada mais é do que formar

hipóteses a respeitos de determinados objetos (lugares, imagens, pessoas, etc.) através

das características de tais objetos. Baseada nas hipótesesformadas se consegue associar

objetos novos (ainda não vistos) aos objetos pré-existentes. Quando um sistema de re-

conhecimento é eficiente, mesmo quando há mudanças consideráveis nas características

dos objetos, ainda é possível reconhecer (associar) objetos novos. Um grande exemplo

disso é o reconhecimento de faces realizado pelos humanos. Podemos passar anos, ou até

mesmo décadas, sem ver uma pessoa. Porém, ao vê-la novamente(objeto novo), mesmo

que esteja muito diferente, ainda assim podemos ser capazesde reconhecê-la.

Um dos grandes desafios da computação é fornecer técnicas quepossam realizar o

reconhecimento de padrões de maneira eficiente, quem sabe, com uma eficiência seme-

lhante a da realizada pelos humanos. Uma área da computação que apresenta sistemas

que conseguem realizar o reconhecimento de padrões, através de aprendizado, é chamada

de Aprendizado de Máquina (AM). Essa área apresenta três metodologias para realizar

o aprendizado, chamadas de aprendizado supervisionado (oualgoritmos de classifica-

ção), aprendizado não-supervisionado (ou algoritmos de agrupamento) e, recentemente,

o aprendizado semi-supervisionado. Nos algoritmos de classificação, as informações de

entrada apresentam um número determinado de atributos e um único atributo especial,

chamado de classe, ou rótulo, e a classificação de novos padrões é feita utilizando experi-

ências adquiridas anteriormente. Na metodologia de aprendizado não-supervisionado, as

informações de entrada apresentam uma quantidade determinada de atributos, sem a pre-

sença do atributo especial, e a classificação de novos padrões é realizada na forma de en-

contrar padrões ou tendências (agrupamentos ouclusters) distintos, por exemplo, agrupar

os padrões que apresentam a menor distância entre eles. Na metodologia de aprendizado

semi-supervisionado, que pode ser descrita como uma junçãodo aprendizado supervisio-
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nado com o aprendizado não-supervisionado, as informaçõesde entrada apresentam um

número determinado de atributos e alguns padrões podem ou não apresentar o atributo

especial, sendo a classificação de novos padrões realizada na forma de encontrar padrões

ou tendências, ou seja, da mesma forma que o aprendizado não-supervisionado (Mitchell,

1997). A metodologia utilizada neste trabalho apresenta ascaracterísticas do aprendizado

supervisionado.

As metodologias de aprendizado dão suporte a técnicas ou algoritmos que conseguem

gerar um classificador (também chamado de hipótese) a partirde um treinamento com

os padrões disponíveis sobre um determinado assunto, ou conceito. Esse classificador

gerado é utilizado, principalmente, para realizar a classificação de novos padrões, ou seja,

de padrões que não fizeram parte do treinamento. Porém, a qualidade dos resultados

que são obtidos por uma técnica ou por um algoritmo de AM irá depender muito da

qualidade e da quantidade de padrões que serão fornecidos para realizar esse treinamento,

assim como a escolha dos parâmetros ou características que irão compor as técnicas de

aprendizado (Bernardini, 2002).

Apesar de algumas técnicas individuais de Aprendizado de Máquina (AM) supervi-

sionado, também conhecidos como classificadores, ou algoritmos de classificação, for-

necerem soluções que, na maioria das vezes, são consideradas eficientes, há resultados

experimentais obtidos com a utilização de grandes conjuntos de padrões e/ou que apre-

sentam uma quantidade expressiva de dados incompletos ou características irrelevantes,

que mostram uma queda na eficácia da precisão dessas técnicas. Ou seja, tais técnicas não

conseguem realizar um reconhecimento de padrões de uma forma eficiente em problemas

complexos (Dietterich, 2000b; Kodratoff and Vrain, 1998).Com o intuito de obter um

melhor desempenho e eficácia dessas técnicas de AM, pensou-se na idéia de fazer com

que vários tipos de algoritmos de AM consigam trabalhar conjuntamente, dando assim

origem ao termo Sistema Multi-Classificador1 (SMC) (Ho et al., 1994).

A idéia principal para a construção de um SMC é a combinação dos classificadores

individuais, gerados pelas técnicas de AM, chamados de classificadores base. Essa com-

binação é realizada visando atingir uma melhora na precisãoe obter uma estabilidade nos

resultados. Em outras palavras, espera-se que os resultados combinados dos classifica-

dores individuais apresentem um resultado melhor que os resultados obtidos por esses

classificadores individualmente executados (Witten and Frank, 1999). Há estudos nessa

área que indicam melhores desempenhos, na maioria das aplicações utilizadas, obtidos

pelos SMC’s em relação aos desempenhos obtidos pelos classificadores base usados em

sua formação (Dietterich, 2000b; Dietterich, 2000a).

1O termo "Sistema Multi-Classificador" também é conhecido, entre outros, como ensemble, comitê,
combinador, classificador múltiplo, multi-estratégia de aprendizado e integrador.
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De acordo com os estudos realizados na área de SMC, esses sistemas podem ser di-

vididos em dois tipos: os Modulares e os Paralelos (ouEnsembles) (Mitchell, 1997). A

diferença entre os dois tipos de SMC está na maneira de como osclassificadores resolvem

o problema. O tipo Modular acontece quando o problema é dividido em partes, e cada

classificador ou um conjunto de classificadores, é responsável por solucionar uma parte

deste problema. Já para o tipo Paralelo, todos os classificadores resolvem o mesmo pro-

blema. Além disso, as respostas encontradas por cada classificador, para o SMC do tipo

paralelo, são enviadas para um método de combinação comum, chamado de combinador.

A partir dos resultados gerados por cada classificador base,o combinador, utilizando al-

guma metodologia de combinação, combina estas saídas e geraum resultado final. Os

problemas analisados neste trabalho não foram divididos empartes, dessa forma, caracte-

rizando um SMC do tipo Paralelo, também conhecido comoEnsemble.

De acordo com seus componentes, ou seja, os classificadores base, os SMC’s po-

dem ser classificados em duas categorias: em SMC’s híbridos (também conhecidos como

heterogêneos) ou em SMC’s não-híbridos (também conhecidoscomo homogêneos). A

primeira categoria de SMC apresenta como característica a presença de diferentes al-

goritmos de AM como algoritmos base. Diferentemente acontece para os SMC’s ditos

não-híbridos, onde este sistema é composto por algoritmos de AM do mesmo tipo.

A escolha dos algoritmos de AM que irão fazer parte deste sistema, ou seja, os al-

goritmos base, é de extrema importância, pois para um SMC é interessante que hajam

diferentes soluções para o problema que se deseja resolver.Em outras palavras, é impor-

tante que seja obtida uma diversidade entre os resultados encontrados pelos classificadores

base. Desse modo, se um SMC utilizar os mesmos algoritmos de AM com as mesmas ca-

racterísticas, as soluções encontradas por estes classificadores base, teoricamente, serão

iguais. Dessa maneira, não haverá nenhuma diversidade entre os resultados e com isso

não haverá nenhum ganho para o sistema ao combinar respostasidênticas, ou seja, não

é benefício o uso de um sistema multi-classificador. A diversidade nos resultados que

deve ser obtida pelos classificadores base em um SMC é importante, devido ao fato da

eficácia dessas técnicas estarem altamente relacionada à independência do erro cometido

por esses classificadores base. Portanto, seu desempenho depende fortemente da exatidão

e da diversidade das respostas dos classificadores utilizados em sua composição (Opitz

and Mach, 1999). Existem três maneiras de se conseguir atingir a diversidade exigida

para um bom desempenho em um SMC: um método utiliza o mesmo tipo de algoritmo

de AM, porém variando a estrutura dos algoritmos base (topologia ou parâmetros); outro

método que pode ser seguido varia o conjunto de treinamento ou utiliza diferentes tipos

de algoritmos como classificadores base.

Apesar dos SMC’s apresentarem melhores resultados que os sistemas executados in-

dividualmente, há sempre a busca para melhorar os resultados obtidos por este tipo de
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sistema. Além disso, tendo também como objetivo o alcance deuma maior diversidade

de um SMC, vêm sendo recentemente pesquisadas metodologiasque apresentam como

características o uso de pesos, ou valores de confiança. Esses pesos podem descrever a

importância que um determinado classificador forneceu ao associar cada padrão em uma

determinada classe (Fagundes and Canuto, 2006). Esses valores de confiança ou grau de

confiança podem ser considerados uma das informações mais importantes que se pode

extrair da solução encontrada por um classificador para um determinado problema.

Dessa forma, neste trabalho será feita uma análise para verificar se o uso dos pe-

sos, tanto estáticos quanto dinâmicos, nos SMC’s consegue aumentar seu desempenho

em comparação com estes sistemas executados individualmente. Além disso, ainda será

analisada a diversidade obtida pelos SMC’s, para que desta forma se possa verificar se há

influência da diversidade na taxa de acurácia obtida por estes sistemas, e se o uso de pesos

apresenta alguma relação com a diversidade.

1.1 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é analisar e verificar sehá alguma relação entre o

uso dos pesos estáticos e dinâmicos em sistemas multi-classificadores com os diferentes

níveis de diversidade. Para tal, os seguintes sub-objetivos são almejados.

• Analisar os desempenhos (taxa de acurácia) obtidos com a utilização desses dois

tipos de técnicas de pesos, para os dois tipos de SMC’s (homogêneos e heterogê-

neos), para que assim se possa realizar comparações com a utilização destes pesos

com os experimentos individuais e sem a utilização de pesos.Dessa forma, é pos-

sível realizar uma análise utilizando sistemas que apresentam diferentes níveis de

diversidades e diferentes características.

• Analisar as diferentes formas de calcular os pesos (dinâmicas ou estáticas), assim

como adaptar estes pesos ao funcionamento do SMC.

• Analisar o desempenho e da diferença estatística que há entre os SMC que utilizam

pesos, em relação aos que não utilizam, aplicando-os em doisconjuntos de dados

com diferentes características.

1.2 Organização da Dissertação

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, que detalham todo o trabalho feito e

que estão dispostos da seguinte maneira:
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• Capítulo 1 - é feita uma breve introdução da motivação para o qual foi realizado o

trabalho e os objetivos que pretende-se alcançar com sua implementação.

• Capítulo 2 - é realizado um embasamento teórico sobre a área de aprendizado de

máquina, com uma maior ênfase ao aprendizado de máquina supervisionado, com

alguns conceitos sobre o mesmo e descrições sobre os algoritmos individuais que

foram utilizados nos experimentos.

• Capítulo 3 - neste capítulo são apresentados os sistemas multi-classificadores, para

que dessa forma, possa ter um conhecimento sobre a metodologia que foi empre-

gada para realizar os experimentos desta dissertação.

• Capítulo 4 - neste capítulo são descritas as características dos conjuntos de dados

que foram utilizados nos experimentos, as metodologias de validação, como a va-

lidação cruzada e o teste estatístico usado para verificar sehá diferença estatística

entre os resultados obtidos por cada classificador. Também são detalhadas as me-

todologias empregadas nos experimentos, assim como as ferramentas que foram

utilizadas e as configurações dos SMC’s executados.

• Capítulo 5 - os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos individuais e por

cada tipo de SMC (homogêneo e heterogêneo) são apresentadosneste capítulo, as-

sim como os resultados obtidos pelas execuções desses SMC’scom a utilização das

metodologias de pesos que foram propostas. É realizada uma análise e comparações

estatísticas entre os resultados obtidos para cada um dos conjuntos de dados menci-

onados. Ainda é apresentada uma análise da diversidade obtida pelos experimentos

executando os algoritmos individuais e os SMC’s homogêneose heterogêneos.

• Capítulo 6 - neste capítulo são mostradas as conclusões obtidas a partir dos expe-

rimentos que foram realizados e as perspectivas futuras deste e de outros trabalhos

que possivelmente poderão ter como consulta o projeto aqui proposto.

• Por fim, é apresentada a bibliografia que foi utilizada neste trabalho e o apêndice,

onde são apresentadas as configurações utilizadas pelos algoritmos base com os

valores de cada parâmetro.



Capítulo 2

Aprendizado de Máquina

Uma área de pesquisa que utiliza técnicas para realizar a classificação de padrões de

forma automática é chamada de Aprendizado de Máquina (AM). Essa área tem como

objetivo estudar e produzir técnicas ou sistemas computacionais capazes de adquirir o

conhecimento de um terminado conceito de forma automática (Rezende, 2003).

O termo AM, encontrado na literatura, compreende diversas definições e conceitos,

porém, a maioria dessas definições convergem para um mesmo significado. Uma dessas

definições é citada em Craven (Craven and Shavlik, 1994) dizendo que, AM é o ramo da

Inteligência Artificial que desenvolve métodos capazes de"APRENDER"um conceito.

Outra definição sobre essa área é proposta por Souto (Souto etal., 2003) onde diz que,

AM estuda maneiras de construir programas de computador quemelhoram seu desem-

penho em alguma tarefa por meio de experiências. Há situações onde o desempenho de

alguma tarefa pode ser medido como: um programa computacional aprende a partir da

experiênciaE, em relação a uma classe de tarefasT, com medida de desempenhoP, se seu

desempenho nas tarefasT, medida porP, melhora com a experiênciaE (Mitchell, 1997).

De acordo com algumas das definições apresentadas anteriormente, podemos dizer

que a maioria dos conceitos define que a área de AM utiliza métodos, técnicas ou sistemas

computacionais para realizar um aprendizado sobre um determinado conceito ou tarefa.

Dentre algumas dessas tarefas, que são designadas para um método de AM realizar

um aprendizado, há centenas que apresentam informações do mundo real, como gasto de

energia elétrica de um determinado estado ou cidade (Siqueira, 2004), ou até exemplos

na área de Bioinformática, como as bases de dados de expressão gênica contendo infor-

mações sobre pacientes com câncer ou bases contendo informações de proteínas (Eisen,

1998; Monti et al., 2003; Golub et al., 1999).
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2.1 Tipos de aprendizado

Para atingir as características do funcionamento dos sistemas computacionais de AM su-

pervisionado, que funcionam mapeando entradas previamente determinadas para saídas

também previamente determinadas. Assim, para construir sistemas que trabalham dessa

maneira é necessário ter o completo conhecimento do mapeamento de todas as entradas

possíveis com suas respectivas saídas, ou seja, é necessário ter o domínio sobre o conhe-

cimento (Costa, 2006). Entretanto, nem sempre é fácil adquirir o completo domínio sobre

o conhecimento de algumas determinadas tarefas. Por esse motivo, uma característica das

técnicas de AM se sobressai, que é a capacidade de generalização através da realização

de processos indutivos ou na forma de raciocínio lógico.

O raciocínio indutivo é considerado uma das formas mais usadas pelo cérebro humano

para derivar novos conhecimentos (Rezende, 2003). Essa forma de raciocínio permite

obter conclusões genéricas a partir de parte do conjunto de padrões, ou exemplos, ou seja,

é o raciocínio do particular para o todo. Para que seja caracterizado esse tipo de raciocínio

para as técnicas computacionais, por exemplo, algoritmos de AM (também são chamados

de indutores), estes devem receber como entrada informações, ou exemplos, referentes

àquilo que se deseja aprender. Essa forma de obter o raciocínio é uma característica

dessas técnicas, que conseguem extrair o conhecimento diretamente dos dados, que são

fornecidos, chamados de dados de entrada, e geram as devidassaídas sem a necessidade

da intervenção humana, possibilitando assim o manuseio de conceitos ou assuntos que

ainda não são conhecidos.

O AM Indutivo pode ser dividido, de maneira geral, de acordo com os dados disponí-

veis para a realização do processo de indução, em supervisionado, não-supervisionado e

mais recentemente em semi-supervisionado.

2.1.1 Aprendizado Supervisionado

No aprendizado supervisionado utilizado para a classificação, as informações de entrada1

são determinadas pelos padrões de um conjunto de dados, ondeestes apresentam um nú-

mero determinado de atributos e um único atributo especial,chamado de classe ou rótulo.

Dessa maneira, cada padrão é rotulado como pertencente a alguma classe. Os algoritmos

utilizados em aprendizado supervisionado podem ser executados parcialmente ou total-

mente em um conjunto de dados para"aprender". Desse modo, assim que for inserido

algum outro padrão não rotulado, tais algoritmos poderão, utilizando experiências adqui-

ridas anteriormente, determinar uma classe para esse novo padrão, ou seja, rotular esse

1Também chamados de: padrões, objetos, exemplos, instâncias, casos, experimentos.
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padrão como pertencente a uma das classes possíveis, de acordo com o conjunto de da-

dos. As técnicas de AM que utilizam essa metodologia são chamadas de algoritmos de

classificação.

Na Tabela 2.1 é apresentado um exemplo de parte de um conjuntode dados, que serve

como conjunto de entrada para um algoritmo de AM supervisionado. Cada linha dessa

tabela representa um padrão, sendo esse formado por uma determinada quantidade de

atributos, que são as colunas, e apenas um atributo classe, geralmente a última coluna da

tabela. Pode-se observar que o terceiro valor do "ATRIBUTO 2" encontrado na terceira

linha e o primeiro valor do "ATRIBUTO 3" na primeira linha sãoindefinidos; isto signi-

fica que não se tem conhecimento do valor correto dessas características. Nesse tipo de

problema as técnicas de AM podem lidar com certa dificuldade,uma vez que não apresen-

tando valores completos para cada padrão, o algoritmo pode não generalizar corretamente

o conceito que se quer aprender.

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3 CLASSE
está chovendo sem guarda chuva indefinido não sair
está chovendo com guarda chuva com dinheiro sair

não está chovendo indefinido com dinheiro sair

Tabela 2.1: Exemplo de parte de um conjunto de dados para o Aprendizado de Máquina
Supervisionado, contendo valores indefinidos.

O processo de fazer com que o algoritmo analise as informações contidas no conjunto

de dados e assim comece o processo de aprendizado se chama treinamento, e o algoritmo

que realiza esse treinamento é chamado de indutor. Ao final dotreinamento, é gerado

um modelo que é a representação generalizada do conhecimento adquirido. Com esse

modelo, chamado de classificador ou hipótese, é possível classificar novos padrões que

não pertenceram ao conjunto de treinamento e/ou que não apresentam uma classe defi-

nida. Na Seção 2.2, serão apresentados com maiores detalhesdefinições dos termos sobre

aprendizado supervisionado mais utilizados na literaturae neste trabalho.

Exemplos de técnicas de aprendizado supervisionado, o qualforam utilizados neste

trabalho são: redes neurais artificiais do tipo Multi-LayerPerceptron com backpropaga-

tion (MLP) (Rumelhart et al., 1986), Máquinas de Vetores de Suporte (SVM do inglês,

Support Vector Machine) (Shawe-Taylor and Cristianini, 1998), Árvores de Decisão(AD)

(Quinlan, 1993), K-vizinhos mais próximos (KNN do inglês,K-Nearest Neighbors) (Pa-

trick and III, 1970) e Naive Bayes (Baker et al., 1999).
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2.1.2 Aprendizado Não-Supervisionado

Ao contrário dos métodos supervisionados, os não-supervisionados recebem como en-

tradaa priori padrões sem informação de saída, ou seja, não apresentam nenhum rótulo

(classe) para os padrões contidos no conjunto de dados. O objetivo desses métodos é

encontrar padrões ou tendências (agrupamentos ouclusters) distintos em um conjunto de

dados, que auxiliem no entendimento desses dados (Costa, 1999). Os algoritmos imple-

mentados nesse tipo de conjunto são chamados de algoritmos de agrupamento oucluste-

ring.

Um exemplo de uma amostra de um conjunto de dados que pode caracterizar o uso

da metodologia de aprendizado não-supervisionado pode servisto na Tabela 2.2. Em

cada linha dessa tabela é representado um padrão e cada padrão é um vetor de atributos

ou características. Para esse tipo de método de aprendizadoo conjunto de dados que

é apresentado para os algoritmos de aprendizado, não apresentam o atributo classe. O

algoritmo irá realizar o treinamento nesse conjunto de dados, e após esse treinamento irá

produzir, de acordo com uma determinada métrica utilizada,agrupamentos contendo os

padrões que apresentaram uma maior similaridade ou menor distância.

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3
está chovendo sem guarda chuva indefinido
está chovendo com guarda chuva com dinheiro

não está chovendo indefinido com dinheiro

Tabela 2.2: Exemplo de um conjunto de dados para Aprendizadode Máquina Não-
Supervisionado, não apresentando o atributo classe.

Em algoritmos de AM não-supervisionado, um padrão pode ser agrupado com outros

mais próximos, utilizando uma medida de distância, formando assim um agrupamento.

Essa medida pode ser a distância euclidiana, distância de Mahalanobis (Mahalanobis,

1936), entre outras. Outro modo de realizar esse agrupamento é por meio de uma me-

dida de similaridade, onde o método mais conhecido é a correlação de Pearson (Pearson,

1901). Utilizando essas medidas de similaridade e de distância, os grupos são formados

de acordo com a distribuição linear apresentada entre cada padrão. Dessa forma, pode-se

dizer que os padrões presentes em um mesmo grupo podem apresentar uma maior se-

melhança entre si do que padrões em grupos diferentes. Dessamaneira, espera-se que

cada grupo formado represente uma classe que o sistema descobriu automaticamente, já

que todos ou maior parte dos padrões pertencentes a um mesmo grupo são considerados

semelhantes e geralmente possuem a mesma classe.

Quando um novo padrão for apresentado para esse tipo de algoritmo de aprendizado, o
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mesmo deverá calcular quão parecido ou quão distante este novo padrão está dos padrões

que foram treinados e que pertencem a algum grupo já definido pela etapa de treinamento.

Sendo assim, esse novo padrão é inserido no grupo que contém os padrões mais parecidos

ou mais próximos com ele mesmo. Essa metodologia pode ser bastante eficaz e tem como

princípio, já antes mencionado, que os padrões agrupados nomesmo cluster apresentam

uma maior semelhança ou são mais próximos entre si do que entre padrões em grupos

diferentes.

Geralmente, após encontrar os grupos para esse tipo de aprendizado de máquina, al-

gumas dificuldades que necessitam do auxílio de um especialista sobre o conceito a ser

aprendido, acabam surgindo. Essas dificuldades são, por exemplo, analisar e determinar

o que cada grupo, encontrado pelo algoritmo de aprendizado,significa no contexto do

problema que está sendo explorado, ou seja, dar um rótulo para cada grupo encontrado e

poder assim dar uma classe para cada padrão que se encontra dentro desses grupos. Por

esse motivo, em alguns casos, não é viável a implementação desse tipo de aprendizado,

principalmente no caso de não haver contato com algum especialista sobre o conceito que

se quer aprender. Contudo, os conjuntos de dados utilizadosem sistemas de aprendizado

não-supervisionado são mais facilmente obtidos do que os conjuntos utilizados em siste-

mas de aprendizado supervisionado (Matsubara, 2004). Issoé particularmente verdade

para tarefas de classificação de textos que envolvem fontes de dados on-line tais como

páginas de internet, e-mail e artigos científicos.

Como exemplo de técnicas de aprendizado não-supervisionado pode ser citado, den-

tre outros: redes neurais do tipo Mapa Auto-Organizáveis (SOM) (Kohonen, 1982), K-

Médias (do inglês,K-Means) (Jain and Dubes, 1988) e Agrupamento Hierárquico (San-

ger, 1989).

2.1.3 Aprendizado Semi-Supervisionado

Em determinados conjuntos de dados, utilizados em sistemasnão-supervisionados, há in-

formações relevantes que são descartadas pelos algoritmosde agrupamento. O motivo

desse descarte é que esse tipo de algoritmo não consegue absorver algumas dessas in-

formações, que de alguma maneira poderiam auxiliar no processo de agrupamento. Por

esse motivo, recentemente foram criados os algoritmos semi-supervisionados, que po-

dem ser descritos como uma junção do aprendizado supervisionado com o aprendizado

não-supervisionado. Essa metodologia consegue utilizar algumas dessas informações re-

levantes, como dadosa priori, para assim, poder agrupar os padrões (Sanches, 2003).

Algumas informações que podem ser fornecidasa priori para os algoritmos que utili-

zam a técnica de aprendizado semi-supervisionado podem serno formato de padrões ou
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de regras. As informações no formato de padrões caracterizam que há o prévio conheci-

mento da classe de parte dos padrões contidos no conjunto de dados. Um exemplo para

o formato de padrões pode ser dado pela Tabela 2.3, onde se sabe a classe do primeiro e

do terceiro padrão. Para o outro tipo de informação, a de regra, caracteriza que se tem o

conhecimento de quais padrões pertencem ao mesmo grupo, porexemplo: se tem o co-

nhecimento que o primeiro padrão do conjunto de dados pertence ao mesmo grupo que o

terceiro padrão desse mesmo conjunto, gerando assim uma regra como "P1 & P3 = NS".

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 ATRIBUTO 3 CLASSE
está chovendo sem guarda chuva indefinido não sair
está chovendo com guarda chuva com dinheiro indefinido

não está chovendo indefinido com dinheiro não sair

Tabela 2.3: Exemplo de um conjunto de dados para Aprendizadode Máquina Semi-
Supervisionado.

Dessa forma, o Aprendizado semi-supervisionado tem o potencial de reduzir a neces-

sidade de dados rotulados, quando somente um pequeno conjunto de padrões rotulados

está disponível. Isso é visto como uma vantagem, levando em conta que alguns conjuntos

de dados não apresentam todos os padrões rotulados, mas apenas um pequeno número

de padrões com seus respectivos rótulos. Outra vantagem queé vista para esse tipo de

sistema é para o caso de haver um especialista que não apresenta um total conhecimento

sobre o conceito, ou seja, esse especialista tem apenas o conhecimento de alguns padrões

de um determinado conjunto de dados.

Como exemplos de técnicas de aprendizado semi-supervisionado podem ser citados,

dentre outros: Seed-Kmeans (Basu et al., 2002), Constraints-Kmeans (Wagstaff et al.,

2001) (variações do algoritmo não-supervisionadoK-Mean) e Semi-Supervisionado SVM

(Bennett and Demiriz, 1998) (variação do algoritmo não-supervisionado SVM).

Como mencionado anteriormente, neste trabalho foi utilizada a metodologia de apren-

dizado supervisionado, pelo fato dos conjuntos de dados utilizados apresentarem um atri-

buto especial (a classe). Com a presença dessa classe para cada padrão, é possível anali-

sar os resultados obtidos pelos classificadores, verificando assim se esses são compatíveis

com as classes pré-definidas para cada um desses padrões. Dessa forma, pode-se calcular

a taxa de acurácia (acerto) obtida por cada um dos classificadores utilizados.
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2.2 Conceitos de Aprendizado Supervisionado

Como visto anteriormente, em AM pode-se utilizar diferentes tipos de técnicas para re-

alizar o aprendizado de um determinado conceito, e cada técnica apresenta seus termos

característicos (Bittencourt, 2005). Nesta seção, os conceitos e definições dos termos de

aprendizado supervisionado serão abordados, pois são relativos à técnica que foi utilizada

nesta dissertação (Mitchell, 1997; Monard and Baranauskas, 2003).

• Acurácia: a acurácia de um classificador é a medida de desempenho obtidapor

este classificador para uma determinada tarefa. Essa medidaé calculada de acordo

com a taxa de predições corretas (precisão) ou incorretas (taxa de erro) realizadas

por esse classificador para um determinado conjunto de dados, ou seja, é a quan-

tidade de padrões que esse classificador acertou ou errou de acordo com a classe.

Essa taxa de acurácia é, em geral, estimada utilizando um conjunto diferente do

conjunto utilizado no processo de aprendizado, chamado de conjunto de teste. Há

ainda outros meios de estimar a acurácia obtida por esse classificador, como o de

utilizar técnicas ainda mais complexas, como validação cruzada (cross-validation)

ebootstrap(Mitchell, 1997).

• Atributo: cada atributo (Xi) que compõem um conjunto de dados descreve uma

característica ou aspecto de um determinado padrão. Normalmente esses atributos

são classificados como: nominais ou categóricos ou simbólicos, quando não existe

nenhuma ordem entre os valores, e também de forma ordinais ouenumerados ou

discretos, quando ao contrário da primeira classificação, os valores apresentam uma

ordem linear. Ainda há outra característica que em alguns conjuntos de dados os

atributos podem apresentar, que é a correlação entre eles. Ou seja, Ou seja, se

há alguma relação entre os atributos do conjunto de dados. Emalguns tipos de

indutores isso pode influenciar o resultado final, por exemplo, o algoritmo Naive

Bayes.

• Classe:como mencionado anteriormente, no aprendizado supervisionado todo pa-

drão possui um atributo especial (y) denominado rótulo ou classe, que descreve o

fenômeno de interesse, isto é, o conceito que se deseja aprender para fazer previsões

a respeito. As classes são tipicamente pertencentes a um conjunto nominal (C1, C2,

..., Ck) em problemas de classificação. As classes podem ser classificadas de duas

formas: como majoritária ou minoritária, dependendo da quantidade de padrões

rotulados por cada classe. Isso quer dizer, quando comparada às demais classes,

uma classe é dita majoritária se ela tiver o maior número de padrões, pertencentes

ao conjunto de dados, rotulados com esta classe. Diferentemente acontece quando
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uma classe é chamada de minoritária, que é a classe que tiver omenor número de

padrões pertencentes a esta mesma classe.

• Classificador: dado um conjunto de padrões de treinamento, um indutor ou algo-

ritmo gera como saída um classificador (ou hipótese) de formaque, dado um novo

padrão, ele possa predizer sua classe com a maior precisão possível. Essa hipótese

gerada pelo indutor pode ser no formato de regras, como acontece ao utilizarmos

uma árvore de decisão (Seção 2.3.3), ou ainda em forma de uma rede neural, quando

é utilizado um algoritmo do tipomulti-layer perceptron(MLP) (Seção 2.3.1). Os

sistemas nos quais são utilizados diferentes classificadores para realizar a predição

das classes, são chamados de Sistemas Multi-Classificadores (SMC) (Capítulo 3).

• Conjunto de dados (conjunto de exemplos):é composto por um número de pa-

drões com seus respectivos valores de atributos. Ressalta-se que, no caso de apren-

dizado supervisionado, a cada padrão também é associado um atributo especial

chamado classe. É nesse conjunto de dados que o indutor é executado, para assim

poder gerar uma hipótese que represente o conhecimento adquirido pelo mesmo.

Normalmente, esse conjunto de dados é dividido em dois subconjuntos disjuntos: o

conjunto de treinamento, utilizado para o aprendizado do conceito, e o conjunto de

teste, utilizado para medir o grau de efetividade do conceito aprendido, ou seja, a

taxa de acurácia obtida pelo indutor.

• Indutor: informalmente, o objetivo de um indutor (ou também conhecido como

programa, algoritmo de aprendizado) consiste em extrair umbom classificador a

partir de um conjunto de padrões rotulados. A saída do indutor, ou seja, o classifi-

cador, pode ser usado para classificar novos padrões que ainda não foram rotulados,

com o intuito de predizer corretamente o rótulo de cada um. Hána literatura diver-

sos tipos de algoritmos que geram diferentes tipos de indutores, e o desempenho

obtido por cada indutor irá depender do conjunto de dados queserá fornecido para

a classificação. Dessa maneira, cada indutor apresenta uma característica diferente,

por exemplo, há indutores que têm melhores desempenhos em conjunto de dados

em que os atributos não apresentam nenhuma correlação entresi, caso contrário

haverá uma queda na qualidade dos resultados obtidos por esse indutor. Um outro

exemplo de característica é que alguns indutores não trabalham bem em conjuntos

de dados com alguns valores do tipo nominal, havendo novamente uma queda na

eficácia desse indutor. Por esse motivo, é essencial que se tenha um prévio conhe-

cimento do tipo dos dados que se quer analisar e das características dos indutores

que serão gerados pelos classificadores que se deseja utilizar.

• Overfitting (super-ajustamento): isso acontece quando, após o treinamento, um

classificador apresenta uma taxa de acurácia muito baixa para novos padrões, ou
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seja, ao apresentar novos padrões para um classificador, o mesmo classifica errone-

amente a maioria das classes desses padrões. Um dos motivos disto acontecer é que

o classificador se especializou apenas nos dados que foram treinados. Essa espe-

cialização pode ocorrer pela quantidade muito pequena de padrões no conjunto de

treinamento, ou também por haver um número muito grande de padrões de apenas

uma classe, havendo assim o desbalanceamento das classes, ou ainda, o conjunto de

dados que foi fornecido para o treinamento não representa o conceito a ser apren-

dido.

• Padrão: um padrão, também é conhecido como: objeto, exemplo, caso, experi-

mento ou instância, é uma tupla de valores que descrevem um determinado número

de atributos e um único atributo especial, chamado de classeou rótulo (X1, X2, ...,

Xn; Y). Cada padrão descreve um objeto de um determinado conceitoque se deseja

aprender. Uma descrição de um padrão pode ser os dados médicos de um paciente,

ou ainda informações sobre alguma proteína encontrada no corpo humano, dentre

outros exemplos. Em alguns conjuntos de dados é percebido que há a falta de algu-

mas características de alguns padrões e quando isso acontece é dito que o conjunto

de dados apresenta dados faltosos. Como mencionado anteriormente, apesar de

ter seu desempenho afetado pela falta de informação de determinadas característi-

cas para um determinado padrão, os algoritmos de AM conseguem lidar com esse

problema. Mas há o caso em que é recomendado eliminar o padrãocaso haja um

número muito grande de dados faltosos, para que assim o desempenho do indutor

não seja muito afetado.

2.3 Algoritmos Individuais

Como explicado anteriormente, é necessário antes de se realizar os experimentos ter um

conhecimentoa priori das características dos algoritmos de AM que se deseja implemen-

tar, para que, dessa forma, se consiga atingir o desempenho desejado com os mesmo. Por

esse motivo, nesta seção serão apresentados alguns algoritmos de aprendizado supervi-

sionado que são bastante utilizados na literatura e que foram escolhidos, de acordo com

suas características, para serem utilizados nos experimentos desta dissertação.

2.3.1 Algoritmo Multi-Layer Perceptron (MLP)

Um algoritmo que utiliza as técnicas de AM que apresenta um maior número de refe-

rências na literatura e é bem utilizado em estudos para problemas do mundo real é o
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algoritmoMulti-Layer Perceptron(MLP) (Haykin, 2001). Por causa de sua metodologia

de funcionamento, esse algoritmo pode ser classificado na categoria de Redes Neurais.

Isso se deve ao fato de que esse tipo de algoritmo se baseia e simula os neurônios en-

contrados no cérebro humano. Esse algoritmo é composto por nós simples, chamados

de neurônios, unidades ou nodos, que são interligados entresi para formar uma rede de

neurônios artificiais, assim originando o termo"rede neural" .

O primeiro modelo de um neurônio artificial foi apresentado por McCulloch (McCul-

loch and Pitts, 1943), e de acordo com esse modelo cada neurônio dessa estrutura recebe

como entrada um vetor de entrada (X1, X2, ..., Xp) e um vetor de peso (W1, W2, ..., Wp),

ondep é a quantidade de características, ou atributos, que existeno conjunto de dados. Es-

ses valores de entrada são combinados usando uma funçãof(a), para produzir um estado

de ativação do neurônio (Figura 2.1).

Figura 2.1: Modelo do primeiro neurônio que foi proposto porMcCulloch (McCulloch
and Pitts, 1943).

A primeira rede neural que foi utilizada com o propósito de resolver problemas de

classificação de padrões foi proposta por Rosenblatt (Rosenblatt, 1958). Essa rede uti-

lizava apenas uma camada de neurônios, onde os pesos podiam ser ajustados durante o

treinamento dessa rede. Essa rede foi denominada de redepercetroncom uma camada.

A redepercetroné o tipo mais antigo de redes neurais, que como mencionado ante-

riormente, era formado por apenas uma única camada de saída,que está conectada por

pesos às entradas. A soma do produto entre os pesos e as entradas alimenta cada neurônio

de saída, e se o resultado desta operação exceder um determinado limiar (geralmente 0), o

neurônio coloca o valor um (1) na saída; e caso o resultado seja inferior ao limiar, o neurô-

nio coloca o valor menos um (-1). Neurônios com esse comportamento são chamados de

neurônios de McCulloch-Pitts ou neurônios com limiar.

A principal limitações de uma redeperceptronde uma camada é que esse tipo de

rede é capaz de aprender somente problemas linearmente separáveis. Um conjunto é dito

linearmente separável se for possível separar os padrões declasses diferentes contidos no
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espaço de entrada por um hiperplano (Figura 2.2, mostra um exemplo onde duas classes

podem ser separados no espaço por uma linha reta) (Minsky andPapert, 1969). Por

esse motivo, foi criada uma forma de disponibilizarperceptronsem múltiplas camadas,

criando assim uma camada intermediária entre as camadas de entrada e saída, sendo estes

modelos capazes de resolver problemas não-lineares (Figura 2.3). Com a inserção de pelo

menos uma camada intermediária essa rede foi denominada deMulti-Layer Percetron

(MLP).

Figura 2.2: Exemplo de um problema linearmente separável.

Figura 2.3: Modelo de uma rede neuralperceptroncom uma camada intermediária, capaz
de calcular um problema não-linearmente separável.

Descrevendo com maiores detalhes, um modelo MLP é um sistemade neurônios artifi-

ciais ligados por conexões sinápticas e apresentam múltiplas camadas, onde cada camada

apresenta uma função específica. Essas camadas podem ser divididas em três grupos:

a camada de entrada é onde a rede recebe estímulos do meio externo por meio de um

conjunto de dados; nas camadas intermediárias ou ocultas são feitas a maior parte dos
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processamentos dessa rede, e funcionam como extratoras de características através de co-

nexões ponderadas, e são uma codificação das características apresentadas nos padrões

de entrada permitindo que a rede crie sua própria representação do problema; e a camada

de saída, onde são recebidos os estímulos das camadas intermediárias e assim constroí-se

uma resposta que será apresentada ao usuário (Figura 2.4).

Figura 2.4: Modelo de uma rede neuralMulti-Layer Perceptron.

A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra detreinamento, onde os

pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrõesapresentados. Em outras

palavras, elas aprendem através de padrões. Em 1986 foi apresentado, para a classe de

redes neurais de multicamadas, um algoritmo de treinamentodenominadobackpropaga-

tion (Rumelhart et al., 1986). O tipo de rede neural multicamada usada com o algoritmo

backpropagationé geralmente denominada de redeMulti-Layer Perceptroncom back-

propagation(Rumelhart et al., 1986). Essa rede é um modelo que realiza o treinamento

através de padrões, e utilizam pares (entrada, saída desejada) para ajustar os pesos da rede

por meio de um mecanismo de correção de erros e também apresenta uma seqüência de

dois passos para o treinamento. Primeiro, um padrão é apresentado à camada de entrada

da rede e segue-se o funcionamento normalmente, ou seja, o padrão flui através da rede

por todas as camadas internas, até que uma resposta seja produzida pela camada de saída.

No segundo passo, a saída obtida é comparada à saída desejadapara esse padrão particu-

lar. Se não estiver correto, o erro é calculado e propagado a partir da camada de saída até

a camada de entrada, e os pesos das conexões vão sendo modificados, conforme o erro é

retro-propagado.

Apesar de ser um algoritmo amplamente utilizado na área de AM, as redes neurais

artificiais apresentam uma dificuldade que é vista pela maioria dos pesquisadores. Essa

dificuldade se dá pelo motivo de que as redes neurais são vistas como uma espécie de

"caixa-preta", ou seja, executa operações de alguma maneira obscura, difícil de ser apren-
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dida teoricamente e não permite interpretação a partir de análise visual. Além disso, outra

dificuldade encontrada em redes neurais é a questão da determinação do valor de alguns

parâmetros obrigatórios como o caso de determinar o número de neurônios nas camadas

intermediárias das redes MLP, o tipo da função de ativação que será utilizado e o valor da

taxa de aprendizado.

No entanto, diversos trabalhos recentes têm revelado que asredes neurais artificiais

podem ser consideradas como uma maneira alternativa ou estendida de implementar vá-

rias técnicas convencionais de classificação de padrões quevêm sendo usadas há décadas.

Além de apresentar uma série de vantagens, como tolerância adados ruidosos2 e a capaci-

dade de representar qualquer função, sendo linear ou não, ainda apresenta a capacidade de

lidar com padrões de entrada representados por vetores de alta dimensão, e consegue lidar

com valores de atributos contínuos ou discretos. Maiores detalhes sobre o funcionamento

de uma rede neural e suas outras implementações podem ser vistos em Canuto (Canuto,

2001).

2.3.2 Algoritmo K-Vizinhos Mais Próximos (K-NN)

O algoritmo K-NN (do inglês, K-Nearest Neighbors) é considerado uma das técnicas

de AM mais simples encontrada na literatura (Mitchell, 1997). O algoritmo utiliza uma

metodologia que procura pontos semelhantes em meio a pontosdiferentes. O conjunto

de treinamento é formado por vetores den dimensões e cada elemento desse conjunto

representa um ponto no espaçon-dimensional. Esse algoritmo calcula os K’s vizinhos

mais próximos de cada padrão pertencente a um determinado conjunto de dados, esse

cálculo é feito utilizando métricas específicas, tal como a distância euclidiana.

A regra de classificação dos K-vizinhos mais próximos é um método de classificação

que não possui processamento na fase de treinamento, pois não é necessário estimar as

distribuições de probabilidades das classes. Entretanto,é necessário um grande número

de padrões de treinamento (padrões cuja classe é conhecida apriori), pois pode-se dizer

que as tarefas de estimativa e de classificação são fundidas em uma única tarefa. Dado

um padrão de teste (desconhecido), sua classificação é realizada da seguinte maneira:

inicialmente, calcula-se a distância entreK e todos os padrões de treinamento; Verifica-se

a quais classes pertencem os K padrões mais próximos; A classificação é feita associando-

se o padrão de teste à classe que for mais freqüente entre os K padrões mais próximos

(Figura 2.5).

2Os ruídos são erros nos dados. Eles podem ser derivados do próprio processo que gerou os dados, do
processo de aquisição de dados ou do processo de transformação (Slonim, 2002).
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Figura 2.5: Atribuição da classe correspondente aos vizinhos mais proximos de um deter-
minado padrão.

O algoritmo K-NN exige que uma informação seja fornecidaa priori pelo usuário,

que é o valor de K-vizinhos. O desempenho obtido pelo classificador, ou seja, sua taxa de

acurácia pode depender do valor de K informado.

Apesar de esse método ser considerado simples, o mesmo apresenta alguns proble-

mas, por exemplo, o seu processamento pode ser bastante exaustivo se o conjunto de

treinamento for muito grande, ou seja, houver um grande número de padrões e atributos,

ou então se o conjunto apresentar muitos valores nominais. Outra característica desse

método é a intolerância tanto a atributos ruidosos quanto a atributos redundantes, ou seja,

atributos que apresentam as mesmas características.

Uma aplicação do algoritmo K-NN pode ser vista em Sarkar (Sarkar and Leong,

2000), onde esse algoritmo foi utilizado para classificar padrões em um conjunto de dados

que apresenta informações sobre o diagnóstico de pacientescom câncer.

2.3.3 Árvores de Decisão (AD)

Técnicas que, após o treinamento, geram Árvores de Decisão (do inglês,Decision Tree)

são amplamente utilizadas pela comunidade científica de AM indutivo (Mitchell, 1997).

Os algoritmos que utilizam esse tipo de técnica usam a estratégia de "dividir - para

- conquistar", ou seja, nessa metodologia, um problema complexo é decomposto em

sub-problemas mais simples, continuando esse processo de decomposição em todos os

sub-problemas criados (Breiman et al., 1984). Dessa forma,um conjunto de dados de

treinamento é dividido recursivamente até que cada subconjunto, obtido pelas sucessivas

divisões, contenha apenas elementos pertencentes à mesma classe. Para atingir esse ob-
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jetivo, a técnica de AD examina e compara a distribuição de classes durante a construção

da árvore.

Após realizar o processo de treinamento, o algoritmo obtém,como resultado, dados

organizados de maneira compacta, que são utilizados para classificar novos padrões que

não pertenceram ao conjunto de dados utilizado no treinamento (Holsheimer and Sie-

bes, 1994). A classificação de novos padrões é processada computacionalmente através

de regras extraídas da árvore. As regras são obtidas percorrendo-se todos os possíveis

caminhos da árvore, desde a raiz até as folhas (classes).

Resumindo, as arquiteturas das AD são compostas por nodos ounós internos e exter-

nos que são conectados por ramos. Os nós internos ou chamadosde nós de decisão são as

unidades de tomada de decisão que avaliam, através de algum teste lógico, em um único

atributo, qual será o próximo nó descendente ou nó filho. Ao final de cada ramificação da

árvore existe um nó terminal que é chamado de nó externo ou nó folha. Esses nós são os

que especificam uma classe ou um valor ao qual o padrão será associado. O caminho que

é percorrido desde o nó raiz até uma folha determina uma regrado tipo "SE-ENTÃO".

De acordo com Liu (Liu et al., 2000), do ponto de vista geométrico uma AD representa

segmentações do espaço de dados. De acordo com a Figura 2.6, ográfico à esquerda

mostra um espaço bi-dimensional com vários objetos distribuídos. Há duas classes: classe

C1 (quadrado) e classe C2 (círculo). A partir dos dados apresentados para o algoritmo, é

gerada uma AD, como pode ser visto à direita dessa figura. O algoritmo ainda possibilita

que se extraia regras a partir da árvore criada, como mostra aFigura 2.7.

Figura 2.6: Exemplo do ponto de vista geométrico e de uma Árvore de Decisão. Extraído
de Liu (Liu et al., 2000)

Pode-se dizer que o processamento de uma árvore de decisão consiste em três passos:

1. Apresenta-se um conjunto de dados ao nó inicial (ou nó raiz) da árvore;

2. Dependendo do resultado do teste lógico usado pelo nó interno, a árvore ramifica-se

para um dos nós filhos;
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Figura 2.7: Regras extraídas a partir da Árvore de Decisão.

3. Este procedimento é repetido até que um nó externo seja alcançado.

Exemplificando, de acordo com a Figura 2.8, iremos testar se opadrão será da classe

"sim" ou "não". Os valores "Aspecto", "Umidade" e "Vento", são atributos do conjunto

de dados. Os valores "Sol", "Nuvens" e "Chuva", são os valores possíveis para o atri-

buto "Aspecto"; "Elevada" e "Normal"são valores para o atributo "Umidade"; e os valo-

res "Fraco" e "Forte"são possíveis valores para o atributo "Vento". Os valores "Sim" e

"Não"são os possíveis valores que cada padrão pode receber como rótulo.

Ao apresentar, para a árvore criada, um padrão que apresentaas seguintes caracterís-

ticas: para o atributo "Aspecto" o valor igual a "Sol", e parao atributo "Umidade" o valor

"Normal". Se percorrermos as ramificações desta árvore com os valores do padrão que

está se querendo classificar, teremos como resultado o valorda classe igual a "Sim".

Figura 2.8: Exemplo de uma árvore de decisão.

Um dos primeiros algoritmos desenvolvidos para geração de AD foi o ID3 (Quin-

lan, 1986) e seu sucessor o C4.5 (Quinlan, 1993). Muitos dos algoritmos que têm sido

desenvolvidos para geração de AD, são variações desses primeiros. A característica do

algoritmo ID3 é que esse apenas trabalha com dados que possuem atributos com valo-

res discretos, ou seja, atributos que assumem um determinado número de valores. Já

o algoritmo C4.5 apresenta a capacidade de lidar com atributos que armazenam valores

contínuos. Além disso, o algoritmo C4.5 também pode combater o problema deoverfit-

ting, utilizando a estratégia de "poda da árvore"(Costa, 2006).Neste trabalho utilizamos

o algoritmo J48, que é uma variação dos algoritmos originaisde AD.
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As estruturas das AD apresentam como vantagem o seu fácil entendimento por huma-

nos e também a sua fácil manipulação. Essas característicassão importantes e proveitosas

para esse tipo de modelo, pois os especialistas podem facilmente analisar os resultados e

obter conclusões sobre o domínio do problema que se está explorando.

Uma desvantagem apresentada pelas AD, é que esse tipo de algoritmo é pouco ro-

busto aos dados de grande dimensão, apresentam certa dificuldade em lidar com atributos

contínuos e apresentam grande sensibilidade aos dados de treinamento; isso significa di-

zer que, pequenos erros nos dados de treinamento podem afetar em maiores proporções

o classificador (árvore) gerado (Mitchell, 1997). Algumas dessas dificuldades foram en-

contradas na execução dos experimentos deste trabalho, pelo motivo de termos utilizado

dados de proteínas, os quais apresentam muitos valores contínuos, e também por utilizar

conjunto de dados que apresentam uma grande quantidade de atributos.

No trabalho de da Fonseca (da Fonseca, 1994), foi apresentado um estudo detalhado

de vários algoritmos de indução que utilizam técnicas de AD,incluindo os algoritmos

ID3, C4.5, entre outros.

2.3.4 Máquinas de Vetores Suporte (SVM)

As Máquinas de Vetores Suporte (SVM, do inglês,Support Vector Machines), foram in-

troduzidas recentemente como uma técnica para resolver problemas de classificação de

padrões (Pontil and Verri, 1998). Por esse motivo, têm recebido grande atenção nos últi-

mos anos (Hearst et al., 1998).

O algoritmo SVM é baseado no princípio da minimização do risco estrutural da teoria

de Aprendizado Estatístico (Vapnik, 1995). Isso quer dizerque o algoritmo SVM tenta

minimizar a probabilidade de classificar de forma errada padrões ainda não vistos, por

uma distribuição de probabilidade dos dados fixa e desconhecida, ao contrário de outros

algoritmos que tentam otimizar o desempenho sobre o conjunto de treinamento, chamado

de risco empírico.

Resumidamente, dado um conjunto de treinamento que contém pontos de duas clas-

ses, uma SVM separa as amostras de treinamento positivas dasnegativas por meio de um

hiperplano (ou superfícies). Essas superfícies são determinadas por certos pontos dentro

desse conjunto, denominados de vetores suporte. Algumas vezes, essas superfícies são

referidas como superfícies de decisão. Dessa forma, a superfície que provê a maior se-

paração (a maior margem possível entre as amostras das classes) é selecionada (Figura

2.9).



2. Aprendizado de Máquina 23

Figura 2.9: SVM linear visto em um plano de duas dimensões.

Neste trabalho, o algoritmo SVM foi executado utilizando ummétodo de otimiza-

ção quadrática comkernelpolinomial, denominado SMO. Apesar da dificuldade de se

implementar esse tipo de algoritmo, o seu uso apresenta algumas vantagens, como uma

boa capacidade de generalização e a robustez diante de dadoscom grandes dimensões,

como os que foram utilizados neste trabalho. A desvantagem do uso desse método é o

grande processamento exigido para dados com grandes dimensões. Existe na literatura

uma vasta gama de artigos e tutoriais sobre SVM. Para maioresdetalhes sobre o funci-

onamento desse algoritmo pode ser citado o trabalho apresentado em Burges (Burges,

1998).

2.3.5 Algoritmo Naive Bayes (NB)

Outro algoritmo de AM considerado simples, mas bastante eficiente, e é baseado na apli-

cação do teorema de Bayes com suposições de forte independência, é o classificador

denominadoNaive Bayes. Uma característica que pode ser observada com a implemen-

tação desse algoritmo, dependendo da natureza precisa do modelo probabilístico, é que

esses algoritmos podem ser treinados com bastante eficiência em um aprendizado super-

visionado. Em algumas aplicações práticas, o parâmetro de estimação para os modelos do

NB utiliza o método da probabilidade máxima. Em outras palavras, o classificador pode

trabalhar sem acreditar na probabilidade bayesiana ou utilizando qualquer outro método

bayesiano (Davis et al., 2004).

Uma característica muito importante apresentada por esse algoritmo de aprendizado

é a utilização de uma metodologia que assume que os atributosdos padrões são indepen-

dentes dadas a classe. Esse algoritmo também se caracterizapor calcular a probabilidade



2. Aprendizado de Máquina 24

condicional de acerto para cada classe. As probabilidades encontradas são calculadas de

acordo com as freqüências obtidas na tabela de decisão.

Formalmente, o NB pode ser definido como a seguir. Sejax o padrão que queremos

classificar, eci sua possível classe. A fim de classificarx, temos que saber qual é a

probabilidade dex pertencer à classeci. Essa explicação pode ser demonstrada na forma

de regra de Bayes (Equação 2.1):

p(ci|x) =
p(x|ci) ∗ p(ci)

p(x)
, (2.1)

onde:

• p(x|ci) denota a probabilidade do padrãox dado que a classeci aconteceu;

• p(x) denota a probabilidade do padrãox;

• p(ci) denota a probabilidade da classeci.

A probabilidade de cada classeci pode ser estimada a partir dos dados do conjunto

de treinamento. Para tornar o cálculo dep(x|ci) menos computacionalmente intensivo, é

assumido que os valores dos atributos são independentes unsdos outros dados a classe

(suposição naive, Equação 2.2):

p(ci|x) =

d
∏

j=1

p(xj |ci), (2.2)

onde:

• d é a quantidade de atributos pertencentes ao conjunto de dados.

Embora a suposição da equação 2.2 não seja verdadeira para alguns casos, como em

conjunto de dados em que os atributos apresentam alguma dependência em relação à

classe, o NB revelou um bom desempenho para várias tarefas (Mitchell, 1997). Apesar

de ser considerado um algoritmo simples, o NB, em alguns contextos, como o de classi-

ficação de textos, apresentou um desempenho comparável aos de redes neurais e árvores

de decisão (Mitchell, 1997; Witten and Frank, 1999). Além domais, por causa de seu

modelo e a sua aparente simplificação, o algoritmo NB, muitasvezes, trabalha melhor

com situações complexas do mundo real do que se é esperado dele (Abreu, 2006).



Capítulo 3

Sistemas Multi-Classificadores (SMC’s)

Com o crescimento das pesquisas na área de classificação de padrões, cada vez mais

são testados os limites das técnicas utilizadas para esse princípio. Com isso, está sendo

comprovado que a utilização de classificadores individuaistêm se tornado pouco eficiente

na maioria dos problemas complexos (Fumera and Roli, 2005).Dessa forma, foi criada

uma maneira de combinar as saídas de diferentes classificadores para tentar melhorar

o desempenho de um sistema de classificação, dando origem ao termo Sistema Multi-

Classificador (SMC) (Roli and Giacinto, 2002). De acordo comDietterich (Dietterich,

2000a), os SMC podem ser definidos como um conjunto de classificadores, chamados

de classificadores base, cujas decisões individuais são combinadas, utilizando alguma

metodologia de combinação, para que assim, se possa realizar uma classificação de novos

padrões ainda não vistos pelo sistema.

A idéia de se combinar as saídas de diferentes classificadores pode nos oferecer in-

formações complementares sobre padrões a serem classificados, assim podendo nos levar

a uma melhora na precisão e estabilidade dos resultados obtidos por estes classificadores

(Canuto, 2001; Witten and Frank, 1999). Apresentando uma série de diferentes "pontos

de vista" e de vários ângulos sobre um determinado padrão, umcombinador, que tem

por finalidade a combinação dos resultados, teria uma quantidade maior de opções para

escolher um resultado final para esse padrão.

Alguns estudos baseados em SMC’s vêm mostrando que o desempenho de combinar

os resultados de diferentes classificadores base é superioràquele obtido utilizando esses

classificadores base de forma individual. Porém, é importante ressaltar que o uso desse

tipo de sistema resulta em um aumento do custo computacionalem termos de treinamento

(Gams et al., 1994; Quinlan, 1996; Bauer and Kohavi, 1999; Dietterich, 2000a; Dietterich,

2000b). Por esses motivos, o estudo de métodos para a construção de sistemas de multi-

classificação vem se tornando uma das áreas de pesquisa mais ativas em Aprendizado de

Máquina (Bittencourt, 2005).
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Como mencionado anteriormente, um SMC é composto por diferentes classificadores,

ou algoritmos de classificação, chamados de classificadoresbase ou algoritmos base, e

em alguns tipos de SMC’s existe uma função que é responsável por combinar as saídas

geradas por estes, chamado de combinador ou módulo de combinação. Dessa forma, os

SMC’s recebem como entrada um conjunto de dados que é processado e assim gerada

uma resposta. Essas respostas são direcionadas ao combinador, que irá executar uma

combinação com estas respostas de acordo com alguma metodologia de combinação, e

irá tomar uma decisão de qual será a melhor solução para o sistema (Cho, 1999).

De acordo com o trabalho apresentado em Dietterich (Dietterich, 2000a), a idéia in-

tuitiva dos SMC’s é que nenhum método ou sistema pode ser uniformemente superior a

qualquer outro, e que a integração de diversos métodos individuais consegue melhorar o

desempenho do classificador final. Isso quer dizer que um SMC deve ter, normalmente,

um melhor desempenho global do que os classificadores base, executados individual-

mente, usados em sua formação.

Uma condição que deve ser necessária para que um SMC obtenha um melhor de-

sempenho que qualquer um de seus membros é que seus classificadores base devem ser

eficientes e diversificados (Tan et al., 2003). A eficiência deum classificador pode ser

medida pela sua taxa de acurácia (acerto) ou pela taxa do errocometido, e a diversidade

entre os algoritmos de classificação pode ser constatada pela diferença entre os erros pro-

duzidos pelos mesmos, e pode ser medido, por exemplo, entre dois classificadores ou

entre um conjunto de classificadores.

Os erros cometidos por cada classificador base que compõem esse sistema são con-

siderados uma das características mais importantes em um SMC. Esses erros devem ser

altamente independente, preservando a eficácia dessa técnica de aprendizado. Outra ca-

racterística é a diversidade dos classificadores base que compõe esse sistema, ou seja, os

resultados obtidos por cada classificador devem ser diferentes (Opitz and Mach, 1999).

Exemplificando, em um SMC é apresentado quatro classificadores base:C1, C2, C3 e

C4; onde, estes apresentam as mesmas características, ou seja, são idênticos; dessa forma,

teoricamente, esses classificadores apresentarão o mesmo erro. Desse modo, quandoC1

classificar incorretamente um padrão, teoricamente, os outros classificadores também irão

classificar incorretamente este mesmo padrão. Dessa maneira, não haverá nenhum ganho

para esse SMC. Entretanto, se os erros cometidos pelos classificadores forem diferentes,

então quando o classificadorC1 classificar incorretamente um padrão, pode haver o caso

em que algum outro classificador base, que compõe este sistema, tenha acertado este pa-

drão, ou seja, tenha classificado corretamente. Resumindo,combinar as saídas de diversos

classificadores é útil somente se há diferenças entre os mesmos, e se há diferença entre os

erros cometidos por cada um, pois de forma contrária, não há ganho algum na construção

de um SMC.
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Para assegurar que as características (erro independente ediversidade entre os com-

ponentes) dos SMCs sejam alcançadas, e assim melhorar o poder de predição dos algorit-

mos, existem estudos para realizar a construção deste tipo de sistema. Como detalhado no

trabalho apresentado em Dietterich (Dietterich, 2000a), existem três razões para garantir

a construção de bons SMC’s:

1. Razão Estatística: Um algoritmo de aprendizado pode ser visto como um algo-

ritmo de busca, dentro do espaço de hipóteses (H), para identificar a melhor res-

posta. O problema estatístico aparece quando a quantidade de dados disponíveis

para o treinamento é muito pequena comparada ao tamanho do espaço de hipóte-

ses. De acordo com o trabalho apresentado em Smits (Smits, 2002), sem dados

suficientes o algoritmo pode encontrar muitas hipóteses diferentes emH, as quais

possuem a mesma exatidão sobre os dados de treinamento. Ao construir um SMC,

o algoritmo pode fazer uma média das saídas e reduzir o risco de escolher a classi-

ficação errada.

A Figura 3.1 ilustra a situação mencionada anteriormente, onde a curva externa

indica o espaço de hipótesesH e a interna denota o conjunto de hipóteses que

têm uma boa precisão sobre o conjunto de treinamento. A hipótese verdadeira é

denotada pela letraF , e se a média da precisão das hipóteses for calculada, pode-se

encontrar uma boa aproximação deF .

Figura 3.1: Razão estatística. Adaptado de Bernardini (Bernardini, 2002).

2. Razão Computacional: As buscas locais realizadas por muitos algoritmos de

aprendizado podem ocasionar em algum ótimo local. Podem-secitar os algoritmos

de redes neurais que empregam métodos de busca local, como gradiente descen-

dente, para minimizar uma função de erro sobre o conjunto de treinamento. Outro

exemplo são os algoritmos baseados em AD, que aplicam regrasgulosas de partici-

onamento para induzir as árvores.
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Em casos onde há uma quantidade suficiente de dados de treinamento, o que indica

que não há problema estatístico, é computacionalmente difícil para o algoritmo

de aprendizado encontrar a melhor hipótese (Sirlantzis et al., 2002). Isso pode ser

observado em conceitos de AD, onde encontrar a menor árvore,que seja consistente

com um conjunto de treinamento, é NP-difícil (Hyafil and Rivest, 1976), assim

como encontrar os pesos para a menor rede neural consistentecom os exemplos de

treinamento (Blum and Rivest, 1993).

Por outro lado, construindo um SMC e executando várias vezeso algoritmo de

busca local partindo, a cada iteração, de diferentes pontos, pode-se obter uma me-

lhor aproximação da verdadeira (e desconhecida) funçãoF que pode ser mais pre-

cisa que qualquer um dos classificadores individuais, como ilustrado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Razão computacional. Adaptado de Bernardini (Bernardini, 2002).

3. Razão Representacional:Em determinadas aplicações na área de AM, não é pos-

sível representar a funçãoF por nenhuma das hipóteses emH. De acordo com

Sirlantzis (Sirlantzis and Fairhurst, 2001), essa representação é complicada porque

existem muitos algoritmos nos quais o espaço de hipóteses pode ser alcançado por

todos os classificadores. Dado um conjunto de treinamento, contendo exemplos su-

ficientes para realizar uma boa classificação, os algoritmosirão explorar o espaço

de todos os possíveis classificadores. Entretanto, simplesmente unindo as hipóteses

ou dando pesos entre zero (0) e um (1), a cada uma delas e unindo-as posterior-

mente, pode ser possível expandir o espaço das funções representáveis. A Figura

3.3 ilustra esta situação.

Para assegurar as razões mencionadas acima, é necessário haver um estudoa priori

sobre o desenvolvimento de um SMC. Esse estudo engloba três principais escolhas que

devem ser tomadas: a organização dos componentes, os componentes do sistema e méto-

dos de realizar uma combinação das saídas geradas pelos componentes de um SMC. Na

seção seguinte, serão feitas sugestões para realizar o procedimento de como organizar os

componentes de um SMC, para assim, tentar atingir um bom desempenho nesse sistema.
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Figura 3.3: Razão representacional. Adaptado de Bernardini (Bernardini, 2002).

3.1 Organização dos Componentes de um SMC

Como mencionado anteriormente, os SMC’s contêm um módulo decombinação que re-

cebe as saídas dos classificadores individuais e decide, de acordo com alguma metodolo-

gia de combinação, qual será a saída do sistema. A escolha desse módulo de combinação

nem sempre é trivial e tem influência direta sobre o resultadofinal do sistema. Esse

módulo pode ser uma única função apresentando uma organização paralela ou múltiplas

funções para uma organização serial. Com a existência de um módulo de combinação,

pode haver o caso em que o sistema se torne inflexível, pois a tomada de decisão se torna

um processo centralizado. Uma observação que deve ser feitaé que o sistema criado apre-

sentará uma dependência direta de suas características como problema que se pretende

analisar (Kang and Lee, 2000).

A organização dos componentes em um SMC, como mencionado anteriormente, é

caracterizada pelo tratamento dado pelo sistema para cada tarefa e de como os classifi-

cadores bases resolvem estas tarefas. Essa organização pode ser dividida em dois grupos

distintos: as organizações do tipo Modulares e do tipo Paralelas (também conhecidas

comoEnsemblesou Comitês) (Lemieux and Parizeau, 2003).

A característica principal da organização do tipo modular éque a tarefa é decomposta

em uma quantidade de sub-tarefas e a solução desta tarefa exige a combinação dos resulta-

dos encontrados por um único ou por um grupo de classificadores base, associado a cada

uma destas sub-tarefas. Por apresentar essa decomposição da tarefa, cada classificador

base se torna responsável por uma parte de todo o sistema, ou seja, cada sub-tarefa é res-

ponsabilidade de um único ou de um grupo de classificadores. Essa distribuição faz com

que, em teoria, os SMC modulares apresentem vários especialistas dentro deste sistema e

cada um executa uma tarefa em uma determinada área diferente.

A disposição dos classificadores, na abordagem modular, é apresentado na Figura 3.4.
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Pode ser observado nessa figura que a tarefa foi decomposta emsub-tarefas, sendo estas

analisadas por um classificador ou conjunto de classificadores, gerando assim soluções

(S1, S2, ...,Sn) para cada sub-tarefa. Essas soluções são levadas para o módulo de combi-

nação, que irá analisar as soluções dessas sub-tarefas, e gerar assim a resposta final para

a tarefa.

Figura 3.4: Modelo de uma organização modular.

A organização do tipo paralela, também conhecida comoEnsembleou Comitês, têm

como característica uma execução redundante. Isso quer dizer, diferente da organiza-

ção modular, onde cada conjunto de classificadores é considerado um especialista, por

executarem diferentes tarefas, na organização paralela cada conjunto de classificadores

fornecem uma solução, para uma mesma tarefa, de uma maneira paralela ou redundante.

No caso dos SMC paralelos, todos os conjuntos de classificadores são considerados

especialistas no mesmo assunto, e podem, cada um de uma maneira diferente, dar uma

solução para a mesma tarefa, não existindo a divisão da tarefa em sub-tarefas. Isso sig-

nifica que todos os classificadores ou conjuntos de classificadores nesse tipo de sistema

possuem a mesma responsabilidade, ou seja, todos irão fornecer respostas para a mesma

tarefa.

A disposição dos classificadores nessa abordagem é apresentado na Figura 3.5. Pode

ser visto nessa figura que a tarefa, ao contrário da organização modular, não foi decom-

posta em sub-tarefas. Dessa forma, todos os classificadoresacabam analisando a mesma

tarefa. Essas tarefas analisadas geram soluções (S1, S2, ...,Sn), que serão levadas para o

módulo de combinação. Esse módulo irá analisar as soluções geradas de cada classifica-

dor e produzirá, de acordo com alguma metodologia de combinação, uma solução final

para a tarefa.

Como pode ser visto nesta seção, os tipos de organizações queum SMC pode dispo-

nibilizar seus componentes, ou seja, a organização dos classificadores base pode ser de

duas formas distintas: modulares e paralelos. Uma observação que pode ser feita é que a

saída gerada pelos algoritmos base de um SMC, em uma organização paralela, exige que
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Figura 3.5: Modelo de uma organização paralela.

este sistema tenha um método de combinação que receba essas saídas e decida, de acordo

com a metodologia empregada para esse método, qual será a saída final. Pode-se imaginar

que a escolha desse método de combinação nem sempre é triviale é de suma importância

para que o SMC tenha um bom desempenho e obtenha uma boa taxa deacurácia. Por

esse motivo, na Seção 3.4 serão abordados alguns métodos de combinação que podem ser

empregados em SMC do tipo paralelo.

As tarefas analisadas pelos algoritmos base dos SMC’s empregados nesta dissertação

não apresentam características modulares, ou seja, não foram divididas em sub-tarefas.

Dessa forma, a organização dos componentes que foram utilizados para os experimentos

caracteriza o esquema de estrutura do tipo paralelo.

3.2 Componentes do Sistema

Como mencionado anteriormente, para construir um SMC que obtenha um bom desem-

penho é necessário que se faça a escolha correta dos componentes deste sistema, ou seja,

a escolha do conjunto de classificadores base que serão utilizados para a classificação. A

combinação de um conjunto de classificadores que obtenha um ganho no desempenho de

um SMC deve atender a um importante quesito, que é a não utilização de classificado-

res que apresentem as mesmas características. Dessa maneira, teoricamente, os resulta-

dos gerados pelos classificadores não serão iguais, ao contrário de utilizar classificadores

apresentando as mesmas características, onde poderão ser gerados resultados idênticos,

não apresentando assim nenhum ganho para o sistema. Portanto, deve-se atingir uma

diferença entre os resultados obtidos pelos classificadores utilizados no SMC, esta dife-

rença é chamada de diversidade. Se nenhuma diversidade for alcançada pelos resultados

dos classificadores, não é recomendado o uso de um SMC, pelo motivo de seu uso exigir

uma carga computacional maior, para que se atinja o resultado final, do que o não uso

deste sistema.
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Para obter a diversidade entre os resultados de cada classificador base em um SMC,

para assim haver um ganho no desempenho do sistema, algumas metodologias podem

ser seguidas. Por exemplo, uma metodologia proposta é a variação na estrutura do clas-

sificador, ou seja, variando a topologia e/ou os parâmetros de cada classificador base.

Outra forma seria a de utilizar uma variação dos dados, por exemplo, utilizar um método

de amostragem. Por fim, a diversidade pode ser alcançada utilizando classificadores base

que apresentem características diferentes como componentes de um SMC, ou seja, utilizar

diferentes tipos de classificadores.

Um SMC que utilizar alguma das metodologias citadas anteriormente, para se tentar

conseguir a diversidade recomendada para estes sistemas, pode ser classificado de dois

tipos: do tipo híbrido, também conhecido como heterogêneo,ou do tipo não-híbrido,

também conhecido como homogêneo.

Um SMC do tipo homogêneo é caracterizado por apresentar apenas um tipo de al-

goritmo como algoritmos base (Dietterich, 2000c). A diversidade é alcançada por esse

tipo de SMC utilizando, como já mencionado, um método de amostragem de dados, por

exemplo,cross-validation, ou pela variação na topologia de cada algoritmo base. Isso

quer dizer, modificando seus parâmetros, por exemplo, o valor da taxa de aprendizado em

uma rede neural. Nesse tipo de SMC destacam-se os métodosBagging(Schapire, 1990) e

Boosting(Breiman, 1996). Resumidamente, ambos os métodos trabalham com um único

algoritmo de AM, utilizam diferentes amostragens do conjunto de dados original como

dados de treinamento, e combinam os resultados obtidos com os diferentes classificadores

base através de um determinado esquema de votação (Fürnkranz, 2002). Maiores detalhes

desses dois algoritmos são apresentados nas Subseções 3.3.1 e 3.3.2, respectivamente.

Em SMC’s do tipo heterogêneo, a diversidade é garantida pelouso de diferentes tipos

de algoritmos de AM, ou seja, são algoritmos que irão apresentar características diferen-

tes. Por esse motivo, não é necessário a manipulação do conjunto de treinamento, ou

seja, não é necessário utilizar nenhum método de amostragem, podendo assim utilizar os

mesmo dados para todos os algoritmos, ou ainda, não é necessário modificar os parâme-

tros dos mesmos. Nessa metodologia destacam-se os métodosStacking(Wolpert, 1992)

(detalhes Subseção 3.3.3) eStackingC(Seewald, 2002) (detalhes Subseção 3.3.4).

Neste trabalho foram utilizados tanto os SMC’s heterogêneos quanto os homogêneos.

Foram executados os algoritmosStackingCe Stackingpara criar SMC’s com diferentes

algoritmos de AM, caracterizando assim um SMC heterogêneo.E ainda foi utilizado

os algoritmosBagging, Boosting, StackingCe Stacking, para SMC’s que apresentam o

mesmo tipo de algoritmo como algoritmos base, sendo essa característica pertencente aos

SMC’s homogêneos.
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3.3 Algoritmos Multi-classificadores

3.3.1 Bagging

O algoritmoBagging, do inglêsBoostrap AGGregatING, foi proposto por Breiman (Brei-

man, 1996) e inicialmente foi baseado na amostragemBootstrap(Efron and Tibshirani,

1993). Essa metodologia de amostragem pode ser resumidamente descrita como: a partir

de uma amostragem aleatória do conjunto original de dados, esse método gera vários sub-

conjuntos diferentes de treinamento, utilizando a metodologia de reposição. Desse modo,

alguns padrões do conjunto original podem aparecer mais de uma vez nos subconjuntos,

enquanto que outros podem não ser selecionados para nenhum subconjunto. Para cada

subconjunto de treinamento gerado, o algoritmoBagginginduz diferentes classificado-

res. A quantidade de padrões pertencentes a cada subconjunto gerado terá a mesma quan-

tidade que o conjunto original. Dessa forma, o algoritmo consegue obter uma distinção

aleatória entre os vários subconjuntos de treinamento, alcançando, assim, a diversidade

nos modelos de classificação que são obtidos a partir de cada um desses subconjuntos

(Kuncheva, 2004).

Como representado na Figura 3.6, o algoritmo divide o conjunto de dados original em

n subconjuntos (S1, S2, ...,Sn) e cada subconjunto gerado é designado para um determi-

nado classificadorx (C1, C2, ...,Cn).

Figura 3.6: Representação do algoritmoBagging, baseado em Canuto (Canuto, 2001).

Esse algoritmo utiliza como esquema de combinação uma metodologia de votação

simples, onde a classe que obteve a maior quantidade de respostas pelos diferentes classi-

ficadores base (Cn no Algoritmo 1) será a classe escolhida para rotular o padrãoanalisado

(C∗). O Algoritmo 1 mostra um pseudocódigo para o algoritmoBagging(Tan and Gil-

bert, 2003).

Como mencionado anteriormente, a cada iteração é construído um conjunto de treina-

mento que será apresentado para o classificador, e esse conjunto é criado utilizando uma
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Algoritmo 1 Pseudocódigo do algoritmoBagging(Tan and Gilbert, 2003)

1: Ler padrões de treinamentoX deT (conjunto de treinamento original)
2: Selecionar um algoritmo de Aprendizado de Máquina
3: Definir o número de iteraçõesk
4: para cada iteraçãoi = 1, 2, ...,k faça
5: Formar um subconjuntoDi com o mesmo tamanho do conjunto de treinamento

originalT
6: Gerar o classificadorCi deDi

7: fim para
8: Obter a predição final,C∗, através de um esquema de votação das saídas dos k clas-

sificadores individuaisCi

amostragem baseada em reposição. Com essa amostragem é possível obter uma repre-

sentação do conjunto original de treinamento e obter uma determinada diversidade. De

acordo com Lima (Lima, 2005), essa amostragem se apresenta como uma técnica bas-

tante eficaz. No entanto, a existência de subconjuntos de dados distintos não implica que

todos os classificadores induzidos irão generalizar de forma distinta. Para haver a ge-

neralização a partir de subconjuntos distintos, os classificadores devem ser instáveis, no

sentido de produzirem comportamentos distintos sempre quesubmetidos a conjuntos de

treinamento distintos, como os métodos de AD e redes neurais(Bittencourt, 2005).

Uma das características principais do métodoBaggingé a busca por classificadores

que sejam instáveis, capazes de generalizar de forma distinta, não necessariamente de

forma ótima, ou seja, achar classificadores que conseguem realizar uma generalização

diferente para cada subconjunto criado. Dessa forma, mesmoque os resultados dos clas-

sificadores base não apresentem uma boa capacidade de generalização, as combinações

desses resultados tendem a fazer uma boa generalização. Umaquestão que deve ser ana-

lisada é que a capacidade de generalização desses algoritmos base não pode ser muito

ruim, pois a melhora obtida com a combinação deles pode não ser suficiente para garantir

um bom desempenho do sistema classificador. Por outro lado, essa capacidade também

não precisa ser muito boa, pois nesse caso a combinação dos diferentes classificadores

base pode não produzir ganho no desempenho de classificação (Lima, 2005).

3.3.2 Boosting

Outro método que apresenta características homogêneas é o método denominadoBoos-

ting (Schapire, 1990). Esse método abrange, na verdade, uma família de diferentes téc-

nicas, por exemplo,Arcing, Adaboosting, MultiBoostinge AveBoost. O funcionamento

do métodoBoostingconsiste em escolher o conjunto de treinamento usado por cada clas-

sificador base, o qual é uma seqüência de classificadores, baseado no desempenho dos

classificadores que obtiveram o melhor resultado. Dessa forma, é necessário que vários
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classificadores base desse algoritmo sejam treinados seqüencialmente, visando definir os

padrões que irão constituir os próximos conjuntos de treinamento (Lima, 2005).

Uma técnica da área de SMC que utiliza a metodologia do algoritmo Boosting, e que

de acordo com Freund (Freund and Schapire, 1996) é muito difundida e aplicada nessa

área, é o algoritmoAdaBoosting, o qual foi o algoritmo utilizado neste trabalho. Nesse

algoritmo, a probabilidade da escolha de um padrão para compor um conjunto de trei-

namento irá depender da contribuição desse padrão para com oerro de treinamento dos

classificadores já treinados. Caso um padrão não tenha sido corretamente classificado

pelos classificadores já gerados, a probabilidade de escolha desse padrão aumenta em re-

lação aos demais, quando do treinamento de novos classificadores (Lima, 2005). Dessa

forma, esse padrão terá uma chance maior de ser escolhido para compor o conjunto de

treinamento do próximo classificador a ser gerado. Com esse funcionamento, pode-se ob-

servar que, ao contrário do que ocorre no métodoBagging, apenas o primeiro classificador

base da seqüência do método é treinado a partir de uma amostragem aleatória do conjunto

de dados original, já que dessa forma, o treinamento dos outros classificadores base será

feito com um subconjunto formado por padrões que obtiveram uma maior contribuição

(Bittencourt, 2005).

No algoritmoAdaBoostingé utilizado uma metodologia baseada em pesos, onde cada

padrão tem um terminado peso associado. Essa abordagem tem avantagem de que to-

dos os padrões, com pouca ou muita representatividade, de acordo com o peso corres-

pondente, são incorporados aos conjuntos de treinamento. AFigura 3.7, mostra uma

representação da aplicação do algoritmoAdaBoosting, o qual foi implementado nos ex-

perimentos deste trabalho.

Figura 3.7: Representação do algoritmoAdaBoosting, baseado em Canuto (Canuto,
2001).

O modeloAdaBoostingpode ser resumidamente explicado da seguinte maneira: ini-

cialmente o peso de cada padrão é ajustado como sendo 1/n, em quen é a quantidade de

padrões pertencentes ao conjunto de dados original; após o treinamento de cada classifica-

dor, os pesos dos padrões são recalculados; em cada iteraçãoi, o algoritmo de aprendizado
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tenta minimizar o erro no conjunto de treinamento e retorna um classificadorCi; o erro de

Ci é computado e usado para atualizar os pesos dos padrões do conjunto de treinamento; o

classificador finalC∗ é obtido por um esquema de votação a partir dos resultados obtidos

pelos classificadores baseCi. O pseudocódigo do algoritmoAdaBoostingé mostrado no

Algoritmo 2 (Tan and Gilbert, 2003).

Algoritmo 2 Pseudocódigo do algoritmoAdaBoosting(Tan and Gilbert, 2003)

1: Ler padrões de treinamentoX deT (conjunto de treinamento original)
2: Selecionar um algoritmo de Aprendizado de Máquina
3: Definir o número de iteraçõesk
4: Associar um mesmo pesow = 1/n para todos os padrõesX
5: para cada iteraçãoi = 1, 2, ...,k faça
6: Gerar o classificadorCi considerando os pesosw dos padrõesX
7: Atualizar os pesos dos padrões a serem usados pelo próximo classificador
8: fim para
9: Obter C∗ combinando a saída de todos os classificadoresCi por um esquema de

votação dosk classificadores individuaisCi

Diferentemente do métodoBagging, o métodoAdaBoostingpode apresentar uma de-

gradação da taxa de erro diante de dados com ruídos e padrões atípicos (outliers), prin-

cipalmente em pequenos conjuntos de dados (Tan and Gilbert,2003; Kuncheva, 2004).

Outra diferença entre as duas metodologias é que o algoritmoBaggingatua apenas na

redução da variância e a abordagemAdaBoostingé capaz de reduzir tanto a variância

quanto o bias do erro de classificação1 (Friedman et al., 2000). Isso se deve ao fato da

atribuição de uma maior atenção aos padrões responsáveis pela queda de desempenho du-

rante o treinamento, ou seja, é a questão de dar um maior peso para os padrões que foram

classificados incorretamente no treinamento.

Normalmente, a metodologiaBaggingapresenta resultados mais consistentes do que

a metodologiaAdaBoosting. Isso acontece devido ao fato de raramente acontecer um au-

mento da taxa de erro dos classificadores base. Entretanto, oAdaBoostingconduz a uma

redução substancialmente maior da taxa de erro do que a metodologiaBagging, apesar de,

às vezes, apresentar um desempenho inferior ao de alguns dosseus classificadores base

(Opitz and Mach, 1999; Tan and Gilbert, 2003).

Teoricamente, o algoritmoAdaBoostingpode ser usado para reduzir significantemente

o erro de todo"weak classifier"(ou classificador fraco), ou seja, reduz o erro de classi-

ficadores com arquitetura simples e de baixo poder computacional (Ji and Ma., 1997;

Tsymbal, 2000). De acordo com Kuncheva (Kuncheva, 2004), háum consenso geral

1O erro de classificação pode ser dividido em duas medidas: bias e variância. O termo bias mede o
quão próximo da função objetivo está o classificador médio produzido por um algoritmo de aprendizado. A
variância, por sua vez, mede o quanto cada classificador varia em relação aos outros.
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de que esse algoritmo consegue obter baixas taxas de erro em uma grande variedade de

aplicações.

3.3.3 Stacking

Os algoritmos multi-classificadores heterogêneos, como mencionado anteriormente, po-

dem trabalhar com diferentes tipos de algoritmos de AM, comoclassificadores base, e

utilizam como dados de treinamento o mesmo conjunto de dadosoriginal. Um dos al-

goritmos pertencentes a essa categoria é oStacking(Stacked Generalization) (Wolpert,

1992). Ao contrário de um simples método de votação, o qual é utilizado pelos métodos

homogêneos descritos anteriormente, esse algoritmo leva em consideração o fato de certo

classificador ser mais seguro do que outro (Seewald, 2003b).De fato, oStackingtenta

aprender quais dos classificadores base são os mais confiáveis e também tenta descobrir

maneiras de combinar as suas saídas (Witten and Frank, 1999).

O algoritmoStackingrealiza uma combinação das saídas dos classificadores base

(também chamados de classificadores de nível zero), induzidos por uma variedade de

algoritmos de aprendizado através do mesmo conjunto de dados, por meio de um outro

classificador, chamado de meta-classificador (também conhecido como classificador de

nível um), do qual se espera um melhor desempenho (Merz, 1999; Kotsiantis and Pinte-

las, 2004). A construção do algoritmoStackingpode ser descrito em duas fases (Figura

3.8): na primeira fase, ou nível zero, um conjunto den classificadores base (C1, C2, ...,

Cn) é gerado por diferentes algoritmos de aprendizado, utilizando um único conjunto de

dados original; na segunda fase, ou no nível um, o meta classificador combina as saídas

geradas dos classificadores base em uma predição final. As informações fornecidas para

esse meta-classificador irão apresentar um número de atributos igual ao número de clas-

sificadores base presentes no sistema. O pseudocódigo do algoritmo Stackingpode ser

visto no Algoritmo 3.

Algoritmo 3 Pseudocódigo do algoritmoStacking

1: Ler padrões de treinamentoX deT (conjunto de treinamento original)
2: Selecionarn algoritmos de Aprendizado de Máquina
3: para cada iteraçãoi = 1, 2, ...,n faça
4: Treinar o classificadorCi com todos os padrõesX deT

5: Obter a saídaSi do classificadorCi

6: fim para
7: Formar um novo conjunto de dadosD de treinamento com osSi gerados
8: Treinar o meta-classificadorM(x) comD

9: Obter a predição final,C∗

De acordo com Seewald (Seewald, 2003a), o algoritmoStackingpode ser visto como
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Figura 3.8: Representação do algoritmoStacking, baseado em Opitz (Opitz and Mach,
1999).

uma estrutura teórica geral para os esquemas de multi-classificação. Essa técnica diz ser

um método universal no sentido de que a maioria dos SMC’s podem ser simulados pelo

Stackingatravés da escolha apropriada do meta-classificador.

3.3.4 StackingC

O algoritmoStackingC(do inglês,Stacking with Confidences) (Seewald, 2002) é uma

variação do métodoStacking, sendo baseado na remoção prévia de características irrele-

vantes e na redução da dimensionalidade do conjunto de dadosusado como entrada para

o meta-classificador.

A idéia principal da técnicaStacking, como visto anteriormente, é usar as saídas de

um conjunto de classificadores base no treinamento do meta-classificador, para assim,

fornecer uma predição final. Ting and Witten (Ting and Witten, 1999) propuseram um

tipo deStackingque utiliza como meta-classificador a técnicaMulti-response Linear Re-

gression(MLR). Nesse caso, durante a predição, os classificadores base fornecem suas

distribuições de probabilidade das classes para serem usadas como entrada para as fun-

ções de regressão (uma para cada classe) do MLR. Dessa maneira, foi feita uma inovação

na metodologia de aprendizado doStacking, pois outros meta-classificadores não apren-

dem geralmente um modelo distinto para cada classe, mas sim,um único modelo para

todas as classes de uma vez.

O StackingCfoi proposto por Seewald (Seewald, 2002) motivado pelo fraco desem-

penho que se obtém com oStackingMLR ao trabalhar com bases de dados com mais

de duas classes. OStackingCdifere doStackingMLR nos seguintes pontos: para cada
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modelo linear associado a uma classe específica, somente a distribuição parcial de proba-

bilidade desta classe é usada durante o treinamento e teste.Enquanto oStackingusa as

distribuições de probabilidades de todas as classes e de todos os classificadores base para

cada modelo linear, oStackingCusa somente as probabilidades das classes associadas

com a classe que se quer que o modelo linear faça a predição.

A Figura 3.9 mostra um exemplo com três classes (a, b ec), n padrões eN classifica-

dores base. A Figura 3.9(a) mostra o conjunto de treinamentooriginal com seus padrões e

respectivas classes. A Figura 3.9(b) mostra uma distribuição de probabilidade de classes

para um classificador basei, ondeP i : j k significa a probabilidade dada pelo classificador

basei para a classej no padrão númerok. As probabilidades máximas são mostradas em

negrito e denotam as classes que seriam preditas para cada padrão. A Figura 3.9(c) mostra

o conjunto de treinamento do meta-classificador MLR doStackingque é usado no apren-

dizado de uma função de regressão linear para predizer a probabilidade da classe receber

o valor igual aa. As classes são mapeadas em uma variável tal que somente a classe que

se deseja realizar a predição, que neste caso é a classea, é definida para o valor um (1) e

todas as outras classes para o valor zero (0). A Figura 3.9(d)mostra o conjunto de dados

de treinamento do meta classificador doStackingC, que consiste somente naquelas colu-

nas de treinamento referentes à classe com o valor igual aa; isto é,Pi : a k para todoi ek.

Pode-se verificar que o conjunto de treinamento tem menos atributos, sendo este igual ao

número de classificadores. Isto conduz a modelos lineares mais variados, possivelmente

o motivo responsável pela melhoria em relação aoStacking.

De acordo com Bittencourt (Bittencourt, 2005), um outro motivo da melhora do algo-

ritmo StackingCsobre o algoritmoStackingpode ser o fato de que, com poucos atributos,

o problema de classificação se torna mais fácil de ser resolvido, quando somente infor-

mações irrelevantes são removidas.

Como pode ser deduzido, oStackingCnão deve mudar significativamente o desem-

penho doStackingpara bases de dados com duas classes, uma vez que a soma da distri-

buição de probabilidade de cada classe tem que ser um. Assim,apenas um desses valores

é suficiente para codificar a informação completa em problemas com duas classes. No

entanto, espera-se que o tempo de treinamento seja bem menor, por causa da redução da

dimensionalidade dos dados do meta-classificador.

Com base em Seewald (Seewald, 2003a), oStackingCdeve se mostrar, teoricamente,

melhor que oStackingem termos de precisão e de tempo de treinamento. Essas melhorias

são ainda mais evidentes para bases de dados com mais de duas classes e têm tendência

a se tornarem mais pronunciadas quando o número de classes aumenta. No entanto, o

StackingC, assim como oStacking, apresenta a dificuldade de conseguir definir quais e

quantos devem ser os classificadores base e qual o meta-classificador mais apropriado,
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Figura 3.9: Representação do algoritmoStackinge StackingC, baseado em (Seewald,
2003a).

uma vez que não existem regras que determinem tais possibilidades.

3.4 Combinação dos Métodos

Uma vez criado o conjunto de classificadores base para ser utilizado no SMC, e uma

estratégia de como organizá-los, o próximo passo, de acordocom as escolhas que devem

ser tomadas, como mencionadas anteriormente, é escolher uma metodologia de combinar

as saídas geradas de cada classificador base, para assim gerar um resultado final para o

sistema (Shipp and Kuncheva, 2002; Kuncheva, 2004; Czyz et al., 2004).

Existem três principais estratégias para a combinação das saídas geradas pelos clas-

sificadores, visando assim a aproveitar as várias vantagensque os métodos individuais

possuem, que são: baseado em combinação, baseado em seleçãoe métodos híbridos (Du-

tra et al., 2006).

• Métodos baseados em combinação:Existem vários métodos baseados em combi-



3. Sistemas Multi-Classificadores (SMC’s) 41

nação na literatura. Eles pertencem a esse grupo porque fazem a classificação atra-

vés da combinação de várias informações. Esses métodos podem ser classificados,

de acordo com suas características, em métodos lineares, não-lineares, estatísticos

e em inteligência computacional.

– Métodos de combinação linear:São considerados os métodos mais simples

de combinar múltiplos classificadores. Nessa metodologia,é executada uma

combinação linear das saídas geradas pelos classificadores. Métodos que po-

dem ser considerados nessa categoria são: Soma (Sum) (Kittler and Alkoot,

2003), Média (Average) (Kuncheva, 2002b), Mediana (Median) (Kuncheva,

2002b), dentre outros.

– Métodos de combinação não-linear:São métodos que realizam combinação

não-linear das saídas geradas pelos classificadores. Em geral, são mais com-

plexos que os métodos de combinação linear. Esse tipo de método inclui com-

binação baseada em ranking, tal comoBorda Count(Kuncheva, 2004), assim

como estratégia de voto majoritário (Majority Vote) (Stefano et al., 2002).

– Métodos baseados em estatísticas:São métodos que utilizam probabilidades

ou combinações estatísticas para combinar as saídas fornecidas pelos classi-

ficadores. Inclui métodos como a técnica Dempster-Shafer (Mitchell, 1997),

assim como métodos de combinação bayesianos (Davis et al., 2004).

– Métodos baseados em inteligência computacional:Realizam combinações

das saídas dos classificadores a partir de técnicas de inteligência computacio-

nal. Dentro do grupo de métodos baseado em inteligência computacional po-

dem ser citados, FuzzyMLP (Fuzzy Multi-Layer Perceptron) (Canuto, 2001),

redes neurais do tipo MLP (Multi-Layer Perceptron) (Xiang et al., 2001) e

algoritmos genéticos (Kuncheva, 2004);

• Métodos baseados em seleção:Nesse método, ao contrário dos métodos baseados

em combinação, apenas um classificador é necessário para classificar corretamente

os padrões de entrada. Dessa forma, é importante a definição do processo para

a escolha do membro deste SMC, o qual é baseado normalmente nos padrões de

entrada que serão classificados. O fato de apenas um classificador ser escolhido para

realizar a classificação faz com que esses métodos sejam denominados de seleções.

A escolha desse único classificador para realizar a classificação acontece durante a

fase de operação ou teste, e é tipicamente baseada na certezada decisão atual. A

preferência é dada para os classificadores que obtiverem a melhor taxa de acerto em

seus resultados (Giacinto and Roli, 2001).

Existem vários métodos baseados em seleção na literatura. Alguns deles são con-

siderados híbridos, pois só efetuam a seleção se o classificador tiver uma certeza
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estatística de que o seu resultado está correto. Um dos principais métodos base-

ados em seleção é o de seleção dinâmica de classificadores (doinglês,Dynamic

Classifier Selection- DCS) (Woods et al., 1997).

– Seleção dinâmica de classificadores (Woods et al., 1997): utiliza uma análise

local para determinar qual classificador irá classificar umadeterminada en-

trada. Essa análise local pode ser baseada em um método de seleçãoa priori

oua posteriori. Uma característica dessa metodologia é que a seleção do clas-

sificador mais adequado é realizada durante a fase de teste. De acordo com

Canuto (Canuto et al., 2007), foi detectado que os métodos baseados em sele-

ção são mais sensíveis às variações dos membros e à diversidade pertencentes

ao SMC. Isso significa que a escolha dos membros desses SMC’s émuito im-

portante para o desempenho de um método de seleção dinâmica.O uso de

pesos pode ser uma tentativa para diminuir a dependência queé apresentada

por esses sistemas em relação aos membros que o compõem e à diversidade

exigida para um bom desempenho, que é considerada um defeitopara esses

métodos. Para maiores detalhes sobre esta metodologia consulte Giacintoand

Roli (Giacinto and Roli, 2000a).

• Métodos híbridos: Os métodos híbridos são os únicos nos quais as técnicas de

combinação e seleção são usadas para fornecer uma saída maisadequada para clas-

sificar os padrões de entrada. A idéia principal desses métodos é de se utilizar

apenas o método baseado em seleção se o classificador que obteve os melhor re-

sultados for realmente bom; caso contrário é utilizada a metodologia baseada em

combinação, para selecionar o melhor classificador (Mitchell, 1997).

Dentre o grupo que utiliza os sistemas DCS híbridos pode-se citar: DCS-LA (Dyna-

mic Classifier Selection based on Local Accuracy) (Giacinto and Roli, 2001), DCS-

DT (Dynamic Classifier Selection using Decision-Theoretic) (Kuncheva, 2002a) e

DCS-MCB (Dynamic Classifier Selection based on Multiple Classifier Behaviour)

(Giacinto and Roli, 2000b).

3.5 Valores de Confiança

Os valores de confiança, ou graus de confiança, são fornecidospelos classificadores e

podem ser considerados como uma das informações mais importantes que se pode obter

a partir da saída dos mesmos (Canuto et al., 2000). Os valoresde confiança podem ser

associados a cada padrão do conjunto de dados para denotar a confiança que um determi-

nado classificador tem em classificar um determinado padrão de entrada para uma classe
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particular. Esses valores também podem ser associados paratodas as outras classes e po-

dem definir certo grau de pertinência de um padrão para todas as outras classes (Dutra

et al., 2006). Também é possível, a partir desses valores, implementar equações que con-

sigam gerar pesos, os quais podem descrever a importância dos resultados obtidos por um

determinado classificador para um determinado padrão ou conjunto de dados.

Alguns trabalhos têm utilizado os valores de confiança em diversos métodos baseados

em combinação, para realizar uma investigação do benefíciode utilizar estas medidas na

implementação destes métodos (Canuto, 2001; Canuto et al.,2000). Entretanto, nenhum

desses trabalhos mostrou algum resultado sobre o uso de valores de confiança para gerar

pesos e utilizando-os para verificar se há alguma relação entre os pesos atribuídos para

cada classificador com a diversidade obtida pelos mesmos.

A dependência de um SMC em relação à diversidade dos componentes é um problema

que pode levar a uma perda no desempenho para a obtenção do resultado final. De acordo

com o trabalho de Dutra (Dutra et al., 2006), foi constatado que a utilização de pesos em

um SMC pode, de fato, diminuir a dependência e obter uma melhor taxa desempenho.

No trabalho citado foram utilizados apenas dois métodos de combinação considerados

simples (valor máximo e voto majoritário) e duas maneiras estáticas de se calcular os

pesos.

Entretanto, existem diferentes maneiras de se calcular os pesos de cada classe para

cada classificador que, dessa forma, podem ser utilizadas para determinar a relativa con-

tribuição de cada classificador dentro do sistema. Em Canuto(Canuto et al., 2000) e

Canuto (Canuto, 2001), além de apresentar alguns exemplos de se calcular pesos, ainda é

mencionado que as técnicas utilizadas para se calcular estes valores podem ser divididas

em dois tipo: os pesos estáticos e dinâmicos.

Os pesos estáticos são calculados a partir das saídas geradas por cada classificador,

onde estas descrevem a chance que um determinado classificador tem em classificar um

determinado padrão para cada classe do conjunto. Esses pesos são gerados na fase de

validação utilizando o conjunto de teste, ou seja, são os padrões que não foram utilizados

no treinamento, e como o próprio nome diz, esses pesos permanecem estáticos, ou seja,

seus valores não mudam na etapa de classificação. Essa metodologia é apresentada com

maiores detalhes na Seção 3.5.1.

Para o tipo dinâmico, são também utilizados os exemplos de teste para gerar esses

valores na fase de classificação, porém é utilizada uma metodologia diferente para chegar

aos valores finais dos pesos. Essa metodologia, de modo geral, pode ser feita em três

etapas: 1) é feito o cálculo dos pesos estáticos para cada classificador a partir do conjunto

de teste; 2) é realizado o cálculo do peso dinâmico para o padrão que se quer classificar,

de acordo com a classificação dada para o padrão anterior; 3) éfeita a combinação entre
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o peso estático e dinâmico do padrão que se quer classificar, evolta para o "passo 2" até

que seja calculado o peso para todos os padrões do conjunto. Uma característica dessa

metodologia é a variação do peso que é obtido para cada padrãoque se quer classificar.

Os detalhes dos métodos de pesos dinâmicos que foram utilizados é apresentado na Seção

3.5.2.

Neste trabalho foram utilizadas, como mencionado anteriormente, três metodologias

simples de métodos baseados em combinação (soma, média geométrica e votação) e duas

medidas de pesos estáticas, que foram denominadas deIntensidade de Reconhecimento

(IR) e Média das Demais(MD) e, ao contrário do trabalho citado (Dutra et al., 2006),

que utilizou apenas duas medidas estáticas, neste trabalhoforam utilizadas mais duas me-

didas dinâmicas usando a distância de Mahalanobis (Mahalanobis, 1936) e a distância

euclidiana, denominadasDistM e DistEu, respectivamente, e uma metodologia uti-

lizando recompensa (se o classificador acertou a classe do padrão) ou punição (caso o

classificador tenha errado a classe do padrão), denominadaRP .

3.5.1 Pesos Estáticos

Como mencionado anteriormente, as medidas estáticas são aquelas que ao decorrer do

processo de classificação seus valores não mudam, ou seja, permanecem estáticos. Esses

valores são calculados a partir do conjunto de teste Foram utilizadas duas metodologias

de se calcular esses pesos, denominadosIR eMD.

O valor do pesoIR de um classificador é representado pelo valor mais alto da in-

tensidade do padrão corretamente classificado na saída gerada. Dessa forma, o valorIR

não apenas indica se o classificador classificou corretamente o padrão como pertencente à

classe certa, mas também fornece a intensidade do acerto. A medida de confiança baseada

emIR de um classificador particular pode ser descrito como na Equação 3.1:

Confic = IRic =

V
∑

l=1

Θicl

AClc

, (3.1)

onde:

• Θicl é o valor mais alto da saída para a classec do classificadori para o padrão (l)

na fase de validação.

• AClc é a quantidade de padrõesl pertencentes à classec na fase de validação.
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• V é o número de padrões na fase de validação.

Resumidamente,IR é a média de ativação correta do classificador para um conjunto

de validação, onde o numerador é o somatório da maior saída doclassificador, quando o

mesmo acertou a classe do padrão, e o denominador é o número depadrões pertencentes

a cada classe. Exemplificando, um determinado classificadorobteve como saída para um

determinado padrão os valores de confiança para a classe′A′, ′B′ e ′C ′, iguais a 0.43,

0.25 e 0.32, respectivamente. Sendo que este classificador classificou corretamente o

padrão na classe′A′, o pesoIR para esta classe será igual a 0.43 dividido pela quantidade

de padrões pertencentes à classe′A′. Esse procedimento será realizado para todos os

padrões do conjunto de teste realizando assim um somatório de todos estes resultados, no

final será apresentado o pesoIR de cada classe de acordo com as respostas fornecidas

por este classificador.

Outro método de se calcular a medida estática de um determinado classificador é o

método denominadoMD, que é a média de ativação correta do classificador para um

conjunto de validação. Esse método pode ser dividido em duasetapas: 1) é feito o soma-

tório do valor obtido para cada classe menos o valor mais altopara determinado padrão, e

esse resultado é dividido pelo número de classes menos um; 2)no final, o resultado obtido

para cada classe pelo"passo1"é dividido pela quantidade de padrões pertencentes a cada

classe. O passo um pode ser descrito como na Equação 3.2 e o passo dois na Equação 3.3.

passo1i =
V

∑

p=1

U
∑

c=1

αipc − Θip

U − 1
, (3.2)

onde:

• αipc é o valor das distribuições para o padrãop do classificadori para a classe

possívelc para este padrão.

• Θip é o valor mais alto da saída para o padrãop do classificadori na fase de valida-

ção.

• V é o número de padrões na fase de validação.

• U número de classes possíveis para o padrão.

Confic = MDic =
passo1i

ACpc

, (3.3)

onde:
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• passo1i é o valor obtido de acordo com a Equação 3.2, para o classificador i.

• ACpc é a quantidade de padrõesp pertencentes à classec na fase de validação.

Resumidamente,MD utiliza, para cada padrão, o somatório dos valores obtidos por

um determinado classificador para cada classe, com exceção do valor mais alto, e divide

pela quantidade de classes menos um, e esse resultado é dividido pelo número de padrões

pertencentes a cada classe. Exemplificando, um determinadoclassificador para um de-

terminado padrão classificou este corretamente para a classe ′A′ e obteve para as classes
′A′, ′B′ e ′C ′ os seguintes valores de confiança, 0.43, 0.25 e 0.32, respectivamente. Di-

ferentemente do pesoIR, neste caso será feito a soma apenas dos valores 0.25 e 0.32,

e dividindo este resultado por 2. Esse procedimento será feito para todos os padrões no

conjunto de teste que foram corretamente classificados na classe′A′, realizando o soma-

tório dos resultados obtidos e dividindo pela quantidade total de padrões pertencentes à

esta classe. Essas técnicas serão realizadas para cada classe perntencente ao conjunto de

teste, obtendo no final o pesoMD para um determinado classificador.

Com a obtenção dos pesos, utilizando as equações acima mostradas, para cada classifi-

cador, é possível então saber a contribuição que cada classificador oferece para o sistema.

Dessa forma, utilizando esses pesos estáticos com as medidas de confiança em, por exem-

plo, um método linear de combinação de resultados do tipo voto, então o resultado obtido

pelo classificador que obteve o maior valor para os pesos, terá uma relevância maior que

a resposta obtida pelos outros classificadores. Outro exemplo, para o caso de utilizar um

SMC com um método de combinação linear do tipo soma, mediana,média geométrica,

entre outros, é que os resultados obtidos pelas medidas de confiança com os pesos para

cada padrão de cada classificador utilizado serão somados entre si, e a classe que obteve

o maior valor será a resposta final para o padrão.

3.5.2 Pesos Dinâmicos

As medidas dinâmicas têm como característica a atualizaçãodos pesos no decorrer do

processo de classificação. Como mencionado anteriormente,foram utilizados métodos

diferentes para realizar o cálculo desses pesos. Um dos métodos é baseado na utiliza-

ção de técnicas de distância entre dois padrões, chamadas dedistância de Mahalanobis e

euclidiana, denominados deDistM e DistE, respectivamente. Outra maneira de reali-

zar esse cálculo foi empregando uma metodologia de dar recompensa ou punição caso o

classificador tenha acertado ou errado o padrão anterior, denominado deRP .

A metodologia de pesos dinâmicos que utiliza para seu cálculo a distância de Maha-

lanobis é feita calculando a distância entre dois padrões, opadrão atual com o padrão
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anterior. Essa distância é baseada na correlação entre variáveis pelas quais diferentes

padrões podem ser identificados e analisados. Essa técnica éuma maneira útil de de-

terminar similaridades de um não conhecido conjunto de teste para um conhecido. Essa

distância se difere da distância euclidiana, pois ela utiliza uma matriz de covariância entre

os elementos de um vetor. Uma característica das técnicas que utilizam distâncias é que

o quanto menor o valor da distância encontrada entre dois padrões analisados, mais pró-

ximos eles estão, dessa forma, poderíamos dizer que os dois padrões pertencem à mesma

classe. A equação da distância de Mahalanobis pode ser vistana Equação 3.4.

d(~x, ~y) =

√

(~x − ~y)T
∑

−1(~x − ~y), (3.4)

onde :

• d(~x, ~y) é a medida de distorção entre o vetorx e o vetory.

•
∑

é a matriz diagonal de covariância do conjunto de dados.

Uma das medidas de dissimilaridade que utiliza distância, aqual é bem empregada

para técnicas de AM, é a distância euclidiana (Equação 3.5).Essa técnica mede a distância

entre as coordenadas de diferentes padrões, e se refere à hipotenusa do triângulo formado

pela ligação dos pontos e a distância entre as duas coordenadas. Diferente da distância

de Mahalanobis, a euclidiana não leva em consideração a variância da distribuição do

conjunto de dados. A distância euclidiana entre dois padrões P = (p1, p2, ...pn) e Q =

(q1, q2, ..., qn), é definido como:

d(~x, ~y) =
√

(p1 − q1)2 + (p2 − q2)2 + ... + (pn − qn)2 =

√

√

√

√

n
∑

i=1

(pi − qi)
2 (3.5)

Os pesos dinâmicos utilizando as duas medidas de distância,mencionadas anterior-

mente, podem ser calculadas de acordo com o Algoritmo 4. Tanto a utilização da medida

de distância de Mahalanobis quanto a da distância euclidiana utilizam a mesma metodo-

logia descrita nesse algoritmo, e uma observação que pode ser feita é que as distâncias

são combinadas com a utilização tanto da medidaIR quanto daMD, que são medidas

estáticas previamente calculadas. A combinação dos pesos estáticos com os pesos dinâ-

micos é feito por uma soma entre os resultados obtidos por estes pesos, isso quer dizer, ao

encontrar o peso dinâmico para um determinado padrão de um determinado classificador,
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antes de realizar a classificação deste padrão, será feito a soma deste peso dinâmico com

o peso estático, previamente calculado para este classificador.

Algoritmo 4 Cálculo dos pesos dinâmicos utilizando distâncias

1: Ler e definir número de padrões de teste (np)
2: Definir quantidade de classificadores base (c)
3: Selecionar a técnica de distância a ser utilizada
4: Selecionar a metodologia de peso estático que será utilizada
5: Associar o peso estático escolhido com o primeiro padrão de teste
6: para cada iteraçãop = 2, 3, ...,np faça
7: para cada iteraçãoi = 1,2, ...,c faça
8: Calcular a distância selecionada do padrãop para o padrãop-1do classificadori
9: Atualizar os pesos da classe verdadeira para o padrãop do classificadori

10: fim para
11: ObterC∗ combinando a saída de todos osi classificadores base de acordo com a

metodologia de combinação para o padrãop
12: fim para

Outra metodologia empregada para adquirir pesos dinâmicosa partir do conjunto de

teste foi denominada deRP . Essa metodologia utiliza uma técnica de dar uma recom-

pensa para o padrão que foi corretamente classificado por um determinado classificador,

e dar uma punição para o caso deste classificador ter errado a classe deste padrão. O

funcionamento dessa metodologia é descrita no Algoritmo 5.

Algoritmo 5 Cálculo dos pesos dinâmicos utilizando recompensa ou punição

1: Ler e definir número de padrões de teste (np)
2: Definir quantidade de classificadores base (c)
3: Selecionar a metodologia de peso estático que será utilizada
4: Associar o peso estático escolhido com o primeiro padrão de teste
5: para cada iteraçãop = 2, 3, ...,np faça
6: para cada iteraçãoi = 1,2, ...,c faça
7: sei acertou classep-1 então
8: Calcular o peso do padrãop do classificadori junto comRecompensa
9: senão

10: Calcular o peso do padrãop do classificadori junto comPunição
11: fim se
12: fim para
13: ObterC∗ combinando a saída de todos osi classificadores base de acordo com a

metodologia de combinação para o padrãop
14: fim para

Como pode ser visto no Algoritmo 5, quando o classificador acertou a classe do padrão

anterior ao padrão atual, este padrão irá receber uma recompensa, caso contrário, o padrão

atual receberá punição. A metodologia utilizada para calcular o valor da recompensa que o

padrão corretamente classificado irá receber, pode ser visto na Equação 3.6. Para calcular
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o valor da punição, que é onde o padrão anterior ao atual foi incorretamente classificado,

a Equação 3.7 foi construída.

Recompensapi =
1 − (Θpi − αpic)

const
, (3.6)

onde:

• Θip é o valor mais alto obtido pelo classificadori para o padrãop.

• αpic é o valor obtido pelo classificadori para o padrãop para a classe corretamente

classificada (c).

• consté uma constante.

A metodologia de dar recompensa caso o classificador tenha acertado a classe do

padrão anterior, pode ser exemplificado da seguinte forma: um determinado classificador

classificou corretamente o padrão anterior para a classe′B′ e foram obtidos para as classes
′A′, ′B′ e ′C ′ os seguintes valores de confiança 0.22, 0.47 e 0.31, respectivamente. Para

o padrão atual, esse classificador obteve os seguintes valores de confiança, seguindo a

mesma ordem de classes (′A′, ′B′ e ′C ′), 0.26, 0.41 e 0.33. O valor da recompensa deste

classificador será o valor de′B′ encontrado no padrão anterior menos o valor desta mesma

classe para o padrão atual, esse resultado obtido é diminuído de 1 e dividido por uma

constante de valor igual a 10. Sendo assim, o valor da recompensa para a classe′B′ para

o padrão atual deste classificador será igual a 0.094.

Punicaoip =
αpic − τip

const
, (3.7)

onde:

• αpic é o valor da classe que deveria ter sido escolhida (c) pelo classificadori para o

padrãop.

• τip é o valor obtido pelo classificadori para o padrãop.

• consté uma constante.

Para os mesmo exemplos apresentados na metodologia de recompensa, a metodologia

de punição funciona da seguinte maneira, exemplificando: seo classificador classificou

incorretamente o padrão anterior dizendo que era da classe′B′ e o correto é da classe
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′A′, o padrão atual receberá como punição o valor da classe′B′ do padrão anterior (0.47)

menos o valor da classe′A′ deste mesmo padrão (0.22), e o resultado é dividido por uma

constante de valor igual a 10. Neste exemplo, o valor da punição que será dado para o

padrão atual será igual a 0.025. Ou seja, o valor de confiança do padrão atual na classe
′A′ será diminuido de 0.025.

Como pode ser visto, em ambos os métodos dinâmicos de calcular pesos são utilizados

também os métodos de pesos estáticos, onde estes são calculados previamente. Essa

metodologia foi empregada com a ambição de dar uma maior relevância à importância

da resposta que cada classificador forneceu para cada padrãoem relação à cada classe,

utilizando tanto a distância, com a característica de dar umpeso maior aos padrões mais

próximo, quanto a dar recompensa ou punição para os classificadores que mais acertaram

ou erraram a classe dos padrões.



Capítulo 4

Metodologia dos Experimentos

Neste capítulo são detalhados os procedimentos que foram realizados para as execuções

dos experimentos. Na Seção 4.1 são descritos com detalhes ostrês conjuntos de dados que

serviram de base para as execuções dos algoritmos individuais e de multi-classificação.

Para assegurar que uma medida verdadeira esteja sendo estimada pelos classificadores,

foi feito o uso de uma técnica de validação cruzada (cross-validation) para realizar as

execuções dos algoritmos de AM (Seção 4.2.1). Além disso, foi implementado um teste

estatístico chamado de teste de hipótese (Seção 4.2.2), queé utilizado para verificar se

há diferença estatística entre os resultados obtidos por cada classificador. Na Seção 4.3

é feita uma descrição sobre como os experimentos foram realizados, e na Seção 4.4 é

explicado como foram empregadas as medidas de diversidade nos resultados obtidos pelos

algoritmos executados.

4.1 Conjuntos de dados

Para a realização do trabalho proposto, os algoritmos descritos anteriormente (Capítulo

2) foram treinados em três conjuntos de dados distintos. O primeiro conjunto apresenta

informações sobre amostras de proteínas, o segundo apresenta informações sobre ima-

gens de partículas de um determinado vírus e o terceiro tratado câncer de mama e foi

desenvolvida pela Universidade de Winsconsin.

Todos os conjuntos de dados utilizandos apresentam uma quantidade suficiente de

padrões para o treinamento, e pelo motivo dos experimentos utilizando o conjunto de par-

tículas não apresentaram resultados satisfatórios, foi decidido, utilizar um outro conjunto

apresentando a mesma quantidade de classes. Esse procedimento foi realizado para veri-

ficar se o fraco desempenho obtido pelos classificadores foi influênciado pela quantidade

de classes, que neste caso são apenas duas.
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As configurações gerais dos conjuntos de dados utilizados são apresentadas na Tabela

4.1, e pode ser visto que os conjuntos apresentam quantidades de padrões, atributos e

classes diferentes um do outro. Dessa forma, é possível investigar o desempenho que a

metodologia proposta irá apresentar ao tentar classificar padrões em conjuntos de dados

que apresentam características diferentes. Nas Seções 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, os conjuntos

de dados de proteínas, partículas e de câncer são respectivamente descritos com maiores

detalhes.

Conjunto de dados de Proteínas
Qtd Padrões Qtd Atributos Qtd Classes

582 126 5
Conjunto de dados de Partículas

Qtd Padrões Qtd Atributos Qtd Classes
2400 18 2

Conjunto de dados de Câncer
Qtd Padrões Qtd Atributos Qtd Classes

620 9 2

Tabela 4.1: Configuração geral dos conjuntos de dados que foram utilizados nos experi-
mentos.

4.1.1 Conjunto de dados de Proteínas

O conjunto de dados de Proteínas (Tan and Gilbert, 2003) (disponível emhttp://

www.brc.dcs.gla.ac.uk/~actan/eKISS/data.htm), foi utilizado para a re-

alização dos experimentos deste trabalho. Esse conjunto dedados é uma modificação da

base de Ding and Dubchak (Ding and Dubchak, 2001), sendo essacomumente utilizada

na literatura quando se deseja realizar uma classificação estrutural de proteínas.

O conjunto de dados criado e usado originalmente por Ding andDubchak (Ding and

Dubchak, 2001) foi construído a partir dos bancos de dados PDB (do inglêsProtein Data

Bank) (Abola and Manning, 1997) e SCOP (do inglêsStructure Classification of Protein)

(Murzin and Chothia, 1995), onde contém um conjunto de treinamento(Ntrain, extraído

do PDBselects(Hobohm and Sander, 1994)) e um conjunto de teste (Ntest, extraído do

PDB 40D (Lo Conte and Chotia, 2000)) com, respectivamente, 313 e 385 proteínas.

Os dados que formam os conjuntos de dados de proteínas são extraídos das seqüências

protéicas de acordo com o método descrito em Dubchak (Dubchak et al., 1997), em que

uma proteína é representada por um conjunto de vetores baseados em várias propriedades

físico-químicas e estruturais dos aminoácidos ao longo da seqüência (Bittencourt, 2005).

Estas propriedades são: polaridade, polarizabilidade, predição da estrutura secundária,
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volume de Van der Waals normalizado, hidrofobicidade e a composição de aminoácidos

da seqüência da proteína. Cada propriedade é representada por um vetor de 21 atributos

contínuos, com exceção da última propriedade (composição de aminoácidos), que contém

20 atributos. Assim, no total, combinando todos os vetores de atributos das seis proprieda-

des, e acrescentando um atributo relativo ao tamanho da proteína (que também é utilizado

na classificação, ou seja, é o atributo classe), forma-se um único vetor de dimensão 126

(ou 126 atributos), sendo esta formatação utilizada na maioria dos trabalhos realizados

sobre o assunto.

De modo resumido, é apresentada na Tabela 4.2 a quantidade deatributos do conjunto

de dados de Ding and Dubchak (Ding and Dubchak, 2001).

Propriedades Dimensionalidade

composição de aminoácidos 20
polaridade 21

polarizabilidade 21
hidrofobicidade 21

predição da estrutura secundária 21
volume de Van der Waals normalizado 21

Comprimento 1
Total 126

Tabela 4.2: As seis propriedades extraídas da seqüência de proteína.

Apesar de este conjunto de dados ser muito difundido e utilizado, Tan and Gilbert (Tan

and Gilbert, 2003) encontraram nele alguns erros, e corrigiram este conjunto, removendo

os erros tanto deNtrain como deNtest. Isso resultou na criação de um novo conjunto de

dados, que foi usado nos experimentos realizados neste trabalho. As principais classes de

proteínas são all-α, all-β, α + β, α
β

esmall. Sendo assim, o conjunto apresenta cinco clas-

ses com diferentes quantidades de padrões para cada classe,na Tabela 4.3 é apresentado

a quantidade de padrões por classe.

Classe Quantidade de Padrões

all-α 111
all-β 177
α + β 203

α
β

46
small 45

Tabela 4.3: Distribuição dos padrões em relação à classe para o conjunto de dados de
Proteínas.
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Esse conjunto possui 582 padrões distribuídos em relação à classe de acordo com a

Tabela 4.3. O conjunto original foi dividido em 531 padrões para o conjunto de trei-

namento e validação e 51 padrões para teste. No conjunto de treinamento e validação

existem, respectivamente, 101 e 10 padrões do tipo all-α, 159 e 17 padrões do tipoα
β
,

186 e 16 padrões do tipo all-β, 42 e 4 padrões do tipoα + β e 41 e 4 padrões do tipo

small. Pode-se observar que esse conjunto de dados é desbalanceado, ou seja, apresenta

quantidades diferentes de padrões para cada classe.

4.1.2 Conjunto de dados de Partículas

Neste trabalho foi utilizado um conjunto de dados criado a partir de imagens do acervo

do National Resource for Automated Molecular Microscopy(NRAMM) (disponível em

http://nramm.scripps.edu/), no qual representam imagens de partículas de um

determinado vírus obtidas através de uma metodologiaCryo-EM(do inglês,Cryo-Electron

Microscopy). Nessa metodologia, o espécime é rapidamente congelado para alcançar um

estado amorfo, ou seja, sem forma, prevenindo assim a formação de cristais na água, o

qual romperia a estrutura do espécime (Frank, 2002). Normalmente este processo é exe-

cutado na biologia estrutural, pois esta área se preocupa com o estudo da arquitetura e da

forma das macromoléculas de proteinas e ácidos núcleicos.

Para a construção do conjunto de dados que será utilizado pelos classificadores, foram

selecionados 160 imagens (80 contendo partículas e 80 não-partículas) de dez micro-

grafos1 da base de imagens do NRAMM (Figura 4.1). Os dez micrografos utilizados

foram redimensionados na escala de 1:4 do tamanho original (2048 x 2048 pixels) e

foram selecionados baseados no critério da diversidade, ouseja, buscou-se escolher os

micrografos que fossem os mais diversos possíveis (claros,escuros, com deformidades

adquiridas na aquisição e ruídos). Desses micrografos, foram selecionados partículas e

não-partículas em diversas orientações, intensidades e definição (fácil identificação ou

não). Como exemplos de partículas, foram selecionadas imagens que mostram partícu-

las em diferentes posições e orientações (Figura 4.2, linhasuperior). Para exemplos de

não-partículas, foram selecionadas imagens contendo o fundo do micrografo, partículas

quebradas ou deformadas, partículas sobrepostas ou imagens com resíduos do microscó-

pio (Figura 4.2, linha inferior).

Para adquirir as características de cada imagem previamente selecionada contendo

partículas ou não-partícula, e assim fornecer informaçõespara os classificadores aprende-

1Um micrografo, microfotografo ou fotomicrográfico é uma fotografia ou imagens similares adquiridas
(capturadas) através de um microscópio eletrônico ou um dispositivo similar para mostrar uma imagem
ampliada de um determinado item.
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Figura 4.1: Exemplo de um micrografo da base de imagens doNational Resource for
Automated Molecular Microscopy(NRAMM).

Figura 4.2: Exemplo de partículas e não-partículas extraídas dos micrografos da base de
imagens doNational Resource for Automated Molecular Microscopy(NRAMM).

rem a identificar as partículas, foram retiradas 17 características de cada uma dessas ima-

gens. A obtenção dessas características foi baseada no trabalho de Hall and Patwardhan

(Hall and Patwardhan, 2004), onde as cinco primeiras características (média, variância,

inclinação, kurtosis e entropia) são calculadas de uma distribuição total dos valores de

cinza dentro da imagem. Dessa forma, é possível realizar umaboa diferenciação entre

partículas de ruídos dentro das imagens (Lata et al., 1998).As próximas quatro caracterís-

ticas são denominadas texturais e são relacionadas à mudança na distribuição dos valores

de cinza de dentro da imagem (Lata et al., 1998). As últimas oito características (média,

variância, tamanho, centro de massa no eixo x e y, perímetro edimensão no eixo x e y)

foram obtidas da imagem binarizada, que foi gerada utilizando-se oIsodata Algorithm

(Russ, 2002). Com essas características foi criado um conjunto de dados o qual apresenta

2400 padrões para duas variações de classes (como sendo partícula ou não-partícula) e 18
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atributos (sendo um desses o atributo classe). Na Tabela 4.4é apresentado a quantidade

de padrões para cada uma das duas classes.

Classe Quantidade de Padrões
Partícula 84

Não-Partícula 2316

Tabela 4.4: Distribuição dos padrões em relação à classe para o conjunto de dados de
Partículas.

Pode-se observar na Tabela 4.4, conforme acontece no conjunto de dados de proteínas,

que esse conjunto também não é balanceado, apresentando umagrande variação entre as

duas classes.

4.1.3 Conjunto de dados de Breast Câncer

A Base Breast Cancer (Mangasarian and Wolberg, 1992) trata do câncer de mama e foi

desenvolvida pela Universidade de Winsconsin. As instâncias foram extraídas de imagens

digitalizadas da massa do seio e descrevem as características do núcleo celular presente

na imagem.

Os nove atributos desta base são denominados Clump Thickness, Uniformity of Cell

Size, Uniformity of Cell Shape, Marginal Adhesion, Single Epithelial Cell Size, Bare

Nuclei, Bland Chromatin, Normal Nucleoli e Mitoses. Esse atributos são nominais e

representam os possíveis desoxinucleotídeos do DNA que sãoadenina, citosina, guanina

e timina. Neste caso esses valores foram transformados paravalores numéricos.

A base possui duas classes no qual a primeira representa ter câncer e a segunda re-

presenta não ter câncer. Nesta base existem 682 instância, onde 620 são de treinamento

e teste e 62 são de validação. No conjunto de treinamento, 210padrões são da classe do

tipo 1, que representa ter câncer, e 410 são da classe do tipo 2, que representa não ter

câncer. O conjunto de validação possui 21 padrões do tipo 1, que representa ter câncer, e

41 do tipo 2, que representa não ter câncer (Tabela 4.5). É importante destacar que esta

base de dados é uma base desbalancedada.

Novamente, como aconteceu com os outros dois conjuntos de dados, para este con-

junto a quantidade de padrões por classe também é desbalanceado.
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Classe Quantidade de Padrões
Câncer 210

Não-Câncer 410

Tabela 4.5: Distribuição dos padrões em relação à classe para o conjunto de dados de
Breast Câncer.

4.2 Metodologia de Validação

Para realizar a execução e comparação dos algoritmos de AM que foram implementados,

e assegurar que uma medida verdadeira esteja sendo estimadapelos classificadores, foi

utilizada uma metodologia de validação, chamada de validação cruzada (Seção 4.2.1).

Também foi aplicado o teste de hipótese (Seção 4.2.2) aos valores obtidos (média da taxa

de acurácia de classificação e o seu desvio padrão) para os SMC’s utilizando pesos. Esses

valores obtidos pelos SMC’s são comparados dois a dois com esse teste de hipótese, a fim

de avaliar se há diferença estatisticamente significativa entre os resultados.

4.2.1 Validação Cruzada

A comparação entre dois métodos de aprendizado supervisionado é realizada analisando a

significância estatística da diferença entre a média da taxado erro da classificação em con-

juntos independentes de teste, dos métodos avaliados (Bittencourt, 2005). Para realizar

essa avaliação, diversos conjuntos diferentes (distintos) de dados são necessários. Porém,

em alguns casos, a quantidade de dados disponíveis é normalmente limitada. Uma forma

de superar esse problema, e vem sendo uma boa escolha na avaliação do desempenho dos

classificadores, é dividir a base de dados em conjuntos de treinamento e de validação pelo

uso do procedimento deK-fold cross validation(Mitchell, 1997; Dietterich, 2000b).

Esse procedimento pode ser descrito da seguinte maneira: o conjunto de dados que se

deseja obter o conhecimento é formado porn padrões e é dividido aleatoriamente emK

partições (folds) mutuamente exclusivas, onde cada uma destas partições iráconter apro-

ximadamenten/K padrões. Dessa forma, o treinamento é realizado emK etapas, cada

vez usando-se uma partição diferente como conjunto de validação e todas as outrasK-1

partições restantes como conjunto de treinamento (Monard and Baranauskas, 2003). O

erro cometido é calculado pela média dos erros obtidos em cada uma dasK partições

usadas como conjuntos de validação. Aplicando diferentes algoritmos de AM às mes-

mas partições, a significância estatística das diferenças entre os métodos pode, então, ser

medida.
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A metodologiaK-fold cross validationapresenta como característica a preferência

de que essas partições criadas devem possuir a mesma quantidade de padrões para cada

classe. Outra metodologia que utiliza a validação cruzada que apresenta como caracterís-

tica a geração de partições mutuamente exclusivas é chamadade validação cruzada com

estratificação (do inglês,stratified cross validation). Essa metodologia tenta construir

foldscom as mesmas distribuições de classes, ao invés de se fazer uma divisão completa-

mente aleatória. Por exemplo, se o conjunto de dados analisado possuir duas classes com

distribuição de 10% e 90%, cada partição criada também terá essa mesma proporção de

classes (Monard and Baranauskas, 2003).

Neste trabalho, foi utilizada a metodologia da validação cruzada sem estratificação.

Além disso, o valor para a quantidade de partições (K) foi igual a dez, ou seja, a cada

execução do treinamento e validação serão utilizados nove partes para treinamento e uma

parte para validação. Essa escolha se deve ao fato da ferramenta utilizada para a execução

dos algoritmos de AM (Weka) utilizar a metodologia de amostragemcross validationsem

estratificação.

4.2.2 Teste de Hipótese

Em problemas de classificação, os resultados obtidos pelos algoritmos (média de acerto

e desvio padrão), em alguns casos, são utilizados para realizar uma comparação entre um

algoritmo e outro para saber qual obteve o melhor resultado.Em determinadas situações,

não é fácil realizar essa comparação apenas utilizando esses valores para descobrir qual

algoritmo apresentou o melhor desempenho. Por exemplo, se amédia da taxa de acerto e o

desvio padrão de dois classificadores diferentes apresentarem valores próximos, é difícil

afirmar se há diferença entre estes classificadores ou decidir qual dos dois é o melhor.

Dessa forma, uma metodologia é comumente utilizada na área de AM, chamada de teste

de hipótese (Monard and Baranauskas, 2003).

O teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese es-

tatística2 com base nos elementos de duas amostras, com a finalidade de verificar se as

variações encontradas nas amostras são casuais ou são verdadeiras. Na comparação entre

classificadores, duas amostras consistem, por exemplo, nasmédias da taxa de classifica-

ção correta obtida com oK-fold cross validationdos dois classificadores comparados. O

teste de hipótese é interpretado como sendo a chance de detectar uma real diferença entre

essas médias, ou seja, detectar se ela realmente existe (Mitchell, 1997).

2Uma hipótese estatística é uma afirmativa a respeito de um parâmetro de uma distribuição de
probabilidade.
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Designa-se porH0, ou hipótese nula, a hipótese estatística a ser testada, e por H1 a

hipótese alternativa. A hipótese nula expressa uma igualdade, enquanto que a hipótese

alternativa é dada por uma desigualdade (6= , =, <, >). De acordo com o sinal de desi-

gualdade usado na hipótese alternativa, o teste é dito bicaudal (6=), unicaudal superior (>)

ou inferior (<). Considerando dois classificadores com médias da taxa de acertoµ1 e µ2,

tem-se, por exemplo, as seguintes hipóteses estatísticas:

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 6= µ2

De acordo com o valor do parâmetroα, a hipótese nula é aceita ou rejeitada, a partir

de procedimentos estatísticos. O valor deα, que também é conhecido como índice de

significância, é a probabilidade de errar ao se rejeitar a hipótese nula quando na realidade

ela é verdadeira. Quando dois classificadores diferentes são comparados, deseja-se que

tal probabilidade seja mínima. Os índices de significância clássicos são 0,05 e 0,01. Ou

seja, trabalha-se com uma margem de erro de 5% ou de 1%. Neste trabalho será usada a

margem de erro igual a 5%.

Para realizar um teste de hipótese, é preciso conhecer a distribuição de probabilidade

dos dados em que ele será aplicado. Se a distribuição das diferenças entre as médias for

considerada como sendo uma distribuição normal, pode-se recorrer à estatísticaz (Le-

vin, 1987). Porém, quando isso não puder ser constatado, como ocorre quando peque-

nas amostras são utilizadas, recorre-se à razãot (ou estatística t) (Efron and Tibshirani,

1993). Esta é a mais utilizada, pois é comum os pesquisadorestrabalharem com amostras

que contêm um pequeno número de dados (Levin, 1987). Neste trabalho, como mencio-

nado anteriormente, foi realizado o teste de hipótese entreos resultados obtidos por dois

classificadores.

Serão realizados dois testes estatísticos para os resultados obtidos pelos SMC’s com

pesos. O primeiro teste é realizado para verificar se o melhorresultado obtido com a uti-

lização de pesos foi estatisticamente melhor que o resultado dos experimentos sem o uso

de pesos. O segundo teste foi realizado para verificar se o resultado do experimento sem

a utilização de pesos foi estatisticamente melhor que o piorresultado dos experimentos

com a utilização de pesos.

4.3 Experimentos

Como mencionado anteriormente, para realizar os experimentos neste trabalho foram es-

colhidos três conjuntos de dados, o primeiro apresentando características da classificação
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estrutural das proteínas, o segundo apresenta características de amostras de partículas

de um determinado vírus e o terceiro apresenta imagens digitalizadas da massa do seio

e descrevem as características do núcleo celular presente na imagem. Considerando os

conjuntos de dados descritos anteriormente (Seção 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, respectivamente)

os seguintes experimentos foram implementados:

• Foram executados cinco algoritmos de aprendizado supervisionado, com cinco con-

figurações diferentes (as configurações podem se vistas no Apêndice A). Esses al-

goritmos foram executados tanto individualmente como também sendo algoritmos

base para os SMC. Dessa forma, é possível realizar uma comparação entre os re-

sultados obtidos pelos SMC’s com os resultados dos algoritmos que compõem este

sistema executados individualmente. Esses algoritmos de aprendizado supervisio-

nado foram: Árvore de decisão (AD, utilizando o algoritmo J48), K-Vizinhos Mais

Próximos (K-NN), Naive Bayes (NB), Máquinas de Vetores Suporte (SVM, utili-

zando um método de otimização quadrática, SMO, com kernel polinomial) e Re-

des Neurais artificiais do tipoMulti-Layer Perceptroncombackpropagation(MLP)

(para maiores detalhes sobre estes algoritmos consultar o Capítulo 2).

• Foram executados algoritmos de multi-classificação de tamanho igual a um (1),

ou seja, com apenas um algoritmo base. Cada algoritmo de multi-classificação foi

executado com uma das configurações para os algoritmos base,os algoritmos multi-

classificadores de tamanho um foram oBagginge oBoosting(mais precisamente,

o AdaBoosting). Dessa forma, esses algoritmos multi-classificadores apresentam

características de SMC’s homogêneos.

• Ainda foram executados algoritmos de multi-classificação de tamanho igual a cinco

(5), ou seja, com cinco algoritmos base. Cada algoritmo de multi-classificação foi

executado com as cinco configurações diferentes para cada tipo de algoritmo base, e

esses algoritmos foram:StackingeStackingC. Com a utilização de algoritmos base

de mesmo tipo, apenas modificando seus parâmetros, é apresentado características

de SMC’s homogêneos.

• Os algoritmosStackinge StackingCtambém foram executados com os tamanhos

cinco (5), dez (10) e quinze (15), utilizando diferentes tipos de algoritmos base,

caracterizando, assim, algoritmos multi-classificadoresheterogêneos.

Nos experimentos realizados, cada algoritmo de AM foi aplicado às diferentes parti-

ções obtidas com a utilização da metodologia de 10-fold cross validation. Dessa forma,

cada algoritmo de AM foi treinado dez vezes, e cada vez foi utilizado um conjunto de

dados diferente para este treinamento.
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Como ferramenta computacional, foi utilizada uma modificação do software Weka 3.4

(este disponível emhttp://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/). Essa ferramenta

possui uma coleção de algoritmos de AM direcionada aos diversos campos do estudo de

AM, contendo algoritmos para a classificação e para o agrupamento (Witten and Frank,

1999). A modificação realizada foi visando a obtenção de informações importantes, sendo

estas salvas em arquivos e formatos que contemplavam as necessidades deste trabalho.

Essas informações são os valores das saídas que os algoritmos fornecem para cada padrão

do conjunto e também a classificação prevista por aquele classificador para cada padrão

do conjunto de dados.

Além do software Weka, também foi utilizado o software Matlab 7.1 Release14,

para realizar as implementações das técnicas de combinação, calcular os pesos de cada

classificador e também para a realização dos testes de comparações entre os resultados

obtidos pelos classificadores, como o teste de hipótese e o dadiversidade.

No software Matlab foram implementadas três metodologias de combinação linear:

soma (onde é feito um somatório das saídas obtidas por cada classificador para cada

classe, e a classe que obtiver o maior valor será a classe selecionada), média geomé-

trica (onde é realizada uma multiplicação a partir dos valores das saídas obtidas por cada

classificador para cada classe, e a classe com o valor mais alta é selecionada como a classe

vencedora) e votação (onde são selecionadas as classes determinadas por cada classifica-

dor base, e então é feito uma contagem, para saber qual foi a classe que obteve o maior

número de votos, sendo esta classe a determinada para o padrão).

Também nesse software foram implementadas técnicas para utilizar as saídas forneci-

das pelos classificadores para calcular os pesos de cada classificador. Como mencionado

anteriormente, esse cálculo foi feito visando à utilizaçãodesses pesos como forma de ten-

tar melhorar o desempenho dos SMC’s e verificar se há alguma relação entre o uso dos

pesos com a diversidade obtida pelos SMC’s. Foram implementadas metodologias para se

calcular os pesos tanto estáticos quanto dinâmicos. As técnicas de pesos estáticos foram

denominadasIR (Intensidade de Reconhecimento) eMD (Média das Demais), e as téc-

nicas dinâmicas foram denominadas deDistM (utilizando a Distância de Mahalanobis),

DistE (utilizando a Distância Euclidiana) eRP(utilizando a metodologia de Recompensa

ou Punição).

Cada algoritmo de AM utilizado neste trabalho apresenta parâmetros que devem ter

seus valores assinalados antes de suas execuções. Sendo assim, os valores assinalados

foram escolhidos de acordo com o conhecimentoa priori que há em relação à esses algo-

ritmos. Cada configuração executada individualmente também foi executada como clas-

sificador base nos algoritmos multi-classificadores. Ambosos algoritmos de tamanho um

(Bagginge Boosting) foram executados com o seu parâmetro"numIterations"recebendo
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o valor igual a dez (10) e cem (100) para cada configuração dos algoritmos base.

Os experimentos utilizando os algoritmos de multi-classificação implementados neste

trabalho receberam uma nomenclatura para facilitar seu entendimento de acordo com o

tipo de algoritmo multi-classificador (homogêneo ou heterogêneo). Dessa forma, os algo-

ritmos homogêneoBagginge Boostingforam denominados de acordo com a quantidade

de iterações e o tipo de algoritmo utilizado, já para os algoritmosStackinge StackingC,

como não há número de iteração o número apresentado na frenteda nomenclatura será a

quantidade de algoritmos base e no final será o tipo de algoritmo. Por exemplo, a execu-

ção do algoritmoBaggingcom dez iterações será denominado como ’10-Homo-B’, sendo

o número ’10’ a quantidade de iterações, ’Homo’ demonstra que é um algoritmo homo-

gêneo e a letra ’B’ descreve que foi utilizado o algoritmoBagging. Já no do algoritmo

Adaboost, o nome será representado pela letra ’A’. Para uma execução dos algoritmos

Stackinge StackingC, onde estas execuções serão representadas por exemplo: ’5-Homo-

S’, onde o valor 5 é a quantidade de algoritmos base, ’Homo’ descreve que esta execução

apresenta apenas algoritmos de mesmo tipo, e a letra ’S’ representa que é o algoritmo

Stacking. Já para oStackingCa letra ’S’ é substituida pelas letras ’SC’.

Para os algoritmos heterogêneos o número inicial determinao tamanho do SMC

(quantidade de algoritmos base) que foi utilizado para aquele experimento, e a quanti-

dade de tipos diferentes de algoritmos de AM que foram utilizados como classificadores

base é apresentado no final da nomenclatura. Por exemplo, umaexecução do algoritmo

Stackingcom cinco algoritmos base sendo três configurações do algoritmo AD e duas do

algoritmo MLP, será representado como ’5-Hete-2’, onde o número ’5’ é a quantidade

de algoritmos base, ou seja, seu tamanho, a palavra ’Hete’ descreve que é um algorit-

mos heterogêneo e o número ’2’ descreve que foram utilizadosdois tipos de algoritmos

diferentes.

Resumidamente, todas as configurações para os algoritmos base que são apresentadas

no Apêndice A Tabela A.1, utilizando os algoritmos de multi-classificação, foram trei-

nados utilizando a metodologia de amostragem10-fold cross validation(detalhes Seção

4.2.1). Dessa forma, foi considerada a média da taxa de classificação correta (taxa de

acurácia) de cada tipo de algoritmo de AM, sendo esta utilizada para realizar as compa-

rações estatísticas, utilizando o teste de hipótese com o nível de significância igual a 0,05

(detalhes Seção 4.2.2). Além disso, também foram executadas técnicas para se calcular

a diversidade obtida entre os resultados dos experimentos utilizando os SMC’s (detalhes

Seção 4.4) para verificar se há influência da diversidade no desempenho destes sistemas.
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4.4 Medidas de Diversidade

As saídas geradas por cada classificador base dos SMC’s são combinadas, com a intenção

de encontrar uma decisão mais correta do que as encontradas apartir dos classificado-

res base individualmente executados. Entretanto, como mencionado anteriormente, para

que um SMC tenha um desempenho melhor do que os classificadores individualmente

executados, é necessário que a saída de cada classificador base seja diferente dos outros

classificadores, ou seja, é importante que haja uma diversidade entre estas saídas. Essa

diversidade deve alcançar uma melhor ou pior decisão; sendoassim, conclui-se que tanto

existem boas diversidades, quanto más diversidades (Kuncheva and Whitaker, 2001).

Não existe uma escolha única de medida de diversidade ou dependência, existem dife-

rentes medidas de avaliação da diversidade em diferentes campos de pesquisa (Kuncheva,

2004). Existem medidas que trabalham com paridade (pairwise), ou seja, dois a dois, e

medidas que não trabalham com paridade (no-pairwise), ou seja, a análise é feita indi-

vidualmente. As do primeiro grupo são calculadas para cada par de classificadores, e as

do segundo grupo utilizam a idéia de entropia e correlação desaídas individuais ou são

baseadas na dificuldade de distribuição dos pontos dos dadostrabalhados.

Dentre as medidas que utilizam paridade, pode-se citar quatro principais: o Q esta-

tístico, o coeficiente de correlação, a medida de desacordo ea medida do duplo-falso.

Já dentre as medidas que não utilizam paridade, pode-se citar seis principais: a medida

de entropiaE, a medida de dificuldadeΘ, a variância de Kohavi-Wolpert, a medida de

acordok, a diversidade generalizada e a diversidade coincidente dafalha (Kuncheva and

Whitaker, 2001).

Dentre as medidas citadas anteriormente, foram utilizadasneste trabalho duas me-

didas que utilizam paridade. Dentre as principais citadas,foram escolhidas para serem

aplicadas neste trabalho o Q estatístico e a medida de desacordo. A medida de Q es-

tatístico foi escolhida por ser um método muito utilizado naliteratura, e a medida de

desacordo pela sua característica de analisar a quantidadede respostas diferentes de todos

os classificadores. Dentro das medidas de diversidade, a medida de desacordo é a que tem

as informações mais interessantes para o propósito deste trabalho.

A medida de Q Estatístico de Yule (Kuncheva, 2004) para dois classificadores,Di e

Dj é dada pela Fórmula 4.1.

Qij =
N11N00 − N01N10

N11N00 + N01N10
, (4.1)

ondeN11 é o número de padrões onde ambos os classificadores acertam;N00 é o

número de padrões onde ambos os classificadores erram;N01 é o número de padrões
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onde o primeiro classificador erra e o segunda acerta;N10 é o número de padrões onde o

primeiro classificador acerta e o segunda erra.

Para classificadores estatisticamente independentes, espera-se que o valor de Q seja 0.

Caso contrário, o valor de Q pode variar de -1 a 1. Essa variação se comporta da maneira

mostrada a seguir.

• Quando os classificadores tendem a acertar ou errar os mesmospadrões, eles ten-

dem a possuir valores deQ positivos.

• Quando os classificadores tendem a acertar ou errar padrões diferentes, eles tendem

a possuir valores deQ negativos.

Sendo assim, pode-se afirmar que os classificadores são considerados mais diversos

quando possuem valores deQ negativos. Por outro lado, pode-se afirmar que os classifi-

cadores são menos diversos quando possuem valores deQ positivos.

A medida de desacordo, diferentemente da medida anterior que se tratava de dois

classificadores bases, pressupõe que um é base e outro é complementar (L.I., 2003). Essa

medida é dada pela Fórmula 4.2 que mostra como isso é feito.

D =
N01 + N10

N11 + N00 + N01 + N10
(4.2)

Para essa medida de diversidade, os resultados indicam que quanto mais próximo de

zero, menor será a diversidade apresentada por esses classificadores, enquanto que mais

distante de zero, maior será a diversidade entre esses classificadores.



Capítulo 5

Resultados dos Experimentos

Neste capítulo serão apresentados e interpretados os resultados obtidos, com a aplicação

dos métodos computacionais e das metodologias anteriormente descritas, para os proble-

mas de classificação para os conjuntos de dados. Primeiramente, é analisado o desempe-

nho dos classificadores base, independentemente executados, e, em seguida, é a vez dos

multi-classificadores. Sendo esses desempenhos apresentados de acordo com o conjunto

de dados analisado, ou seja, primeiramente será apresentado os resultados obtidos pelos

algoritmos multi-classificadores homogêneos e heterogêneos para o conjunto de proteí-

nas, em seguida para o conjunto de partículas e, por fim, para oconjunto de câncer. Ainda

neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos pelos experimentos utilizando os

SMC’s com pesos, e ainda será feito o cálculo das diversidades alcançadas por estes ex-

perimentos.

5.1 Resultados Classificadores base

Antes de mostrar e começar a análise dos resultados obtidos pelos SMC’s para cada con-

junto de dados, é importante apresentar os resultados obtidos pelos algoritmos utiliza-

dos como classificadores base, porém, individualmente executados. É necessário ter o

conhecimento dos resultados dos algoritmos base, para verificar se estes resultados são

inferiores aos resultados obtidos pelos SMC’s. Como mencionado anteriormente, foram

utilizadas cinco configurações diferentes para cada tipo dealgoritmo de classificação (as

configurações podem ser vistas no Apêndice A na Tabela A.1). Além disso, cada experi-

mento foi executado utilizando o método de amostragem10-fold cross validation.

Por motivo de simplicidade, na Tabela 5.1, são apresentadosa média e o desvio padrão

das taxas de acurácia de acordo com os tipos de algoritmos de classificação, isto é, foi feito
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a média e o desvio padrão de todas as taxas de acurácia obtidaspelas cinco configurações

de cada algoritmos de classificação (AD, KNN, MLP, NB e SVM). Pode-se observar nessa

tabela que os algoritmos que apresentaram os melhores resultados em termos de média

de taxa de acurácia, para o conjunto de dados de proteínas, foi o algoritmo MLP com

uma taxa igual a 79,13% e um dos menores desvios padrão. Diferentemente aconteceu

para o conjunto de dados de partículas, onde o algoritmo que obteve o melhor resultado

foi o algoritmo KNN com uma média igual a 83,41%, entretando apresentou o maior

desvio padrão. Para o conjunto de câncer o algoritmo que apresentou a melhor média

foi o algoritmo Naive bayes com uma média igual a 97,69% e o segundo menor desvio

padrão. Na última linha dessa tabela é apresentado a média total, ou seja, é a média obtida

por todos os experimentos individuais.

Os melhores resultados obtidos pelas configurações do método MLP para o conjunto

de dados de proteínas, se deve ao fato de ser um algoritmo maisrobusto e que lida bem

com conjuntos de dados de grande dimensionalidade e não tem seu desempenho tão afe-

tado pelo desbalanceamento dos padrões, ao contrário do queaconteceu com o algoritmo

KNN, por exemplo. Já o algoritmo SVM não apresentou um bom desempenho devido ao

grande número de classes (cinco) deste conjunto de dados, uma vez que este algoritmo

não trabalha de maneira eficiente com problemas que possuam muitas classes de padrões.

O algoritmo KNN não apresentou bons resultados para o conjunto de proteínas pois algo-

ritmos baseados em distância tem seu desempenho degradado com conjuntos com grande

dimensionalidade (grande quantidades de atributos), poisos dados são muito esparsos.

Sendo assim, também é explicado o bom desempenho deste algoritmo para o conjunto

de partículas, onde este apresenta apenas 18 atributos. O melhor desempenho alcançado

pelo algoritmo Naive para o conjunto de câncer, talvez se deva ao fato deste conjunto apre-

sentar atributos irrelevantes. Onde, uma característica desse algoritmo é que ele é mais

robusto com relação à existência de atributos irrelevantes, mas atributos correlacionados

(mesmo que sejam relevantes1) podem degradar rapidamente seu desempenho.

Observando os desvios padrão, conclui-se que o algoritmo KNN foi o que apresentou

os maiores desvios para os conjuntos de dados de proteínas e partículas, e o segundo

maior para o conjunto de câncer. Isso mostra que esse algoritmo pode sofrer maiores

variações de estabilidade para os conjuntos de dados utilizados. Isso pode ser explicado

pelo fato dos conjuntos de dados aplicados nos experimentosserem desbalanceados e por

esse algoritmo ter problemas com ruídos.

1Um atributo é relevante se ele é capaz de distinguir exemplospertencentes à classes diferentes.
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Média Algoritmos Individuais

Algoritmo Conjunto de ProteínasConjunto de PartículasConjunto Câncer
AD 73,94± 0,374 78,70± 0,522 95,05± 0,310

KNN 65,95± 5,114 83,41± 2,87 97,27± 0,927
MLP 79,13± 0,535 78,22± 1,594 95,34± 0,105
NB 75,26± 1,386 81,26± 2,117 97,69± 0,135

SVM 69,59± 1,379 76,14± 2,375 96,73± 0,936

Média Total 72,78± 5,114 79,55± 2,822 96,41± 1,172

Tabela 5.1: Média dos resultados dos algoritmos de AM individualmente executados para
ambos os conjuntos de dados.

5.2 Conjunto Proteínas

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos pelasexecuções dos algoritmos

multi-classificadores homogêneos e heterogêneos para o conjunto de proteínas.

5.2.1 Resultados Multi-Classificadores Homogêneos

Nesta subseção serão mostrados os resultados obtidos pelosalgoritmos multi - classifi-

cadores homogêneos. Por motivo de simplicidade, serão mostrados apenas a média e o

desvio padrão dos resultados obtidos pelos algoritmos de multi-classificação de acordo

com os tipos dos algoritmos base utilizados pelos mesmos. Deste modo, serão mostrados

a média dos resultados obtidos com o algoritmoAdaboosteBaggingutilizando os algorit-

mos base: AD, KNN, NB, MLP e SVM. Ainda serão apresentados os resultados obtidos

com as execuções dos algoritmosStackingCe Stackingde tamanho cinco utilizando os

mesmos tipos de algoritmos base.

5.2.1.1 Multi-Classificador Homogêneo Adaboost

A Tabela 5.2 mostra os resultados obtidos pelas execuções doalgoritmo de multi - classi-

ficaçãoAdaboost. Os valores em negrito nessa tabela indicam a média da taxa deacurácia

dos melhores resultados obtidos, de acordo com o número de iterações.

Para o conjunto de proteínas com o parâmetro número de iterações recebendo tanto

o valor igual a dez (10) ou cem (100), o algoritmoAdaboostutilizando como algoritmo

base o algoritmo do tipo AD apresentou uma maior média da taxade acurácia, com o

valor igual a 80,07% e 82,73%, respectivamente.
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Algoritmo Adaboost

Algoritmo Conjunto de Proteínas
10 100

Adaboost (AD) 80,07± 1,636 82,73± 3,009
Adaboost (KNN) 70,48± 1,966 70,48± 1,971
Adaboost (MLP) 79,77± 0,605 79,75± 0,567
Adaboost (Naive) 77,43± 1,042 77,28± 1,985
Adaboost (SVM) 69,59± 1,379 69,59± 1,379

Média Total 75,47± 5,074 75,96± 5,756

Tabela 5.2: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoAdaboostpara o conjunto de
proteínas.

Uma comparação que pode ser feita, de acordo com os resultados obtidos para o con-

junto de dados de proteínas, é a não diferença significativa nos resultados apresentados

utilizando os algoritmos base KNN, MLP, Naive e SVM, entre osexperimentos dos algo-

ritmosAdaboostutilizando dez e cem iterações, ou seja, quando se aumentou onúmero

de iterações não houve diferença no desempenho dos algoritmos. Apenas no caso do tipo

AD houve uma melhora de cerca 2% no desempenho do algoritmoAdaboostcom 100 ite-

rações em comparação com o de 10 iterações. Ao realizar uma comparação com a média

total da Tabela 5.2 com a média total da Tabela 5.1, para o conjunto de proteínas, podemos

observar que os algoritmos homogênos apresentaram uma média total maior que a média

total obtida pelos algoritmos individuais. Ainda pode ser visto que os algoritmos com

100 iterações apresentaram média total maior que os algoritmos com 10 iterações. Isso

aconteceu pois a quantidade de iterações significa a quantidade de classificadores base.

Dessa forma, a tendência é ser melhor por causa da quantidadede iterações (classifica-

dores base). Entretanto, em uma determinada quantidade de iterações o desempenho irá

parar de aumentar, o problema é descobrir qual a melhor quantidade de iterações.

5.2.1.2 Multi-Classificador Homogêneo Bagging

A Tabela 5.3 mostra as médias das taxas de acurácia obtidas pelas execuções do algo-

ritmo de multi-classificaçãoBaggingpara o conjuntos de proteínas. Para esse algoritmo

de multi-classificação, os melhores resultados alcançadosestão realçados em negrito, de

acordo com a quantidade de iterações. Uma observação que deve ser feita é que o algo-

ritmo Baggingcom cem iterações usando o algoritmo MLP como base não foi executado

para este conjunto de dados. Isso se deve ao fato desse algoritmo exigir um poder com-

putacional bem maior do que os outros algoritmos de multi-classificação.

Desse modo, os melhores resultados foram obtidos para dez iterações com a utilização
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do algoritmo base MLP, e para cem iterações foi o algoritmo dotipo AD com as médias

das taxas de acurácia igual a 80,39% e 78,69%, respectivamente. Porém, acredita-se

que o resultado do algoritmo do tipo MLP apresentaria um melhor desempenho que o

desempenho obtido pela AD.

Algoritmo Bagging

Algoritmo Conjunto de Proteínas
10 100

Bagging (AD) 77,47± 0,405 78,69± 0,607
Bagging (KNN) 65,16± 4,923 65,50± 4,743
Bagging (MLP) 80,39± 0,188 —
Bagging (Naive) 76,92± 1,579 77,07± 1,791
Bagging (SVM) 70,95± 0,814 71,47± 0,967

Média Total 74,18± 6,097 73,19± 5,985

Tabela 5.3: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoBaggingpara o conjunto de
proteínas.

Uma análise que pode ser feita com os resultados dos experimentos realizados com o

algoritmoBaggingé que houve um pequeno aumento na média da acurácia dos classifi-

cadores base para o valor do parâmetro iteração igual a cem. Isto quer dizer que com o

aumento de iterações houve um aumento no desempenho do SMC emrelação ao desem-

penho com menos iterações. O motivo é o mesmo descrito para o algoritmoAdaboost, ou

seja, a quantidade de iterações significa a quantidade de classificadores base. Desta forma,

a tendência é ser melhor por causa da quantidade de iterações(classificadores base).

Analisando a última linha da Tabela 5.3 pode ser constatado que, ao contrário do

algoritmoAdaboost, o algoritmoBaggingapresentou uma média total utilizando 100 ite-

rações menor que a média total com 10 iterações. Isso se deve ao fato da não realização

dos experimentos utilizando o algoritmo MLP como base para os experimentos com 100

iterações. Entretanto, a média total dos resultados obtidos com 10 iterações foi maior que

a média total dos resultados dos algoritmos individuais.

Adaboost X Bagging

Após obter os resultados dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneos, é

possível realizar comparações para verificar qual foi o algoritmo multi-classificador que

no geral apresentou o melhor desempenho, qual foi o melhor algoritmo base e qual foi a

quantidade de iterações que apresentou melhores resultados.

Na Figura 5.1 são apresentados as médias dos experimentos utilizando os algoritmos

homogêneos para o conjunto de proteínas. De acordo com essa figura, podemos observar



5. Resultados dos Experimentos 70

que a maior média foi obtida utilizando o algoritmoAdaboostcom cem iterações, apre-

sentando uma média igual a 75,96%. Para esse mesmo conjunto de dados, a Figura 5.2

mostra os melhores resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de

acordo com a quantidade de iterações. Pode ser visto nessa figura que o melhor desem-

penho foi obtido na execução do algoritmoAdaboostcom cem iterações utilizando como

algoritmo base o tipo AD, obtendo uma taxa de acurácia igual a82,73%.

Figura 5.1: Média dos experimentos utilizando os algoritmosAdaboosteBaggingpara o
conjunto de proteínas.

Figura 5.2: Melhores desempenhos dos algoritmos base nos experimentos utilizando os
algoritmosAdaboosteBaggingpara o conjunto de proteínas.

5.2.1.3 Multi-Classificador Homogêneo Tamanho 5

A Tabela 5.4 mostra os resultados obtidos utilizando os algoritmos de multi-classificação

StackingCe Stackingde tamanho igual a cinco e utilizando dois algoritmos como meta-

classificador o MLP e o SMO (como mencionado anteriormente, éuma variação do algo-

ritmo SVM), e utilizando classificadores base do mesmo tipo para o conjunto de proteínas.
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Os valores em negrito na Tabela 5.4 realçam os resultados queapresentaram a me-

lhor taxa de acurácia dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneos de tamanho

cinco, de acordo com o meta-classificador utilizado. Utilizando o meta-classificador MLP,

ambos os algoritmos homogêneos com o classificador base o algoritmo MLP apresenta-

ram melhores desempenhos. Para o algoritmo de multi-classificaçãoStackingCfoi obtido

o valor da taxa de acurácia igual a 75,87% e para o algoritmoStackingfoi obtido a taxa

de acurácia igual a 78,69%. Utilizando o meta-classificadorSMO, novamente foram ob-

tidos melhores resultados para ambos algoritmos homogêneos com o classificador base o

algoritmo do tipo MLP, obtendo uma taxa igual a 79,35% para o algoritmo StackingCe

78,88% para o algoritmoStacking.

Algoritmos Homogêneos - Tamanho 5

Meta classificador Conjunto de Proteínas
StackingC Stacking

MLP (AD) 67,95± 0,473 72,38± 0,458
MLP (KNN) 72,47± 0,473 73,98± 0,446
MLP (MLP) 75,87± 0,424 78,69± 0,421
MLP (Naive) 67,95± 0,465 76,72± 0,427
MLP (SVM) 70,12± 0,456 77,09± 0,421

Média Total 70,87± 3,360 75,77± 2,543

SMO (AD) 74,74± 0,442 73,23± 0,461
SMO (KNN) 73,51± 0,425 78,03± 0,417
SMO (MLP) 79,35± 0,424 78,88± 0,421
SMO (Naive) 77,00± 0,451 76,53± 0,437
SMO (SVM) 64,84± 0,291 75,58± 0,446

Média Total 73,89± 5,529 76,45± 2,211

Tabela 5.4: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de tamanho
cinco e com os meta-classificadores os algoritmos MLP e SMO.

Como pode ser observado nos resultados apresentados nas linhas que descrevem a

média total de acordo com os meta-classificadores e algoritmos multi-classificadores uti-

lizados, as médias totais obtidas pelos algoritmos multi-classificadores utilizando o al-

goritmo SMO como meta-classificador apresentaram maiores valores em comparação às

médias obtidas utilizando o algoritmo MLP. Ainda analisando esses resultados, pode ser

observado que a média total obtida pelos algoritmos homogêneos de tamanho 5 foi maior

que a média total obtida pelos algoritmos individuais.

Ainda na Tabela 5.4 pode-se verificar que foram obtidos melhores resultados utili-

zando os tipos de algoritmo base, AD, KNN, MLP e Naive, com o meta-classificador

SMO para o algoritmoStackingC. Apenas para os algoritmos base do tipo SVM que a

utilização do meta-classificador MLP foi melhor que a utilização do meta-classificador
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SMO. Para o algoritmoStackingutilizando o algoritmo SMO como meta-classificador

obteve melhores resultados com os algoritmos base do tipo AD, KNN e MLP em relação

a utilização do outro meta-classificador. Os experimentos utilizando o algoritmo MLP

como meta-classificador obtiveram melhores resultados utilizando os algoritmos base do

tipo Naive e SVM em relação ao meta-classificador SMO.

Portanto, para o conjunto de proteínas o algoritmo que melhor desempenhou o papel

de meta-classificador de uma maneira geral foi o algoritmo SMO.

StackingC Tam 5 X Stacking Tam 5

De acordo com os resultados apresentados para os dois algoritmos homogêneos de

tamanho 5, pode ser feita uma análise para verificar qual foi omelhor algoritmo. Dessa

forma, foi feita a média dos resultados obtidos para cada experimento utilizando os dois

algoritmos que desempenharam a função de meta-classificador (MLP e SMO) para ambos

os algoritmo de tamanho 5.

Portanto, para o conjunto de proteínas, como pode ser observado na Figura 5.3, de

acordo com a média dos resultados, foi obtido melhor desempenho utilizando o algoritmo

Stackingem comparação ao algoritmoStackingC.

Figura 5.3: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos multi-
classificadores homogêneos de tamanho 5.

A efetividade do algoritmoStackingCno conjunto de proteínas talvez tenha sido pre-

judicada pela quantidade de classes e pela maior dificuldadede classificar os padrões em

uma determinada classe.

5.2.2 Resultados Multi-Classificadores Heterogêneos

Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos

de multi-classificação heterogêneo (Stackinge StackingC) para o conjunto de proteínas.
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Como mencionado anteriormente, esse tipo de algoritmo de multi-classificação utiliza

algoritmos de AM para desempenhar o papel de meta-classificador e ainda permite utili-

zar diferentes tipos e/ou configurações diferentes para os algoritmos base, dessa forma,

estes sistemas foram executados com o número de cinco (5), dez (10) e quinze (15) al-

goritmos base, sendo estes valores referências para seu tamanho. Sendo assim, como

mencionado anteriormente, foi criado uma nomenclatura para facilitar o entendimento

dos experimentos realizados. Por exemplo, uma execução de um algoritmo heterogêneo

com cinco algoritmos base sendo três configurações do algoritmo KNN, um do MLP e

um do Naive, será representado como ’5-Hete-3’, onde o número ’5’ é a quantidade de

algoritmos base, ’Hete’ descrevendo que é um algoritmos heterogêneo e o número ’3’

descrevendo que foi utilizado três tipos de algoritmo base.Já que na nomenclatura utili-

zada não é possível saber quais os tipos de algoritmos de AM que foram utilizados nos

experimentos, no Apêndice B é apresentado os tipos de algoritmos que foram utilizados

nesses experimentos.

5.2.2.1 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 5

O valor em negrito na Tabela 5.5 descreve o experimento que apresentou o melhor de-

sempenho de acordo com a taxa de acurácia para o conjunto de proteínas. Dessa forma,

o melhor resultado foi obtido utilizando o algoritmoStackingC, com o experimento ’5-

Hete-3’, onde descreve que foi utilizado um algoritmo heterogêneo com cinco classifica-

dores base (’5’) de três tipos diferentes de algoritmos de AM(’3’) como classificadores

base, atingindo uma taxa de acurácia igual a 80,01%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 5
Conjunto de Proteínas

Execução StackingC Stacking
5-Hete-5 74,83± 0,420 77,37± 0,430
5-Hete-4 77,56± 0,423 76,90± 0,434
5-Hete-3 80,01± 0,412 76,72± 0,436
5-Hete-2 75,96± 0,422 78,88± 0,421

Média Total 77,09± 2,247 77,47± 0,982

Tabela 5.5: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de tama-
nho cinco para o conjunto de dados de proteínas.

Entretanto, a partir da última linha da Tabela 5.5 pode-se observar que realizando a

média de todos os resultados obtidos pelos algoritmos heterogêneos, para verificar qual o

algoritmo que apresentou o melhor desempenho, obteve-se que o algoritmo com a maior

média foi o algoritmoStacking. Novamente, a eficácia do algoritmoStackingCpode ter
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sido prejudicada pela quantidade de classes no conjunto de proteínas e pela dificuldade de

se conseguir uma classificação correta para os padrões de treinamento. Ainda analisando

a última linha dessa tabela, a média total obtida pelos SMC’sheterogêneos de tamanho 5

foi maior que a média total obtida pelos algoritmos individuais.

Homogêneos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5

Para verificar se os algoritmosStackingCe Stackingutilizando diferentes tipos de

algoritmos de AM como algoritmos base apresentaram melhores desempenhos que estes

algoritmos utilizando os mesmos tipos de algoritmos base, foram realizadas comparações

entre os resultados obtidos por estes SMC’s.

A Figura 5.4 a esquerda mostra a média obtida pelos algoritmos homogêneos e hetero-

gêneos de tamanho 5 para o conjunto de proteínas. De acordo com essa figura, os melho-

res desempenhos foram obtidos com a utilização dos algoritmos heterogêneos. Por esse

motivo, apenas serão apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos

heterogêneos com dez e quinze classificadores base. À direita nessa figura é apresentado

um gráfico com a evolução destes experimentos, e pode ser verificado que o algoritmo

que obteve um maior aumento no desempenho ao utilizar diferentes tipos de algoritmos

base foi o algotimoStacking.

Figura 5.4: Comparação entre algoritmos heterogêneos e homogêneos de tamanho igual
a cinco para o conjunto de proteínas.

5.2.2.2 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 10

A Tabela 5.6 mostra os resultados obtidos (taxa acurácia e desvio padrão) das execuções

realizadas pelos algoritmos de multi-classificaçãoStackingCe Stackingde tamanho dez

para o conjunto de dados de proteínas. Como pode ser visto nessa tabela, o melhor re-

sultado foi obtido com o algoritmoStackingno experimento ’10-Hete-4’, isso quer dizer,

que foram utilizados dez classificadores base no algoritmo heterogêneo com quatro tipos

de algoritmos diferentes, obtendo assim uma taxa de acurácia igual a 79,54%.
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Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 10
Conjunto de Proteínas

Execução StackingC Stacking
10-Hete-5 76,34± 0,432 78,88± 0,421
10-Hete-4 77,94± 0,427 79,54± 0,415
10-Hete-3 77,19± 0,430 76,24± 0,440
10-Hete-2 78,51± 0,413 77,19± 0,423

Média Total 77,47± 0,801 77,96± 1,745

Tabela 5.6: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de tama-
nho dez para o conjunto de dados de proteínas.

Como aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5, pode ser observado a

partir da última linha da Tabela 5.5 que o algoritmo com a maior média foi o algoritmo

Stacking. E pelo mesmo motivo pode ser explicado que a eficácia do algoritmo StackingC

pode ter sido prejudicada pela quantidade de classes no conjunto de proteínas e pela difi-

culdade de se conseguir uma classificação correta para os padrões de treinamento. Nova-

mente a média total obtida pelos algoritmos heterogêneos foi maior que média total dos

algoritmos individuais.

Heterogêneos de Tam 5 X Heterogêneos de Tam 10

A partir dos resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-

manho cinco e dez, foi feita a média destes resultados para, assim, verificar se houve uma

melhora no desempenho dos algoritmos com o aumento da quantidade de classificadores

base. Dessa forma, a Figura 5.5 mostra as médias desses experimentos para o conjunto

de proteínas. Baseado nessa figura podemos verificar que houve uma melhora dos algo-

ritmos com dez classificadores base em relação aos algoritmos com cinco classificadores

base.

Para verificar qual algoritmo que se beneficiou mais com a utilização de dez classifi-

cadores base, a Tabela 5.7 mostra a diferença entre a média dos algoritmos heterogêneos

utilizando cinco classificadores base com os algoritmos comdez classificadores base.

Baseado nessa tabela, podemos constatar que o algoritmo quese beneficiou mais com a

utilização de dez classificadores base ao invés de cinco foi oalgortimoStacking.

Portanto, foi visto que para o conjunto de proteínas houve umaumento no desem-

penho com a utilização dos algoritmos heterogêneos com dez classificadores base em

comparação à utilização de apenas cinco classificadores base. Isso pode ter acontecido

pois os padrões do conjunto de proteínas são difíceis de se classificar e com a utilização

de uma quantidade maior de "opiniões" (quantidade maior de respostas) é possível que se

obtenha a classe verdadeira do padrão.
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Figura 5.5: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho cinco com os de tamanho dez.

Algoritmo Dif

StackingC 0,40
Stacking 0,49

Tabela 5.7: Diferença dos algoritmos heterogêneos de tamanho 5 com os algoritmos de
tamanho 10 para o conjunto de dados de proteínas.

5.2.2.3 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 15

A Tabela 5.8 mostra as execuções realizadas para o conjunto de dados de proteínas, uti-

lizando os algoritmos heterogêneos de tamanho igual a quinze (15), ou seja, quinze clas-

sificadores base, com cinco, quatro e três tipos de algoritmos diferentes. De acordo com

essa tabela, o melhor resultado foi obtido utilizando o algoritmo Stackingcom o experi-

mento ’15-Hete-4’, isto é, foram utilizados 15 algoritmos base de quatro tipos diferentes

de algoritmos de AM, obtendo a taxa de acurácia igual a 79,35%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 15
Conjunto de Proteínas

Execução StackingC Stacking
15-Hete-5 78,03± 0,428 77,85± 0,448
15-Hete-4 77,94± 0,416 79,35± 0,437
15-Hete-3 76,72± 0,413 77,33± 0,410

Média Total 77,56± 0,736 78,18± 1,053

Tabela 5.8: Média das execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho quinze para o
conjunto de dados de proteínas.

Como aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5 e 10, pode ser observado
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a partir da última linha da Tabela 5.5 que o algoritmo com a maior média foi o algo-

ritmo Stacking. E pelo mesmo motivo pode ser explicado que a eficácia do algoritmo

StackingCpode ter sido prejudicada pela quantidade de classes no conjunto de proteínas

e pela dificuldade de se conseguir uma classificação correta para os padrões de treina-

mento. Novamente a média total dos algoritmos heterogêneosfoi maior que a média total

dos algoritmos individuais.

Heterogêneos de Tam 10 X Heterogêneos de Tam 15

A partir dos resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos com

dez e quinze algortimos base, foi feita a média destes resultados para assim verificar se

houve uma melhora no desempenho dos algoritmos com o aumentoda quantidade de

classificadores base. Dessa forma, a Figura 5.6 mostra as médias desses experimentos

para o conjunto de proteínas. Baseado nessa figura podemos verificar que como era espe-

rado, houve uma melhora dos algoritmos com quinze classificadores base em relação aos

algoritmos com dez classificadores base.

Figura 5.6: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho dez com os de tamanho quinze para o conjunto de proteínas.

Para verificar qual algoritmo que se beneficiou mais com a utilização de quinze classi-

ficadores base, a Tabela 5.9 mostra a diferença entre a média dos algoritmos heterogêneos

utilizando dez classificadores base com os algoritmos com quinze classificadores base.

Baseado nessa tabela, podemos constatar que o algoritmo quese beneficiou mais com

a utilização de quinze classificadores base ao invés de dez foi novamente o algortimo

Stacking.

Portanto, foi visto que para o conjunto de proteínas houve umaumento no desem-

penho com a utilização dos algoritmos heterogêneos com quinze classificadores base em

comparação à utilização de dez classificadores base. Isso pode ter acontecido pelo mesmo

motivo que os desempenhos utilizando dez classificadores base foram melhores que os de-

sempenhos com cinco classificadores base. Ou seja, os padrões do conjunto de proteínas
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Algoritmo Dif

StackingC 0,07
Stacking 0,22

Tabela 5.9: Diferença dos algoritmos heterogêneos de tamanho 10 com os algoritmos de
tamanho 15 para o conjunto de dados de proteínas.

são difíceis de se classificar e com a utilização de uma quantidade maior de "opiniões" é

possível que se obtenha a classe verdadeira do padrão.

Homogêneos 10 Iterações X Heterogêneos Tam 10

Nesta subseção serão realizadas comparações entre as médias dos resultados obtidas

pelos algoritmos homogêneosAdabooste Baggingcom dez iterações com as médias dos

resultados dos algoritmos heterogêneosStackingCeStackingde tamanho igual a dez para

o conjunto de proteínas.

Na Figura 5.7 é possível verificar a comparação realizada entre os resultados dessas

execuções. Nessa figura pode ser visto que para o conjunto de proteínas, as médias obtidas

pelos algoritmos heterogêneos foram maiores em relação aosalgoritmos homogêneos,

e ainda pode ser observado que a melhor média foi obtida pelo algoritmo heterogêneo

Stacking.

Figura 5.7: Comparação entre os algoritmos homogêneos, comdez iterações, com os
algoritmos heterogêneos de tamanho dez para o conjunto de proteínas.

Portanto, foi comprovado que a utilização dos algoritmos heterogêneos com dez clas-

sificadores base de diferentes tipos apresentaram melhoresdesempenhos que os algorit-

mos homogêneos com dez iterações. Isso se deve ao fato dos algoritmos heterogêneos

utilizarem classificadores de tipos diferentes, apresentando assim uma maior diversidade

entre as respostas de cada classificador, diferente dos algoritmo homogêneos, que apesar

de apresentarem uma certa diversidade, utilizam o mesmo tipo de classificador base.
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Para facilitar o entendimento de todos os resultados obtidos com a utilização do con-

junto de proteínas, foi criada a Tabela 5.10. Essa tabela apresenta um resumo dos resul-

tados obtidos por todos os experimentos, facilitando assim, a analise e conclusão destes

desempenhos.

Índice Comparação Melhor desempenho

1 Adaboost 10 X 100 Adaboost 100
2 Bagging 10 X 100 Bagging 100
3 Adaboost X Bagging Adaboost
4 Homogêneo Tam 5 Stacking
5 Heterogêneo Tam 5 Stacking
6 Homogêneo Tam 5 X Heterogêneo Tam 5 Heterogêneo
7 Heterogêneo Tam 10 Stacking
8 Heterogêneo Tam 5 X Tam 10 Tamanho 10
9 Heterogêneo Tam 15 Stacking
10 Heterogêneo Tam 10 X Tam 15 Tamanho 15
11 Homogêneo 10 Iterações X Heterogêneo Tam 10 Heterogêneo

Tabela 5.10: Resumo dos resultados obtidos com a utilizaçãodo conjunto de dados de
proteínas.

De acordo com essa tabela, pode ser observado que os melhoresdesempenhos foram

alcançados utilizando os SMC’s heterogêneos de tamanho 15.Já que os algoritmos he-

terogêneos apresentaram melhores resultados que os homogêneos (índices 6 e 11). Além

disso, os SMC’s heterogêneos de tamanho 15 foram melhores que os de tamanho 5 e 10

(índices 8 e 10). Ainda pode ser observado que o melhor algoritmo heterogêneo foi o

Stacking(índices 4, 5, 7 e 9).

5.3 Conjunto Partículas

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos pelasexecuções dos algoritmos

multi-classificadores homogêneos e heterogêneos para o conjunto de partículas.

5.3.1 Resultados Multi-Classificadores Homogêneos

Nesta subseção serão mostrados os resultados obtidos pelosalgoritmos multi - classifi-

cadores homogêneos para o conjunto de partículas. Comçandopelo algoritmoAdaboost,

em seguida serão os algoritmosBagging, StackingCeStacking, nesta ordem.
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5.3.1.1 Multi-Classificador Homogêneo Adaboost

A Tabela 5.11 mostra os resultados obtidos pelas execuções do algoritmo de multi - classi-

ficaçãoAdaboost. Os valores em negrito nessa tabela indicam a média da taxa deacurácia

dos melhores resultados obtidos, de acordo com o número de iterações.

Para o conjunto de partículas os melhores resultados foram obtidos com os algorit-

mos base do tipo KNN; isto aconteceu tanto com dez quanto com cem iterações. Uma

observação que pode ser feita é que os desempenhos obtidos tanto com dez quanto com

cem iterações, para esse tipo de algoritmo base, foram os mesmos, com o valor igual a

83,94%. Dessa forma, pode-se concluir que para esse tipo de algoritmo base e para esse

conjunto de dados a quantidade de iterações não influência noresultado, sendo assim, não

é necessário realizar experimentos com uma quantidade maior de iterações.

Algoritmo Adaboost

Algoritmo Conjunto de Partículas
10 100

Adaboost (AD) 80,61± 0,256 81,22± 0,473
Adaboost (KNN) 83,94± 2,117 83,94± 2,117
Adaboost (MLP) 78,51± 1,636 78,47± 1,682
Adaboost (Naive) 73,96± 0,971 73,71± 0,364
Adaboost (SVM) 75,74± 1,186 75,44± 1,070

Média Total 75,55± 3,946 78,56± 4,160

Tabela 5.11: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoAdaboostpara o conjunto de
partículas.

As médias das taxas de acurácia para os algoritmosAdaboostcom 10 e 100 itera-

ções não apresentaram grande diferença entre eles. Para os algoritmos base do tipo MLP,

Naive e SVM, o algoritmoAdaboostcom 10 iterações apresentou uma taxa de acurácia

um pouco maior que o de 100 iterações, ao contrário aconteceucom os algoritmos base

AD onde o algoritmoAdaboostcom 100 iterações foi um pouco melhor. Os algoritmos

do tipo KNN apresentaram a mesma taxa de acurácia para as duasvariações do algorimo

Adaboost. Ao realizar uma comparação com a média total da Tabela 5.11 com a média

total da Tabela 5.1, para o conjunto de partículas, podemos observar que os algoritmos ho-

mogênos apresentaram uma média total menor que a média totalobtida pelos algoritmos

individuais, diferente do que aconteceu com o conjunto de proteínas. Ainda pode ser visto

que os algoritmos com 100 iterações apresentaram média total maior que os algoritmos

com 10 iterações. Isso aconteceu pois a quantidade de iterações significa a quantidade de

classificadores base. Dessa forma, a tendência é ser melhor por causa da quantidade de

iterações (classificadores base). Entretanto, em uma determinada quantidade de iterações
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o desempenho irá parar de aumentar, o problema é descobrir qual a melhor quantidade de

5.3.1.2 Multi-Classificador Homogêneo Bagging

A Tabela 5.12 mostra as médias das taxas de acurácia obtidas pelas execuções do algo-

ritmo de multi-classificaçãoBaggingpara o conjuntos de partículas. Para esse algoritmo

de multi-classificação, os melhores resultados alcançadosestão realçados em negrito, de

acordo com a quantidade de iterações. Como aconteceu com o conjunto de proteíans, para

este conjunto o algoritmoBaggingcom cem iterações usando o algoritmo MLP como base

não foi executado. Isso se deve ao fato desse algoritmo exigir um poder computacional

bem maior do que os outros algoritmos de multi-classificação.

Desse modo, os melhores resultados foram obtidos utilizando o algoritmo base do tipo

KNN tanto com 10 quanto com 100 iterações, com uma média de taxa de acurácia igual

a 82,83% e 83,27%, respectivamente. Os algoritmos base que apresentaram os melhores

resultados utilizando uma menor quantidade de iterações foram os algoritmos AD e KNN;

enquanto que o Naive e o SVM foram melhores com uma quantidademaior de iterações.

Algoritmo Bagging

Algoritmo Conjunto de Partículas
10 100

Bagging (AD) 79,72± 1,0149 79,15± 0,069
Bagging (KNN) 82,83± 3,168 83,27± 2,749
Bagging (MLP) 77,16± 0,544 —
Bagging (Naive) 81,42± 1,837 81,61± 1,866
Bagging (SVM) 75,75± 2,131 76,27± 2,596

Média Total 79,38± 2,928 80,07± 3,047

Tabela 5.12: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoBaggingpara o conjunto de
partículas.

Ao contrário do que aconteceu com o conjunto de proteínas, para o de partículas nem

todos os algoritmos base apresentaram melhores desempenhos utilizando 100 iterações

ao invés de 10. Isso quer dizer que uma quantidade maior de iterações (classificadores

base), em alguns tipos de algoritmos de AM para este conjuntode dados, não auxilia na

melhora do desempenho.

Analisando a última linha da Tabela 5.12 pode ser constatadoque, como aconteceu

com o algoritmoAdaboost, o algoritmoBaggingtambém apresentou uma média total

maior para os experimentos utilizando 100 iterações; e ao contrário do algoritmoAda-

boost, onde a média total dos experimentos com 10 e 100 foram menores que a média
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total individual, o algoritmoBaggingapresentou uma média total com os experimentos

utilizando 100 iterações maior que a média total dos algoritmos individuais. Isso talvez

tenha se dado por causa da não realização dos experimentos utilizando o algoritmo MLP

como base.

Adaboost X Bagging

Após obter os resultados dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneosAda-

boosteBagging, é possível realizar comparações para verificar qual foi o algoritmo multi-

classificador que no geral apresentou o melhor desempenho, qual foi o melhor algoritmo

base e qual foi a quantidade de iterações que apresentou melhores resultados.

Na Figura 5.8 são apresentados as médias dos experimentos utilizando os algoritmos

homogêneos para o conjunto de partículas. De acordo com essafigura, podemos observar

que a maior média foi obtida utilizando o algoritmoBaggingcom cem iterações, apresen-

tando uma média igual a 80,07%. Para esse mesmo conjunto de dados, a Figura 5.9 mos-

tra os melhores resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de acordo

com a quantidade de iterações. Pode ser visto nessa figura queos melhores desempenhos

foram obtidos com a utilização do algoritmo base do tipo KNN;e o melhor resultado foi

obtido com a utilização do algoritmo base KNN no algoritmo multi-classificadorAdabo-

ost para ambos os valores de iteração, obtendo uma média de taxa de acurácia igual a

83,94%.

Figura 5.8: Média dos experimentos utilizando os algoritmosAdaboosteBaggingpara o
conjunto de partículas.

5.3.1.3 Multi-Classificador Homogêneo Tamanho 5

A Tabela 5.13 mostra os resultados obtidos utilizando os algoritmos de multi-classificação

StackingCe Stackingde tamanho igual a cinco e utilizando dois algoritmos como meta-
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Figura 5.9: Melhores desempenhos dos algoritmos base nos experimentos utilizando os
algoritmosAdaboosteBaggingpara o conjunto de partículas.

classificador o MLP e o SMO, e utilizando classificadores basedo mesmo tipo para o

conjunto de partículas.

Os valores em negrito na Tabela 5.4 realçam os resultados queapresentaram a me-

lhor taxa de acurácia dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneos de tamanho

cinco, de acordo com o meta-classificador utilizado. Utilizando o meta-classificador MLP,

ambos os algoritmos homogêneos com o classificador base o algoritmo KNN apresenta-

ram melhores desempenhos. Para o algoritmo de multi-classificaçãoStackingCfoi obtido

o valor da taxa de acurácia igual a 88,19% e para o algoritmoStackingfoi obtido a taxa

de acurácia igual a 85,68%. Utilizando o meta-classificadorSMO, novamente foram ob-

tidos melhores resultados para ambos algoritmos homogêneos com o classificador base o

algoritmo do tipo KNN, obtendo uma taxa igual a 85,16% para o algoritmo StackingCe

84,88% para o algoritmoStacking.

Como pode ser observado nos resultados apresentados nas linhas que descrevem a mé-

dia total de acordo com os meta-classificadores e algoritmosmulti-classificadores utiliza-

dos, a média total obtida pelo algoritmo multi-classificador StackingCutilizando o algo-

ritmo MLP como meta-classificador apresentou um valor maiorem comparação à média

obtida utilizando o algoritmo SMO. Já para o algoritmoStackingos meta-classificadores

apresentaram valores iguais para a média total. Dessa forma, pode ser constatado que o

algoritmoStackingCapresentou melhores resultados utilizando o algoritmo MLPcomo

meta-classificador, e o algoritmoStackingnão foi possível determinar qual foi o algo-

ritmo que melhor desempenhou o papel de meta-classificador.Ainda analisando esses

resultados, pode ser observado que a média total obtida pelos algoritmos homogêneos de

tamanho 5 foi maior que a média total obtida pelos algoritmosindividuais.

Ainda na Tabela 5.4 pode-se verificar que foram obtidos melhores resultados utili-

zando o algoritmo base do tipo KNN para ambos os algoritmos multi-classificadores com
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Algoritmos Homogêneos - Tamanho 5

Meta classificador Conjunto de Partículas
StackingC Stacking

MLP (AD) 82,75± 0,483 82,78± 0,485
MLP (KNN) 88,19± 0,419 85,68± 0,460
MLP (MLP) 81,65± 0,488 79,82± 0,496
MLP (Naive) 81,50± 0,485 80,57± 0,493
MLP (SVM) 80,95± 0,493 80,95± 0,493

Média Total 83,01± 2,970 81,96± 2,349

SMO (AD) 81,52± 0,491 82,75± 0,485
SMO (KNN) 85,16± 0,462 84,88± 0,466
SMO (MLP) 80,40± 0,495 79,82± 0,496
SMO (Naive) 78,09± 0,500 78,09± 0,500
SMO (SVM) 80,92± 0,493 80,92± 0,493

Média Total 81,22± 2,557 81,29± 2,625

Tabela 5.13: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de tamanho
cinco e com os meta-classificadores os algoritmos MLP e SMO.

ambos os meta-classificadores.

StackingC Tam 5 X Stacking Tam 5

De acordo com os resultados apresentados para os dois algoritmos homogêneos de

tamanho 5, pode ser feita uma análise para verificar qual foi omelhor algoritmo. Dessa

forma, foi feita a média dos resultados obtidos para cada experimento utilizando os dois

algoritmos que desempenharam a função de meta-classificador (MLP e SMO) para ambos

os algoritmo de tamanho 5.

Portanto, para o conjunto de partículas, como pode ser observado na Figura 5.10, de

acordo com a média dos resultados, foi obtido melhor desempenho utilizando o algoritmo

StackingCem comparação ao algoritmoStacking.

Ao contrário do que aconteceu com o conjunto de proteínas, para o conjunto de par-

tículas o algoritmoStackingCpode ter apresentado um melhor desempenho pelo motivo

deste conjunto apresentar apenas duas classes e pela facilidade de classificar os padrões

deste conjunto em uma determinada classe.

5.3.2 Resultados Multi-Classificadores Heterogêneos

Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos

de multi-classificação heterogêneo (Stackinge StackingC) para o conjunto de partículas.
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Figura 5.10: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos multi-
classificadores homogêneos de tamanho 5.

Como mencionado anteriormente, esse tipo de algoritmo de multi-classificação utiliza

algoritmos de AM para desempenhar o papel de meta-classificador e ainda permite utilizar

diferentes tipos e/ou configurações diferentes para os algoritmos base, dessa forma, estes

sistemas foram executados com o número de cinco (5), dez (10)e quinze (15) algoritmos

base, sendo estes valores referências para seu tamanho. Pelo motivo da nomenclatura

utilizada não permitir saber quais os tipos de algoritmos deAM que foram utilizados nos

experimentos, no Apêndice B é apresentado os tipos de algoritmos que foram utilizados

nesses experimentos.

5.3.2.1 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 5

O valor em negrito na Tabela 5.14 descreve o experimento que apresentou o melhor de-

sempenho de acordo com a taxa de acurácia para o conjunto de partículas. Dessa forma,

o valor mais alto obtido para esse conjunto de dados é realçado em negrito, apresentando

um valor igual a 87,34% e foi obtido pela execução ’5-Hete-2’do algoritmoStackingC.

Essa execução descreve que foi utilizado um algoritmo heterogêneo com cinco algoritmos

base de dois tipos diferentes algoritmos, diferentemente do que aconteceu com o conjunto

de proteínas.

A partir da última linha da Tabela 5.14 pode-se observar que realizando a média de

todos os resultados obtidos pelos algoritmos heterogêneos, para verificar qual o algoritmo

que apresentou o melhor desempenho, obteve-se que o algoritmo com a maior média

foi o algoritmoStackingC. Novamente, a eficácia do algoritmoStackingCpode ter como

resposta a quantidade de classes presentes no conjunto de treinamento, apenas 2; e a

facilidade de se classificar os padrões em partículas ou não-partículas. Ainda analisando

a última linha dessa tabela, a média total obtida pelos SMC’sheterogêneos de tamanho 5
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Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 5
Conjunto de Partículas

Execução StackingC Stacking
5-Hete-5 84,13± 0,478 81,05± 0,492
5-Hete-4 83,93± 0,478 82,78± 0,485
5-Hete-3 85,51± 0,455 83,25± 0,479
5-Hete-2 87,34± 0,430 83,80± 0,459

Média Total 85,30± 1,371 83,30± 1,662

Tabela 5.14: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-
manho cinco para o conjunto de dados de partículas.

foi maior que a média total obtida pelos algoritmos individuais.

Homogêneos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5

Para verificar se os algoritmosStackingCe Stackingutilizando diferentes tipos de

algoritmos de AM como algoritmos base apresentaram melhores desempenhos que estes

algoritmos utilizando os mesmos tipos de algoritmos base, foram realizadas comparações

entre os resultados obtidos por estes SMC’s.

A Figura 5.11 a esquerda mostra a média obtida pelos algoritmos homogêneos e he-

terogêneos de tamanho 5 para o conjunto de partículas. De acordo com essa figura, os

melhores desempenhos foram obtidos com a utilização dos algoritmos heterogêneos. Por

esse motivo, apenas serão apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos al-

goritmos heterogêneos com dez e quinze classificadores base. À direita nessa figura é

apresentado um gráfico com a evolução destes experimentos, epode ser verificado que

o algoritmo que obteve um maior aumento no desempenho ao utilizar diferentes tipos de

algoritmos base foi o algotimoStackingC.

Figura 5.11: Comparação entre algoritmos heterogêneos e homogêneos de tamanho igual
a cinco para o conjunto de partículas.
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5.3.2.2 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 10

A Tabela 5.15 mostra os resultados obtidos (taxa acurácia e desvio padrão) das execuções

realizadas pelos algoritmos de multi-classificaçãoStackingCe Stackingde tamanho dez

para o conjunto de dados de partículas. Como pode ser visto nessa tabela, o melhor

resultado foi obtido com o algoritmoStackingCno experimento ’10-Hete-2’, isso quer

dizer, que foram utilizados dez classificadores base no algoritmo heterogêneo com dois

tipos de algoritmos diferentes, obtendo assim uma taxa de acurácia igual a 85,13%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 10
Conjunto de Partículas

Execução StackingC Stacking
10-Hete-5 80,70± 0,495 80,95± 0,494
10-Hete-4 84,61± 0,473 82,60± 0,485
10-Hete-3 83,98± 0,474 81,42± 0,490
10-Hete-2 85,13± 0,462 82,00± 0,488

Média Total 83,60± 1,994 81,74± 0,716

Tabela 5.15: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-
manho dez para o conjunto de dados de partículas.

Como aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5, pode ser observado a

partir da última linha da Tabela 5.5 que o algoritmo com a maior média foi o algoritmo

StackingC. Novamente a média total obtida pelos algoritmos heterogêneos foi maior que

média total dos algoritmos individuais.

Heterogêneos de Tam 5 X Heterogêneos de Tam 10

A partir dos resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-

manho cinco e dez, foi feita a média destes resultados para, assim, verificar se houve uma

melhora no desempenho dos algoritmos com o aumento da quantidade de classificadores

base. Dessa forma, a Figura 5.12 mostra as médias desses experimentos para o conjunto

de partículas. Baseado nessa figura podemos verificar que nãohouve melhora no desem-

penho com a utilização de uma quantidade maior de classificadores base, diferentemente

do que aconteceu com o conjunto de proteínas.

Portanto, foi visto que para o conjunto de partículas a utilização de 10 classificadores

base não apresentou uma melhora no desempenho em comparaçãocom os experimen-

tos que utilizaram 5 classificadores base. Isso aconteceu pois os padrões do conjunto de

partículas não apresentam interseção entre eles. Isso querdizer que os padrões são bem

separados, ou seja, representam bem a classe a qual pertencem, facilitanto assim a sua
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Figura 5.12: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho cinco com os de tamanho dez.

classificação, e o uso de mais classificadores base pode piorar o desempenho do classifi-

cador.

5.3.2.3 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 15

A Tabela 5.16 mostra as execuções realizadas para o conjuntode dados de partículas,

utilizando os algoritmos heterogêneos de tamanho igual a quinze (15), ou seja, quinze

classificadores base, com cinco, quatro e três tipos de algoritmos diferentes. Diferente-

mente do que aconteceu com os tamanhos 5 e 10, de acordo com essa tabela, o melhor

resultado foi obtido utilizando o algoritmoStackingcom o experimento ’15-Hete-3’, isto

é, foram utilizados 15 algoritmos base de três tipos diferentes de algoritmos de AM, ob-

tendo a taxa de acurácia igual a 82,51%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 15
Conjunto de Partículas

Execução StackingC Stacking
15-Hete-5 80,75± 0,493 80,87± 0,492
15-Hete-4 81,22± 0,485 81,70± 0,479
15-Hete-3 82,61± 0,425 82,51± 0,430

Média Total 81,52± 0,964 81,69± 0,816

Tabela 5.16: Média das execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho quinze para
o conjunto de dados de partículas.

Diferente do que aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5 e 10, pode ser

observado a partir da última linha da Tabela 5.14 que o algoritmo com a maior média foi

o algoritmoStacking. Novamente a média total dos algoritmos heterogêneos foi maior

que a média total dos algoritmos individuais.
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Heterogêneos de Tam 10 X Heterogêneos de Tam 15

Para reforçar a idéia de que os desempenhos dos experimentossofrem uma diminui-

ção com o aumento de classificadores base para o conjunto de partículas, foi feita a média

dos resultados obtidos pelos algoritmos multi-classificadores de tamanho 10 e 15. Dessa

forma, a Figura 5.13 mostra as médias desses experimentos para esse conjunto. Baseado

nessa figura podemos verificar que novamente com o aumento da quantidade de classi-

ficadores base, não houve uma melhora no desempenho em relação aos algoritmos com

dez classificadores base.

Figura 5.13: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho dez com os de tamanho quinze para o conjunto de partículas.

Homogêneos 10 Iterações X Heterogêneos Tam 10

Nesta subseção serão realizadas comparações entre as médias dos resultados obtidas

pelos algoritmos homogêneosAdabooste Baggingcom dez iterações com as médias dos

resultados dos algoritmos heterogêneosStackingCeStackingde tamanho igual a dez para

o conjunto de partículas.

Na Figura 5.14 é possível verificar a comparação realizada entre os resultados dessas

execuções. Nessa figura pode ser visto que para o conjunto de partículas, as médias obti-

das pelos algoritmos heterogêneos foram maiores em relaçãoaos algoritmos homogêneos,

e ainda pode ser observado que a melhor média foi obtida pelo algoritmo heterogêneo

StackingC.

Portanto, foi comprovado que a utilização dos algoritmos heterogêneos com dez clas-

sificadores base de diferentes tipos apresentaram melhoresdesempenhos que os algorit-

mos homogêneos com dez iterações. Isso se deve ao fato dos algoritmos heterogêneos

utilizarem classificadores de tipos diferentes, apresentando assim uma maior diversidade

entre as respostas de cada classificador, diferente dos algoritmo homogêneos, que apesar

de apresentarem uma certa diversidade, utilizam o mesmo tipo de classificador base.
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Figura 5.14: Comparação entre os algoritmos homogêneos, com dez iterações, com os
algoritmos heterogêneos de tamanho dez para o conjunto de partículas.

Para facilitar o entendimento de todos os resultados obtidos com a utilização do con-

junto de partículas, foi criada a Tabela 5.17. Essa tabela apresenta um resumo dos resul-

tados obtidos por todos os experimentos, facilitando assim, a analise e conclusão destes

desempenhos.

Índice Comparação Melhor desempenho

1 Adaboost 10 X 100 Adaboost 100
2 Bagging 10 X 100 Bagging 10
3 Adaboost X Bagging Bagging
4 Homogêneo Tam 5 StackingC
5 Heterogêneo Tam 5 StackingC
6 Homogêneo Tam 5 X Heterogêneo Tam 5 Heterogêneo
7 Heterogêneo Tam 10 StackingC
8 Heterogêneo Tam 5 X Tam 10 Tamanho 5
9 Heterogêneo Tam 15 Stacking
10 Heterogêneo Tam 10 X Tam 15 Tamanho 10
11 Homogêneo 10 Iterações X Heterogêneo Tam 10 Heterogêneo

Tabela 5.17: Resumo dos resultados obtidos com a utilizaçãodo conjunto de dados de
partículas.

De acordo com essa tabela, pode ser observado que os melhoresdesempenhos foram

alcançados utilizando os SMC’s heterogêneos de tamanho 5. Já que os algoritmos hete-

rogêneos apresentaram melhores resultados que os homogêneos (índices 6 e 11). Além

disso, os SMC’s heterogêneos de tamanho 5 foram melhores queos de tamanho 10 e 15

(índices 8 e 10), ao contrário do que aconteceu com o conjuntode proteínas. Ainda pode

ser observado que o melhor algoritmo heterogêneo foi oStackingC(índices 4, 5 e 7).
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5.4 Conjunto Breast Câncer

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos pelasexecuções dos algoritmos

multi-classificadores homogêneos e heterogêneos para o conjunto de breast câncer.

5.4.1 Resultados Multi-Classificadores Homogêneos

Nesta subseção serão mostrados os resultados obtidos pelosalgoritmos multi - classifica-

dores homogêneos. Como aconteceu com os outros conjuntos dedados, por motivo de

simplicidade serão apresentados apenas a média e o desvio padrão dos resultados obti-

dos pelos algoritmos de multi-classificação de acordo com ostipos dos algoritmos base

utilizados pelos mesmos.

5.4.1.1 Multi-Classificador Homogêneo Adaboost

A Tabela 5.18 mostra os resultados obtidos pelas execuções do algoritmo de multi - classi-

ficaçãoAdaboost. Os valores em negrito nessa tabela indicam a média da taxa deacurácia

dos melhores resultados obtidos, de acordo com o número de iterações.

Para o conjunto de câncer com o parâmetro número de iteraçõesrecebendo tanto o

valor igual a dez (10) ou cem (100), o algoritmoAdaboostutilizando como algoritmo

base o algoritmo do tipo naive apresentou uma maior média da taxa de acurácia, com o

valor igual a 96,74% e 96,26%, respectivamente.

Algoritmo Adaboost

Algoritmo Conjunto de Câncer
10 100

Adaboost (AD) 95,77± 0,629 96,24± 0,194
Adaboost (KNN) 96,00± 1,834 96,00± 1,834
Adaboost (MLP) 95,77± 0,605 95,85± 0,572
Adaboost (Naive) 96,74± 0,122 96,26± 0,331
Adaboost (SVM) 95,98± 1,492 95,71± 1,788

Média Total 96,05± 0,399 96,01± 0,239

Tabela 5.18: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoAdaboostpara o conjunto de
câncer.

Como pode ser visto na Tabela 5.18 não foram apresentadas diferenças significativas

entre os resultados dos experimentos utilizando o algoritmo homogêneoAdaboostcom

10 e 100 iterações. Isso significa que para esse conjunto de dados não faz muita diferença
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o aumento de iterações ("classificadores base") utilizandoesse algoritmo homogêneo.

També pode ser observado que, como aconteceu com o conjunto de partículas, os desem-

penhos obtidos com a utilização do algoritmo base KNN para ambas as iterações foram

iguais. Dessa forma, pode se constatar que esse algoritmo multi-classificador utilizando

o algoritmo KNN como base não sofre influência na quantidade de iterações. Como pode

ser visto na última linha dessa tabela, a média total obtida pelo algoritmo homogêneo

Adaboostfoi menor que a média total dos algoritmos individuais, comopode ser visto na

Tabela 5.1.

5.4.1.2 Multi-Classificador Homogêneo Bagging

A Tabela 5.19 mostra as médias das taxas de acurácia obtidas pelas execuções do algo-

ritmo de multi-classificaçãoBaggingpara o conjuntos de câncer. Para esse algoritmo

de multi-classificação, os melhores resultados alcançadosestão realçados em negrito, de

acordo com a quantidade de iterações.

Desse modo, os melhores resultados foram obtidos para dez iterações com a utilização

do algoritmo base MLP, e para cem iterações foi o algoritmo dotipo KNN com as médias

das taxas de acurácia igual a 97,42% e 97,74%, respectivamente. Porém, o resultado

obtido com a utilização do algoritmo base MLP utilizando o algoritmo multi-classificador

com 100 iterações foi estatisticamente igual ao melhor resultado com este mesmo número

de iterações.

Algoritmo Bagging

Algoritmo Conjunto de Câncer
10 100

Bagging (AD) 96,53± 0,221 96,35± 0,067
Bagging (KNN) 97,05± 0,239 97,74± 0,151
Bagging (MLP) 97,42± 0,903 97,73± 0,088
Bagging (Naive) 97,27± 0,927 96,81± 0,924
Bagging (SVM) 96,08± 0,146 96,90± 1,054

Média Total 96,91± 0,669 97,23± 0,359

Tabela 5.19: Média dos resultados obtidos pelo algoritmoBaggingpara o conjunto de
câncer.

Pode ser observado a partir dessa tabela que os experimentosutilizando o algoritmo

base KNN apresentaram melhores resultados com a utilizaçãode 100 iterações em com-

paração com a utilização de 10 iterações, diferente do que aconteceu com o algoritmo

homogêneoAdaboost. Também pode ser visto na última linha dessa tabela que a média

total obtida pelos experimentos utilizando 100 iterações foi maior em comparação com a
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média total com 10 iterações. Além disso, as médias totais obtidas por ambos os experi-

mentos (10 e 100 iterações) foram maiores que a média total dos algoritmos individuais.

Adaboost X Bagging

Após obter os resultados dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneos (Ada-

booste Bagging), é possível realizar comparações para verificar qual foi o algoritmo

multi-classificador que no geral apresentou o melhor desempenho, qual foi o melhor al-

goritmo base e qual foi a quantidade de iterações que apresentou melhores resultados. Na

Figura 5.15 são apresentados as médias dos experimentos utilizando esses algoritmos ho-

mogêneos para o conjunto de câncer. De acordo com essa figura,podemos observar que a

maior média foi obtida utilizando o algoritmoBaggingcom cem iterações, apresentando

uma média igual a 97,23%. Para esse mesmo conjunto de dados, aFigura 5.2 mostra

os melhores resultados obtidos pelas execuções desses algoritmos homogêneos de acordo

com a quantidade de iterações. Pode ser visto nessa figura queo melhor desempenho foi

obtido na execução do algoritmoBaggingcom 10 iterações utilizando como algoritmo

base o tipo Naive, obtendo uma taxa de acurácia igual a 97,74%. Entretanto, este mesmo

algoritmo multi-classificador e mesmo tipo de algoritmo base, porém, com 100 iterações

apresentou um desempenho estatisticamente igual ao desempenho do experimento com

10 iterações.

Figura 5.15: Média dos experimentos utilizando os algoritmosAdabooste Baggingpara
o conjunto de câncer.

Dessa forma, o melhor desempenho de uma maneira geral foi obtida pelo algoritmo

Bagging, assim como aconteceu com o conjunto de partículas. Com issopode haver uma

relação entre o desempenho obtido por esse algoritmo com a quantidade de classes que é

apresentado no conjunto de dados.
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Figura 5.16: Melhores desempenhos dos algoritmos base nos experimentos utilizando os
algoritmosAdaboosteBaggingpara o conjunto de câncer.

5.4.1.3 Multi-Classificador Homogêneo Tamanho 5

A Tabela 5.20 mostra os resultados obtidos utilizando os algoritmos de multi-classificação

StackingCe Stackingde tamanho igual a cinco e utilizando dois algoritmos como meta-

classificador o MLP e o SMO, e utilizando classificadores basedo mesmo tipo para o

conjunto de câncer.

Os valores em negrito na Tabela 5.20 realçam os resultados que apresentaram a me-

lhor taxa de acurácia dos experimentos utilizando os algoritmos homogêneos de tamanho

cinco, de acordo com o meta-classificador utilizado. Utilizando o meta-classificador MLP,

o algoritmo multi-classificadorStackingCapresentou o melhor desempenho utilizando o

algoritmo Naive como base com uma taxa de acurácia igual a 97,74%. Já para o ou-

tro algoritmo homogêneo de tamanho 5 foi o algoritmo SVM comobase que apresentou

o melhor desempenho com uma taxa de 98,58%. Utilizando o meta-classificador SMO

foram obtidos melhores resultados utilizando os algoritmos base Naive e KNN para os

multi-classificadoresStackingCeStacking, respectivamente.

Como pode ser observado nos resultados apresentados nas linhas que descrevem a

média total de acordo com os meta-classificadores e algoritmos multi-classificadores uti-

lizados, as médias totais obtidas pelos algoritmos multi-classificadores de tamanho 5 uti-

lizando o meta-classificador MLP foram de mesmo valor. Realizando uma comparação

entre as médias totais obtidas pelos algoritmos multi-classificadores utilizando os dois

meta-classificadores, pode ser observado que a maior média foi obtida pelo algoritmo

Stackingutilizando o meta-classificador SMO, com uma taxa igual a 96,74%. Ainda ana-

lisando esses resultados, pode ser observado que a média total obtida pelos algoritmos

homogêneos de tamanho 5 utilizando o meta-classificador MLPfoi igual a média dos

algoritmos individuais; e utilizando o algoritmo SMO como meta-classificador e o algo-
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Algoritmos Homogêneos - Tamanho 5

Meta classificador Conjunto de Câncer
StackingC Stacking

MLP (AD) 95,32± 0,208 94,92± 0,218
MLP (KNN) 96,53± 0,180 96,29± 0,185
MLP (MLP) 95,24± 0,147 95,56± 0,206
MLP (Naive) 97,74± 0,213 97,50± 0,154
MLP (SVM) 97,26± 0,155 97,58± 0,140

Média Total 96,41± 1,124 96,41± 1,237

SMO (AD) 95,00± 0,216 95,48± 0,206
SMO (KNN) 96,77± 0,174 97,66± 0,147
SMO (MLP) 95,24± 0,213 95,56± 0,206
SMO (Naive) 97,74± 0,147 97,50± 0,154
SMO (SVM) 97,34± 0,153 97,50± 0,145

Média Total 96,37± 1,172 96,74± 1,113

Tabela 5.20: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de tamanho
cinco e com os meta-classificadores os algoritmos MLP e SMO.

ritmo Stackingfoi obtida uma média total maior que a média total obtida pelos algoritmos

individuais.

Portanto, para o conjunto de câncer o algoritmo que melhor desempenhou o papel de

meta-classificador de uma maneira geral foi o algoritmo SMO.

StackingC Tam 5 X Stacking Tam 5

De acordo com os resultados apresentados para os dois algoritmos homogêneos de

tamanho 5, pode ser feita uma análise para verificar qual foi omelhor algoritmo. Dessa

forma, foi feita a média dos resultados obtidos para cada experimento utilizando os dois

algoritmos que desempenharam a função de meta-classificador (MLP e SMO) para ambos

os algoritmo de tamanho 5.

Portanto, para o conjunto de câncer, como pode ser observadona Figura 5.17, de

acordo com a média dos resultados, foi obtido melhor desempenho utilizando o algo-

ritmo Stackingem comparação ao algoritmoStackingC, diferente do que aconteceu com

o conjunto de partículas.

5.4.2 Resultados Multi-Classificadores Heterogêneos

Nesta subseção são apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos de

multi-classificação heterogêneo (Stackinge StackingC) para o conjunto de câncer. Como
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Figura 5.17: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos multi-
classificadores homogêneos de tamanho 5.

mencionado anteriormente, a partir da nomenclatura utilizada não é possível saber quais

os tipos de algoritmos de AM que foram utilizados nos experimentos, por esse motivo, no

Apêndice B é apresentado os tipos de algoritmos que foram utilizados nesses experimen-

tos.

5.4.2.1 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 5

O valor em negrito na Tabela 5.21 descreve o experimento que apresentou o melhor de-

sempenho de acordo com a taxa de acurácia para o conjunto de câncer. Dessa forma, o

melhor resultado foi obtido utilizando o algoritmoStacking, com o experimento ’5-Hete-

5’, onde descreve que foi utilizado um algoritmo heterogêneo com cinco classificadores

base (’5’) com cinco tipos diferentes de algoritmos de AM (’5’) como classificadores

base, atingindo uma taxa de acurácia igual a 97,74%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 5
Conjunto de Câncer

Execução StackingC Stacking
5-Hete-5 97,41± 0,156 97,74± 0,143
5-Hete-4 97,41± 0,156 97,33± 0,159
5-Hete-3 97,25± 0,163 97,17± 0,166
5-Hete-2 97,33± 0,159 97,09± 0,166

Média Total 97,35± 0,077 97,33± 0,286

Tabela 5.21: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-
manho cinco para o conjunto de dados de câncer.

Entretanto, a partir da última linha da Tabela 5.21 pode-se observar que realizando a
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média de todos os resultados obtidos pelos algoritmos heterogêneos, para verificar qual o

algoritmo que apresentou o melhor desempenho, obteve-se que as médias totais são esta-

tisticamente iguais, ou seja, praticamente não apresentamdiferenças. Ainda analisando a

última linha dessa tabela, a média total obtida pelos SMC’s heterogêneos de tamanho 5

foi maior que a média total obtida pelos algoritmos individuais.

Homogêneos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5

Para verificar se os algoritmosStackingCe Stackingutilizando diferentes tipos de

algoritmos de AM como algoritmos base apresentaram melhores desempenhos que estes

algoritmos utilizando os mesmos tipos de algoritmos base, foram realizadas comparações

entre os resultados obtidos por estes SMC’s.

A Figura 5.18 a esquerda mostra a média obtida pelos algoritmos homogêneos e hete-

rogêneos de tamanho 5 para o conjunto de câncer. De acordo comessa figura, os melho-

res desempenhos foram obtidos com a utilização dos algoritmos heterogêneos. Por esse

motivo, apenas serão apresentados os resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos

heterogêneos com dez e quinze classificadores base. À direita nessa figura é apresentado

um gráfico com a evolução destes experimentos, e pode ser verificado que praticamente

ambos os algoritmos de multi-classificação apresentaram a mesma variação de desempe-

nho com a utilização de diferentes tipos de algoritmos base.

Figura 5.18: Comparação entre algoritmos heterogêneos e homogêneos de tamanho igual
a cinco para o conjunto de câncer.

5.4.2.2 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 10

A Tabela 5.22 mostra os resultados obtidos (taxa acurácia e desvio padrão) das execuções

realizadas pelos algoritmos de multi-classificaçãoStackingCe Stackingde tamanho dez

para o conjunto de dados de câncer. Como pode ser visto nessa tabela, o melhor resultado

foi obtido com o algoritmoStackingCno experimento ’10-Hete-4’, isso quer dizer, que
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foram utilizados dez classificadores base no algoritmo heterogêneo com quatro tipos de

algoritmos diferentes, obtendo assim uma taxa de acurácia igual a 97,50%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 10
Conjunto de Câncer

Execução StackingC Stacking
10-Hete-5 96,69± 0,176 97,09± 0,167
10-Hete-4 97,50± 0,154 96,77± 0,175
10-Hete-3 97,01± 0,168 96,93± 0,170
10-Hete-2 92,09± 0,270 96,61± 0,180

Média Total 96,85± 0,161 96,85± 0,490

Tabela 5.22: Resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de ta-
manho dez para o conjunto de dados de câncer.

Diferente do que aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5, pode ser obser-

vado a partir da última linha da Tabela 5.21 que ambos os algoritmos multi-classificadores

obteram como média final o resultado igual a 96,85%. Entretando, novamente a média

total obtida pelos algoritmos heterogêneos foi maior que média total dos algoritmos indi-

viduais.

Heterogêneos de Tam 5 X Heterogêneos de Tam 10

A partir dos resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos de

tamanho cinco e dez, foi feita a média destes resultados para, assim, verificar se houve

uma melhora no desempenho dos algoritmos com o aumento da quantidade de classifi-

cadores base. Dessa forma, a Figura 5.19 mostra as médias desses experimentos para o

conjunto de câncer. Baseado nessa figura podemos verificar que, como aconteceu com o

conjunto de partículas, não houve uma melhora no desempenhodos algoritmos com dez

classificadores base em relação aos algoritmos com cinco classificadores base.

Portanto, foi visto que para o conjunto de câncer a utilização de 10 classificadores

base não apresentou uma melhora no desempenho em comparaçãocom os experimentos

que utilizaram 5 classificadores base.

5.4.2.3 HETEROGÊNEO DE TAMANHO 15

A Tabela 5.23 mostra as execuções realizadas para o conjuntode dados de câncer, utili-

zando os algoritmos heterogêneos de tamanho igual a quinze (15), ou seja, quinze clas-

sificadores base, com cinco, quatro e três tipos de algoritmos diferentes. De acordo com
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Figura 5.19: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho cinco com os de tamanho dez.

essa tabela, o melhor resultado foi obtido utilizando o algoritmo StackingCcom o experi-

mento ’15-Hete-4’, isto é, foram utilizados 15 algoritmos base de quatro tipos diferentes

de algoritmos de AM, obtendo a taxa de acurácia igual a 97,17%.

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 15
Conjunto de Câncer

Execução StackingC Stacking
15-Hete-5 97,09± 0,166 97,09± 0,166
15-Hete-4 97,17± 0,158 97,01± 0,169
15-Hete-3 96,29± 0,187 96,93± 0,170

Média Total 96,85± 0,490 97,01± 0,080

Tabela 5.23: Média das execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho quinze para
o conjunto de dados de câncer.

Diferente do que aconteceu com os SMC’s heterogêneos de tamanho 5 e 10, pode ser

observado a partir da última linha da Tabela 5.23 que o algoritmo com a maior média foi

o algoritmoStacking.

Heterogêneos de Tam 10 X Heterogêneos de Tam 15

A partir dos resultados obtidos pelos experimentos dos algoritmos heterogêneos com

dez e quinze algortimos base, foi feita a média destes resultados para assim poder afirmar

se com o aumento da quantidade de classificadores base o desempenho realmente não me-

lhora. Dessa forma, a Figura 5.20 mostra as médias desses experimentos para o conjunto

de câncer. Baseado nessa figura podemos verificar que diferente do que aconteceu com a

comparação entre 5 e 10 classificadores base, a quantidade maior de classificadores base

(15) apresentou um melhor desempenho que uma quantidade menor (10).



5. Resultados dos Experimentos 100

Figura 5.20: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho dez com os de tamanho quinze para o conjunto de câncer.

Para verificar qual algoritmo que se beneficiou mais com a utilização de quinze clas-

sificadores base, a Tabela 5.24 mostra a diferença entre a média dos algoritmos hetero-

gêneos utilizando dez classificadores base com os algoritmos com quinze classificadores

base. Baseado nessa tabela, podemos constatar que o algoritmo que se beneficiou mais

com a utilização de quinze classificadores base ao invés de dez foi o algortimoStacking.

Algoritmo Dif

StackingC 1,03
Stacking 1,19

Tabela 5.24: Diferença dos algoritmos heterogêneos de tamanho 10 com os algoritmos de
tamanho 15 para o conjunto de dados de câncer.

Portanto, foi visto que para o conjunto de câncer ainda nao sepode afirmar que uma

quantidade maior ou menor de classificadores base pode apresentar um melhor desempe-

nho. Dessa forma, será feito uma comparação entre as médias das execuções dos experi-

mentos heterogêneos de tamanho 5 com os de tamanho 10.

Heterogêneos de Tam 5 X Heterogêneos de Tam 15

Pelo motivo desse conjunto de dados ter apresentado melhores resultados com a uti-

lização de 15 algoritmos base em comparação com o de 10 algoritmos, foi feito uma

comparação entre os resultados dos SMC’s de tamanho 5 com os de tamanho 15. Como

pode ser visto na Figura 5.21 os SMC’s heterogêneos de tamanho 5 apresentaram melho-

res desempenhos em comparação com os de tamanho 15.

Portanto, foi comprovado que, tanto para o conjunto de câncer quanto para o conjunto

de partículas, uma menor quantidade de classificadores baseem SMC’s heterogêneos,
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Figura 5.21: Comparação entre as médias dos resultados dos algoritmos heterogêneos de
tamanho cinco com os de tamanho quinze para o conjunto de câncer.

apresentam melhores desempenhos. Isso talvez se deva ao fato de ambos os conjuntos de

dados apresentarem apenas duas classes.

Homogêneos 10 Iterações X Heterogêneos Tam 10

Nesta subseção serão realizadas comparações entre as médias dos resultados obtidas

pelos algoritmos homogêneosAdabooste Baggingcom dez iterações com as médias dos

resultados dos algoritmos heterogêneosStackingCeStackingde tamanho igual a dez para

o conjunto de câncer.

Na Figura 5.22 é possível verificar a comparação realizada entre os resultados dessas

execuções. Nessa figura pode ser visto que para o conjunto de câncer, os melhores resul-

tados foram obtidos com a utilização de SMC’s homogêneos comdez iterações utilizando

o algoritmoBaggingem comparação aos algoritmos heterogêneos de tamanho 10.

Figura 5.22: Comparação entre os algoritmos homogêneos, com dez iterações, com os
algoritmos heterogêneos de tamanho dez para o conjunto de câncer.

Apesar dessa comparação comprovar que o uso de um SMC homogêneo utilizando

10 iterações apresentou melhor desempenho do que o uso de um SMC de tamanho 10, o
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melhor desempenho para esse conjunto de dados foi obtido coma utilização de um SMC

heterogêneo de tamanho 5.

Para facilitar o entendimento de todos os resultados obtidos com a utilização do con-

junto de câncer, foi criada a Tabela 5.25. Essa tabela apresenta um resumo dos resultados

obtidos por todos os experimentos, facilitando assim, a analise e conclusão destes desem-

penhos.

Índice Comparação Melhor desempenho

1 Adaboost 10 X 100 Adaboost 10
2 Bagging 10 X 100 Bagging 100
3 Adaboost X Bagging Bagging
4 Homogêneo Tam 5 Stacking
5 Heterogêneo Tam 5 StackingC
6 Homogêneo Tam 5 X Heterogêneo Tam 5 Heterogêneo
7 Heterogêneo Tam 10 StackingC e Stacking
8 Heterogêneo Tam 5 X Tam 10 Tamanho 5
9 Heterogêneo Tam 15 Stacking
10 Heterogêneo Tam 10 X Tam 15 Tamanho 15
11 Homogêneo 10 Iterações X Heterogêneo Tam 10 Homogêneo
12 Heterogêneo Tam 5 X Tam 15 Tamanho 5

Tabela 5.25: Resumo dos resultados obtidos com a utilizaçãodo conjunto de dados de
câncer.

De acordo com essa tabela, pode ser observado que os melhoresdesempenhos foram

alcançados utilizando os SMC’s heterogêneos de tamanho 5, assim como aconteceu com

o conjunto de partículas. Já que os algoritmos heterogêneosapresentaram melhores re-

sultados que os homogêneos (índice 6). Além disso, os SMC’s heterogêneos de tamanho

5 foram melhores que os de tamanho 10 e 15 (índices 8 e 12). Ainda pode ser observado

que, na maioria dos casos, o melhor algoritmo heterogêneo foi o Stacking(índices 4, 7 e

9).

5.5 Resultados Utilizando Pesos

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos pelas execuções utilizando os sis-

temas de combinação do tipo soma, média geométrica e votação. Os resultados obtidos

pelas metodologias de combinação que utilizam apenas as saídas que cada classificador

forneceu, ou seja, sem o uso de pesos, foi denominado deSP (Sem Peso). Os resulta-

dos obtidos com a utilização dos pesos estáticos foram denominadosIR (Intensidade de

Reconhecimento) eMD (Média dos Demais). Como mencionado anteriormente, foram
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aplicadas três metodologias de se calcular os pesos dinamicamente, onde cada um destes

pesos foram calculados utilizando cada peso estático. Dessa forma, os pesos dinâmi-

cos foram denominadosDistMI (utilizando a distância de Mahalanobis juntamente com

o peso estáticoIR para o cálculo deste peso),DistMM (utilizando a distância de Maha-

lanobis juntamente com o peso estático MD),DistEI (utilizando a distância euclidiana

juntamente com o peso estáticoIR), DistEM (utilizando a distância euclidiana juntamente

com o peso estáticoMD), RPI (utilizando uma medida de recompensa ou punição junta-

mente com o peso estáticoIR) eRPM (utilizando uma medida de recompensa ou punição

juntamente com o peso estáticoMD).

Por fim, serão apresentados os valores obtidos com o teste estatístico, onde este teste

é realizado para analisar se o melhor resultado do experimento com a utilização de pesos

é estatisticamente superior ao resultado sem a utilização de pesos, sendo representado

na linhap1, e se o resultado deSPé superior ao pior resultado utilizando pesos, sendo

representado na linhap2. Como mencionado anteriormente, foi utilizado uma taxa de 5%

de aceitação. Isso significa que quando o valor dep1 é menor que 0,05, pode-se afirmar

que o sistema com a utlização de pesos é estatisticamente melhor que sem a utilização de

pesos, se o valor dep2 é menor que 0,05, então pode-se afirmar que o sistema sem pesos

é estatisticamente melhor que o pior resultado com pesos. Como nas seções anteriores os

resultados dos experimentos utilizando pesos para os SMC’shomogêneos e heterogêneos

serão apresentados de acordo com o conjunto de dados, começando pelo conjunto de

proteínas, partículas e por fim o conjunto de câncer.

Para a obtenção do objetivo deste trabalho, que é verificar sehá alguma relação no

uso de pesos com a diversidade de cada SMC, após cada apresentação dos resultados dos

experimentos utilizando pesos será também apresentada a diversidade encontrada para

aquele experimento.

5.5.1 Conjunto de Proteínas

5.5.1.1 Resultados Pesos - SMC Homogêneos

Como mencionado anteriormente, foram executados algoritmos de AM com cinco con-

figurações diferentes, sendo estes, executados individualmente ou por meio de um algo-

ritmo homogêneoAdabooste Bagging. Essas execuções foram realizadas para se conse-

guir fazer uma comparação entre esses resultados com os resultados dos SMC’s utilizando

os pesos. Essa comparação é feita com o intuíto de verificar seo uso de pesos consegue

melhorar o desempenho dessas execuções.

Na Tabela 5.26 são apresentados, para o conjunto de proteínas, as médias das taxas
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de acurácia e dos desvios padrão dos experimentos realizados individualmente pelos al-

goritmos homogêneosAdabooste Bagging, ou seja, são os resultados dos experimentos

sem a utilização das metodologias de combinação e sem pesos,sendo representados na

colunaInd. Os resultados obtidos com as metodologias de combinação soma, média ge-

ométrica e votação, sem e com a utilização dos pesos também são apresentados nessa

tabela. Ainda nessa tabela são informados os valores obtidos com os testes de hipóteses

p1 e p2. Os valores em negrito nessa tabela determinam os valores que apresentaram o

melhor desempenho, de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combina-

ção. De acordo com esses valores, podemos concluir que o uso de qualquer uma das três

metodologias de combinação utilizadas, apresentaram melhores resultados que os obtidos

com as execuções individuais (Ind). Ainda pode ser visto que em todos os experimentos,

os melhores resultados foram obtidos com a utilização de pesos dinâmicos.

De acordo com o teste estatístico apresentado na linhap1, apenas para os experimen-

tos utilizando o método de combinação soma para os resultados do algoritmoBagging

com dez e cem iterações, não foi possível afirmar que o melhor resultado utilizando pesos

é estatisticamente melhor que o resultado sem pesos. Já que ovalor do teste foi maior que

0,05. Na linhap2, foi possível afirmar que o desempenho dos experimentos sem pesos

foi estatisticamente melhor que o menor desempenho obtido com a utilização de pesos,

para as execuções do algoritmoBaggingcom dez iterações utilizando o método média

geométrica e com cem iterações utilizando o método soma e média geométrica.

A partir desses resultados é possível realizar uma análise para verificar qual foi o

algoritmo que se beneficiou mais com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi feita a

diferença entre os resultados obtidos individualmente porcada algoritmo com o melhor

resultado utilizando pesos, e o resultado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.27. De

acordo com essses resultados, a maior diferença foi obtida pelo algoritmoBaggingcom

cem iterações, isso quer dizer que foi o algoritmo que se beneficiou mais com a utilização

dos pesos.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.26, tambémfoi construído um gráfico

para verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feita a média dos

resultados obtidos com os métodos de combinação de acordo com cada peso utilizado.

Isso quer dizer, foi feita a média com os resultados obtidos por cada peso nos três métodos

de combinação para o algoritmo que apresentou o melhor desempenho, que neste caso

foi o algoritmoAdaboostcom cem iterações. Pode ser observado na Figura 5.23 que o

peso dinâmicoRPM apresentou um melhor desempenho em relação aos desempenhos

apresentados pelos outros pesos. Ainda pode ser observado nessa figura que todos os

pesos, tanto estáticos quanto dinâmicos, apresentaram melhores desempenhos que a não

utilização de pesos (SP).
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Resultados SMC Homogêneos com a Utilização de Pesos
Conjunto de Proteínas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 77,70± 5,005 77,13± 4,390 76,68± 5,076
IR 78,00± 5,451 77,66± 4,699 78,04± 5,880

MD 78,00± 5,271 77,58± 4,738 78,26± 5,567
RPI 79,28± 4,897 78,45± 4,452 78,68± 4,969

Adaboost (10) 75,47± 5,074 RPM 79,43± 4,608 78,42± 4,500 78,57± 5,165
DistMI 76,94± 4,998 78,57± 4,881 78,79± 5,044
DistMM 76,94± 4,998 78,57± 4,881 78,79± 5,044
DistEI 77,66± 4,623 78,23± 5,228 78,83± 4,980
DistEM 77,66± 4,623 78,23± 5,228 78,83± 4,980

p1 0,005878761 0,014716934 0,001414744
p2 0,141957692 0,756591493 0,959235153

SP 77,85± 5,102 76,60± 4,561 77,34± 5,819
IR 78,79± 6,112 78,23± 5,539 78,19± 6,259

MD 78,83± 6,056 78,19± 5,592 78,53± 5,875
RPI 79,36± 4,638 78,42± 4,442 78,79± 5,526

Adaboost (100) 75,96± 5,756 RPM 79,51± 4,378 78,64± 4,256 78,75± 5,668
DistMI 77,32± 4,291 78,08± 4,748 78,94± 5,394
DistMM 77,32± 4,291 78,08± 4,748 78,94± 5,394
DistEI 77,51± 4,404 77,96± 4,897 78,98± 5,333
DistEM 77,51± 4,404 77,96± 4,897 78,98± 5,333

p1 0,007194676 0,000633911 0,019510888
p2 0,213779189 0,978268876 0,839428975

SP 76,02± 3,883 75,96± 3,905 75,08± 5,360
IR 74,98± 7,501 73,92± 6,558 74,91± 8,097

MD 74,83± 7,762 72,79± 8,428 74,91± 8,380
RPI 76,75± 6,034 77,96± 3,772 76,79± 5,410

Bagging (10) 74,18± 6,097 RPM 75,58± 8,064 77,85± 4,066 76,72± 5,491
DistMI 76,45± 6,265 77,62± 4,514 77,32± 5,258
DistMM 76,45± 6,265 77,62± 4,514 77,32± 5,258
DistEI 75,51± 6,288 77,51± 4,551 77,25± 5,425
DistEM 75,36± 6,366 77,43± 4,722 77,21± 5,451

p1 0,146383628 0,000148265 0,001604987
p2 0,085945734 0,000389894 0,432239973

SP 75,07± 4,137 74,81± 4,500 74,10± 5,839
IR 73,63± 7,540 74,39± 6,892 73,73± 8,379

MD 73,58± 7,605 72,83± 9,198 73,58± 8,431
RPI 76,18± 6,080 77,48± 4,347 76,70± 5,138

Bagging (100) 73,19± 5,985 RPM 74,76± 8,392 77,22± 4,537 76,56± 5,133
DistMI 75,61± 6,298 76,98± 4,778 76,93± 4,967
DistMM 75,61± 6,298 76,98± 4,778 76,93± 4,967
DistEI 75,00± 6,925 76,56± 5,216 76,65± 5,279
DistEM 74,91± 6,878 76,60± 5,186 76,65± 5,279

p1 0,066397298 1,73816E-07 0,000143985
p2 0,043400222 0,027291973 0,306344078

Tabela 5.26: Resultados obtidos pelas execuções dos SMC’s homogêneos sem e com a
utilização de pesos para o conjunto de dados de proteínas.
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Algoritmo Diferença

Adaboost (10) 3,96
Adaboost (100) 3,55
Bagging (10) 3,78
Bagging (100) 4,29

Tabela 5.27: Diferença entre os experimentos homogêneos com e sem a utilização de
pesos para o conjunto de proteínas.

Figura 5.23: Desempenho dos pesos para o algoritmo que apresentou o melhor desempe-
nho (Adaboost100) para o conjunto de proteínas.

Na Tabela 5.28 são apresentados as médias das taxas de acurácia e dos desvios pa-

drão dos experimentos utilizando pesos para os algoritmos homogêneos de tamanho 5

StackingCeStacking.

De acordo com os valores em negrito na Tabela 5.28 podemos concluir que para am-

bos os algoritmos homogêneos de tamanho 5 apenas com a utilização dos métodos de

combinação soma e média geométrica foram obtidos melhores resultados do que os algo-

ritmos individuais. Ainda pode ser visto que os maiores resultados foram obtidos com a

utilização dos pesos dinâmicos com a metodologia de recompensa ou punição.

De acordo com o testep1 todos os maiores valores obtidos pelos experimentos utili-

zando pesos, são estatisticamente maiores que os valores sem a utilização de pesos. Para

verificar se os valores obtidos sem o uso de pesos são estatisticamente maiores que os

de menor desempenho com a utilização de pesos, a linhap2 mostra que para o método

de combinação média geométrica com as saídas doStackingCe o todos os métodos de

combinação para o algoritmoStackingos valores sem o uso de pesos não foram melhores

estatisticamente que os menores valores obtidos pelos experimentos utilizando pesos.

A partir desses resultados é possível realizar uma análise para verificar qual foi o
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Resultados dos Experimentos Homogêneos com a Utilização dePesos
Tamanho 5 - Conjunto de Proteínas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 72,53± 5,014 75,28± 4,228 66,25± 5,365
IR 75,06± 6,879 75,13± 5,667 64,57± 7,210

MD 74,87± 7,063 74,91± 6,181 64,38± 7,507
RPI 76,04± 3,522 76,64± 3,431 69,92± 4,806

StackingC 72,38± 3,634 RPM 75,85± 3,479 76,68± 3,403 69,81± 4,732
DistMI 73,02± 5,281 76,11± 4,604 70,00± 4,497
DistMM 73,02± 5,281 76,11± 4,604 70,00± 4,497
DistEI 70,49± 4,861 76,23± 4,401 70,04± 4,549
DistEM 70,53± 4,924 76,19± 4,387 70,04± 4,549

p1 1,86291E-08 0,005309218 1,00489E-07
p2 0,001946091 0,310899657 0,022019549

SP 76,28± 2,487 76,30± 2,513 74,40± 2,493
IR 77,74± 1,724 78,42± 1,932 75,36± 1,861

MD 78,11± 2,045 78,64± 2,238 75,70± 1,935
RPI 77,43± 2,231 77,96± 2,056 75,85± 2,184

Stacking 76,11± 2,146 RPM 75,74± 2,355 77,89± 2,111 75,02± 1,950
DistMI 77,58± 1,846 77,62± 2,178 76,08± 2,210
DistMM 77,58± 1,846 77,62± 2,178 76,08± 2,210
DistEI 77,89± 1,636 77,89± 2,016 76,04± 2,236
DistEM 77,85± 1,680 77,89± 2,016 75,85± 2,118

p1 2,33535E-08 2,52599E-11 5,16955E-07
p2 0,058241508 0,999949615 0,974235365

Tabela 5.28: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de tamanho
cinco sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de proteínas.

algoritmo que apresentou maior benefício com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi

feito a diferença entre os resultados obtidos individualmente por cada algoritmo com o

melhor resultado utilizando pesos, e o resultado dessa diferença pode ser visto na Tabela

5.29. De acordo com esses resultados, a maior diferença foi apresentada pelo algoritmo

StackingC, isto é, foi o algoritmo que mais se beneficiou com a utilização dos pesos.

Algoritmo Diferença

StackingC 4,3
Stacking 2,53

Tabela 5.29: Diferença obtida pelos experimentos homogêneos de tamanho cinco com e
sem a utilização de pesos para o conjunto de proteínas.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.29, foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feito a média dos re-

sultados obtidos com os métodos de combinação de acordo com cada peso utilizado. Isso

quer dizer, foi feita a média com os resultados obtidos por cada peso nos três métodos de

combinação para o algoritmo que apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi

o algoritmoStacking. Pode ser observado na Figura 5.24, que o peso estáticoMD apre-

sentou um melhor desempenho em relação aos desempenhos apresentados pelos outros

pesos.
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Figura 5.24: Desempenho dos pesos para o algoritmo que obteve o melhor desempenho
(Stacking) para o conjunto de proteínas.

DIVERSIDADE NOS SISTEMAS HOMOGÊNEOS

A utilização de pesos, tanto estáticos quanto dinâmicos, foi visando à obtenção de

melhores resultados para os SMC’s e também para verificar se há alguma relação entre

os valores obtidos pelos experimentos utilizando pesos coma sua diversidade. Por esse

motivo, foi calculado a diversidade que cada SMC apresenta.

Como mencionado anteriormente, foram utilizadas duas metodologias de se calcular

a diversidade de cada SMC: o valor doQ estatístico e a medida de desacordo (D). Quanto

menor for a diversidade obtida peloQ maior será a diversidade obtida pelo experimento;

ao contrário é a medidaD, onde menor for a diversidade menor será a diversidade.

Na Tabela 5.30 são apresentados os valores obtidos pelas medidas de diversidade para

os experimentos utilizando os algoritmos homogêneosAdabooste Baggingno conjunto

de dados de proteínas. Dessa forma, pode ser visto que as diversidades foram diferentes

para cada experimento, sendo, o experimento que apresentoua menor diversidade foi com

o algoritmoBaggingcom 100 iterações e a maior foi com oAdaboostcom 10 iterações.

Medidas de Diversidade - Algoritmos Homogêneos
Adaboost e Bagging - Conjunto de Proteínas

Alg. Q D
Ada (10) 0,938665 0,224717
Ada (100) 0,9438285 0,23056625
Bag (10) 0,97764225 0,14584875
Bag (100) 0,979746 0,133585

Tabela 5.30: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos para o conjunto de
dados de proteínas.

Portanto, ao analisarmos as Tabelas 5.27 e 5.30, podemos observar que o algoritmo
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que mais se beneficiou com a utilização de pesos para este conjunto de dados, apresentou

a menor diversidade.

Na Tabela 5.31 são apresentados os valores encontrados pelas medidas de diversidade

aplicadas nos resultados obtidos pelos algoritmos homogêneos de tamanho 5. De acordo

com essa tabela a menor diversidade foi obtida pelo algoritmo Stacking.

Medidas de diversidade - Algoritmos Homogêneos
StackingC e Stacking - Conjunto de Proteinas

Alg. Q D
StackingC Tam 5 0,940253 0,129434
Stacking Tam 5 0,9766954 0,0837736

Tabela 5.31: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos de tamanho 5 para
o conjunto de dados de proteínas.

Portanto, ao analisarmos as Tabelas 5.31 e 5.29 podemos observar que o algoritmo

que mais se beneficiou com o uso de pesos foi o que apresentou a maior diversidade.

Diferentemente do que aconteceu com os outros algoritmos homogêneos (Adabooste

Bagging).

5.5.1.2 Resultados Pesos - SMC Heterogêneos

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 5

Na Tabela 5.32 são apresentados, para o conjunto de proteínas, as médias das taxas de

acurácia e dos desvios padrão dos experimentos realizados com os algoritmos heterogê-

neos de tamanho igual a cinco, sem nenhuma metodologia de pesos, sendo representado

porSP(Sem Pesos), e os obtidos com utilização de pesos. Ainda nessa tabela, são infor-

mados os valores obtidos com os testes estatísticosp1ep2, para verificar se há diferenças

estatísticas entre os resultados.

Os valores em negrito na Tabela 5.32 determinam os valores que apresentaram o me-

lhor desempenho, de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combinação,

apenas se o desempenho foi maior que o resultado da colunaInd, que são os experimentos

executados individualmente. De acordo com esses valores, se pode concluir que a utili-

zação dos pesos, principalmente dinâmicos, apresentaram melhores desempenhos que os

experimentos executados individualmente.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.32, apenas para o

método de combinação soma com as saídas do algoritmoStackingCnão foi comprovado
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Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Cinco - Conjunto de Proteínas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 80,19± 0,399 78,02± 0,413 77,17± 0,420
IR 75,75± 0,429 69,62± 0,460 70,00± 0,459

MD 75,66± 0,429 69,06± 0,463 70,00± 0,459
RPI 78,68± 0,422 79,62± 0,423 78,49± 0,425

StackingC 77,09± 2,248 RPM 78,30± 0,428 79,62± 0,425 77,92± 0,429
DistEI 75,85± 0,428 76,04± 0,427 77,55± 0,418
DistEM 75,85± 0,428 76,04± 0,427 77,55± 0,418

p1 1 9,36042E-69 1,24967E-55
p2 3,5077E-150 6,5216E-203 9,7364E-184

SP 78,68± 0,409 79,06± 0,407 77,26± 0,418
IR 78,87± 0,408 78,40± 0,411 77,83± 0,414

MD 78,77± 0,408 78,49± 0,411 77,92± 0,414
RPI 79,81± 0,418 80,75± 0,410 79,43± 0,421

Stacking 77,47± 0,982 RPM 79,81± 0,418 80,57± 0,412 79,43± 0,421
DistEI 77,74± 0,416 78,68± 0,410 77,36± 0,418
DistEM 77,74± 0,416 78,68± 0,410 77,36± 0,418

p1 1,70991E-42 4,12127E-74 2,523E-90
p2 3,57156E-38 8,35767E-24 0,953856362

Tabela 5.32: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
cinco sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de proteínas.

estatisticamente que o melhor resultado obtido pelo uso dospesos é maior que os experi-

mentos sem o uso dos pesos. Com o teste estatístico apresentado na linhap2, os resultados

obtidos pelos experimentso sem o uso dos pesos foram maioresque o pior resultado com a

utilização de pesos, com exceção do método votação para as saídas do algoritmoStacking,

onde o pior resultado com o uso dos pesos foi melhor estatisticamente que o experimento

sem o uso de pesos.

Com os resultados apresentados na Tabela 5.32 para o conjunto de proteínas é possí-

vel realizar uma análise para verificar qual foi o algoritmo que apresentou maior benefício

com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi feita a diferença entre os resultados obtidos

individualmente por cada algoritmo com o melhor resultado utilizando pesos, e o resul-

tado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.33. De acordocom essses resultados, a

maior diferença foi obtida pelo algoritmoStacking, isto quer dizer que foi o algoritmo que

se beneficiou mais com a utilização dos pesos.

Algoritmo Diferença

StackingC 2,53
Stacking 3,28

Tabela 5.33: Diferença obtida pelos experimentos heterogêneos de tamanho cinco com e
sem a utilização de pesos para o conjunto de proteínas.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.32 foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feita a média com
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os resultados obtidos por cada peso nos três métodos de combinação para o algoritmo

que apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi o algoritmo Stacking. Pode

ser observado na Figura 5.25 que o peso dinâmico baseado na recompensa ou punição

RPI apresentou um melhor desempenho em relação aos demais pesos. Ainda pode ser

observado nessa figura que os desempenhos obtidos com a utilização dos pesos baseados

em distância foram inferiores ao desempenho do experimentoSP.

Figura 5.25: Desempenho dos pesos para o algoritmo que obteve o melhor desempenho
(Stacking) para o conjunto de proteínas.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 5

Na Tabela 5.34 são apresentados os valores encontrados pelas medidas de diversi-

dade aplicadas nos resultados obtidos pelos algoritmos heterogêneos de tamanho igual a

cinco, e pode ser observado que a diversidade apresentada pelo experimento utilizando o

algoritmo heterogêneoStackingCfoi menor que o outro algoritmo heterogêneo.

Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 5 - Conjunto de Proteinas

Alg. Q D
StackingC 0,975712 0,08239
Stacking 0,971486 0,091195

Tabela 5.34: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogêneos de tamanho cinco
para o conjunto de dados de proteínas.

Portanto, como pode ser visto nas Tabelas 5.34 e 5.33 o algoritmo que apresentou o

maior benefício com a utilização de pesos também foi o que apresentou a maior diversi-

dade.

HOMOGÊNEOS TAM 5 X HETEROGÊNEOS TAM 5

Para verificar se o uso de pesos nos SMC’s heterogêneos de tamanho 5 apresentaram

melhores ou piores desempenhos em relação aos algoritmos homogêneos de tamanho
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5 utilizando pesos, foi feito uma comparação entre os melhores resultados obtidos por

estes experimentos. De acordo com a Figura 5.26, o melhor desempenho foi obtido com

a utilização do algoritmo heterogêneoStackingutilizando o peso dinâmicoRPI. Ainda

pode ser observado, que os melhores desempenhos obtidos pelos algoritmos heterogêneos

utilizando pesos foram melhores que os desempenhos dos algoritmos homogêneos com

pesos.

Figura 5.26: Comparação dos melhores experimentos heterogêneos e homogêneos de
tamanho 5 utilizando pesos para o conjunto de proteínas.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEO TAM 5 X DIVERSIDADE HOMOGÊNEO TAM

5

Para verificar se a diversidade apresenta uma relação com o desempenho obtido pe-

los algoritmos no conjunto de proteínas, na Tabela 5.35 são apresentados as médias das

medidas de diversidade dos experimentos utilizando os algoritmos heterogêneos e homo-

gêneos ambos de tamanho 5. Pode ser observado nesta tabela que a diversidade diminuiu

com a utlização de diferentes tipos de classificadores base.

Medidas de diversidade Homogêneos X Heterogêneos
Tamanho 5 - Conjunto de Proteínas

Alg. Q D
Homogêneo 0,9584742 0,1066038
Heterogêneo 0,973599 0,0867925

Tabela 5.35: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos e heterogêneos de
tamanho cinco para o conjunto de dados de proteínas.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 10

Na Tabela 5.36 são apresentados os resultados das execuçõesutilizando pesos dos al-

goritmos heterogêneos de tamanho igual a dez para o conjuntode proteínas. Os valores
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em negrito nessa tabela determinam os valores que apresentaram o melhor desempenho

de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combinação, e para os maiores

valores utilizando pesos. De acordo com esses resultados, se pode concluir que, na maio-

ria dos experimentos, as utilizações de pesos apresentarammelhores desempenhos que os

experimentos executados individualmente. Para os experimentos utilizando o algoritmo

StackingCcom os métodos de combinação soma e votação, os desempenhos obtidos por

estes experimentos não foram melhores que os experimentos sem pesos (SP).

Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Dez - Conjunto de Proteínas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 79,91± 0,401 79,72± 0,402 77,83± 0,415
IR 76,13± 0,427 73,87± 0,440 73,58± 0,441

MD 75,94± 0,428 73,40± 0,442 73,58± 0,441
RPI 79,25± 0,420 81,13± 0,405 76,98± 0,430

StackingC 77,15± 0,801 RPM 79,06± 0,422 80,38± 0,412 76,60± 0,433
DistEI 76,98± 0,421 80,38± 0,398 76,70± 0,423
DistEM 76,98± 0,421 80,38± 0,398 76,51± 0,424

p1 1 1,04628E-62 1
p2 3,706E-139 1,737E-176 3,8224E-142

SP 80,09± 0,399 80,19± 0,398 79,91± 0,400
IR 80,19± 0,398 80,94± 0,392 80,19± 0,398

MD 80,19± 0,398 80,94± 0,392 79,91± 0,401
RPI 81,70± 0,405 81,70± 0,402 82,26± 0,402

Stacking 78,22± 1,755 RPM 81,32± 0,408 81,70± 0,402 82,26± 0,402
DistEI 78,87± 0,408 80,47± 0,397 79,91± 0,400
DistEM 78,87± 0,408 80,47± 0,397 79,91± 0,400

p1 7,43976E-72 8,03857E-68 8,0671E-100
p2 1,22738E-53 0,99999931 0,5

Tabela 5.36: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
dez sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de proteínas.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.36, os resultados

obtidos pelos experimentos utilizando pesos não foram estatisticamente maiores que os

resultados obtidos pelos experimentos sem o uso de pesos para os métodos soma e vota-

ção, utilizando as saídas do experimento do algoritmoStackingC. A linha p2 informa que

os resultados dos métodos de combinação média geométrica e votação, para o algoritmo

Stacking, não foram estatisticamente melhores que o pior resultado utilizando pesos.

Com os resultados apresentados na Tabela 5.36 para o conjunto de proteínas é possí-

vel realizar uma análise para verificar qual foi o algoritmo que apresentou maior benefício

com a utilização de pesos. Sendo assim, foi feita a diferençaentre os resultados obtidos

individualmente por cada algoritmo com o melhor resultado utilizando pesos, e o resul-

tado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.37. De acordocom essses resultados, a

maior diferença foi obtida pelo algoritmoStacking. Isto significa que foi o algoritmo que

se beneficiou mais com a utilização dos pesos.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.36 foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feita a média dos re-
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Algoritmo Diferença

StackingC 3,98
Stacking 4,04

Tabela 5.37: Diferença obtida pelos experimentos heterogêneos de tamanho dez com e
sem a utilização de pesos para o conjunto de proteínas.

sultados obtidos por cada peso nos três métodos de combinação para o algoritmo que

apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi o algoritmo Stacking. Pode ser

observado na Figura 5.27 que o peso dinâmico baseado na recompensa ou puniçãoRPI

apresentou um melhor desempenho em relação aos demais pesos, assim como aconteceu

com os algoritmos heterogêneos de tamanho cinco. Ainda podeser visto, que como acon-

teceu com os experimentos utilizando os SMC’s heterogêneosde tamanho 5, a utilização

de pesos dinâmicos baseados nas distâncias foram inferiores aos desempenhos obtidos

pelos experimentosSP.

Figura 5.27: Desempenho dos pesos para o algoritmo heterogêneo que obteve o melhor
desempenho (Stacking) de tamanho dez para o conjunto de proteínas.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 10

Os valores obtidos pelas medidas de diversidade a partir dasrespostas fornecidas pe-

los classificadores dos algoritmos heterogêneos de tamanhoigual a dez, para o conjunto

de proteínas, são apresentados na Tabela 5.38. Como pode servisto, as diversidades obti-

das pelos experimentos utilizando o algoritmoStackingforam um pouco menores que as

diversidades do outro algoritmo heterogêneo.

De acordo com as Tabelas 5.38 e 5.37, o algoritmo que apresentou a menor divesidade

e o maior benefício foi o algoritmoStacking. Já o outro algoritmo heterogêneo apresentou

a maior diversidade e o menor benefício com a utilização dos pesos. Diferentemente do

que aconteceu com os experimentos utilizando cinco classificadores base.
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Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 10 - Conjunto de Proteínas

Alg. Q D
StackingC 0,952681 0,109434
Stacking 0,962685 0,104403

Tabela 5.38: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogêneos de tamanho dez
para o conjunto de dados de proteínas.

HETEROGÊNEOS TAMANHO 5 X HETEROGÊNEOS TAMANHO 10

Para verificar qual foi o tamanho de algoritmos heterogêneosque apresentou melhor

desempenho com a utilização de pesos, será apresentado na Figura 5.28 os melhores re-

sultados obtidos de acordo com o tipo (StackingCe Stacking) e tamanho (5 e 10) dos

algoritmos heterogêneos. De acordo com essa figura, novamente os algoritmos de tama-

nho dez apresentaram melhores resultados em comparação comos algoritmos de tama-

nho cinco. Dessa forma, para esse conjunto de dados os algoritmos que apresentam uma

maior quantidade de classificadores apresentam melhores desempenhos. Isso se deve ao

fato deste conjunto ter padrões mais difíceis de se classificar, e portanto, uma quantidade

maior de "opiniões" sobre qual será a classe de cada padrão auxilia na solução final.

Ainda pode ser observado que os melhores resultados foram obtidos com a utilização

dos pesos dinâmicos baseados em recompensa ou punição, sendo o melhor desempenho

obtido pelo algoritmoStackingutilizando tanto a metodologia deRPI quantoRPM, sendo

representado porRP.

Figura 5.28: Desempenho dos algoritmos heterogeneos que apresentaram melhores resul-
tados com a utilização de pesos para o conjunto de proteínas.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 15

Na Tabela 5.39 são apresentados os resultados das execuçõesutilizando pesos dos al-

goritmos heterogêneos de tamanho igual a quinze para o conjunto de proteínas. Os valores
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em negrito nessa tabela determinam os valores dos experimentos sem e com a utilização

de pesos que apresentaram melhor desempenho que os resultados dos algoritmos execu-

tados individualmente, de acordo com a taxa de acurácia. A partir desses resultados, se

pode concluir que, em alguns casos, as utilizações de pesos apresentaram melhores de-

sempenhos que os experimentos executados individualmente, com exceção do método de

combinação soma e votação utilizando os resultados do algoritmo Stacking.

Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Quinze - Conjunto de Proteínas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 78,21±0,411 80,19±0,399 78,30±0,409
IR 78,02±0,413 76,89±0,419 77,08±0,418

MD 78,21±0,411 76,51±0,422 77,08±0,418
RPI 77,08±0,417 79,62±0,404 77,45±0,414

StackingC 77,56± 0,736 RPM 77,17±0,417 79,53±0,404 77,26±0,416
DistEI 75,75±0,426 80,47±0,397 78,21±0,409
DistEM 75,75±0,426 80,47±0,397 78,21±0,409

p1 0,5 7,07611E-07 0,939345192
p2 4,8418E-100 9,9184E-134 3,54725E-52

SP 76,79±0,418 80,19±0,399 76,98±0,417
IR 77,83±0,412 76,79±0,419 77,08±0,417

MD 77,92±0,412 76,70±0,419 77,17±0,416
RPI 76,13±0,422 79,73±0,402 75,47±0,427

Stacking 78,18± 1,053 RPM 76,04±0,422 79,62±0,403 75,28±0,428
DistEI 75,00±0,430 80,28±0,399 76,70±0,420
DistEM 75,00±0,430 80,28±0,399 76,70±0,420

p1 1,51763E-47 0,056156076 0,000735155
p2 1,58805E-75 1,0578E-129 3,57817E-72

Tabela 5.39: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
quinze sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dadosde proteínas.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.39, os melhores re-

sultados dos experimentos média geométrica utilizando a saída do algoritmoStackingC

e soma e votação para a saída doStackingforam estatisticamente superiores que a saída

obtido com o experimentoSP. Em todos os experimentos o resultado deSPfoi estatisti-

camente superior ao pior resultado usando pesos (p2).

Com os resultados apresentados na Tabela 5.39 para o conjunto de proteínas, é possí-

vel realizar uma análise para verificar qual foi o algoritmo que apresentou maior benefício

com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi feito a diferença entre os resultados obtidos

individualmente por cada algoritmo com o melhor resultado utilizando pesos, e o resul-

tado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.40. De acordocom essses resultados, a

maior diferença foi obtida pelo algoritmoStackingC. Isto significa que foi o algoritmo

que se beneficiou mais com a utilização dos pesos.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.39 foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feito a média dos

resultados obtidos por cada peso nos três métodos de combinação para o algoritmo que

apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi o algoritmo StackingC. Pode ser
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Algoritmo Diferença

StackingC 2,91
Stacking 2,1

Tabela 5.40: Diferença do melhor resultado do experimento de tamanho quinze utilizando
pesos com o experimentoSPpara o conjunto de proteínas.

observado na Figura 5.29 que os pesos dinâmicos contribuíram mais que os pesos estáti-

cos, especialmente os pesos baseados na distância. Entretanto, pode ser visto nessa figura

que a execuçãoSPapresentou melhor desempenho que qualquer execução com pesos,

diferente do que aconteceu com as execuções dos SMC’s heterogêneos de tamanho 5 e

10.

Figura 5.29: Desempenho dos pesos para o algoritmo que obteve o melhor desempenho
(StackingC) de tamanho quinze com diferentes tipos de algoritmos base para o conjunto
de proteínas.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 15

Na Tabela 5.41 é possivel visualizar os valores encontradospelas medidas de diversi-

dade para o conjunto de proteínas, utilizando algoritmos heterogêneos de tamanho quinze.

Pode ser visto a partir dessa tabela, que os valores das medidas de diversidade são quase

as mesmas, apresentando uma diversidade menor para o algoritmoStacking.

Analisando as Tabelas 5.40 e 5.41 pode ser observado que o algoritmo que mais se be-

neficiou com o uso de pesos também foi o algoritmo que apresentou a menor diversidade,

assim como aconteceu com os algoritmos heterogêneos de tamanho 5 e 10. Dessa forma,

pode ser constatado uma relação entre o uso de pesos e a diversidade para os SMC’s he-

terogêneos. Onde, o algoritmos que mais se beneficiou com o uso de pesos também foi o

algoritmo que apresentou a menor diversidade para os SMC’s heterogêneos utilizando o

conjunto de proteínas.
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Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 15 - Conjunto de Proteínas

Alg. Q D
StackingC 0,93707 0,116761
Stacking 0,93066 0,124294

Tabela 5.41: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogêneos de diferentes tipos
de tamanho quinze para o conjunto de dados de proteínas.

5.5.2 Conjunto de Partículas

5.5.2.1 Resultados Pesos - SMC Homogêneos

Os resultados obtidos com a utilização dos pesos nos experimentos dos SMC’s homoge-

neosAdabooste Baggingpara o conjunto de partículas são apresentados na Tabela 5.42.

Uma observação que deve ser feita é que os resultados obtidospelas execuções utilizando

a metodologia de peso com a distância de Mahalanobis foram praticamente iguais aos re-

sultados utilizando a distância euclidiana. Dessa forma, por motivo de simplicidade, não

serão apresentados os resultados obtidos com a primeira distância. Os valores em negrito

nessa tabela determinam os valores que apresentaram o melhor desempenho, de acordo

com a taxa de acurácia para cada método de combinação, e os maiores valores com os ex-

perimentos utilizando pesos que apresentaram um valor superior ao experimentoInd. De

acordo com esses valores, podemos verificar que diferentemente do que aconteceu com

as execuções no conjunto de dados de proteínas, os melhores resultados foram obtidos

utilizando os métodos de combinação sem a utilização de nenhum peso (SP). Houve uma

exceção para o caso da metodologia de votação que também atingiu o melhor resultado

com o uso de pesos utilizando a distância euclidiana com o peso estáticoIR (DistEI).

Entretanto, pode ser observado que com a utilização dos métodos de combinação mé-

dia geométrica e votação com pesos dinâmicos baseados na distância euclidiana foram

obtidos resultados superiores ao experimentoInd.

A partir dos testes estatísticos realizados nas execuções dos algoritmos homogêneos

para o conjunto de partículas, analisando o testep1 pode ser verificado que nenhum re-

sultado dos experimentos utilizando pesos foi melhor estatisticamente que os resultados

sem a utilização de pesos. De acordo com o testep2, os experimentos sem a utilização

de pesos foram estatisticamente melhores que os piores desempenhos dos experimentos

utilizando pesos.

Para verificar qual o algoritmo que mais se beneficiou com o usodos pesos, a Tabela

5.43 apresenta a diferença obtida entre o experimentoInd com o melhor resultado utili-

zando pesos. Pode ser visto nessa tabela que o algoritmo que mais se beneficiou com o
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Resultados dos SMC Homogêneos com a Utilização de Pesos
Conjunto de Partículas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação

SP 79,35± 4,144 78,87± 4,758 79,10± 3,981
IR 75,75± 2,173 76,58± 3,051 77,96± 3,765

MD 75,74± 2,168 76,48± 3,039 77,89± 3,833
RPI 74,66± 4,240 78,74± 4,753 78,24± 4,121

Adaboost (10) 78,55± 3,946 RPM 74,04± 5,320 78,74± 4,751 78,19± 4,155
DistEI 77,01± 2,096 78,84± 4,726 79,04± 4,024
DistEM 77,01± 2,096 78,84± 4,726 78,99± 4,061

p1 0,999999474 0,517817977 0,604355738
p2 1,10553E-13 1,76129E-05 0,014863918

SP 79,57± 4,232 78,75± 4,925 79,19± 4,175
IR 75,93± 2,202 77,16± 2,885 78,46± 3,969

MD 75,92± 2,188 77,08± 2,838 78,43± 3,983
RPI 75,04± 4,562 78,66± 4,894 78,74± 4,171

Adaboost (100) 78,56± 4,160 RPM 74,75± 5,047 78,65± 4,892 78,69± 4,208
DistEI 76,97± 2,651 78,70± 4,906 79,19± 4,175
DistEM 76,97± 2,658 78,70± 4,906 78,91± 4,439

p1 0,99999976 0,528633339 0,5
p2 3,07458E-12 0,001847796 0,033852004

SP 80,23± 3,403 79,86± 4,078 80,38± 3,139
IR 75,63± 4,255 76,62± 4,034 75,92± 4,289

MD 75,58± 4,160 76,11± 3,828 75,89± 4,272
RPI 72,25± 7,352 76,84± 3,995 76,47± 3,849

Bagging (10) 79,38± 2,928 RPM 71,99± 7,221 76,45± 4,097 75,84± 4,170
DistEI 78,11± 2,949 79,43± 4,277 80,21± 3,213
DistEM 78,11± 2,949 79,43± 4,269 79,64± 4,124

p1 0,999997652 0,766151841 0,647254099
p2 1,45774E-20 1,02974E-10 2,75918E-15

SP 81,20± 3,724 81,52± 3,386 81,27± 2,927
IR 76,12± 4,791 77,26± 4,401 75,91± 5,029

MD 76,02± 4,707 76,89± 4,324 75,85± 4,944
RPI 72,22± 8,525 77,43± 4,483 76,49± 4,745

Bagging (100) 80,07± 3,047 RPM 72,07± 8,399 76,87± 4,521 75,93± 4,848
DistEI 78,65± 3,717 80,88± 3,050 81,15± 2,956
DistEM 78,64± 3,729 80,88± 3,055 81,01± 3,136

p1 0,999998733 0,919115357 0,613353456
p2 1,94877E-19 1,21886E-14 5,52654E-18

Tabela 5.42: Resultados obtidos pelas execuções dos SMC’s homogêneosAdabooste
Baggingsem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de partículas.

uso de pesos foi o algoritmoBaggingcom 100 iterações.

De acordo com as médias calculadas a partir dos resultados apresentados na Tabela

5.42, do algoritmo que apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi o algoritmo

Baggingcom cem iterações, a Figura 5.30 apresenta um gráfico que mostra qual o peso

apresentou o melhor desempenho. Dessa forma, pode ser observado que os pesos dinâmi-

cos utilizando a metodologia de distância euclidiana (DistEI e DistEM) apresentaram os

melhores desempenhos. Ainda pode ser visto nessa figura que os desempenhos alcança-

dos com a utilização de pesos não foram melhores que o desempenho dos experimentos

SP.

Portanto, pode ser observado que apesar dos pesos dinâmicosbaseados na distância

euclidiana apresentarem melhores desempenhos em comparação com os outros pesos e

também em comparação com os algoritmos individuais para o conjunto de partículas,
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Algoritmo Diferença

Adaboost (10) 0,49
Adaboost (100) 0,63
Bagging (10) 0,83
Bagging (100) 1,08

Tabela 5.43: Diferença obtida pelos experimentos homogêneos com e sem a utilização de
pesos para o conjunto de partículas.

Figura 5.30: Desempenho dos pesos para o algoritmo que apresentou o melhor desempe-
nho (Bagging100) para o conjunto de partículas.

foi constatado que a não utilização de pesos, apenas utilizando os métodos de combi-

nação com as saídas fornecidas pelos classificadores, apresentaram melhores resultados.

Também pode ser observado que o algoritmo que apresentou um benefício maior com a

utilização de pesos foi executado com cem iterações.

A Tabela 5.44 apresenta os resultados obtidos pelos algoritmos homogêneosStac-

kingCeStackingde tamanho 5 para o conjunto de partículas. Os valores em negrito indi-

cam os valores que apresentaram o melhor resultado, e como pode ser visto a utilização

dos algoritmos multi-classificadores homogêneos de tamanho 5 utilizando algum método

de combinação com alguma metodologia de pesos, não foi o suficiente para melhorar

o desempenho destes algoritmos. Ou seja, o desempenho destes algoritmos executados

individualmente foi melhor que a utilização de pesos para o conjunto de partículas.

De acordo com o testep1 na Tabela 5.44, apenas com o resultado do método de

combinação soma com as saídas do algoritmoStacking, foram estatisticamente melhores

que os resultados dos experimentos sem a utilização de pesos. A linhap2mostra que todos

os resultados obtidos pelos experimentos sem a utilização de pesos foram estatisticamente

melhores que os piores resultados dos experimentos com a utilização de pesos.
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Resultados dos Experimentos Homogêneos com a Utilização dePesos
Tamanho 5 - Conjunto de Partículas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação

SP 78,91± 3,379 78,70± 3,485 78,14± 3,669
IR 76,35± 1,610 76,47± 1,687 76,11± 1,565

MD 76,62± 1,833 76,12± 1,473 76,01± 1,534
RPI 75,80± 2,052 77,75± 2,227 76,58± 1,779

StackingC 82,11± 2,681 RPM 75,34± 1,934 77,62± 2,105 76,32± 1,578
DistEI 79,54± 2,717 78,39± 2,933 77,88± 3,182
DistEM 79,53± 2,690 78,39± 2,933 77,88± 3,182

p1 0,073903778 0,307080062 0,703496573
p2 3,11054E-17 5,41941E-11 1,17347E-07

SP 78,02± 3,400 78,02± 3,400 77,58± 2,697
IR 76,22± 2,523 76,99± 3,059 75,31± 2,123

MD 76,14± 2,564 76,57± 3,301 75,31± 2,183
RPI 74,95± 3,036 76,78± 3,654 75,71± 2,188

Stacking 81,63± 2,433 RPM 74,23± 3,047 75,89± 4,479 74,19± 2,978
DistEI 78,74± 2,701 77,88± 3,384 77,35± 2,653
DistEM 78,62± 2,765 77,88± 3,384 77,35± 2,653

p1 0,04943884 0,614645615 0,728044348
p2 7,93403E-15 0,000100763 3,37771E-15

Tabela 5.44: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogeneos de tamanho
5 sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de partículas.

Por causa do baixo desempenho para o conjunto de partículas,não será feito o cálculo

da diferença entre o resultado do experimento individual com os experimentos utilizando

pesos, assim como não será mostrado o gráfico com os pesos que mais beneficiaram os

algoritmos homogêneos de tamanho 5, já que não houve benefício. E por esse motivo a

diversidade não será apresentada para esses SMC’s homogêneos de tamanho 5.

DIVERSIDADE NOS SISTEMAS HOMOGÊNEOS

A Tabela 5.45 mostra os resultados obtidos com a utilização das medidas de diver-

sidade, nos experimentos executando os algoritmos de multi-classificação homogêneos

AdaboosteBagging. Em relação a medidaQ, pode ser visto nessa tabela que o algoritmo

Adaboostcom dez iterações apresentou uma diversidade maior que os outros experimen-

tos homogêneos, enquanto que o algoritmoBaggingcom 10 iterações apresentou a menor

diversidade. E de acordo com a medidaD o algoritmo que apresentou a menor diversi-

dade foi oBaggingcom 100 iterações e a maior diversidade foi obtida com o algoritmo

Adaboostcom 10 iterações.

Ao analisarmos as Tabelas 5.43 e 5.45 podemos observar que apenas utilizando a

medidaD é possível achar uma relação entre pesos e diversidade. Issoquer dizer, de

acordo com a medidaD o algoritmo que apresentou a menor diversidade foi o algoritmo

que se beneficiou mais com a utilização de pesos.

Como mencionado anteriormente, pelo motivo dos SMC’s homonêneos de tamanho

5 não apresentarem benefícios com o uso de pesos não será apresentado as diversidades

obtidas por estas execuções.
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Medidas de Diversidade - Algoritmos Homogêneos
Adaboost e Bagging - Conjunto de Partículas

Alg. Q D
Ada (10) 0,9206358 0,2064776
Ada (100) 0,9273 0,2082062
Bag (10) 0,9439992 0,186754
Bag (100) 0,940414 0,13169675

Tabela 5.45: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos para o conjunto de
dados de partículas.

5.5.2.2 Resultados Pesos - SMC Heterogêneos

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 5

Como aconteceu com os algoritmos homogêneos de tamanho 5, para o conjunto de

dados de partículas, a utilização de pesos, em SMC’s de heterogêneos de mesmo tamanho,

não conseguiu melhorar os resultados obtidos pelos métodosde combinação em compara-

ção aos desempenhos obtidos pelos algoritmos heterogêneosindividualmente executados,

como pode ser visto na Tabela 5.46. Desse modo, não será feitoo cálculo da diferença

entre o resultado do experimento individual com o experimento utilizando peso, assim

como não será mostrado o gráfico com os pesos que mais beneficiaram os algoritmos

heterogênos, já que não houve benefício.

Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Cinco - Conjunto de Partículas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação

SP 83,65±0,309 83,81±0,308 83,14±0,311
IR 80,38±0,316 76,42±0,329 80,50±0,320

MD 82,52±0,310 78,96±0,321 82,08±0,311
RPI 76,67±0,342 80,96±0,335 80,31±0,326

StackingC 85,30± 1,371 RPM 75,50±0,345 80,52±0,338 79,81±0,329
DistEI 79,56±0,319 82,77±0,320 82,92±0,311
DistEM 79,53±0,319 82,77±0,320 82,89±0,312

p1 1 1 0,999999376
p2 8,9641E-220 9,5666E-214 4,9649E-146

SP 80,06±0,320 79,72±0,322 80,09±0,321
IR 74,78±0,331 75,00±0,331 77,58±0,326

MD 76,76±0,329 75,88±0,328 79,12±0,326
RPI 73,90±0,342 75,41±0,348 77,64±0,330

Stacking 83,30± 1,662 RPM 73,55±0,342 74,26±0,349 76,48±0,334
DistEI 77,74±0,416 78,68±0,410 77,36±0,418
DistEM 77,74±0,416 78,68±0,410 77,36±0,418

p1 1 1 1
p2 1,1803E-199 1,5152E-183 7,8277E-151

Tabela 5.46: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
5 sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de partículas.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.46, os resultados

obtidos pelos experimentos utilizando pesos não foram melhores estatisticamente que os



5. Resultados dos Experimentos 123

resultados sem pesos, e de acordo comp2 todos os resultados obtidos pelos experimen-

tos sem pesos foram estatisticamente superiores aos pioresresultados encontrados com a

utilização de pesos.

Portanto, como aconteceu com os algoritmos homogêneos de tamanho 5, para o con-

junto de partículas não foi apresentado melhoras no desempenho com a utilização de

pesos em SMC’s heterogêneos de tamanho 5.

Pelo motivo dos algoritmos heterogêneos utilizando pesos,para o conjunto de partícu-

las, não apresentarem melhores resultados que os algoritmos individualmente executados,

não será apresentado as comparações entre os SMC’s homogeneos de tamanho 5 com os

heterogêneos de tamanho 5, e a diversidade obtida por estes experimentos.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 10

Na Tabela 5.47 são apresentado os resultados das execuções dos algoritmos heterogê-

neos tamanho igual a 10 para o conjunto de partículas. Os valores em negrito nessa tabela

determinam os valores que apresentaram o melhor desempenho, de acordo com a taxa

de acurácia, para cada método de combinação. Esse realce é feito apenas se o resultado

for maior que o resultado da colunaInd. De acordo com esses valores, se pode concluir

que para esse conjunto o uso dos métodos de combinação com pesos não acarreta em uma

melhora no desempenho, ou seja, os desempenhos dos métodos de combinação utilizando

pesos foram menores que o desempenho dos experimentos individuais. Ainda pode ser

observado que os resultados obtidos com a utilização de pesos foram inferiores aos resul-

tados utilizando os métodos de combinação sem pesos. Em relação ao teste estatístico,

foi comprovado que todos os melhores resultados utilizandopesos são estatisticamente

inferiores aos resultados sem pesos, e que os resultados sempesos são estatisticamente

superiores aos piores resultados utilizando pesos.

Portanto, para o conjunto de partículas, como aconteceu comos algoritmos heterogê-

neos de tamanho cinco, não foram obtidos melhores resultados com a utilização de pesos

em comparação aos resultados individuais. Por esse motivo não será realizado o cálculo

dos benefícios, já que não houve, e também não será apresentado a diversidade obtida por

estes experimentos.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 15

Na Tabela 5.39 são apresentados os resultados das execuçõesutilizando pesos nos

algoritmos heterogêneos tamanho 15 para o conjunto de partículas. Os valores em ne-

grito nessa tabela determinam os valores dos experimentos sem e com a utilização de

pesos que apresentaram melhor desempenho, de acordo com a taxa de acurácia, que os

resultados dos algoritmos executados individualmente. Deacordo com esses resultados,
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Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Dez - Conjunto de Partículas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 84,34±0,300 81,86±0,309 83,55±0,306
IR 78,43±0,322 78,87±0,318 78,24±0,322

MD 79,94±0,315 78,58±0,319 78,65±0,320
RPI 74,94±0,339 79,59±0,336 78,99±0,325

StackingC 83,60± 1,995 RPM 72,77±0,349 78,83±0,339 78,08±0,329
DistEI 81,70±0,315 80,96±0,329 82,23±0,311
DistEM 81,70±0,315 80,96±0,329 82,23±0,311

p1 1 1 1
p2 2,5998E-250 2,2823E-146 2,169E-188

SP 79,34±0,319 79,25±0,320 77,64±0,323
IR 74,62±0,331 75,82±0,324 76,16±0,325

MD 74,69±0,329 75,31±0,326 76,32±0,324
RPI 73,74±0,339 76,22±0,346 76,60±0,326

Stacking 81,74± 0,716 RPM 73,36±0,341 75,68±0,348 76,38±0,329
DistEI 77,26±0,328 77,82±0,337 77,61±0,323
DistEM 77,23±0,328 77,82±0,337 77,58±0,323

p1 1 1 0,743949636
p2 1,0893E-192 2,6161E-159 3,68327E-81

Tabela 5.47: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
dez sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de partículas.

se pode concluir que, como aconteceu com os experimentos de tamanho 10, não foram

obtidos melhores desempenhos utilizando pesos em comparação com os desempenhos

obtidos com os experimentos individuais, entretanto para oalgoritmoStackingutilizando

os métodos de combinação soma e média geométrica, foram obtidos melhores desem-

penhos sem a utilização de pesos em comparação com os os resultados individuais. De

acordo com os testes de hipótesep1 e p2, os resultados obtidos com os experimentos

sem pesos são estatisticamente superiores que o melhor e o pior desempenho obtido pelos

experimentos utilizando pesos.

Portanto, novamente não foi obtido melhores resultados comos experimentos uti-

lizando pesos em comparação com os experimentos sem pesos ouindividuais. Dessa

forma, para o conjunto de partículas o uso de SMC’s com pesos tanto estáticos quanto

dinâmicos apenas é válido para os SMC’s homogêneosAdaboosteBagging, já que foram

os únicos experimentos que apresentaram uma melhora com o uso de pesos.
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Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho Quinze - Conjunto de Partículas

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 79,69± 0,319 79,12± 0,318 78,87± 0,319
IR 74,84± 0,330 75,38± 0,330 77,70± 0,325

MD 75,35± 0,331 75,38± 0,330 77,96± 0,325
RPI 73,81± 0,338 77,45± 0,342 75,60± 0,332

StackingC 81,52± 0,964 RPM 72,80± 0,339 77,34± 0,343 75,19± 0,333
DistEI 76,10± 0,328 78,46± 0,337 78,36± 0,322
DistEM 76,04± 0,328 78,46± 0,337 78,33± 0,322

p1 1 1 1
p2 1,5997E-191 2,225E-153 6,0595E-153

SP 81,89± 0,317 82,11± 0,320 81,67± 0,323
CI 75,63± 0,332 76,16± 0,330 78,49± 0,328
MD 75,85± 0,330 76,10± 0,330 78,81± 0,327
RPI 74,09± 0,343 78,63± 0,347 78,08± 0,337

Stacking 81,69± 0,816 RPM 73,81± 0,344 78,35± 0,347 77,92± 0,336
DistEI 80,91± 0,325 80,99± 0,336 80,75± 0,326
DistEM 80,91± 0,325 80,99± 0,336 80,75± 0,326

p1 1 1 1
p2 8,4598E-220 1,4417E-194 9,0861E-155

Tabela 5.48: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
15 sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de partículas.

5.5.3 Conjunto de Câncer

5.5.3.1 Resultados Pesos - SMC Homogêneos

Na Tabela 5.49 são apresentados, para o conjunto de cancer, as médias das taxas de acu-

rácia e dos desvios padrão dos experimentos realizados individualmente pelos algoritmos

homogêneosAdabooste Bagging, ou seja, são os resultados dos experimentos sem a

utilização das metodologias de combinação e sem pesos, sendo representados na coluna

Ind. Os resultados obtidos com as metodologias de combinação soma, média geomé-

trica e votação, sem e com a utilização dos pesos também são apresentados nessa tabela.

Ainda nessa tabela são informados os valores obtidos com os testes de hipótesesp1 e

p2. Os valores em negrito nessa tabela determinam os valores que apresentaram o me-

lhor desempenho, de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combinação.

Como aconteceu com os experimentos utilizando o conjunto departículas, os resultados

utilizando a distância de Mahalanobis foram praticamente os mesmos que utilizando a

distância euclidiana, dessa forma será apresentado apenasos resultados obtidos com a

segunda distância. De acordo com esses valores, podemos concluir que o uso de qualquer

uma das três metodologias de combinação, apresentaram alguns melhores resultados que

os obtidos com as execuções individuais (Ind). Ainda pode ser visto que na maioria dos

experimentos, os melhores resultados foram obtidos com a utilização de pesos dinâmicos,

mais especificamente o baseado em recompensa ou punição.

De acordo com o teste estatístico apresentado na linhap1, todos os melhores resulta-

dos obtidos com a utilização de pesos foram estatisticamente melhores que os resultados
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Resultados SMC Homogêneos com a Utilização de Pesos
Conjunto de Câncer

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 96,44± 0,998 96,31± 0,911 96,34± 0,894
IR 96,44± 0,970 96,60± 1,022 96,39± 0,925

MD 96,42± 0,982 96,58± 0,997 96,29± 0,816
RPI 96,45± 1,025 96,31± 0,911 96,35± 0,879

Adaboost (10) 96,05± 0,399 RPM 96,47± 1,052 96,31± 0,911 96,37± 0,902
DistMI 94,84± 1,310 96,26± 1,015 96,34± 0,894
DistMM 94,84± 1,310 96,26± 1,015 96,34± 0,894

p1 0,000123655 5,92788E-07 0,000443989
p2 8,559E-19 0,357153165 0,33720602

SP 96,35± 0,827 95,76± 1,671 96,35± 0,785
IR 96,31± 0,835 96,68± 0,922 96,32± 0,816

MD 96,31± 0,835 96,68± 0,922 96,24± 0,714
RPI 96,40± 0,841 95,76± 1,671 96,35± 0,785

Adaboost (100) 96,01± 0,240 RPM 96,42± 0,862 95,76± 1,671 96,35± 0,785
DistMI 95,03± 1,381 95,82± 1,724 96,35± 0,785
DistMM 95,03± 1,381 95,82± 1,724 96,35± 0,785

p1 4,06841E-06 1,61066E-11 2,54852E-05
p2 1,48761E-14 1,77326E-05 0,15058874

SP 97,16± 0,772 97,11± 0,762 96,98± 0,881
IR 97,02± 0,816 96,76± 0,873 96,79± 0,970

MD 96,90± 0,831 96,73± 0,905 96,76± 1,003
RPI 97,24± 0,664 97,18± 0,696 97,06± 0,814

Bagging (10) 96,92± 0,669 RPM 97,37± 0,540 97,23± 0,662 97,13± 0,738
DistMI 96,56± 0,783 96,95± 0,793 96,90± 0,888
DistMM 96,56± 0,783 96,95± 0,793 96,90± 0,888

p1 4,06193E-07 0,000749124 0,020068018
p2 7,19821E-08 0,000769353 0,050472839

SP 97,54± 0,339 97,56± 0,369 97,44± 0,528
IR 97,36± 0,472 97,12± 0,877 97,22± 0,654

MD 97,12± 0,646 97,04± 0,932 97,16± 0,786
RPI 97,58± 0,342 97,56± 0,311 97,44± 0,528

Bagging (100) 97,24± 0,359 RPM 97,60± 0,318 97,58± 0,342 97,44± 0,528
DistMI 96,88± 0,698 97,42± 0,539 97,44± 0,528
DistMM 96,88± 0,698 97,42± 0,539 97,44± 0,528

p1 1,01081E-12 3,53449E-15 0,00099836
p2 2,20122E-15 2,62474E-07 0,001741667

Tabela 5.49: Resultados obtidos pelas execuções dos SMC’s homogêneos sem e com a
utilização de pesos para o conjunto de dados de câncer.

das execuções sem pesos. Já que os valores desse teste foram menores que 0,05. Para o

teste que verifica se o resultado sem pesos é estatisticamente melhor que o pior resultado

utilizando pesos (linhap2), foi constatado que para os experimentos utilizando o algo-

ritmo Adaboostcom 10 iterações e usando o método de combinação média geométrica e

votação, e os algoritmosAdaboostcom 100 iterações eBaggingcom 10, para os métodos

de votação, não foi possível constatar estatisticamente a superioridade do experimentoSP

em comparação ao pior resultado utilizando pesos. Já que o valor encontrado parap2 foi

superior que 0,05.

A partir desses resultados é possível realizar uma análise para verificar qual foi o

algoritmo que se beneficiou mais com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi feita a

diferença entre os resultados obtidos individualmente porcada algoritmo com o melhor

resultado utilizando pesos, e o resultado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.50. De

acordo com essses resultados, a maior diferença foi obtida pelo algoritmoAdaboostcom
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cem iterações, isso quer dizer que foi o algoritmo que se beneficiou mais com a utilização

dos pesos. Ainda pode ser observado que os algoritmos do tipoAdaboostapresentaram

maiores benefícios com o uso de pesos do que os algoritmos do tipo Bagging.

Algoritmo Diferença

Adaboost (10) 0,54
Adaboost (100) 0,66
Bagging (10) 0,45
Bagging (100) 0,36

Tabela 5.50: Diferença entre os experimentos homogêneos com e sem a utilização de
pesos para o conjunto de câncer.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.49, tambémfoi construído um gráfico

para verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feita a média dos

resultados obtidos com os métodos de combinação de acordo com cada peso utilizado.

Isso quer dizer, foi feita a média com os resultados obtidos por cada peso nos três mé-

todos de combinação para o algoritmo que apresentou o melhordesempenho, que neste

caso foi o algoritmoBaggingcom 100 iterações. Pode ser observado na Figura 5.31 que

o peso dinâmicoRPM apresentou um melhor desempenho em relação aos desempenhos

apresentados pelos outros pesos. Ainda pode ser observado nessa figura que apenas os pe-

sos baseados emRP, apresentaram melhores desempenhos que a não utilização depesos

(SP).

Figura 5.31: Desempenho dos pesos para o algoritmo que apresentou o melhor desempe-
nho (Bagging100) para o conjunto de câncer.

Na Tabela 5.51 são apresentados as médias das taxas de acurácia e dos desvios pa-

drão dos experimentos utilizando pesos para os algoritmos homogêneos de tamanho 5

StackingCeStacking.
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De acordo com os valores em negrito na Tabela 5.51 podemos concluir que para ambos

os algoritmos homogêneos de tamanho 5 houve ao menos uma execução que apresentou

melhores resultados do que a execução individual eSP. Ainda pode ser observado que os

maiores resultados foram obtidos com a utilização da metodologia de pesosRP.

Resultados dos Experimentos Homogêneos com a Utilização dePesos
Tamanho 5 - Conjunto de Câncer

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 96,50± 1,267 96,52± 1,282 96,35± 1,332
IR 96,44± 1,357 96,47± 1,310 96,03± 1,410

MD 96,40± 1,403 96,47± 1,310 95,97± 1,415
RPI 96,56± 1,229 96,55± 1,246 96,47± 1,357

StackingC 96,42± 1,177 RPM 96,63± 1,168 96,56± 1,229 96,50± 1,351
DistMI 96,10± 1,273 96,39± 1,363 96,03± 1,352
DistMM 96,08± 1,291 96,39± 1,363 96,03± 1,352

p1 0,103419833 0,205831733 0,327869382
p2 0,010627449 0,244410538 0,02596986

SP 96,74± 1,114 96,74± 1,114 96,29± 1,319
IR 96,74± 1,114 96,74± 1,114 96,27± 1,345

MD 96,73± 1,137 96,74± 1,114 96,24± 1,263
RPI 96,76± 1,128 96,76± 1,128 96,32± 1,338

Stacking 96,56± 1,102 RPM 96,76± 1,128 96,76± 1,128 96,32± 1,312
DistMI 96,37± 1,173 96,74± 1,114 96,29± 1,319
DistMM 96,37± 1,173 96,74± 1,114 96,29± 1,319

p1 0,103095945 0,103095945 0,918568728
p2 0,011620361 0,5 0,392263513

Tabela 5.51: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos homogêneos de tamanho
cinco sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de câncer.

De acordo com o testep1 todos os maiores valores obtidos pelos experimentos utili-

zando pesos, são estatisticamente maiores que os valores sem a utilização de pesos. Já

que os valores encontrados porp1 foram maiores que 0,05. Para verificar se os valores

obtidos sem o uso de pesos são estatisticamente maiores que os de menor desempenho

com a utilização de pesos, a linhap2 mostra que apenas para os experimentos utilizando

o algoritmoStackingCcom média geométrica eStackingcom votação, foi possível infor-

mar que os resultados dos experimentosSPforam estatisticamente melhores que os piores

resultados utilizando pesos.

A partir desses resultados é possível realizar uma análise para verificar qual foi o

algoritmo que apresentou maior benefício com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi

feito a diferença entre os resultados obtidos individualmente por cada algoritmo com o

melhor resultado utilizando pesos, e o resultado dessa diferença pode ser visto na Tabela

5.52. De acordo com esses resultados, a maior diferença foi apresentada pelo algoritmo

StackingC, isto é, foi o algoritmo que mais se beneficiou com a utilização dos pesos.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.51, foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feito a média dos

resultados obtidos com os métodos de combinação de acordo com cada peso utilizado.

Isso quer dizer, foi feita a média com os resultados obtidos por cada peso nos três métodos
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Algoritmo Diferença

StackingC 0,21
Stacking 0,20

Tabela 5.52: Diferença obtida pelos experimentos homogêneos de tamanho cinco com e
sem a utilização de pesos para o conjunto de câncer.

de combinação para o algoritmo que apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi

o algoritmoStacking. Pode ser observado na Figura 5.32 que os pesos dinâmicosRPM

e RPI apresentram melhores desempenhos em relação aos desempenhos apresentados

pelos outros pesos. Ainda pode ser visto que o peso estáticoIR apresentou o mesmo

desempenho que o experimentoSP.

Figura 5.32: Desempenho dos pesos para o algoritmo que obteve o melhor desempenho
(Stacking) para o conjunto de proteínas.

DIVERSIDADE NOS SISTEMAS HOMOGÊNEOS

Na Tabela 5.53 são apresentados os valores obtidos pelas medidas de diversidade para

os experimentos utilizando os algoritmos homogêneosAdabooste Baggingno conjunto

de dados de câncer. Dessa forma, pode ser visto que as medidasde diversidades encon-

traram diferentes resultados. Ou seja, para a medidaQ o experimento que apresentou

a menor diversidade foi oAdaboostcom 100 iterações, enquanto que a medidaD foi o

Baggingcom 100 iterações. Dessa forma, para a medidaQ foi encontrado uma relação

com o uso de pesos, já que o experimento que apresentou a menordiversidade também

apresentou o maior benefício com a utilização de pesos.

Portanto, ao analisarmos as Tabelas 5.50 e 5.53, podemos observar que o algoritmo

que mais se beneficiou com a utilização de pesos para este conjunto de dados também

apresentou a menor diversidade.
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Medidas de Diversidade - Algoritmos Homogêneos
Adaboost e Bagging - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
Ada (10) 0,867379 0,0311612
Ada (100) 0,867978 0,0300646
Bag (10) 0,7723752 0,011742
Bag (100) 0,814619 0,0104514

Tabela 5.53: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos para o conjunto de
dados de câncer.

Na Tabela 5.54 são apresentados os valores encontrados pelas medidas de diversidade

aplicadas nos resultados obtidos pelos algoritmos homogêneos de tamanho 5. De acordo

com essa tabela a menor diversidade foi obtida pelo algoritmo StackingC.

Medidas de diversidade - Algoritmos Homogêneos
StackingC e Stacking - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
StackingC Tam 5 0,9984364 0,0096774
Stacking Tam 5 0,9982784 0,0112904

Tabela 5.54: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos de tamanho cinco
para o conjunto de dados de câncer.

Portanto, ao analisarmos as Tabelas 5.54 e 5.52 podemos observar que o algoritmo

que mais se beneficiou com o uso de pesos foi o que apresentou a menor diversidade.

Assim como aconteceu com os outros algoritmos homogêneos (Adabooste Bagging).

5.5.3.2 Resultados Pesos - SMC Heterogêneos

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 5

Na Tabela 5.55 são apresentados, para o conjunto de câncer, as médias das taxas de

acurácia e dos desvios padrão dos experimentos realizados com os algoritmos heterogê-

neos de tamanho igual a cinco, sem nenhuma metodologia de pesos, sendo representado

por SP(Sem Pesos), e os obtidos com utilização de pesos. Ainda nessa tabela são infor-

mados os valores obtidos com os testes estatísticosp1ep2, para verificar se há diferenças

estatísticas entre os resultados.

Os valores em negrito na Tabela 5.55 determinam os valores que apresentaram o me-

lhor desempenho, de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combinação,

apenas se o desempenho foi maior que o resultado da colunaInd, que são os experimentos
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executados individualmente. Pode-se observar com esses valores, que o algoritmoStac-

king utilizando a metodologia de votação não apresentou nenhum resultado superior ao

resultado do experimento individual. E para as outras metodologias e para o outro algo-

ritmo homogêneo de tamanho 5, houve pelo menos um caso onde o resultado utilizando

pesos foi maior que o resultado individual.

Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho 5 - Conjunto de Câncer

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 97,42± 0,157 97,34± 0,159 97,34± 0,158
IR 97,26± 0,161 97,26± 0,161 97,26± 0,160

MD 97,34± 0,158 97,50± 0,154 97,10± 0,166
RPI 97,50± 0,154 97,34± 0,159 97,42± 0,154

StackingC 97,36± 0,077 RPM 97,90± 0,137 97,34± 0,159 97,50± 0,151
DistMI 97,02± 0,169 97,26± 0,161 97,34± 0,158
DistMM 96,94± 0,171 97,26± 0,161 97,34± 0,158

p1 1,11905E-85 2,28413E-14 1,02897E-14
p2 1,14829E-57 0,000253408 5,26334E-21

SP 97,58± 0,151 97,50± 0,151 97,26± 0,161
IR 97,58± 0,151 97,58± 0,151 97,26± 0,161

MD 97,50± 0,154 97,66± 0,148 97,18± 0,164
RPI 97,58± 0,151 97,50± 0,154 97,26± 0,161

Stacking 97,34± 0,287 RPM 97,58± 0,151 97,50± 0,154 97,26± 0,161
DistMI 97,58± 0,154 97,34± 0,159 97,26± 0,161
DistMM 97,50± 0,154 97,34± 0,159 97,26± 0,161

p1 1,89184E-12 2,34355E-19 0,5
p2 0,000154453 5,19338E-12 0,000307258

Tabela 5.55: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
cinco sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de câncer.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.55, apenas para o

método de combinação votação com as saídas do algoritmoStackingnão foi comprovado

estatisticamente que o melhor resultado obtido pelo uso dospesos é maior que os expe-

rimentos sem o uso dos pesos. Com o teste estatístico apresentado na linhap2, todo os

resultados obtidos pelos experimentso sem o uso dos pesos foram estatisticamente maio-

res que o pior resultado com a utilização de pesos.

Com os resultados apresentados na Tabela 5.55 para o conjunto de câncer é possível

realizar uma análise para verificar qual foi o algoritmo que apresentou maior benefício

com a utilização dos pesos. Sendo assim, foi feita a diferença entre os resultados obtidos

individualmente por cada algoritmo com o melhor resultado utilizando pesos, e o resul-

tado dessa diferença pode ser visto na Tabela 5.56. De acordocom essses resultados, a

maior diferença foi obtida pelo algoritmoStackingC, isto quer dizer que foi o algoritmo

que se beneficiou mais com a utilização dos pesos.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 5.55, foi construído um gráfico para

verificar qual peso apresentou o melhor desempenho. Para isso foi feita a média com

os resultados obtidos por cada peso nos três métodos de combinação para o algoritmo

que apresentou o melhor desempenho, que neste caso foi o algoritmo Stacking. Pode ser
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Algoritmo Diferença

StackingC 0,54
Stacking 0,32

Tabela 5.56: Diferença obtida pelos experimentos heterogêneo de tamanho cinco com e
sem a utilização de pesos para o conjunto de câncer.

observado na Figura 5.33 que o peso estáticoIR apresentou um melhor desempenho em

relação aos demais pesos. Ainda pode ser observado nessa figura que os desempenhos

obtidos com a utilização dos pesos estáticoMD e dinâmicosRPI e RPM foram iguais ao

desempenho apresentado pelo experimentoSP.

Figura 5.33: Desempenho dos pesos para o algoritmo que obteve o melhor desempenho
(Stacking) para o conjunto de câncer.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 5

Na Tabela 5.57 são apresentados os valores encontrados pelas medidas de diversi-

dade aplicadas nos resultados obtidos pelos algoritmos heterogêneos de tamanho igual a

cinco, e pode ser observado que a diversidade apresentada pelo experimento utilizando o

algoritmo heterogêneoStackingCfoi menor que o outro algoritmo heterogêneo.

Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 5 - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
StackingC 0,992447 0,013172
Stacking 0,982576 0,01828

Tabela 5.57: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogeneos de tamanho cinco
para o conjunto de dados de câncer.

Portanto, como pode ser visto nas Tabelas 5.57 e 5.56 o algoritmo que apresentou o
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maior benefício com a utilização de pesos também foi o que apresentou a menor diversi-

dade.

HOMOGÊNEOS TAM 5 X HETEROGÊNEOS TAM 5

Para verificar se o uso de pesos nos SMC’s heterogêneos de tamanho 5 apresentaram

melhores ou piores desempenhos em relação aos algoritmos homogêneos de tamanho 5

utilizando pesos, foi feito uma comparação entre os melhores resultados obtidos por estes

experimentos. De acordo com a Figura 5.34, o melhor desempenho foi obtido com a

utilização do algoritmo heterogêneoStackingCutilizando o peso dinâmicoRPM. Ainda

pode ser observado, que os melhores desempenhos obtidos pelos algoritmos heterogêneos

utilizando pesos foram melhores que os desempenhos dos algoritmos homogêneos com

pesos.

Figura 5.34: Comparação dos melhores experimentos heterogêneos e homogêneos de
tamanho 5 utilizando pesos para o conjunto de câncer.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEO TAM 5 X DIVERSIDADE HOMOGÊNEO TAM

5

Para verificar se a diversidade apresenta uma relação com o desempenho obtido pelos

algoritmos no conjunto de câncer, na Tabela 5.58 são apresentados as médias das medidas

de diversidade dos experimentos utilizando os algoritmos heterogêneos e homogêneos

ambos de tamanho 5. Pode ser observado nesta tabela que a diversidade aumentou com a

utlização de diferentes tipos de classificadores base.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 10

Na Tabela 5.59 são apresentados os resultados das execuçõesutilizando pesos dos

algoritmos heterogêneos de tamanho igual a dez para o conjunto de câncer. Os valores

em negrito nessa tabela determinam os valores que apresentaram o melhor desempenho

de acordo com a taxa de acurácia, para cada método de combinação, e para os maiores
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Medidas de diversidade Homogêneos X Heterogêneos
Tamanho 5 - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
Homogêneo 0,9983574 0,0104839
Heterogêneo 0,9875115 0,015726

Tabela 5.58: Medidas de diversidade para os algoritmos homogêneos e heterogêneos de
tamanho cinco para o conjunto de dados de câncer.

valores utilizando pesos. De acordo com esses resultados, se pode concluir que, apenas

para o algoritmoStackingutilizando a metodologia de soma o desempenho utilizando

pesos foi melhor que o desempenho do algoritmo individualmente executado.

Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho 10 - Conjunto de Câncer

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 96,94± 0,172 96,53± 0,182 96,77± 0,175
IR 94,11± 0,235 97,02± 0,169 93,63± 0,244

MD 93,87± 0,240 93,87± 0,240 93,31± 0,250
RPI 96,85± 0,174 96,45± 0,184 96,85± 0,173

StackingC 97,36± 0,077 RPM 97,10± 0,167 96,53± 0,182 96,94± 0,171
DistMI 95,56± 0,206 96,53± 0,182 96,69± 0,177
DistMM 95,56± 0,206 96,53± 0,182 96,69± 0,177

p1 2,47103E-73 9,61801E-69 5,54608E-64
p2 4,9575E-175 2,737E-161 2,3361E-182

SP 97,26± 0,161 97,18± 0,164 96,69± 0,177
IR 97,26± 0,161 96,94± 0,170 96,69± 0,177

MD 97,26± 0,161 96,85± 0,173 96,53± 0,181
RPI 97,26± 0,161 97,18± 0,164 96,69± 0,177

Stacking 97,34± 0,287 RPM 97,42± 0,156 97,26± 0,162 96,69± 0,177
DistMI 96,37± 0,185 96,77± 0,175 96,69± 0,177
DistMM 96,37± 0,185 96,77± 0,175 96,69± 0,177

p1 1,40293E-64 1,04675E-43 1
p2 9,82194E-90 3,82117E-41 8,4772E-10

Tabela 5.59: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
dez sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dados de câncer.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1 na Tabela 5.59, apenas o resul-

tado obtido pelo experimento utilizando pesos na metodologia soma que não foi possível

comprovar a diferença estatística. Já que o resultado dep1 foi maior que 0,05. A linha

p2 informa que todos os resultados dos experimentosSPforam estatisticamente melhores

que os piores resultados utilizando pesos.

Como apenas o algoritmoStackingapresentou um experimento com desempenho me-

lhor do que o experimento individual, lógico que foi o algoritmo que mais se beneficiou

com o uso de pesos. Sendo o pesoRPM o que apresentou o melhor desempenho. Dessa

forma, não será necessário apresentar a tabela de diferenças e a figura de comparação de

pesos.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 10
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Os valores obtidos pelas medidas de diversidade a partir dasrespostas fornecidas pelos

classificadores dos algoritmos heterogêneos de tamanho igual a dez, para o conjunto de

câncer, são apresentados na Tabela 5.60. Como pode ser visto, as diversidades obtidas

pelos experimentos utilizando o algoritmoStackingforam menores que as diversidades

do outro algoritmo heterogêneo.

Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 10 - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
StackingC 0,962474 0,040323
Stacking 0,99317 0,013978

Tabela 5.60: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogeneos de tamanho dez
para o conjunto de dados de câncer.

Portanto, novamente foi possível encontrar uma similaridade entre a diversidade e o

uso de pesos. Já que o algoritmo que apresentou a menor diversidade foi o algoritmo que

apresentou o maior beneficio.

HETEROGÊNEOS TAMANHO 5 X HETEROGÊNEOS TAMANHO 10

Para verificar qual foi o tamanho de algoritmos heterogêneosque apresentou melhor

desempenho com a utilização de pesos, será apresentado na Figura 5.35 os melhores re-

sultados obtidos de acordo com o tipo (StackingCe Stacking) e tamanho (5 e 10) dos

algoritmos heterogêneos. De acordo com essa figura, os SMC´sde tamanho 5 foram me-

lhores que os de tamanho 10. Ou seja, os SMC´s de tamanho 5 apresentaram um maior

beneficio com o uso de pesos do que os de tamanho 10.

Ainda pode ser observado que os melhores resultados foram obtidos com a utilização

dos pesos dinâmicos baseados em recompensa ou punição, sendo o melhor desempenho

obtido pelo algoritmoStackingCde tamanho 5 utilizando a metodologiaRPM.

PESOS HETEROGÊNEOS DE TAMANHO 15

Na Tabela 5.61 são apresentados os resultados das execuçõesutilizando pesos dos al-

goritmos heterogêneos de tamanho igual a quinze para o conjunto de câncer. Os valores

em negrito nessa tabela determinam os valores dos experimentos sem e com a utilização

de pesos que apresentaram melhor desempenho que os resultados dos algoritmos executa-

dos individualmente, de acordo com a taxa de acurácia. A partir desses resultados, se pode

concluir que, apenas com a execução do algoritmoStackingCutilizando a metodologia

votação foi possível obter um desempenho maior do que o individual.

De acordo com o teste estatístico apresentado porp1na Tabela 5.61, apenas os experi-

mentos utilizando o algoritmoStackingCfoi possível afirmar que os melhores resultados



5. Resultados dos Experimentos 136

Figura 5.35: Desempenho dos algoritmos heterogeneos que apresentaram melhores resul-
tados com a utilização de pesos para o conjunto de câncer.

utilizando pesos são estatisticamente melhores que os resultados sem pesos. Na linhap2

apenas os experimentos utilizando o algoritmoStackingCcom média geométrica e o algo-

ritmo Stackingcom votação não foi possível comprovar que o resultado do experimento

SPfoi estatisticamente melhor que o pior resultado utilizando pesos.

Como apenas o algoritmoStackingCapresentou um experimento com desempenho

melhor do que o experimento individual, lógico que foi o algoritmo que mais se beneficiou

com o uso de pesos. Sendo o pesoRPM o que apresentou o melhor desempenho. Dessa

forma, não será necessário apresentar a tabela de diferenças e a figura de comparação de

pesos.

DIVERSIDADE HETEROGÊNEOS TAMANHO 15

Na Tabela 5.62 é possivel visualizar os valores encontradospelas medidas de diversi-

dade para o conjunto de câncer, utilizando algoritmos heterogêneos de tamanho quinze.

Pode ser visto a partir dessa tabela, que algoritmo que apresentou a menor diversidade, de

acordo com a medidaQ, foi o StackingC, enquanto que a medidaD acusou o algoritmo

Stackingcomo a menor diversidade.

Portanto, novamente a medidaQ encontrou um padrão, onde o algoritmo que apre-

sentou a menor diversidade foi o algoritmo que mais se beneficiou com o uso de pesos.
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Resultados dos Experimentos Heterogêneos com a Utilizaçãode Pesos
Tamanho 15 - Conjunto de Câncer

Alg. Ind Soma MédiaGeométrica Votação
SP 97,02± 0,168 95,81± 0,201 97,18± 0,164
IR 97,02± 0,167 97,34± 0,159 96,77± 0,175

MD 97,02± 0,167 97,26± 0,162 96,53± 0,181
RPI 97,10± 0,165 95,81± 0,201 97,26± 0,162

StackingC 97,36± 0,077 RPM 97,34± 0,159 95,81± 0,201 97,42± 0,157
DistMI 96,37± 0,184 95,81± 0,201 97,10± 0,165
DistMM 96,37± 0,184 95,81± 0,201 97,10± 0,165

p1 3,36102E-31 7,3647E-129 2,69027E-21
p2 2,77125E-66 0,5 1,285E-67

SP 97,18± 0,164 97,18± 0,164 97,10± 0,166
IR 97,18± 0,164 97,18± 0,164 97,10± 0,166

MD 97,02± 0,169 97,10± 0,167 97,10± 0,166
RPI 97,18± 0,164 97,18± 0,164 97,10± 0,166

Stacking 97,34± 0,287 RPM 97,18± 0,164 97,18± 0,164 97,10± 0,166
DistMI 96,53± 0,182 97,10± 0,166 97,10± 0,166
DistMM 96,53± 0,182 97,10± 0,166 97,10± 0,166

p1 0,5 0,5 0,5
p2 2,05537E-67 0,000382991 0,5

Tabela 5.61: Resultados obtidos pelas execuções dos algoritmos heterogêneos de tamanho
quinze sem e com a utilização de pesos para o conjunto de dadosde câncer.

Medidas de diversidade - Algoritmos Heterogêneos
Tamanho 15 - Conjunto de Câncer

Alg. Q D
StackingC 0,993733 0,02043
Stacking 0,992342 0,019355

Tabela 5.62: Medidas de diversidade para os algoritmos heterogeneos de tamanho quinze
para o conjunto de dados de câncer.

5.6 Análise dos Resultados

Nesta seção, será feita a análise dos resultados obtidos, ouseja, será apresentado um

resumo das principais comparações realizadas neste trabalho. Primeiramente, serão apre-

sentados os beneficios que foram obtidos com os experimentosutilizando pesos, mostra-

dos anteriormente, agora todos reunidos na Tabela 5.63. Esses benefícios serão apresen-

tados apenas para os conjuntos de proteínas e câncer, já que para o conjunto de partículas

não foi obtido praticamente nenhum benefício com o uso de pesos. É importante verificar

esse benefício para analisar se há uma relação entre o uso dospesos com a diversidade em

cada SMC. Pode ser observado nesta tabela que para o conjuntode câncer não foi obtido

benefício com o uso de pesos para os experimentos utilizandoos algoritmosStackingCe

Stackingde tamanho 10 e 15, respectivamente.

A Tabela 5.64 apresenta as principais comparações e as conclusões obtidas a partir

das comparações realizadas para todos os conjuntos de dadosanalisados. As três primei-

ras comparações dessa tabela, descrevem as comparações queforam realizadas para os
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Benefício uso Pesos
Conjunto de Proteínas Conjunto Câncer

Alg. Benefício
Adaboost 10 0,64 0,54
Adaboost 100 0,63 0,66
Bagging 10 0,83 0,45
Bagging 100 1,08 0,36

StackingC Homo 4,3 0,21
StackingC Hete Tam 5 2,53 0,54
StackingC Hete Tam 10 3,98 –
StackingC Hete Tam 5 2,91 0,06

Stacking Homo 2,53 0,20
Stacking Hete Tam 5 3,28 0,32
Stacking Hete Tam 10 4,04 0,08
Stacking Hete Tam 15 2,1 –

Tabela 5.63: Benefício do uso dos pesos para o conjunto de proteínas e câncer.

algoritmos homogêneosAdabooste Bagging.

Pode ser observado a partir dessas comparações que os algoritmo homogêneos com

cem iterações apresentaram melhores desempenhos que os algoritmos com menos itera-

ções para os conjuntos de proteínas e partículas, enquanto que para o conjunto de câncer,

apenas o experimento com o algoritmoBaggingfoi melhor com uma quantidade maior de

iterações (comparações 1 e 2). Para os experimentos que apresentaram melhores resulta-

dos com 100 iterações do que com 10, isso já era esperado, poisuma iteração significa que

foi utilizado um classificador, desse modo, cem iterações significa que foram utilizados

cem classificadores, apresentando assim uma quantidade maior de "opiniões". Entretanto,

para o conjunto de câncer utilizando o algoritmoAdaboostos melhores resultados foram

obtidos com 10 iterações. Isso talvez se deva ao fato desse algoritmo com esse conjunto

de dados apresentar uma queda no desempenho com um número maior de classificadores.

Ainda para essas comparações, entre esses dois algoritmos homogêneos o que apresentou

o melhor desempenho (taxa de acurácia), foi o algoritmoAdaboostcom cem iterações

para proteínas e oBaggingcom cem iterações para partículas e câncer (3). O melhor de-

sempenho obtido peloAdaboostpara o conjunto de proteínas, já era esperado, pois esse

conjunto apresenta padrões mais difíceis de serem classificados.

Para os algoritmos homogêneos de tamanho 5, foram realizadas comparações para

verificar qual foi o melhor algoritmo que desempenhou o papelde meta-classificador para

ambos os algoritmo homogêneos de tamanho 5 (StackingCe Stacking). Nesse caso foi o

SMO para proteínas e MLP para partículas, enquanto que para oconjunto de câncer para

o algoritmoStackingChouve um empate, ou seja, os dois algoritmos meta-classificadores

apresentaram os mesmos resultados e para oStackingfoi o algoritmo SMO (4 e 5). Além

dessa comparação, ainda foi visto que o algoritmo homogêneode tamanho 5 que apresen-
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tou o melhor desempenho foi o algoritmoStackingpara proteínas e câncer, eStackingC

para partítulas (6).

Para o conjunto de proteínas o algoritmoStackingapresentou melhores desempenhos

que o outro algoritmo heterogêneo, nas comparações utilizando cinco, dez e quinze al-

goritmos base (8, 11 e 15), e ainda o algoritmo que se beneficiou mais com o aumento

da quantidade de classificadores foi o algoritmoStacking(13). Ao contrário aconteceu

com o conjunto de dados de partículas, pois o algoritmoStackingCapresentou melhores

resultados para os tamanhos cinco e dez, enquanto o algoritmo Stackingfoi melhor com

quinze algoritmos base. Como não houve melhoras no desempenho com o aumento da

quantidade de classificadores base não houve um algoritmo que se beneficiou mais com

este aumento. Para o conjunto de câncer o algoritmoStackingCfoi melhor com 5 classi-

ficadores base, enquanto que o algoritmoStackingfoi melhor com 10 e 15 classificadores

base.

Ainda pode ser visto na comparação 9 que os algoritmos heterogêneos tamanho 5

apresentaram melhores desempenhos que os algoritmo homogêneos de mesmo tamanho

para todos os conjuntos de dados.

Para o conjunto de proteínas pode ser visto na comparação 12,que a quantidade de

classificadores base influenciou no desempenho dos algoritmos, isso é constatado pois

foram obtidos melhores desempenhos com a utilização de dez classificadores base ao

invés de cinco, e também na comparação 16, onde a quantidade de quinze classificadores

apresentou melhores resultados que a utilização de dez classificadores. Ao contrário foi

para o conjunto de partículas, onde nessas comparações o algoritmo que tinha a menor

quantidade de classificadores base apresentou melhor desempenho. Para o conjunto de

câncer o melhor desempenho foi obtido com a utilização de umaquantidade maior de

classificadores base (16).

Uma das comparações mais importantes neste trabalho é entreos algoritmos homo-

gêneos e heterogêneo (17). Nessa comparação, foi observadoque para os conjuntos de

proteínas e partículas os melhores desempenhos foram obtidos pelos algoritmos hetero-

gênos, diferente do conjunto de câncer que foi os experimentos utilizando os algoritmos

homogêneos.

Também foram realizadas diversas comparações com os experimentos utilizando pe-

sos. Foi observado que a utilização de pesos conseguiu aumentar o desempenho dos

algoritmos tanto homogêneos como heterogêneos para os conjuntos de proteínas e cân-

cer. Para o conjunto de partículas, apenas com a utilização dos algoritmos homogêneos

AdaboosteBaggingque foram obtidas melhores desempenhos com a utilização de pesos.

Para os algoritmos homogêneosAdabooste Baggingo melhor resultado para o con-
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junto de proteínas foi com o experimento utilizando o algoritmo Adaboost, para o con-

junto de partículas foi o algoritmoBagginge para o conjunto de câncer foi o algoritmo

Bagging(18). Para os dois primeiros conjuntos o algoritmoBaggingcom cem iterações

foi o que mais se beneficiou com o uso de pesos, ao contrário foipara o conjunto de

câncer onde o algoritmo que mais se beneficiou foi oAdaboost(19).

Como mencionado anteriormente, para o conjunto de proteínas e de câncer, os al-

goritmos heterogêneos apresentaram uma melhora no desempenho com o uso de pesos,

diferentemente do que aconteceu para o conjunto de partículas, onde os melhores de-

sempenhos foram obtidos sem a utilização de pesos (SP). Isso pode ser explicado, pelo

motivo do conjunto apresentar padrões de fácil classificação, desse modo, um aumento na

quantidade de classificadores e "opiniões" pode piorar o desempenho do sistema.

Para os SMC’s de tamanho 5, 10 e 15 e para o conjunto de proteínas, pode ser visto

que na maioria dos casos o peso que influenciou mais o melhor resultado foi o peso di-

nâmico (26, 30 e 34), e para o experimentos 23 o peso estático foi o que influenciou

melhor desempenho obtido pela utilização dos SMC’s homogêneos de tamanho 5. Para

esses mesmos SMC’s só que para o conjunto de câncer também foram obtidos melhores

desempenhos com a utilização dos pesos dinâmicos em comparação com os pesos estáti-

cos (23, 30 e 34), e para o experimento 26 o peso estático foi o que influenciou o melhor

desempenho obtido pelo experimento utilizando os SMC’s heterogêneos de tamanho 5.

As comparação realizadas entre os algoritmosStackingCeStackingpara o conjunto de

proteínas, indicaram melhores desempenhos obtidos pelo algoritmo Stackingutilizando

os SMC’s homogêneos de tamanho 5 e heterogêneos de tamanho 5 e10 (21, 24 e 28).

Apenas com a utilização de 15 classificadores base que o algoritmo StackingCfoi melhor

que o algoritmoStacking(32). Realizando essas mesmas comparações para o conjunto de

câncer, para os experimentos utilizando o SMC homogêneo de tamanho 5 e heterogêneo

de tamanho 10 o algoritmoStackingfoi melhor que o algoritmoStackingC(21 e 28). Para

as comparações 24 e 32 o algoritmoStackingCfoi melhor que o algoritmoStacking.

A Tabela 5.65 mostra os experimentos que apresentaram as maiores diversidades e os

benefícios obtidos com a utilização de pesos. Essa tabela é importante pois, a partir dela,

é possivel constatar se houve alguma relação entre a diversidade e a utilização de pesos.

De acordo com os resultados apresentados nessa tabela, pode-se concluir que, para

os algoritmos homogêneosAdabooste Bagging, foi observado que quanto maior a quan-

tidade de iterações, maior é seu desempenho (taxa de curácia). E foi observado que o

algoritmo que apresentou a maior diversidade (Baggingcom cem iterações) apresentou

também o maior benefício com a utilização de pesos.

Pode ser observado também que para os algoritmos de tamanho 5, os experimentos
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Resultados das Comparações
Proteínas Partículas Câncer

Algoritmos Homogêneos (Adaboost e Bagging)
Comparações Resultado Comparação

1 Adaboost 10 X Adaboost 100 Adaboost 100 Adaboost 100 Adaboost 10
2 Bagging 10 X Bagging 100 Bagging 100 Bagging 100 Bagging 100
3 Adaboost X Bagging Adaboost Bagging Bagging

Algoritmos Homogêneos - Tamanho 5
Comparações Resultado Comparação

4 Melhor Meta - StackingC SMO MLP SMO/MLP
5 Melhor Meta - Stacking SMO MLP SMO
6 StackingC X Stacking Stacking StackingC Stacking

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 5
Comparações Resultado Comparação

7 Melhor Experimento 5-Hete-3 5-Hete-2 5-Hete-5
8 StackingC X Stacking Stacking StackingC StackingC

Algoritmos Homogêneos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5
Comparações Resultado Comparação

9 Homogêneo Tam 5 X Heterogêno Tam 5 Diferentes Tipos Diferentes Tipos Diferentes Tipos

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 10
Comparações Resultado Comparação

10 Melhor Experimento 10-Hete-4 10-Hete-2 10-Hete-4
11 StackingC X Stacking Stacking StackingC Stacking
12 Tamanho 10 X Tamanho 5 Tam 10 Tam 5 Tam 5
13 Algoritmo se Beneficiou (Aumento de Tam) Stacking —- —-

Algoritmos Heterogêneos - Tamanho 15
Comparações Resultado Comparação

14 Melhor Experimento 15-Hete-4 15-Hete3 15-Hete-4
15 StackingC X Stacking Stacking Stacking Stacking
16 Tamanho 15 X Tamanho 10 Tam 15 Tam 10 Tam 15

Algoritmos Homogêneos 10 Iterações X Heterogêneos Tam 10
Comparações Resultado Comparação

17 Homogêneos X Heterogêneos Heterogêneos Heterogêneos Homogêneos

Pesos - Homogêneos (Adaboost e Bagging)
Comparações Resultado Comparação

18 Melhor Algoritmo Adaboost 100 Bagging 100 Bagging 100
19 Algoritmo se Beneficiou (Peso) Bagging 100 Bagging 100 Adaboost 100
20 Peso que mais influenciou Dinâmico (RPM) Dinâmico (Dist) Dinâmico (RPM)

Pesos - Homogêneos - Tamanho 5
Comparações Resultado Comparação

21 Melhor Algoritmo Stacking SP Stacking
22 Algoritmo se Beneficiou (Peso) StackingC SP StackingC
23 Peso que mais influenciou Estático (MD) SP Dinâmico (RPM)

Pesos - Heterogêneo - Tamanho 5
Comparações Resultado Comparação

24 Melhor Algoritmo Stacking SP StackingC
25 Algoritmo se Beneficiou (Peso) Stacking SP StackingC
26 Peso que mais influenciou Dinâmico (RPI) SP Estático (IR)

Pesos - Homogênos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5
Comparações Resultado Comparação

27 Homogênos Tam 5 X Heterogêneos Tam 5 Diferentes Tipos SP Diferentes Tipos

Pesos - Heterogêneo - Tamanho 10
Comparações Resultado Comparação

28 Melhor Algoritmo Stacking SP Stacking
29 Algoritmo se Beneficiou (Peso) Stacking SP Stacking
30 Peso que mais influenciou Dinâmico (RPI) SP Dinâmico (RPM)
31 Tamanho 10 X Tamanho 5 Tamanho 10 SP Tamanho 5

Pesos - Heterogêneo - Tamanho 15
Comparações Resultado Comparação

32 Melhor Algoritmo StackingC SP StackingC
33 Algoritmo se Beneficiou (Peso) StackingC SP StackingC
34 Peso que mais influenciou Dinâmico (Dist) SP Dinâmico (RPM)

Tabela 5.64: Principais comparações e resultados obtidos para os conjuntos de dados.
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que apresentaram uma diversidade maior também apresentaram um maior benefício com

o uso de pesos. Enquanto que os experimentos utilizando os algoritmos heterogêneos de

tamanho 10 e 15 que apresentaram uma maior diversidade apresentaram um menor bene-

fício. Dessa forma, a relação encontrada entre a diversidade e a utilização de pesos é que

os SMC’s que apresentaram uma quantidade menor de classificadores base e que apresen-

taram uma maior diversidade tiveram um maior benefício com ouso de pesos. Enquanto

que os SMC’s com uma quantidade maior de classificadores basee que apresentaram uma

maior diversidade tiveram um menor benefício.

Diversidade e Benefício nos SMC’s
Conjunto de Proteínas

Tipos de Algoritmos Maior Diversidade Benefício
Homogêneos Bagging 100 Maior Benefício

Homogêneos Tam 5 StackingC Maior Benefício
Heterogêneos Tam 5 Stacking Maior Benefício
Heterogêneos Tam 10 StackingC Menor Benefício
Heterogêneos Tam 15 Stacking Menor Benefício

Tabela 5.65: Comparações entre diversidades e benefícios para o conjunto de proteínas.

Para o outro conjunto onde houve um benefício com o uso de pesos (conjunto de

câncer) a Tabela 5.66 foi construida. Pode ser observado nesta tabela que todos os ex-

perimentos que apresentaram uma menor diversidade apresentaram tiveram uma menor

influência (benefício) com o uso de pesos. Dessa forma, pode ser constatado que para

esse conjunto de dados foi comprovado uma relação entre diversidade e uso de pesos.

Diversidade e Benefício nos SMC’s
Conjunto de Câncer

Tipos de Algoritmos Menor Diversidade Benefício

Homogêneos Adaboost 100 Menor Benefício
Homogêneos Tam 5 StackingC Menor Benefício
Heterogêneos Tam 5 StackingC Menor Benefício
Heterogêneos Tam 10 Stacking Menor Benefício
Heterogêneos Tam 15 StackingC Menor Benefício

Tabela 5.66: Comparações entre diversidades e benefícios para o conjunto de câncer.



Capítulo 6

Considerações Finais

Neste trabalho foram realizados experimentos práticos em três conjuntos de dados com

características diferentes, onde um conjunto descreve as propriedades de determinadas

proteínas, outro descreve características obtidas a partir de imagens de um determinado

vírus e uma terceira base que descreve imagens digitalizadas da massa do seio e as ca-

racterísticas do núcleo celular presente na imagem. Os experimentos foram realizados

utilizando algoritmos de AM que serviram como classificadores base em sistemas multi-

classificadores homogêneos e heterogêneos. Os algoritmos de AM utilizados foram: a

Árvore de Decisão, o KNN, as redes neurais MLP, o Naive Bayes eo SVM. Os siste-

mas multi-classificadores homogêneos foram oAdaboost, Bagging, StackingCeStacking,

sendo estes dois últimos também utilizados como SMC’s heterogêneos.

Os algoritmos homogêneosAdaboosteBaggingforam executados utilizando diferen-

tes valores (10 e 100) para seu parâmetro ’numIterations’ (Número de Iterações). Essa

variação na quantidade de iterações foi feita com intuíto deverificar se a quantidade de

iterações influencia nos desempenhos dos SMC’s. Os outros algoritmos homogêneos fo-

ram executados com cinco classificadores base, ou seja, de tamanho 5, com dois tipos de

algoritmos desempenhando o papel de meta-classificador o algoritmo MLP e o SMO.

Nos SMC’s heterogêneosStackingCe Stackingtambém foram utilizados dois algo-

ritmos diferentes para desempenhar o papel de meta-classificador, o algoritmo MLP e o

SMO. A utilização de dois tipos de algoritmos para meta-classificador foi com intuíto

de verificar se há grande diferença no uso de diferentes tiposde meta-classificadores e

qual foi o que apresentou o melhor desempenho. Ainda foram realizadas execuções com

diferentes quantidades de algoritmos base (cinco, dez e quinze), para verificar se a quan-

tidade de classificadores base influencia no desempenho do sistema multi-classificador.

Além disso, para atingir um dos objetivos deste trabalho, foram implementadas duas me-

todologias de medir a diversidade em SMC’s, denominadas de Qestatístico e medida de
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desacordo. Essas medidas foram usadas para medir a diferença que é obtida entre os

resultados dos classificadores em um SMC.

Portanto, ao realizar comparações com os resultados obtidos pelos algoritmos homo-

gêneosAdabooste Baggingem relação aos algoritmos base executados individualmente,

foi observado que os melhores desempenhos foram obtidos coma utilização destes algo-

ritmos homogêneos. Para analisar se a quantidade de iterações aumentou o desempenho

desses algoritmos, foram realizadas comparações com os resultados obtidos utilizando

dez e cem iterações, dessa forma foi constatado que para os conjuntos de proteínas e

partículas ambos os algoritmos apresentaram melhores desempenhos utilizando 100 ite-

rações. Ao contrário aconteceu para o conjunto de câncer onde apenas o algoritmoBag-

gingapresentou melhores desempenhos utilizando 100 iterações. Ainda foram realizadas

comparações para verificar qual desses algoritmos apresentou, de uma maneira geral, os

melhores desempenhos. Dessa forma, foi constatado que o algoritmo Baggingapresen-

tou melhor desempenho em conjuntos de dados com uma quantidade menor de classe em

comparação ao algoritmoAdaboost. Isso quer dizer, que para o conjunto de proteínas o

algoritmo com melhor desempenho foi oAdaboostenquanto que para os outros conjuntos

foi o algoritmoBagging.

Para os outros algoritmos homogêneosStackingeStackingCforam realizadas diversas

comparações. A primeira comparação foi verificar qual o algoritmo desempenhou melhor

a função de meta-classificador, e de acordo com estas comparações não foi possível as-

sinalar o melhor meta-classificador. Pois para o conjunto deproteínas foi o algoritmo

SMO e para o de partículas foi o algoritmo MLP e para o conjuntode câncer foi ambos os

algoritmos. Em seguida foram comparados os dois algoritmoshomogêneos de tamanho 5

com o intuíto de verificar qual foi o melhor algoritmo. Com o resultado dessa compara-

ção foi observado que para os conjuntos de proteínas e câncero algoritmo que apresentou

o melhor desemepenho foi oStackinge para o conjunto de partículas foi o algoritmo

StackingC.

Foram realizadas comparações utilizando os algoritmos heterogêneos de tamanho 5

com os homogêneos de mesmo tamanho, e foi observado que para todos os conjuntos de

dados os melhores desempenhos foram obtidos utilizando diferentes classificadores base.

Uma outra comparação que deve ser ressaltada é a relação dos tamanhos dos algoritmos

heterogêneos. Isso quer dizer, se a quantidade de classificadores base influencia no de-

sempenho do sistema. Dessa forma, foi observado que para os conjuntos de proteínas e

câncer uma quantidade maior de classificadores base (15) apresentou melhor resultado

que uma quantidade menor, ao contrário aconteceu para o conjunto de partículas, onde

uma quantidade menor de classificadores base (5) apresentoumelhor resultado que uma

quantidade maior.
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Os algoritmos heterogêneos de tamanho 10 também foram comparados com os algo-

ritmos homogêneos de 10 iterações, e dessa forma, foi comprovado para o conjunto de

proteínas e partículas que os algoritmos heterogêneos apresentaram melhores resultados,

enquanto que para o conjunto de câncer foi o algoritmo homogêneo.

Com os resultados obtidos por todos os experimentos realizados, foram implemen-

tados SMC’s utilizando metodologias de combinação linear (soma, média geométrica e

votação) juntamente com metodologias de pesos estáticos e dinâmicos baseados na dis-

tância entre dois padrões e baseados em uma metodologia de recompensa ou punição para

o classificador. O uso desses pesos teve como objetivo obter um aumento no desempe-

nho dos SMC’s, assim como verificar se há alguma relação do benefício, que cada SMC

recebe com a utilização de pesos, com a diversidade deste SMC.

Primeiramente, analisando o desempenho obtido pelos SMC’shomogêneosAdaboost

e Baggingutilizando pesos, pode ser observado que para o conjunto de proteínas e de

câncer, foi comprovado com testes estatísticos que estes resultados sofreram um aumento

no desempenho em relação aos resultados individuais e aos resultados sem a utilização de

pesos.

Ainda foi visto que o algoritmo que mais se beneficiou com o usode pesos foi o

algoritmoBaggingcom cem iterações para o conjunto de proteínas, e para o conjunto

de câncer foi o algoritmoAdaboostcom a mesma quantidade de iterações. E para ve-

rificar se há alguma relação com a diversidade o algoritmoBagging, para o conjunto de

proteínas, apresentou a maior diversidade enquanto que oAdaboost, para o conjunto de

câncer, apresentou a menor diversidade. Os pesos que mais beneficiaram os algoritmos

que apresentaram os melhores resultados para ambos os conjuntos de dados foram os

pesos dinâmicos, mais especificamente o peso baseado em recompensa ou puniçãoRPM.

Diferentemente foi para o conjunto de partículas, onde foi comprovado por testes estatísti-

cos que o uso de pesos, em apenas alguns casos, melhorou o desempenho em comparação

com os experimentos individuais, porém, em comparação com os experimentos sem a uti-

lização de pesos a melhora não foi obtida. A análise realizada para saber qual o algoritmo

que mais se beneficiou com o uso dos pesos mostrou que os algoritmos se beneficiaram

pouco em comparação com o benefício obtido para os conjuntosde proteínas e de câncer.

Para o conjunto de partículas o algoritmo que mais se beneficiou foi o Baggingcom cem

iterações, e o peso que mais influenciou o sistema com melhor desempenho foi o peso

baseado na distância.

De uma maneira geral, a utilização de pesos nos sistemas homogêneos de tamanho 5

e heterogêneos de diversos tamanhos para os conjuntos de proteínas e de câncer apresen-

taram melhores desempenhos, que foram comprovados estatisticamente em comparação

com os desempenhos obtidos pelos experimentos individuaise pelos SMC’s sem a utiliza-
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ção de pesos. O oposto aconteceu para o conjunto de partículas, onde o uso de pesos não

acarretou nenhum melhor desempenho em comparação com os experimentos individuais.

O algoritmo heterogêneo que obteve uma maior quantidade de melhores desempenhos

para o conjunto de proteínas foi o algoritmoStacking, e o peso que mais influênciou este

algoritmo foi o peso dinâmicoRPI. Para o conjunto de câncer foi o algoritmoStackingCe

o peso que mais beneficíou foi o peso dinâmico RPM, apesar que para o SMC heterogêneo

de tamanho 5 foi o peso estático IR.

Uma observação que deve ser feita é que, para o conjunto de proteínas, o algoritmo

que obteve os maiores benefícios para os SMC’s heterogêneosde tamanho 10 e 15, tam-

bém foram os algoritmos que apresentaram as menores diversidades, enquanto que para

os SMC’s de tamanho 5, tanto heterogêneo quanto homogêneo, epara os homogêneos de

5 e 10 iterações os algoritmos que apresentaram os maiores benefícios também apresen-

taram as maiores diversidades. Para o conjunto de câncer, todos os SMC’s, tanto hetero-

gêneos quanto homogêneos apresentaram uma relação de que o algoritmo que apresentou

o menor benefíco também apresentou a menor diversidade. Ao contrário aconteceu para

o conjunto de partículas, onde como não houve benefício com ouso de pesos não foi

necessário realizar esta comparação.

Portanto, um dos objetivos que era o de utilizar metodologias de pesos para tentar

aumentar o desempenho dos SMC’s, foi obtido apenas para os conjunto de proteínas e de

câncer, ao contrário do que aconteceu com o conjunto de partículas. Isso talvez se deva

ao fato, dos conjuntos de proteínas e de câncer apresentarempadrões mais difíceis de se

classificar, enquanto que no conjunto de partículas os padrões conseguem expressar mais

facilmente a classe à qual pertencem. O outro objetivo do trabalho, que era o de verificar

se há alguma relação entre o uso de pesos nos SMC’s com sua diversidade foi constatado

que há uma relação, principalmente para o conjunto de cânceronde foi comprovado que

os SMC’s que apresentaram as menores diversidades apresentaram os menores benefí-

cios. Já para o conjunto de proteínas a relação encontrada foi que os SMC’s com uma

quantidade maior de classificadores base que apresentaram as maiores diversidades tam-

bém apresentaram os menores benefícios, enquanto que os SMC’s de tamanho 5 e com

10 e 100 iterações que apresentaram as maiores diversidadestambém apresentaram os

maiores benefícios. Dessa forma, foi possível encontrar uma relação entre a diversidade

dos SMC’s com o benefício que cada um recebe com o uso de pesos.

6.1 Trabalhos Futuros

A análise realizada neste trabalho ainda pode ser bastante expandida. Desta maneira,

alguns dos trabalhos futuros possíveis podem ser vistos a seguir.
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• Utilizar outros tipos de conjuntos de dados:

– Os conjuntos utilizados apresentam quantidades de padrõesdesbalanceados

em relação às classses, desta forma, é interessante realizar o procedimento

explicado nesta dissertação para conjunto balanceados.

– Utilizar conjuntos de dados mais complexos, ou seja, verificar se o desempe-

nho utilizando pesos consegue obter bons resultados em conjuntos com dados

faltosos ou dados com bastante ruído ou os dois problemas em um mesmo

conjunto.

– Os conjuntos utilizados apresentaram 18 e 126 atributos, é interessante veri-

ficar o desempenho dos pesos com conjuntos que apresentem menos que 18

atributos e mais que 126 atributos.

– Um outro experimento que é interessante realizar consiste na utilização de

conjuntos com grande número de classes, neste trabalho o máximo utilizado

foram cinco classes.

• Existem diversas metodologias de se calcular as medidas de diversidade, desse

modo, é interessante utilizar outras medidas de diversidade;

• Neste trabalho foram aplicados três métodos de combinação,sabendo que existem

várias metodologias de realizar a combinação dos resultados obtidos pelos classifi-

cadores base, é interessante pesquisar e utilizar outros métodos de combinação;

• Foram utilizados apenas dois algoritmos de multi-classificação homogêneos e he-

terogêneos, dessa forma, é possível ainda implementar outros algoritmos do tipo

homogêneo e heterogêneo;

• Pesquisar outras formas de realizar o cálculo e de se implementar os pesos estáticos

e dinâmicos nos SMC’s;

• Foram utilizados apenas cinco configurações diferentes para os classificadores base

assim como cinco tipos de algoritmos de AM, sabe-se que existem dezenas de algo-

ritmos diferentes, dessa forma, é interessante implementar outras técnicas de AM

com características diferentes das utilizadas neste trabalho;

• Os experimentos utilizando os algoritmos homogêneos foramrealizados com dez e

cem iterações, sendo constatado que os experimentos com cemiterações obteram

desempenhos melhores, dessa forma, é interessante analisar estes algoritmos com

uma quantidade maior de iterações;

• Os SMC heterogêneos foram executados com no máximo 15 algoritmos base, dessa

forma, utilizar uma quantidade e uma variedade maior de algoritmos base;
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Apêndice

A.1 Configuração dos Algoritmos Individuais

Como mencionado anteriormente, foram realizados experimentos com cinco configura-

ções diferentes de cinco tipos de algoritmos de AM. Cada configuração proposta foi utili-

zada como algoritmo base para os SMC. As configurações de cadaalgoritmo base, com os

valores dos parâmetros, que foram executados nos conjuntosde dados, podem ser vistas

na Tabela A.1.

Para o algoritmo Árvore de Decisão (AD) os parâmetros que tiveram seus valores

modificados foram:ConfidenceFactor(é usado para a poda, valores pequenos acarretam

uma maior poda),Unpruned(se a poda será executada ou não) eReducedErrorPruning

(é usado para reduzir o erro que pode haver durante a poda da árvore). O algoritmo

KNN teve apenas o parâmetro K modificado, onde esse parâmetrodescreve o número de

vizinhos mais próximos. Para o algoritmo MLP os parâmetros modificados foram:Lear-

ningRate(uma taxa de aprendizado muito baixa torna o aprendizado da rede muito lento,

ao passo que uma taxa de aprendizado muito alta provoca oscilações no treinamento e

impede a convergência do processo de aprendizado) eMomentum(aumenta a velocidade

de treinamento da rede neural e reduz o perigo de instabilidade.). Os parâmetros do algo-

ritmo Naive Bayes que foram modificados são:KernelEstimator(utiliza a estimação de

Kernelao invés de uma distribução normal para atributos numéricos), UseSupervisedDis-

cretization(converter atributos numéricos para nominais) e Debug (apresenta informações

adicionais na saída). Para o algoritmo SVM os parâmetros foram: C (aumentando o va-

lor do parâmetro aumenta o espaço de hipótese) eExponent(é o expoente para o kernel

polinomial).
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Alg. Parâmetro Valor
AD 1 ConfidenceFactor 0,25

Unpruned false
ReducedErrorPruning false

AD 2 ConfidenceFactor 0,25
Unpruned true

ReducedErrorPruning false
AD 3 ConfidenceFactor 0,25

Unpruned false
ReducedErrorPruning true

AD 4 ConfidenceFactor 0,1
Unpruned false

ReducedErrorPruning false
AD 5 ConfidenceFactor 0,4

Unpruned false
ReducedErrorPruning false

KNN 1 K 1
KNN 2 K 3
KNN 3 K 7
KNN 4 K 9
KNN 5 K 15

MLP 1 LearningRate 0,3
Momentum 0,2

MLP 2 LearningRate 0,2
Momentum 0,2

MLP 3 LearningRate 0,1
Momentum 0,2

MLP 4 LearningRate 0,3
Momentum 0,3

MLP 5 LearningRate 0,2
Momentum 0,3

Alg. Parâmetro Valor
Naive 1 KernelEstimator false

UseSupervisedDiscretization false
Debug false

Naive 2 KernelEstimator true
UseSupervisedDiscretization false

Debug false
Naive 3 KernelEstimator false

UseSupervisedDiscretization true
Debug false

Naive 4 KernelEstimator true
UseSupervisedDiscretization false

Debug true

Naive 5 KernelEstimator false
UseSupervisedDiscretization true

Debug true
SVM 1 C 1

Exponent 1
SVM 2 C 1

Exponent 2
SVM 3 C 2

Exponent 2
SVM 4 C 2

Exponent 1
SVM 5 C 3

Exponent 3

Tabela A.1: Configurações dos algoritmos de AM que foram utilizados tanto como algo-
ritmos base quanto executados individualmente.
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B.1 Tipos de Algoritmos de AM nos SMC’s Heterogênos

Neste capítulo, serão apresentados os tipos de algoritmos base que foram utilizados nos

algoritmos heterogêneos de diferentes tamanhos. Na TabelaB.1 a primeira coluna des-

creve a nomenclatura do experimento heterogêneo e na segunda coluna é apresentado a

referência do algoritmo base que foi utilizado. De acordo com essa referência é possível

verificar no Apêndice A a configuração dos parâmetros do algoritmo base utilizado. As

escolhas dos tipos de algoritmos base para compor os SMC’s foram baseadas nos desem-

penhos obtidos pelos mesmos nas execuções individuais.
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Algoritmos Heterogêneos

Nomenclatura Algoritmos Base
5-Hete-2 Naive 3, MLP 1, MLP 3, MLP 4, MLP 5
5-Hete-3 AD 4, Naive 3, MLP 1, MLP 3, MLP 4
5-Hete-4 AD 4, Naive 3, KNN 1, MLP 1, MLP 4
5-Hete-5 AD 4, Naive 3, KNN 1, MLP 4, SVM 1

10-Hete-2 AD 1, AD 4, AD 5, Naive 1, Naive 2, Naive 3,
MLP 1, MLP 3, MLP 4, MLP 5

10-Hete-3 AD 1, AD 4, AD 5, Naive 1, Naive 2, Naive 3,
MLP 1, MLP 3, MLP 4, MLP 5

10-Hete-4 AD 4, AD 5, KNN 1, KNN 2, Naive 1, Naive 3,
MLP 1, MLP 3, MLP 4, MLP 5

10-Hete-5 AD 4, AD 5, KNN 1, KNN 2, Naive 1, Naive 3,
MLP 1, MLP 4, SVM 1, SVM 4

15-Hete-3 AD 1, AD 2, AD 3, AD 4, AD 5, KNN 1, KNN 2, KNN 3, KNN 4, KNN 5,
MLP 1, MLP 2, MLP 3, MLP 4, MLP 5

15-Hete-4 AD 1, AD 3, AD 4, AD 5, KNN 1, KNN 2, KNN 3, KNN 5,
Naive 1, Naive 2, Naive 3, MLP 1, MLP 3, MLP 4, MLP 5

15-Hete-5 AD 1, AD 4, AD 5, KNN 1, KNN 2, KNN 3, Naive 1, Naive 2, Naive 3,
MLP 1, MLP 4, MLP 5, SVM 1, SVM 4, SVM 5

Tabela B.1: Tipos dos algoritmos base que foram utilizados nos experimentos utilizando
SMC heterogêneo.


