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RESUMO 

 

As pesquisas em inteligência artificial têm como objetivo capacitar o computador a 

executar funções que são desempenhadas pelo ser humano usando conhecimento e raciocínio. 

O presente trabalho foi desenvolvido dentro da área de aprendizado de máquina (AM), que é 

um ramo de estudo da inteligência artificial, sendo relacionado ao projeto e desenvolvimento 

de algoritmos e técnicas capazes de permitir o aprendizado computacional. O objetivo deste 

trabalho é analisar um método de seleção de atributos em comitês de classificadores. Esse 

método, baseado em filtros, utilizou a variância e a correlação de Spearman para ordenar os 

atributos e estratégias de recompensa e punição para medir a importância de cada atributo na 

identificação das classes. Foram formados comitês de classificadores tanto homogêneos 

quanto heterogêneos, e submetidos a cinco métodos de combinação de classificadores (voto, 

soma, soma ponderada, MLP e naive Bayes), os quais foram aplicados a seis bases de dados 

distintas (reais e artificiais). Os classificadores aplicados durante os experimentos foram k-nn, 

MLP, naive Bayes e árvore de decisão. Por fim, foram analisados, comparativamente, o 

desempenho dos comitês de classificadores utilizando nenhum método de seleção de 

atributos, utilizando um método de seleção de atributos padrão baseado em filtro e o método 

proposto (RecPun). Com base em um teste estatístico, foi demonstrado que houve uma 

melhora significante na precisão dos comitês. 

 

 

 

Área de Concentração: Inteligência Computacional. 

Palavras-chave: Comitês de Classificadores, Seleção de Atributos, Aprendizado de Máquina. 



ABSTRACT 

 

The objective of the researches in artificial intelligence is to qualify the computer to 

execute functions that are performed by humans using knowledge and reasoning. This work 

was developed in the area of machine learning, that it’s the study branch of artificial 

intelligence, being related to the project and development of algorithms and techniques 

capable to allow the computational learning. The objective of this work is analyzing a feature 

selection method for ensemble systems. The proposed method is inserted into the filter 

approach of feature selection method, it’s using the variance and Spearman correlation to rank 

the feature and using the reward and punishment strategies to measure the feature importance 

for the identification of the classes. For each ensemble, several different configuration were 

used, which varied from hybrid (homogeneous) to non-hybrid (heterogeneous) structures of 

ensemble. They were submitted to five combining methods (voting, sum, sum weight, 

multiLayer Perceptron and naïve Bayes) which were applied in six distinct database (real and 

artificial). The classifiers applied during the experiments were k- nearest neighbor, multiLayer 

Perceptron, naïve Bayes and decision tree. Finally, the performance of ensemble was analyzed 

comparatively, using none feature selection method, using a filter approach (original) feature 

selection method and the proposed method. To do this comparison, a statistical test was 

applied, which demonstrate that there was a significant improvement in the precision of the 

ensembles. 

 

 

Area of Concentration: Computational Intelligence. 

Keywords: Ensembles, Feature Selection, Machine Learning. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11    

VVIISSÃÃOO  GGEERRAALL  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

  

  

  

  
Neste capítulo é apresentada uma breve introdução sobre o trabalho, seus 

principais objetivos e sua motivação. Por fim, é apresentada a organização 

do mesmo. 



5 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Inteligência artificial (IA) é definida como a ciência que tem como meta fazer a 

máquina executar tarefas que necessitam de inteligência humana (Negnevitsky, 2005). O 

principal objetivo da inteligência artificial é capacitar o computador a executar funções que 

são desempenhadas pelo ser humano usando conhecimento e raciocínio (Rezende, 2003). 

As definições de IA podem ser divididas em quatro categorias: sistemas que pensam 

como humanos; sistemas que agem como humanos; sistemas que pensam racionalmente e 

sistemas que agem racionalmente (Russel et al., 2003). 

O presente trabalho de dissertação de mestrado está incluído na área de aprendizado de 

máquina (AM). Essa área é um ramo de estudo da inteligência artificial, sendo relacionado ao 

projeto e desenvolvimento de algoritmos e técnicas capazes de permitir o aprendizado 

computacional (Tavares et al., 2007). Seu principal objetivo é o desenvolvimento de técnicas 

computacionais sobre o aprendizado e construção de sistemas capazes de adquirir 

conhecimento de forma automática (Baranauskas et al., 2003a). 

Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser indutivos ou dedutivos, de acordo 

com o conhecimento prévio que se tem da classificação dos exemplos (instâncias) de 

treinamento. Os métodos indutivos são mais populares e extraem regras ou padrões ou 

conhecimento a partir de dados (Tavares et al., 2007). O aprendizado indutivo pode ser 

dividido em: supervisionado e não supervisionado. O supervisionado envolve a aprendizagem 

de uma função a partir de exemplos de suas entradas e saídas e o não supervisionado envolve 

a aprendizagem de padrões na entrada, quando não são fornecidos valores de saída específicos 

(Russel et al., 2003). Neste trabalho será utilizado o aprendizado supervisionado, o qual treina 

instâncias de classificação conhecida. 

Dentro do contexto de aprendizado supervisionado, um sistema de classificação 

(classificador) é uma técnica que formula uma hipótese com base numa amostra de dados. 

Então, recebe um vetor de entrada (instância padrão ou objeto) e toma uma decisão referente à 

classe a qual o vetor de entrada pertence. Existe uma grande variedade de classificadores 

propostos na literatura e que vêm sendo aplicados com sucesso em diferentes áreas, tais como: 

Ranawana et al. (2006), Chen et al. (2005). 
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Contudo, o aumento da complexidade e a ampla aplicabilidade de sistemas de 

classificação têm levado a investigações detalhadas de muitas abordagens e metodologias. 

Entretanto, existe a percepção que nenhum classificador pode ser considerado totalmente 

satisfatório para uma tarefa particular, e, por esta razão, a ideia de combinar diferentes 

métodos para melhorar o desempenho tem surgido como potencial muito promissor (Canuto, 

2001). 

Combinar classificadores explora a ideia de que diferentes classificadores, especialistas 

ou módulos de reconhecimento, podem oferecer informações complementares sobre padrões a 

serem classificados, melhorando a efetividade do processo de reconhecimento como um todo 

(Kuncheva, 2004). O sistema que faz essa combinação de classificadores são os comitês de 

classificadores que também são chamados de ensembles ou sistema multiclassificador (SMC). 

Os comitês de classificadores são formados por um conjunto de classificadores base, 

organizados paralelamente, que recebem as entradas e produzem suas saídas, que servirão de 

entrada para o método de combinação, que combina as saídas dos classificadores (Kuncheva, 

2004). 

Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos tendo como base a ideia 

de combinar classificadores, como por exemplo, Okun et al. (2009), Canuto et al. (2008), 

Coelho (2006), Sabourin et al. (2005). Nestes trabalhos, tem-se percebido que combinar 

informações de várias fontes tem gerado sistemas com maior confiabilidade e desempenho 

que os sistemas individuais.  

Durante a construção de um comitê de classificadores, buscam-se classificadores com 

diferentes formas de generalização. A situação ideal é um conjunto de classificadores que não 

mostrem erros coincidentes (erros correlatos). Dessa forma, suas estimativas não serão 

idênticas para a função alvo, sendo então combinadas de tal modo que o efeito destas falhas 

possa ser minimizado. A essa diferença de generalização dá-se o nome de diversidade 

(Kucheva, 2004). 

Precisão e diversidade são aspectos de grande importância em comitês de 

classificadores. Desse modo, uma das formas de gerar comitês baseados em classificadores 

precisos e diversos é através da seleção de atributos (Kuncheva, 2003). Ao variar os 

subconjuntos de atributos usados para gerar os classificadores base, é possível promover 

diversidade e produzir classificadores que tendem a errar em diferentes áreas do espaço 

amostral (Tsymbal et al., 2003). De maneira geral, os métodos de seleção de atributos podem 
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ser divididos em dois: filtro e wrapper. Esses métodos são realizados de forma não 

supervisionada e supervisionada, respectivamente. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo principal do trabalho é propor e avaliar um método de seleção de atributos 

em comitês de classificadores. A principal contribuição deste trabalho é propor um método de 

distribuição de dados em comitês de classificadores. Esse método, baseado em filtros, usa um 

procedimento, envolvendo recompensa e punição dos atributos, para escolher apenas os que 

são importantes para uma classe específica.  

De forma a alcançar o objetivo principal do trabalho foram realizados experimentos 

utilizando-se o método de aprendizado supervisionado. Os critérios utilizados para ordenação 

dos atributos foram a variância e a correlação de Spearman. Como classificadores, foram 

usados os seguintes algoritmos de aprendizado de máquina: k-vizinhos mais próximo, redes 

neurais perceptron multicamadas (MLP), árvore de decisão e naive Bayes. Esses algoritmos 

foram escolhidos devido à diversidade nos critérios de classificação utilizados por cada um 

deles. 

Para combinar as saídas dos classificadores foram usados os métodos de combinação 

voto, soma, soma ponderada, redes neurais MLP e naive Bayes. O método k-fold cross-

validation, o qual é baseado na ideia de reamostragem, foi utilizado para construir os 

classificadores base e os comitês de classificadores (homogêneos e heterogêneos). Os 

classificadores heterogêneos foram formados de acordo com o número de classes de cada base 

de dados, portanto o seu tamanho máximo foi quatro. 

Para melhor avaliação do desempenho do método de seleção de atributos proposto, os 

comitês de classificadores foram aplicados a seis bases de dados distintas, duas artificiais 

(Gaussian3 e Simulated6) e quatro reais (Splice, St. Jude, Imagem e Proteína). Na análise de 

resultados, foi avaliado o desempenho dos comitês utilizando três abordagens: nenhum 

método de seleção de atributos, ou seja, todos os atributos; um método padrão baseado em 

filtro e o método proposto. Além disso, foi aplicado o t-test, um método estatístico que 

envolve o teste de duas hipóteses de aprendizado em conjuntos de teste. 
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1.3. MOTIVAÇÃO 

 

 

Métodos de seleção de atributos tentam reduzir a dimensionalidade dos atributos em um 

conjunto de dados e localizar o melhor subconjunto de atributos. A seleção de subconjuntos 

de atributos pode ser definida como um processo no qual é feita a escolha dos melhores 

subconjuntos de atributos de acordo com algum critério, excluindo atributos irrelevantes ou 

redundantes. O uso de métodos de seleção de atributos visa melhorar a qualidade dos 

resultados obtidos.  

Existem diversos métodos de seleção de atributos que podem ser usados, os quais 

podem, de forma geral, ser divididos em dois: filtro e wrapper. O método filtro utiliza algum 

critério para selecionar atributos antes da indução. Já o wrapper executa o algoritmo de 

indução após gerar um subconjunto de atributos e utiliza a precisão resultante do classificador 

contruído para avaliar o subconjunto em questão (para detalhes sobre seleção de atributos, 

filtro e wrapper ver Seção 2.4.1). 

No contexto de comitês de classificadores, por exemplo, os métodos de seleção de 

atributos visam diminuir a redundância entre os atributos de um padrão e aumentar a 

diversidade do comitê (Monard et al., 2003; Frank et al., 2005; Baranauskas et al., 2003a).  

Diversos autores têm pesquisado o uso de métodos de seleção de atributos em comitês 

de classificadores, tais como Tsymbal et al. (2005), Canuto et al. (2008), Chen et al. (2006) 

Oliveira et al. (2006), Okun et al. (2009). Este trabalho foca na utilização de métodos de 

seleção de atributos em comitês de classificadores. Portanto, a partir deste ponto, o termo 

seleção de atributos está inserido no contexto de comitês de classificadores. 

Na abordagem de filtros (Santana et al., 2007; Bunke et al., 2002; Chen et al., 2006), 

normalmente, os atributos são ordenados baseados em certo critério e a partir do início da 

lista, N atributos são escolhidos. Como já mencionado, a utilização da abordagem filtro visa 

selecionar os atributos mais importantes, dado um determinado critério. Este procedimento é 

geralmente feito baseado num posicionamento geral (para todas as classes). Porém, diferentes 

classes de um problema podem ter diferentes particularidades e níveis de dificuldades. 

Portanto, num procedimento que utiliza o posicionamento geral as dificuldades de uma classe 
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estão sendo distribuídas entre todas as outras. Nesse sentido, classes que não são muito 

difíceis de ser classificadas podem se tornar mais difíceis. No entanto, diferentes classes de 

um problema podem necessitar de um número diferente de atributos para serem classificadas. 

Por exemplo, um atributo pode ser muito relevante para uma classe e não ser tão relevante 

para outra. Por esse motivo, a ideia de usar ordenação de atributos baseado em classe tem 

surgido (Oza et al., 2001).  

No uso de ordenação de atributos baseado em classe, cada classificador é associado a 

uma classe. Porém, isso significa que é necessário mais de um classificador para resolver o 

problema, incrementando o tempo de processamento na classificação quando comparado a um 

classificador individual. Portanto, acredita-se que isto será compensado pela diminuição no 

número de atributos para cada classe e pelo aumento na acurácia do método de classificação. 

No entanto, nesse tipo de método, um atributo pode ter a mesma importância para duas 

ou mais classes. Sendo assim, mesmo quando for usado o método de seleção de atributos 

baseado em classe, esse atributo, provavelmente, será escolhido por ambas as classes. Com 

isso, a escolha desse atributo pode afetar a acurácia dos classificadores, fazendo-os confundir 

padrões de ambas as classes. Esse problema se torna ainda mais crítico no contexto de 

comitês, onde a diversidade entre os classificadores tem um papel fundamental para o 

desempenho de tais sistemas. 

A resolução do problema acima mencionado é a principal motivação da realização deste 

trabalho. Como resultado é proposto um método de seleção de atributos baseado em filtro. No 

método proposto é realizada uma pesquisa em busca dos atributos que são importantes para 

uma classe e não muito importantes para outras, permitindo ao método de classificação ser 

mais seguro sobre a classe a ser classificada (atributo que não fará confusão no método de 

classificação). A ideia principal é que um classificador tenha sua decisão baseada em atributos 

que são importantes apenas para esta classe (Para detalhes sobre o método de seleção de 

atributos proposto ver seção 4.1.1). 

 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos, da seguinte maneira: 
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• Capítulo 1: uma introdução que dá uma visão geral do trabalho, seus objetivos 

principais, sua motivação e a organização do mesmo. 

• Capítulo 2: contém conceitos teóricos que estão relacionados ao presente trabalho de 

mestrado. 

• Capítulo 3: descreve alguns trabalhos que foram desenvolvidos na mesma linha de 

pesquisa deste trabalho. 

• Capítulo 4: apresenta a descrição do método de seleção de atributos proposto neste 

trabalho. 

• Capítulo 5: explica com detalhes os experimentos realizados no trabalho. 

• Capítulo 6: são analisados os resultados obtidos com a realização dos experimentos. 

• Capítulo 7: são feitas as considerações finais acerca do trabalho, bem como 

trabalhos futuros. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22    

CCOONNCCEEIITTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

  

  

  

  
Este capítulo possui definições que guiam este trabalho visando melhor 

entendimento teórico dos conceitos relacionados com o mesmo. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns conceitos básicos relacionados com 

este trabalho. Inicialmente, é fornecida uma breve introdução sobre métodos de aprendizado 

de máquina, bem como sobre os algoritmos utilizados neste trabalho, dividido em cinco 

subseções. As quatro primeiras visam explicar o funcionamento dos algoritmos de 

aprendizado de máquina conhecidos por k-nn (do inglês: k Nearest Neighbor), MLP (do 

inglês: MultiLayer Perceptron), naive Bayes e árvore de decisão e a última trata das 

metodologias para avaliação desses algoritmos. As seções seguintes tratam, respectivamente, 

sobre comitês de classificadores, com uma subseção sobre métodos de combinação de 

classificadores, seleção de atributos, com uma subseção sobre as abordagens Filtro. 

 

 

2.2. MÉTODOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

 

O foco do aprendizado de máquina está na extração de conhecimento a partir de 

conjuntos de dados, de maneira automática, utilizando, para tanto, métodos computacionais e 

estatísticos. O espectro de aplicações das técnicas de aprendizado de máquina é bastante 

extenso, incluindo, por exemplo, processamento de linguagem natural (Chen et al., 2006; 

Bunke et al., 2002; Tsymbal et al., 2003), reconhecimento de padrões (Oliveira et al., 2006; 

Sabourin et al., 2005; Morita et al., 2005), entre outros. 

Como mencionado anteriormente, de maneira genérica, há dois tipos de aprendizado: 

indutivo e dedutivo. Destes, o mais utilizado é o aprendizado indutivo. Nele, o processo de 

aprendizado, é efetuado a partir de raciocínio sobre exemplos (instâncias) fornecidos por um 

processo externo ao sistema de aprendizado. Pode ser dividido em dois grupos: 

supervisionado e não-supervisionado (Baranauskas et al., 2003a). Enquanto no aprendizado 

supervisionado são utilizados exemplos cujas classes são conhecidas a priori, no aprendizado 

não-supervisionado nos exemplos utilizados estas classes não são conhecidas. Portanto, 

treinar instâncias de classificação conhecida define a tarefa de aprendizado supervisionado; 

inversamente, o aprendizado não-supervisionado pode indicar como um agente inteligente 
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pode adquirir conhecimento útil na ausência de classificação correta dos dados treinados 

(Padhy, 2005). Em outras palavras, no aprendizado supervisionado é fornecido ao algoritmo 

de aprendizado (indutor) um conjunto de exemplos de treinamento para os quais a classe 

(rótulo) associada é conhecida, enquanto no não-supervisionado a classe é desconhecida 

(Baranauskas et al., 2003). 

Uma das grandes áreas de aplicação dos métodos de aprendizado é no tratamento de 

problemas de classificação de padrões. Por classificação entende-se como um processo de 

atribuição de rótulos (classes) a objetos (padrões), onde os objetos são descritos por um 

conjunto de medidas chamadas de atributos (características).  

Na literatura, podem ser encontrados inúmeros métodos de aprendizado, tais como: 

redes neurais, SVM (do inglês Support Vector Machine), k-nn, naive Bayes, entre outros 

(Frank et al., 2005). De acordo com o modo como o aprendizado é realizado, tais métodos 

podem ser classificados em duas grandes categorias: caixa-preta e orientado a conhecimento. 

Na primeira categoria, os sistemas desenvolvem sua própria representação do conhecimento. 

Desse modo, por não fornecerem eesclarecimento, nem explicação do processo de 

reconhecimento, sua representação interna pode não ser facilmente interpretada por humanos. 

Na segunda categoria, o interesse principal é obter descrições simbólicas que sejam de fácil 

compreensão e utilização por meio de modelos mentais (Baranauskas et al., 2003a). 

O objetivo do algoritmo de indução é construir um classificador (componente do 

sistema responsável por classificar padrões de uma classe) que possa determinar corretamente 

a classe de novos exemplos ainda não rotulados. Vários algoritmos podem ser utilizados no 

aprendizado de máquina; as principais diferenças entre eles dizem respeito à estratégia de 

pesquisa, linguagem de representação e à quantidade de conhecimento utilizado a priori 

(Padhy, 2005). 

O aprendizado supervisionado será o método utilizado neste trabalho, pois cada padrão 

já tem sua classificação. Serão utilizados nos experimentos os algoritmos: k-nn (k vizinho 

mais próximo), MLP (perceptron multicamadas), árvore de decisão e naive Bayes, que serão 

descritos adiante. 
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2.2.1. k Vizinhos Mais Próximo 

 

 
Esse algoritmo pode ser descrito da seguinte forma: Suponhamos um conjunto D de 

tuplas de treinamento, cada elemento de D é uma tupla (x1;x2;...;xn;c), onde c é a classe à qual 

essa tupla pertence. Cada tupla (x1;...;xn) pode ser vista como um ponto num espaço n-

dimensional. Seja Y = (y1;...;yn) uma nova tupla, ainda não classificada. A fim de classificá-

la, calculam-se as distâncias de Y a todas as tuplas de treinamento e consideram-se as K 

tuplas de treinamento mais próximas de Y. Dentre essas K tuplas, verifica-se qual a classe que 

aparece com maior frequência. Sendo assim, a tupla Y será classificada dentro dessa classe 

mais frequente. Normalmente, o cálculo da distância entre duas tuplas é realizado utilizando a 

distância euclidiana (Kuncheva, 2004). 

O k-nn, também chamado de algoritmo do vizinho mais próximo, é um dos mais 

simples e mais utilizados algoritmos de aprendizado. Esse algoritmo classifica um novo 

exemplo calculando a distância entre os K exemplos mais próximos a ele. O algoritmo k-nn 

assume que todos os exemplos mais similares encontrados são equivalentemente relevantes. 

Por esse motivo, a precisão da predição do modelo pode ser deteriorada. Uma solução para 

esse problema é fazer com que, entre os exemplos mais similares encontrados, os que 

estiverem mais próximos do novo exemplo possuam pesos maiores no modelo (Duda et al., 

2000). 

Por basear-se apenas na distância, normalmente euclidiana, entre os exemplos de 

treinamento, pode-se afirmar que o k-nn é um algoritmo conceitualmente muito simples, 

porém com grande complexidade computacional, uma vez que para cada exemplo são 

calculadas as distâncias a todos os demais. Assim, se utilizado em grandes bases de dados, 

pode se tornar inviável devido ao longo tempo de processamento (Frank et al., 2005). 

Além disso, o k-nn é bastante sensível a ruídos. Como solução para esse problema, 

pode-se utilizar a estratégia de escolher alguns números K fixos, pequenos que são alocados e 

usados juntos para determinar a classe via voto majoritário; no entanto, o tempo 

computacional, inevitavelmente, aumenta. Outra forma de resolver o mesmo problema é 

escolher, seletivamente e criteriosamente, os exemplos adicionados à base de dados (Frank et 

al., 2005). 
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2.2.2. Perceptron Multicamadas 

 

 
Perceptron multicamadas (MLP) é um tipo de rede neural artificial (RNA). Redes 

neurais artificiais são sistemas baseados em alguns princípios organizacionais do cérebro 

humano, tentando reproduzir as funções das redes biológicas, buscando implementar seu 

comportamento e sua dinâmica. Em outras palavras, são sistemas projetados para modelar a 

maneira como o cérebro realiza uma tarefa particular (Haykin, 2001). 

As redes neurais artificiais são sistemas paralelos distribuídos compostos por unidades 

de processamento simples que calculam determinadas funções matemáticas. Tais unidades são 

dispostas em uma ou mais camadas interligadas por um grande número de conexões. Na 

maioria dos modelos, essas conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o 

conhecimento representado no modelo e servem para ponderar a entrada recebida por cada 

neurônio da rede (Braga et al., 2000). 

A construção de redes neurais artificiais tem inspiração nos neurônios biológicos e nos 

sistemas nervosos. Elas são compostas por várias unidades de processamento (neurônios), 

interligadas por um grande número de conexões (sinapses). Graficamente, uma RNA pode ser 

vista como um conjunto de nós (unidades de processamento) e arcos, representando, 

respectivamente, os neurônios e as conexões entre os mesmos (Oliveira Junior et al., 2007). 

Uma estrutura genérica de rede neural artificial é composta por uma camada de entrada, 

uma ou mais camadas intermediárias (escondidas) e uma camada de saída. Cada uma dessas 

camadas é composta por um número variado de neurônios, dependendo da aplicação. Os nós 

da camada de entrada estão relacionados com os atributos de entrada e contêm os valores dos 

exemplos fornecidos à rede neural. Os nós das camadas intermediárias recebem um conjunto 

de entradas provenientes de outros nós, computam uma função (conhecida como função de 

ativação) sobre essas entradas e então enviam o resultado para outro conjunto de nós. Cada 

arco que conecta dois nós possui um peso associado. A camada de saída da Rede Neural 

representa os valores de saída da rede, que são calculados por intermédio dos atributos de 

entrada e dos pesos associados às conexões (Haykin, 2001). 

A rede neural possui, basicamente, duas fases de processamento: a de aprendizado e a 

de reconhecimento. O aprendizado é um processo de ajuste dos pesos das conexões em 

resposta ao estímulo apresentado à rede neural. Já o processo de reconhecimento é a maneira 
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pela qual a rede responde a um estímulo de entrada sem que ocorram modificações na sua 

estrutura (Oliveira Junior et al., 2007). 

A rede MLP é um tipo de rede neural artificial multicamada treinada com 

backpropagation, algoritmo de treinamento utilizado para tratar de problemas não linearmente 

separáveis em redes com uma camada intermediária (Haykin, 2001). O algoritmo 

backpropagation procura minimizar o erro obtido pela rede ajustando pesos e limiares para 

que eles correspondam às coordenadas dos pontos mais baixos da superfície de erro. Apesar 

de obter bons resultados em várias áreas de aplicação, esse algoritmo apresenta alguns 

problemas. Como principal problema pode ser citada a lentidão para superfícies mais 

complexas (Braga et al., 2000). 

As redes neurais artificiais apresentam uma série de vantagens, como tolerância a dados 

ruidosos, habilidade de representar qualquer função, seja ela linear ou não, e capacidade de 

lidar com padrões de entrada representados por vetores de alta dimensão, nos quais os valores 

dos atributos podem ser contínuos ou discretos. Os principais problemas são: a dificuldade de 

definição de seus parâmetros, como por exemplo, no caso das redes MLP, o número de nodos 

em suas camadas intermediárias, o tipo de função de ativação e o valor da taxa de 

aprendizado, além da dificuldade de compreensão dos conceitos aprendidos pela rede, 

codificados nos valores finais dos pesos da rede (Haykin, 2001). 

 

 

2.2.3. Árvore de Decisão  

 

 
A indução de regras de árvores de decisão é um processo de aprendizado de máquina no 

qual se pode obter a classificação de um conjunto de dados, por meio da geração de um 

conjunto de regras que podem ser visualizadas num formato de árvore (Frank et al., 2005). 

Uma forma bastante simples de explicar o funcionamento de uma árvore de decisão é, como 

uma lista de perguntas com respostas do tipo “sim” ou “não”, hierarquicamente arranjadas, 

que levam a uma decisão. 

Desse modo, uma árvore de decisão pode ser definida como uma estrutura de dados 

gerada recursivamente como um nó folha, que corresponde a uma classe, ou um nó de decisão 

que contém um teste sobre algum atributo. Para cada resultado do teste existe uma aresta para 



17 

 

 

uma subárvore. Cada subárvore tem a mesma estrutura que a árvore. A árvore pode ser 

representada como um conjunto de regras. Cada regra tem seu início na raiz da árvore e 

caminha até uma de suas folhas (Baranauskas et al., 2003b). Entre os diversos algoritmos 

utilizados na construção de árvores de decisão, o C4.5 é considerado um dos mais populares 

(Kuncheva, 2004). Por essa razão, a implementação utilizada neste trabalho é a C4.5. 

Em geral, o procedimento de uma árvore de decisão (AD) é dado como: 

 

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

2. Dependendo do resultado do teste lógico usado pelo nó, a árvore se ramifica para um 

dos nós filhos; 

3. Este procedimento é repetido até que um nó terminal (nó folha) seja alcançado. 

 

As árvores de decisão (AD) possuem como vantagem, diante de outras técnicas de 

aprendizado de máquina, o fato de produzirem modelos que podem ser facilmente 

interpretados por humanos, possibilitando assim que especialistas possam analisar um 

conjunto de regras aprendidas por uma árvore de decisão e determinar se o modelo aprendido 

é aceitável diante das restrições do mundo real. As árvores de decisão possuem uma estrutura 

de fácil manipulação e mostram explicitamente como se chegou à conclusão (Baranauskas et 

al., 2003b). 

Dentre diversos métodos existentes para construção de classificadores, os indutores de 

árvores de decisão apresentam vantagens tais como: esforço computacional reduzido, 

simplicidade na interpretação das regras e seleção automática de atributos relevantes, quando 

comparados, por exemplo, com redes neurais (Frank et al., 2005).  

Apesar das vantagens citadas acima, as árvores de decisão possuem algumas 

desvantagens, tais como: nem sempre o especialista raciocina na forma de um conjunto de 

regras; as respostas não necessariamente são do tipo “sim” ou “não” e podem não ser 

mutuamente exclusivas (Baranauskas, 2003b). 
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2.2.4. Naive Bayes 

 

 
No algoritmo de aprendizado de máquina naive Bayes, para cada classe de decisão é 

calculada a probabilidade condicional de que essa classe seja correta. As probabilidades 

envolvidas são calculadas como frequências obtidas sobre os padrões de treinamento 

(Mitchell, 1997). Em outras palavras, pode-se dizer que o funcionamento do algoritmo de 

aprendizado de máquina naive Bayes é baseado no cálculo da probabilidade de um padrão 

pertencer à determinada classe. Sendo assim, o classificador naive Bayes calcula a 

probabilidade de cada padrão pertencer a cada uma das classes do conjunto de treinamento, e, 

analisando esses valores, cada padrão será pertencente à classe na qual ele tem maior valor da 

probabilidade.  

No classificador naive Bayes, todos os atributos da base de dados são considerados 

independentes entre si. Portanto, embora seja admitida a não existência de dependências 

condicionais entre os atributos, o naive Bayes, ainda assim, apresenta resultados confiáveis e 

fiéis à base de dados (Kucheva, 2004). O naive Bayes se destaca como um dos mais simples e, 

computacionalmente, mais eficientes entre os métodos de aprendizado existentes sendo 

robusto contra ruídos nos dados e atributos irrelevantes (Mitchell, 1997).  

 

 

2.2.5. Avaliando os Algoritmos de Aprendizado de Máquina 

 

 

É importante compreender o poder e a limitação dos diferentes algoritmos de 

aprendizado de máquina utilizando alguma metodologia de avaliação que permita comparar 

algoritmos. Dado um conjunto de exemplos de tamanho finito e um indutor, é importante 

estimar o desempenho futuro do classificador induzido utilizando o conjunto de exemplos. Ao 

estimar uma medida verdadeira, é aconselhado que a amostra seja aleatória, isto é, os 

exemplos não devem ser pré-selecionados. Para problemas reais, normalmente deve ser 

tomada uma amostra de tamanho n. Assim, o objetivo consistirá em estimar uma medida para 

aquela população em particular (Baranauskas et al., 2003a). 
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Na maioria dos trabalhos encontrados na literatura, há um consenso de que é uma 

prática comum em aprendizado de máquina a utilização de métodos de reamostragem com o 

objetivo de avaliar a precisão do conhecimento indutivo, tais como em (Kuncheva, 2004; 

Mitchell, 1997; Baranauskas et al., 2003a). Segundo esses autores, esses métodos consistem 

em dividir o conjunto de dados em dois conjuntos mutuamente exclusivos, o de treinamento e 

o de teste. O primeiro é utilizado para extração de conhecimento e o segundo para medir a 

precisão do conhecimento indutivo. 

São exemplos de métodos de reamostragem o bootstrap, o k-fold cross-validation, e o 

leave-one-out. O Bootstrap é um método baseado em reamostragem com substituição. Este 

método cria múltiplos conjuntos de dados da seguinte maneira: suponha que o conjunto de 

dados inicial consiste de N instâncias X = {x1,x2,...,xN}. É possível criar um novo conjunto de 

dados XB selecionando N instâncias, randomicamente, de X, de forma que alguns pontos de X 

podem ser replicados em XB, considerando que outros pontos em X podem estar ausentes em 

XB. Esse processo pode ser repetido L vezes para gerar L conjuntos de dados cada um de 

tamanho N e cada um obtido de exemplos do conjunto X (Bishop, 2006). 

O k-fold cross-validation é o método mais frequentemente utilizado e seu 

funcionamento pode ser descrito, brevemente, da seguinte maneira: os exemplos são 

aleatoriamente divididos em k partições mutuamente exclusivas (também conhecidas como 

folds) de tamanho aproximadamente igual a n/k exemplos (onde n é igual ao número total de 

exemplos). Os exemplos nos (k-1) folds são usados para treinamento e a hipótese induzida é 

testada no fold remanescente. Esse processo é repetido k vezes, cada vez considerando um 

fold diferente para teste. O erro na cross-validation é a média dos erros calculados em cada 

um dos k folds. Quando k é igual a n o método é chamado leave-one-out (Kuncheva, 2004). 

Por ser bastante usado na maioria dos trabalhos encontrados na literatura, neste trabalho, será 

utilizado o método de k-fold cross-validation. 

 

 

2.3. COMITÊS DE CLASSIFICADORES 

 

 
Apesar de sua ampla aplicabilidade em campos onde soluções convencionais (não-

inteligentes) são difíceis de se obter, os classificadores gerados a partir de métodos de 
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aprendizado de máquina dificilmente alcançam 100% de acurácia. Isso se deve ao fato de o 

desempenho de cada método depender do ajuste de muitos parâmetros, bem como do grau de 

dificuldade associado a cada problema em particular. As várias configurações que podem ser 

dadas a esses parâmetros resultam em diferentes decisões de classificação. A escolha da 

melhor configuração normalmente ocorre a partir da construção de diversos classificadores 

com diferentes configurações. Depois, tais classificadores são testados e o classificador com 

melhor desempenho é escolhido, enquanto os demais são descartados (Canuto, 2001).  

A seleção de um único classificador descarta uma significante quantidade de 

informações potencialmente relevantes. Por esse motivo, o conceito de combinação de 

classificadores tem sido identificado como uma promissora direção para o desenvolvimento 

de sistemas de alto desempenho na área de reconhecimento de padrões. Esse fato se deve à 

premissa de que a combinação de classificadores pode conduzir a uma melhoria no 

desempenho em termos de melhor generalização e/ou em termos de aumento da eficiência 

(Sharkey, 1999; Sharkey, 1997b).  

Assim, técnicas de combinação de classificadores têm sido pesquisadas com o objetivo 

de construir um classificador mais preciso pela combinação de vários outros, tais como: 

(Tsymbal et al., 2003; Li et al., 2005; Chan et al., 2005; Jinyan et al., 2005; Oliveira et al., 

2006; Oliveira et al., 2003; Sabourin et al., 2005; Morita et al., 2005; Bunke et al., 2002). O 

resultado dessa combinação é chamado de comitê de classificadores, também conhecido por 

ensemble ou sistemas multiclassificadores. Desse modo, um comitê de classificadores pode 

ser definido como um sistema composto por um conjunto de classificadores, comumente 

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

forma para classificar um padrão (Bernardini, 2002).  

A Figura 2.1 apresenta uma estrutura do processo de combinação de um sistema 

multiclassificador (SMC). A primeira camada consiste de classificadores individuais que 

podem ter diferentes arquiteturas, mas com saídas em uma forma comum, tal como um 

ordenamento das classes candidatas. A segunda camada consiste num processo de decisão que 

opera nas decisões da camada anterior para gerar a decisão geral do SMC. 
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Figura 2.1 – processo de combinação de decisão de um comitê classificador. 

 

Os especialistas (classificadores) componentes do comitê de classificadores podem ser 

vistos como módulos redundantes, uma vez que proveem uma solução para a mesma tarefa, 

mesmo que esta solução seja obtida por diferentes métodos de aprendizado de máquina. Por 

esta razão, não há vantagens em se utilizar um comitê composto por um conjunto de 

classificadores idênticos (isto é, redes que generalizem da mesma forma) (Sharkey, 1997a). 

Desse modo, durante a construção de um comitê de classificadores, busca-se a obtenção 

de classificadores com diferentes formas de generalização. O ideal é um conjunto de 

classificadores base que não mostram erros coincidentes (erros correlatos). Dessa forma, suas 

estimativas não serão idênticas para a função alvo, sendo então combinadas de tal modo que o 

efeito destas falhas possa ser minimizado (Sharkey, 1997b). 

Autores como (Bishop, 2006; Bernardini, 2002) destacam como resultado interessante o 

fato de que comitês de classificadores podem ser mais precisos que os classificadores 

individuais que compõem o comitê e citam como condição para essa precisão que os 

classificadores componentes do comitê sejam distintos; ou seja, apresentem diferenças na 

generalização. A essa diferença de generalização dá-se o nome de diversidade. 

Em comitês de classificadores, a diversidade é um aspecto de grande importância, pois é 

um dos principais requisitos para torná-los mais eficientes que os classificadores individuais 
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(Kuncheva, 2004). Assim, diferentes formas de gerar comitês com classificadores diversos e 

de medir a diversidade de um comitê vêm sendo estudadas, tais como em: Kuncheva (2002), 

Kuncheva (2003), Kuncheva (2004), Brown (2004). Assim, tem-se buscado cada vez mais a 

descoberta de métodos de se aumentar a diversidade em um comitê. Como exemplo, podem 

ser citados os métodos de seleção de atributos (ou distribuição de dados). Do mesmo modo, 

diversas formas de medir a diversidade de um comitê vêm sendo estudadas, como por 

exemplo em (Kuncheva, 2004). 

A combinação de classificadores pode ser feita com classificadores extraídos a partir de 

diferentes amostras de uma mesma base de dados, através de um único algoritmo de 

aprendizado de máquina ou de diferentes algoritmos de aprendizado de máquina. Caso seja 

utilizado um único algoritmo, o classificador é chamado de homogêneo; caso contrário, 

heterogêneo (Kuncheva, 2004). Neste trabalho são analisados comitês com as duas estruturas: 

homogênea e heterogênea. 

 

 

2.3.1. Métodos de Combinação 

 

 

Conforme citado anteriormente, sistemas multiclassificadores são sistemas para 

classificação de padrões baseados na combinação de saídas de um conjunto de diferentes 

classificadores, chamados classificadores base. Essa combinação tem como objetivo obter 

sistema mais eficiente que os classificadores individuais em termos de acurácia.  

Um sistema multiclassificador é, portanto, formado por um conjunto de classificadores 

base e uma função para a combinação das saídas desses classificadores. Assim, após a 

geração do conjunto de classificadores base, o passo seguinte é a escolha dos métodos para 

combinação de suas saídas. Há um vasto número de métodos de combinação de 

classificadores na literatura, podendo ser agrupados em três tipos principais: fusão, seleção e 

híbrido (Tsymbal et al., 2005).  

A combinação de classificadores baseada em fusão utiliza a resposta de todos os 

classificadores componentes do sistema na construção da resposta final, ou seja, a 

classificação final resulta da opinião coletiva dos classificadores participantes. Já na 

combinação de classificadores baseada em seleção, a resposta final do sistema é dada pelo 
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classificador base mais capacitado para o padrão de entrada dado. O método híbrido utiliza 

tanto a abordagem baseada em fusão quanto em seleção. Neste trabalho foram utilizados 

cinco métodos de combinação, todos eles baseados em fusão. A escolha de métodos baseados 

em fusão foi feita devido ao aproveitamento de todas as informações dos classificadores. 

Além disso, os métodos baseados em fusão são mais utilizados do que os baseados em seleção 

e os híbridos. 

Os métodos de combinação podem ser ponderados ou não. A diferença básica entre 

esses métodos é que os ponderados permitem que sejam atribuídos pesos para cada um dos 

classificadores base, enquanto os não ponderados não permitem. Foram usados neste trabalho 

quatro métodos sem ponderação: soma, voto, MLP e naive Bayes e um com ponderação: 

soma ponderada. 

A seguir serão descritos os métodos de combinação utilizados neste trabalho, exceto o 

MLP e o naive Bayes (para detalhes, ver as Seções 2.2.2 e 2.2.4). 

 

 

2.3.1.1. Soma 

 

 

Soma é um dos métodos de combinação mais simples e mais utilizados. Nesse método, 

uma vez que os classificadores base tenham gerado as saídas para um padrão, todas as saídas 

de cada classificador para cada uma das classes são somadas e a classe vencedora é aquela 

que possuir o maior valor absoluto. 

O método da soma permite que sejam atribuídos pesos para cada um dos classificadores 

base. Quando são utilizados diferentes pesos para cada um dos classificadores, estão sendo 

atribuídos diferentes graus de influência de cada classificador à saída geral do sistema. Nesse 

caso, o método é chamado de soma ponderada. 

Existem várias formas de se calcular os pesos dos classificadores. Neste trabalho, o 

cálculo é realizado através da divisão do número de acertos do conjunto de treinamento para 

cada classe pelo número de padrões (instâncias) de cada classe, conforme a Equação 2.1 

abaixo, 
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c
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onde n é o número de classificadores; Vic é o valor da saída do classificador i para classe c; 

NAc é o número total de acertos para classe c; NIc é o número de instâncias da classe c. 

 

 

2.3.1.2. Voto 

 

 

Um método de combinação de classificadores frequentemente utilizado é o método 

voto, também conhecido por voting ou votação. Ao utilizar esse método sua combinação é 

feita através da votação dos resultados de cada classificador ao ser apresentado um novo 

exemplo. Assim como o método da soma, este método pode atribuir pesos aos classificadores 

base, sendo então chamado de votação ponderada (Sinoara et al., 2002). A votação sem peso, 

também chamada de votação por maioria, é um método simples, porém robusto (Bernardini, 

2002). Neste trabalho, é utilizada a votação por maioria, pois a ponderação foi utilizada 

apenas no método soma como forma de avaliar seu desempenho. A votação ponderada poderá 

ser utilizada em um trabalho futuro. 

 

 

2.4. SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

 

 
Em virtude das restrições de espaço em memória ou tempo de processamento, o número 

de exemplos e de atributos disponíveis para análise pode inviabilizar a utilização de 

algoritmos de classificação de padrões. Como solução para esse problema, podem ser 

aplicados métodos para redução dos dados antes do início do processo de classificação. Os 

métodos de seleção de atributos reduzem a dimensionalidade selecionando um subconjunto 

dos atributos originais. Os atributos selecionados são aqueles que melhor atendem a um 

determinado critério de relevância para o problema em estudo.  

A redução dos dados pode ser feita de três maneiras: a redução do número de exemplos; 

a redução do número de atributos e a redução do número de valores de um atributo 

(Baranauskas et al., 2003a). Assumindo que os dados são representados na forma de uma 

matriz, onde as linhas contêm os padrões e as colunas contêm os atributos conhecidos sobre o 

padrão, a primeira maneira é chamada de distribuição horizontal e a segunda de distribuição 
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vertical. Neste trabalho utilizou-se a distribuição vertical dos dados, ou seja, foram 

selecionados apenas alguns atributos de cada base de dados. A forma como essa seleção foi 

feita está descrita na Seção 4.1.1. 

Por causa dos efeitos negativos dos atributos irrelevantes na maioria dos esquemas de 

aprendizado de máquina, é comum preceder o aprendizado com a fase de seleção de atributos, 

na tentativa de eliminar todos ou a maioria dos atributos irrelevantes (Frank et al., 2005). O 

processo de seleção de atributos de um conjunto de exemplos tem como objetivo escolher o 

melhor subconjunto de atributos, segundo algum critério particular que representa bem esses 

exemplos (Monard et al., 2003).  

A redução na dimensionalidade dos dados e a eliminação dos atributos irrelevantes 

melhoram a execução do algoritmo de aprendizado. A velocidade do algoritmo também pode 

ser aumentada, embora ela possa ser decidida pela computação envolvida na seleção de 

atributos (Frank et al., 2005). 

Na literatura existem diversos métodos para realizar a seleção de atributos, tais como: 

PCA, Sammon, Isomap e LLE. O método de Análise de Componentes Principais (PCA) 

(Pearson,1901; Jolliffe, 1986) é um dos mais antigos e, na opinião da maioria dos autores, o 

método básico dentre todas as pesquisas de redução de dimensionalidade. Esse método 

baseia-se em uma transformação linear sobre os dados, obtendo projeções sobre um novo 

sistema de coordenadas ortogonais que permitem representar a maior variância possível dos 

dados, numa sequência decrescente do percentual dessa variância, correspondendo à ordem 

desses componentes. 

A seleção de um subconjunto de atributos é um importante problema para a área de 

aprendizado de máquina, uma vez que, em problemas nos quais se faz necessário focar a 

atenção em um subconjunto de atributos mais relevantes e ignorar os demais, surge a 

dificuldade de quais atributos selecionar. Vários métodos propostos na literatura abordam esse 

problema podendo ser agrupados em dois tipos principais: filtro e wrapper (Monard et al., 

2003), descritos brevemente a seguir. 
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2.4.1. As Abordagens Filtro e Wrapper 

 
 

Alguns autores (Oliveira et al., 2006; Lee, 2000; Pila, 2001; Monard et al., 2003) citam 

a abordagem filtro como um processo separado que ocorre antes da aplicação do algoritmo de 

aprendizado de máquina propriamente mencionado. A ideia é usar algum critério para filtrar 

atributos irrelevantes antes da indução ocorrer. Esse passo de pré-processamento considera 

características gerais do conjunto de dados para selecionar alguns atributos e excluir outros. 

Os mesmos autores não divergem ao descrever o funcionamento do método wrapper. 

Segundo (Oliveira et al., 2006; Lee, 2000; Pila, 2001; Monard et al., 2003) métodos wrapper 

geram um subconjunto candidato de atributos, executam o algoritmo de indução considerando 

apenas esse subconjunto selecionado do conjunto de treinamento e utilizam a precisão 

resultante do classificador construído para avaliar o subconjunto de atributos em questão. Esse 

processo é repetido para cada subconjunto de atributos até que o critério de parada 

determinado seja satisfeito. Um argumento utilizado com muita frequência para apoiar a 

utilização do wrapper é que o mesmo algoritmo de indução que vai usar o subconjunto de 

atributos selecionado deve prover uma estimativa melhor de precisão que um outro algoritmo, 

o qual pode fazer a indução totalmente diferente (Lee, 2000; Pila, 2001) 

A abordagem wrapper é computacionalmente cara devido ao fato de executar um 

determinado algoritmo de aprendizado de máquina usando cada subconjunto de atributos da 

base de dados como forma de análise. Nessa abordagem, a precisão do classificador é o 

critério utilizado para avaliar a relevância dos atributos (Oliveira et al., 2006). 

A abordagem filtro é computacionalmente mais eficiente do que a wrapper. Nela não é 

necessário usar nenhum método de classificação durante o processo de seleção de atributos. 

Em outras palavras, o processo de seleção de atributos é independente do método de 

classificação (Santana et al., 2007; Oza et al., 2001).  

 

 

2.4.2. Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores 

 

 
Uma forma efetiva de gerar comitês de classificadores baseada em classificadores 

precisos e diversos é a seleção de atributos em comitês de classificadores. Variando o 
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subconjunto de atributos usados para gerar os classificadores, é possível promover 

diversidade e produzir classificadores que tendem a errar em diferentes áreas dos exemplos 

(Tsymbal et al., 2003).  

Fazendo uma comparação entre os métodos tradicionais de seleção de atributos e em 

comitês de classificadores, autores dizem que os algoritmos tradicionais de seleção de 

atributos têm o objetivo de encontrar o melhor subconjunto de atributos, que seja relevante 

tanto para a tarefa de aprendizado, quanto para a seleção do algoritmo de aprendizado 

indutivo. A seleção de atributos em comitês de classificadores tem um objetivo a mais, o de 

encontrar um conjunto de subconjuntos de atributos que promoverá diferenças entre os 

classificadores (Tsymbal et al., 2003). 

A eficácia no aprendizado de um conjunto de atributos depende do algoritmo de 

aprendizado utilizado, um subconjunto de atributos que é apropriado para um algoritmo pode 

não ser para outro (Optiz, 1999). Os experimentos apresentados neste trabalho foram sob 

diversas bases de dados utilizando seleção de atributos em comitês de classificadores 

(detalhes sobre o método de seleção de atributos utilizado ver Seção 4.1.1). 
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Este capítulo possui a descrição de alguns trabalhos desenvolvidos dentro da 

mesma linha de pesquisa da presente proposta de trabalho de mestrado. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Um comitê de classificadores, também conhecido como sistema multi-classificador ou 

ensemble, é um sistema composto por um conjunto de classificadores, cujas decisões 

individuais são combinadas de alguma forma para classificar um padrão (Bernardini, 2002). A 

combinação de informações tem uma longa história e vem sendo foco de intensas pesquisas. 

A aplicação de comitês de classificadores tem sido utilizada na solução de diferentes 

tarefas, tais como: medicina (Tsymbal et al., 2003; Li et al., 2005; Chan et al., 2005; Jinyan et 

al., 2005), descoberta de novas drogas (Mamitsuka, 2003), reconhecimento de manuscritos 

(Oliveira et al., 2006; Oliveira et al., 2003; Sabourin et al., 2005; Morita et al., 2005; Bunke 

et al., 2002), reconhecimento de voz (Schüller et al., 2005; Kajarekar et al., 2005), 

identificação da face (Czyz et al., 2004; Chawla et al., 2005; Browyer et al., 2005), indústria 

(Bonissone et al.,2005), detecção de intrusos (Evangelista et al., 2005), entre outros. 

Com o objetivo de aprimorar o desempenho dos comitês de classificadores o 

aprendizado pode ser precedido pela fase de seleção de atributos. Com isso, é possível que 

sejam escolhidos os melhores subconjuntos de dados eliminando parte dos atributos 

irrelevantes (Monard et al., 2003). 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos unindo seleção de atributos em comitês de 

classificadores, tais como Tsymbal et al. (2005), Mamitsuka (2003), Optiz (1999), Oliveira et 

al. (2006), Oliveira et al. (2003), Sabourin et al. (2005), Morita et al. (2005), Coelho (2006), 

Ahmadian et al. (2007), Chen et al. (2006), Bunke et al. (2002), Tsymbal et al. (2003). 

 

 

3.2. SELEÇÃO DE ATRIBUTOS  

 

 

Seleção de atributos é uma vasta área de pesquisa que tem produzido uma rica variedade 

de métodos e algoritmos. Nos últimos anos, essa área tem recebido um impulso cada vez 

maior em virtude do aumento constante do volume de informação produzido e da facilidade 

de acesso a essa informação. O objetivo da redução de dimensionalidade é então o de obter 

uma compacta e eficiente representação dos dados que reduza ou elimine componentes que 

sejam estatisticamente redundantes (Lee et al., 2008). Em outras palavras, redução de 
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dimensionalidade pode ser vista como o processo de aplicar uma transformação sobre dados 

residindo num espaço de alta dimensão para projetá-los numa baixa dimensão de tal forma 

que a transformação assegure a máxima preservação possível da topologia do espaço de dados 

original. 

Em Yang et al. (2003), é proposta uma nova forma de tratar dados de alta 

dimensionalidade chamada de Visual Hierarchical dimension redution (VHDR). O trabalho 

de van der Maaten (2007), visa desenvolver uma caixa de ferramentas Matlab para redução de 

dimensionalidade, o qual contém implementações de 27 técnicas para redução de 

dimensionalidade. Em van der Maaten et al. (2008), são discutidas e comparadas dez técnicas 

não lineares para redução de dimensionalidade. 

 

 

3.3. COMITÊS DE CLASSIFICADORES 

 

 

Dentro do contexto de comitês de classificadores há uma grande variedade de trabalhos, 

que está dividida em três grupos de pesquisa que são: criação de comitês de classificadores, 

combinação das saídas dos classificadores e seleção de atributos em comitês 

 

 

3.3.1. Criação de Comitês de Classificadores 

 

 

Diversos trabalhos na literatura vêm sendo desenvolvidos visando à criação de comitês 

de classificadores. Em Coelho (2006), é proposta uma metodologia de criação de comitês de 

classificadores para problemas de classificação, onde os componentes são redes neurais 

artificiais do tipo perceptron multicamadas (MLP). No referido trabalho, a construção de 

comitês de classificadores de redes neurais artificiais para problemas de classificação de 

padrões é tratada como um problema de aprendizado de máquina composto por três fases: a 

geração de um conjunto de classificadores candidatos à composição do comitê de 

classificadores; a seleção dos componentes que realmente contribuem para o aumento da 

capacidade de generalização do sistema como um todo e a combinação dos componentes 

selecionados para se obter a saída do comitê de classificadores. 
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Uma das formas de se criar comitês de classificadores é utilizando algoritmos 

evolutivos, Ahmadian et al. (2007) por exemplo, propõe uma nova estratégia para criar 

comitês de classificadores baseados na otimização evolutiva multiobjetivo. A estratégia 

resolve problemas com baixa dimensionalidade no espaço de atributos. Tal estratégia utiliza 

os métodos bagging e boosting, que são dois dos mais populares e eficientes métodos de 

criação de comitês de classificadores. Depois foi criado um classificador baseado na 

quantidade de erros criados para cada classe e um algoritmo genético multiobjetivo é usado 

para combiná-los visando prover um conjunto de poderosos comitês de classificadores. 

Por outro lado, em Chen et al. (2006) é feita a proposta de agregar algoritmos 

evolutivos multiobjetivo e de determinação automática da relevância (ARD) Bayesiana para 

automaticamente projetar e treinar comitês de classificadores. O algoritmo determina quase 

todos os parâmetros do comitê de classificadores automaticamente e adota diferentes 

subconjuntos de atributos selecionados pela ARD Bayesiana para manter a acurácia e 

promover a diversidade entre redes neurais individuais no comitê de classificadores. O 

algoritmo proposto é aplicado para diversos problemas de classificação reais, e em todos os 

casos a atuação do método é melhor do que a atuação de outros algoritmos de construção de 

comitês de classificadores. O objetivo deste trabalho é investigar o problema de criação 

automática de atributos de comitês de classificadores usando a otimização multiobjetivo e 

ARD Bayesiana, os quais são capazes de determinar o número de membros no comitê de 

classificadores, a estrutura e a importância deles, assim reduzindo o número de parâmetros 

críticos que tenham sido determinados pelo usuário. O algoritmo proposto utiliza técnica 

Bayesiana para otimizar o classificador individual e selecionar o subconjunto de atributos 

efetivos para cada indivíduo no comitê de classificadores. Os algoritmos multiobjetivo são 

usados para selecionar o indivíduo que tem menos atributos e a mais baixa acurácia. 

Outros métodos podem ser utilizados, tais como: Bunke et al. (2002), Tsymbal et al. 

(2003), Jinyan et al. (2005), entre outros. Em Bunke et al. (2002), são introduzidos novos 

métodos para a criação de comitês de classificadores baseados em algoritmos de seleção de 

atributos. Esses métodos são avaliados e comparados com outros já existentes no contexto de 

reconhecimento de trabalhos manuscritos usando os Modelos Escondidos de Markov (Hidden 

Markov Model - HMM). A ideia chave do método proposto é não selecionar subconjuntos de 

atributos aleatoriamente, mas sim aplicar um algoritmo que selecione subconjuntos de 

atributos bem preparados para a geração do classificador no comitê de classificadores. Em 
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outras palavras, o objetivo principal do algoritmo não é selecionar bons subconjuntos de 

atributos, mas criar classificadores diversos. 

Em Tsymbal et al. (2003), são propostas, avaliadas e comparadas quatro estratégias de 

busca para seleção de atributos em comitês de classificadores. O autor considera essas 

aplicações no diagnóstico médico com o foco no problema de classificação de dores 

abdominais agudas. Além disso, são propostas duas novas estratégias para seleção de 

atributos em comitês de classificadores baseados na busca sequencial. Essas estratégias são 

avaliadas construindo comitês de classificadores Bayesiano simples para o problema de 

classificação de dores abdominais agudas. 

Em Jinyan et al. (2005), é apresentado um novo método de comitês baseado em árvore 

de decisão para descobrir regras significantes e diversificadas para subtipos de classificação 

de leucemia infantil. Em Bernardini (2002), é proposta uma forma de combinação de 

classificadores simbólicos, para se trabalhar com grandes bases de dados cujo objetivo é 

aumentar o poder descritivo de comitês. 

 

 

3.3.2. Técnicas de Combinação das Saídas dos Classificadores 

 

 

A técnica de combinação das saídas dos classificadores componentes de um sistema 

multiclassificador é de grande importância para o desempenho de um comitê. Por isso, 

diversos trabalhos na literatura abordam esse assunto (Ranawana et al., 2006; Canuto et al., 

2005; Canuto et. al., 2007; Suen et al., 2000; Kuncheva et al., 2002; Kuncheva et al., 2003). 

Em Ranawana et al. (2006), é dada uma visão geral sobre os conceitos relacionados a 

sistemas multiclassificadores e os aspectos importantes para o seu projeto. Segundo ele, após 

projetar e implementar os classificadores individuais a próxima tarefa mais importante é 

combinar os resultados individuais obtidos por cada classificador.  

Em Canuto et al. (2005), são avaliados como se comportam em termos de desempenho 

e diversidade comitês de classificadores, tanto homogêneos quanto heterogêneos. Nele 

também são investigados os desempenhos de alguns métodos de combinação quando o nível 

de diversidade varia. Para isso são utilizados sete métodos de combinação divididos em dois 

grupos: métodos baseados em fusão, tais como: soma, borda e votação e métodos baseados 
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em seleção, tais como: DCS-LA (Dynamic classifier base on local accuracy class) e DCS-

MCS (Dynamic classifier selection base on multiple classifier behaviour).  

Em Canuto et. al., (2007), é apresentada uma avaliação de como a escolha dos 

componentes (classificadores) de um sistema multiclassificador pode afetar o desempenho de 

diversos métodos de combinação. Para isso foram utilizados dez métodos de combinação 

divididos, da mesma forma que em Canuto et al. (2005), em dois grupos: métodos baseados 

em fusão, tais como: média e mediana e métodos baseados em seleção, tais como: DCS-DT 

(Dynamic classifier selection using also decision templates) e DCS-LA (Dynamic classifier 

base on local accuracy class). 

Em Abreu et al. (2005), foi observado que os sistemas multiclassificadores têm um 

desempenho melhor que os classificadores individuais. Portanto, foram feitos experimentos 

utilizando os métodos de combinação Stacking, StackingC e voto. E como métodos de 

classificação foram usados árvore de decisão, k-nn, naive Bayes, máquinas de vetores de 

suporte e redes neurais. 

Em Chen et al. (2005), foi feita uma investigação sobre independência e diversidade 

entre classificadores de padrões participando de um esquema multiclassificador. O método de 

combinação utilizado é baseado em fusão, ou seja, cada classificador tenta resolver o mesmo 

problema e o combinador é responsável pela saída final usando as respostas de todos os 

classificadores base. 

 

 

3.3.3 Seleção de Atributos para Comitês de Classificadores 

 

 

A seleção de atributos vem sendo bastante pesquisada na literatura dos comitês de 

classificadores. Em Tsymbal et al. (2005), cinco medidas de diversidade são comparadas para 

possivelmente usá-las em seleção de atributos para comitês de classificadores. Assim, essas 

diferentes medidas de diversidade dos comitês de classificadores, além de poderem ser usadas 

como um componente da função de avaliação, podem também ser usadas para medir a 

diversidade total do comitê de classificadores. A meta do referido trabalho é comparar as 

medidas de diversidade consideradas no contexto de seleção de atributos em comitês de 

classificadores para duas tarefas em particular: medir a diversidade total do comitê de 
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classificadores e medir a contribuição de cada classificador individual para a diversidade do 

comitê de classificadores.  

Em Mamitsuka (2003), é avaliado empiricamente a atuação da estratégia de seleção de 

subconjuntos de atributos em comitês de classificadores aplicados a um conjunto de dados de 

alta dimensionalidade. São examinados três métodos de seleção de atributos em comitês de 

classificadores, os quais são chamados de Qifs – Query learning based method, Rand – 

Random subspace method e Eifs – Ensemble of information gain based feature subset 

selection. Para avaliar os três métodos foi utilizada uma base de dados para projetar uma 

droga e que consiste de muitos atributos binários. Ainda neste trabalho foram utilizados os 

algoritmos C4.5 (árvore de decisão) e SVM (Máquinas de Vetores Suporte) para testar a 

performance de cada um dos métodos. 

Diversos trabalhos na literatura utilizam algoritmos genéticos para seleção de atributos 

em comitês de classificadores (Optiz, 1999; Oliveira et al., 2006; Oliveira et al., 2003; 

Sabourin et al., 2005; Morita et al., 2005). Em Optiz (1999), é utilizado um algoritmo 

genético para pesquisar um conjunto de subconjuntos de atributos em comitês de 

classificadores. Usando redes neurais como classificador, o algoritmo do referido trabalho 

mostra melhor atuação do que o adaboost e o bagging, que são estratégias de 

multiclassificação homogênea. Além de demonstrar a utilidade da seleção de atributos em 

comitês de classificadores. O paradigma base de Oliveira et al. (2006), é “overproduce and 

choose” que é uma estratégia baseada na criação de um grande conjunto inicial de 

“candidatos” a classificador do comitê de classificadores e depois seleciona o subcomitê que 

pode ser combinado para alcançar melhores resultados (Chen et al., 2004). O autor considera 

o problema de reconhecimento de manuscritos, usa três conjuntos de atributos diferentes e 

como classificador utiliza a rede neural perceptron multicamadas (MLP) e os modelos 

escondidos de Markov.  

Assim como o trabalho de Oliveira et al. (2006), o de Morita et al. (2005), considera o 

problema de reconhecimento de manuscritos, usa três conjuntos de atributos diferentes e 

como classificador utiliza os modelos escondidos de Markov. Porém, Morita et al. (2005), em 

seu trabalho, mostra que a partir de um simples conjunto de atributos pode-se aumentar 

consideravelmente o desempenho de um classificador.  

O algoritmo proposto em Sabourin et al. (2005), produz um conjunto de classificadores 

no qual há um pequeno número de atributos e baixa taxa de erro, que é alcançada utilizando 

esses classificadores com diferentes atributos escolhidos aleatoriamente. A combinação de 
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pesos de comitês de classificadores é obtida pelo algoritmo multiobjetivo com dois objetivos 

diferentes: diversidade e precisão.  

Nos trabalhos mencionados, o foco principal é a seleção de atributos em comitês de 

classificadores, bem como a criação de comitês e a combinação da saída dos classificadores. 

Entretanto, neste trabalho, é proposto e avaliado um método de seleção de atributos que 

utiliza a recompensa e a punição de cada atributo para cada classe.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44    

OO  MMÉÉTTOODDOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDEE  AATTRRIIBBUUTTOOSS  

RREECCPPUUNN  

  

  

  

  
Neste capítulo será apresentada a metodologia de seleção de atributos a ser 

aplicada no desenvolvimento deste trabalho. O objetivo principal é avaliar 

essa metodologia em comitês de classificadores. 
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4.1. SELEÇÃO DE ATRIBUTOS EM COMITÊS DE CLASSIFICADORES 

 

 
Como já mencionado, as técnicas de seleção de atributos servem tanto para reduzir a 

dimensionalidade dos dados quanto para aumentar a diversidade em comitês de 

classificadores. Existem duas abordagens principais que possibilitam a seleção de atributos, 

que são: filtro e wrapper. Na abordagem filtro, que foi utilizada neste trabalho, a maioria dos 

trabalhos utilizam critérios globais para ordenação e seleção dos atributos. Com isso, as 

dificuldades de uma classe são distribuídas para todas as outras. 

Existem alguns trabalhos na literatura que usam seleção de atributos baseada em classe, 

tal como o método de classe favorita (Oza et al., 2001; Kuncheva, 2004 ). Nesse método, a 

escolha dos atributos é baseada na importância dos atributos para a classe analisada. No 

presente trabalho é proposto um método baseado na abordagem filtro que utiliza uma escolha 

baseada em classe. A principal diferença dele é que o mesmo buscará por atributos que são 

importantes para uma classe e não muito importantes para outras, permitindo ao método de 

classificação mais segurança sobre a classe a ser selecionada (atributos que não farão 

confusão no método de classificação).  

 

 

4.1.1. Modelo Proposto 

 
 

A ideia principal do modelo proposto é que um classificador, responsável por associar 

padrões a uma determinada classe, tenha sua decisão baseada em atributos que são 

importantes somente para essa classe. Sendo assim, cada comitê de classificadores precisará 

de, no mínimo, um classificador por classe.  

Em um método padrão da abordagem filtro, em que se utiliza um critério para definir a 

importância dos atributos, os mesmos são posicionados, para cada classe, de acordo com o 

critério do atributo mais importante para o menos importante. Então, os primeiros N atributos 

são escolhidos de acordo com o número de atributos de cada base de dados. A Figura 4.1 

mostra, de forma geral, o primeiro processo de ordenação aplicado a um problema de três 

classes. 
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Figura 4.1: Primeiro processo de ordenação. 

 

No método RecPun, uma segunda ordenação é executada assim: a posição do atributo 

na ordenação da classe analisada é levada em consideração junto com a posição desse atributo 

nas outras classes. A ideia é selecionar atributos bons para uma classe, mas que não 

confundam o classificador quando o mesmo for distinguir entre padrões de diferentes classes. 

Nesse segundo processo de ordenação, a ideia é analisar positivamente ou negativamente um 

determinado atributo, dependendo da sua posição. 

• Análise positiva: vai contar positivamente para o atributo, caso o mesmo esteja numa 

boa posição na ordenação da classe analisada, e/ou numa posição ruim nas outras 

classes.  

• Análise negativa: este caso é o contrário do anterior; portanto, vai contar 

negativamente para o atributo, caso o mesmo esteja numa posição ruim na ordenação 

da classe analisada, e/ou numa posição boa nas outras classes. 

O segundo processo de ordenação, isto é, o método RecPun será executado baseado 

num parâmetro RP (Recompensa/Punição), em que o atributo é recompensado por sua posição 

na ordenação da classe analisada (a importância dessa recompensa depende da posição do 

atributo na ordenação) e ele é punido pela sua posição na ordenação das outras classes (a 

importância dessa punição depende da posição do atributo na ordenação). Com esse método 

de seleção de atributos é possível conseguir melhor desempenho dos classificadores. Essa 

melhoria se deve ao fato de serem escolhidos os atributos mais bem posicionados em cada 

classe. Os parâmetros RP podem ser descritos de acordo com as fórmulas a seguir: 
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onde C é o número de classes; Vic é o valor que representa a importância do atributo i para 

classe c; Ric é a posição do atributo i na classe c e NA é o número total de atributos usados no 

conjunto de dados. Baseado na Equação (4.2), o segundo processo de ordenação é feito e os 

primeiros N atributos são escolhidos. 

A Figura 4.2 mostra, de forma geral, o funcionamento dos dois passos propostos na 

metodologia de seleção de atributos deste trabalho aplicado a um problema de três classes nas 

quais as setas sólidas indicam a influência da recompensa (Equação 4.2) e as setas tracejadas 

indicam a influência da punição (Equação 4.3). 

 

 
Figura 4.2: O processo da metodologia de seleção de atributos baseada em classes. 

 

Para facilitar o entendimento da metodologia apresentada será mostrado, na próxima 

seção, um exemplo aplicado à mesma. 
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4.1.2. Exemplo do Modelo Aplicado 

 

 

Para facilitar o entendimento do método é apresentado um exemplo. Suponha uma base 

de dados com 6 atributos (A, B, C, D, E, F) e três classes (0, 1, 2). Após a seleção de atributos 

cada classe deve selecionar, neste exemplo, 3 atributos e o critério para definir a importância 

deles é a variância. A Tabela 4.1 mostra o valor da variância, em cada classe, para cada um 

dos atributos do exemplo. 

 

VARIÂNCIA DOS ATRIBUTOS PARA CADA CLASSE 
Classe 0 

  

Classe 1 

  

Classe 2 
Atributo Variância Atributo Variância Atributo Variância 

A 0,816014 A 0,85466931 A 0,76993163 
B 0,754175 B 0,87289416 B 0,84930811 
C 0,6940135 C 0,65668779 C 0,68401611 
D 0,5788388 D 0,74927174 D 0,74264448 
E 0,7240492 E 0,49490121 E 0,75383974 
F 0,498898 F 0,75912043 F 0,76199111 

Tabela 4.1: Valor da variância de cada atributo para cada classe. 
 

 

A partir da Tabela 4.1 é possível ordenar os atributos de forma decrescente de acordo 

com o valor da variância, conforme mostra a Tabela 4.2. Em seguida, para um método padrão 

da abordagem filtro, basta fazer a seleção dos 3 atributos como mostra a Tabela 4.3. 

 

PRIMEIRA ORDENAÇÃO 
Classe 0 

  

Classe 1 

  

Classe 2 
Atributo Variância Atributo Variância Atributo Variância 

A 0,816014 B 0,87289416 B 0,84930811 
B 0,754175 A 0,85466931 A 0,76993163 
E 0,7240492 F 0,75912043 F 0,76199111 
C 0,6940135 D 0,74927174 E 0,75383974 
D 0,5788388 C 0,65668779 D 0,74264448 
F 0,498898 E 0,49490121 C 0,68401611 

Tabela 4.2: ordenação decrescente dos atributos a partir do valor da variância. 
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SELEÇÃO DE ATRIBUTOS – MÉTODO ORIGINAL 
Classe 0 

  

Classe 1 

  

Classe 2 
Atributo Variância Atributo Variância Atributo Variância 

A 0,816014 B 0,87289416 B 0,87289416 
B 0,754175  A 0,85466931  A 0,85466931 
E 0,7240492  F 0,75912043  F 0,75912043 

Tabela 4.3: Seleção dos atributos a partir do valor da variância. 
 

 

De acordo com a variância e a posição de cada atributo nas classes 0, 1 e 2, é possível 

calcular o valor da recompensa e da punição de cada um. Usando a Equação 4.2 foi calculada 

a recompensa de cada atributo para a classe analisada, como mostra a Tabela 4.4. Com a 

Equação 4.3 foi realizado o cálculo da punição de cada atributo para todas as outras classes 

que não seja a analisada, conforme mostra a Tabela 4.5. 

 

RECOMPENSA DOS ATRIBUTOS 

Atributos Classe 0 Classe 1 Classe 2 
A 1,816014 1,7118122 1,6270745 
B 1,6113178 1,8728942 1,8493081 
C 1,3606802 1,2566878 1,2294707 
D 1,1788388 1,4159384 1,3426445 
E 1,4740492 1,0403558 1,4205064 
F 1,0443526 1,5091204 1,5119911 

Tabela 4.4: resultado do cálculo da recompensa dos atributos. 
 

 

PUNIÇÃO DOS ATRIBUTOS 
Atributos Classe 0 Classe 1 Classe 2 

A 1,669443 1,72154426 1,763913102 
B 1,861101 1,73031296 1,742105985 
C 1,243079 1,295075423 1,308683993 
D 1,379291 1,260741626 1,297388587 
E 1,230431 1,44727778 1,257202457 
F 1,510556 1,278171848 1,276736504 

Tabela 4.5: resultado do cálculo da punição dos atributos. 
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Diante dos valores da recompensa e punição dos atributos é possível obter, através da 

Equação 4.1, os novos valores dos atributos (resultado da segunda ordenação) para cada uma 

das classes. Estes valores são mostrados na Tabela 4.6. 

 

NOVOS VALORES DOS ATRIBUTOS 
Atributos Classe 0 Classe 1 Classe 2 

A 0,146571 -0,00973209 -0,136838614 
B -0,24978 0,142581199 0,107202121 
C 0,117601 -0,03838763 -0,079213339 
D -0,20045 0,155196778 0,045255896 
E 0,243618 -0,406922021 0,163303946 
F -0,4662 0,230948579 0,23525461 

Tabela 4.6: novos valores dos atributos. 
 

 

A partir da Tabela 4.6 é possível ordenar os atributos de forma decrescente de acordo 

com os valores RP, conforme mostra a Tabela 4.7. Em seguida, da mesma forma que a 

primeira ordenação, supondo que devem ser selecionados três atributos para cada classe, basta 

fazer a seleção dos atributos como mostra a Tabela 4.8. 

 

SEGUNDA ORDENAÇÃO 
Classe 0 

  

Classe 1 

  

Classe 2 
Atributo Novo valor Atributo Novo valor Atributo Novo valor 

E 0,2436181 F 0,23094858 F 0,23525461 
A 0,1465707 D 0,15519678 E 0,16330395 
C 0,117601 B 0,1425812 B 0,10720212 
D -0,2004527 A -0,0097321 D 0,0452559 
B -0,2497833 C -0,0383876 C -0,0792133 
F -0,4662032 E -0,406922 A -0,1368386 

Tabela 4.7: ordenação decrescente dos atributos a partir dos seus novos valores. 
 

 

SELEÇÃO DE ATRIBUTOS – MÉTODO RECPUN 
Classe 0 

  

Classe 1 

  

Classe 2 
Atributo Novo valor Atributo Novo valor Atributo Novo valor 

E 0,2436181 F 0,23094858 F 0,23525461 
A 0,1465707  D 0,15519678  E 0,16330395 
C 0,117601  B 0,1425812  B 0,10720212 

Tabela 4.8: Seleção dos atributos a partir dos seus novos valores. 
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Analisando as Tabelas 4.3 e 4.8, percebe-se que os conjuntos de dados a serem 

treinados são diferentes. Além disso, na primeira ordenação (Tabela 4.3), os mesmos atributos 

foram selecionados em cada uma das classes, enquanto na segunda ordenação não (Tabela 

4.8) foram selecionados atributos diferentes. Com isso, espera-se que o desempenho dos 

comitês formados com os atributos da segunda ordenação seja melhor do que a primeira, pois 

como não há diversidade na primeira ordenação o desempenho dos classificadores base serão 

iguais. Nota-se que os atributos que estavam em uma posição não muito boa da ordenação de 

uma determinada classe, mas eram importantes para a mesma devido estarem em uma posição 

ruim nas outras classes, após o cálculo da recompensa e punição (segunda ordenação), foram 

colocados em uma boa posição. 

Veja como exemplo, na classe 0, o atributo B, após calculadas a recompensa e punição 

(segunda ordenação), desceu para a penúltima posição, dando lugar ao atributo C que tem 

maior relevância para essa classe. Já na classe 1, o atributo F que estava na terceira posição do 

ranking subiu para a primeira após o cálculo da recompensa e da punição e o atributo D que 

não tinha sido selecionado na primeira ordenação focou na segunda posição do ranking na 

segunda ordenação. Na classe 2, o conjunto de atributos selecionados preservou apenas um 

atributo da primeira ordenação que foi o B. No entanto, percebe-se que o atributo A que 

estava na segunda posição do ranking, na primeira ordenação, foi para a última posição após o 

cálculo da recompensa e punição. Isso indica que apesar de ter um alto valor de variância o 

atributo A não tem alta relevância para a classe 2. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55    

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOOSS  

  

  

  

  
Neste capítulo é apresentada toda a metodologia utilizada na condução dos 

experimentos, com o objetivo de avaliar o método de seleção de atributos 

proposto neste trabalho. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Como já mencionado, o objetivo deste trabalho é avaliar um método de seleção de 

atributos em comitês de classificadores proposto neste trabalho. O foco desta análise é a 

utilização desse método em técnicas de seleção de atributos não aleatórias baseadas em filtros. 

Com o objetivo de verificar a viabilidade do método RecPun, uma análise experimental será 

realizada. Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada na condução dos 

experimentos. 

 

 

5.2. BASES DE DADOS 

 

Nessa análise, são utilizadas seis diferentes bases de dados, sendo duas artificiais 

(Simulated6 e Gaussian3) e outras quatro reais (Splice, St. Jude Leukemia, Proteína e 

Imagem). A opção por essas bases de dados foi devido às diferentes quantidades de atributos, 

de padrões e de classes existentes entre elas. As duas bases de dados artificiais possuem a 

mesma quantidade de atributos, porém, quantidades de classes diferentes. Outro fator 

importante é que metade dos dados da Simulated6 são ruídos, enquanto a Gaussian3 não tem 

dados ruidosos. As referidas bases de dados estão descritas nas próximas subseções e uma 

visão geral das características delas pode ser vista na Tabela 5.1. 

 

Bases de Dados Qtde Padrões Qtde Atributos Qtde Classes 

Simulated6 60 600 6 

Gaussian3 60 600 3 

Splice 3179 60 3 

St. Jude Leukemia 248 985 6 

Proteína  584 126 5 

Imagem 2310 18 7 

Tabela 5.1: Características das bases de dados. 
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5.2.1. Bases de Dados Artificiais 

 

 

Foram utilizadas duas bases de dados artificiais: Gaussian3 e Simulated6. Os tópicos 

abaixo descrevem as características básicas de cada uma delas. 

• Simulated6: é uma base de dados genética artificial que simula dados de microarray 

e foi criada para testar algoritmos de aprendizado de máquina. A base de dados 

possui 600 (seiscentos) atributos, sendo todos numéricos, 60 (sessenta) padrões 

(genes) e 6 (seis) classes (0, 1, 2, 3, 4, 5). Os últimos 300 atributos da mesma são 

ruidosos, ou seja, são exemplos inconsistentes com o restante dos dados, pois não 

seguem o mesmo padrão. A quantidade de padrões para as classes 0, 1, 2, 3 ,4, 5 são 

respectivamente 8, 12, 10, 15, 5, 10. Os trezentos primeiros atributos são divididos 

igualmente para as classes da seguinte maneira: os 50 primeiros pertencem a classe 

0, de 51 até 100 pertencem a classe 1 e assim sucessivamente (Monti et al., 2003).  

• Gaussian3: também é uma base de dados genética artificial que simula dados de 

microarray e foi criada para testar algoritmos de aprendizado de máquina. A base 

possui 600 atributos, 60 padrões (genes) e 3 classes (0, 1 e 2), sendo todos os 

atributos numéricos. A quantidade de padrões é dividida igualmente para cada classe, 

ou seja, existem 20 padrões para cada classe. Os atributos são divididos para as 

classes da seguinte maneira: os 200 primeiros pertencem a classe 0, do 201 ao 300 

pertencem a classe 1 e os últimos 200 são da classe 2 (Monti et al., 2003). 

 

 

5.2.2. Bases de Dados Reais 

 

 

Foram utilizadas quatro bases de dados reais: Splice, St. Jude Leukemia, Proteína e 

Imagem. Essa seção descreve as características básicas de cada uma delas. 

A base Splice é uma base de junções de Splice de seqüências de DNA. Junção de Splice 

são trechos na sequência de DNA que são removidos dele durante o processo de criação de 

Proteínas nos mais altos organismos. Essa base foi desenvolvida pela Universidade de 

Wisconsin. A base possui 60 atributos que descrevem as sequências de DNA usadas no 

processo de criação da Proteína. Esses atributos, como na Base de Proteínas, são nominais e 
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representam os possíveis deoxinucleotídeos do DNA. As possíveis classes dessa base são de 

três tipos que representam o tipo de junção de sequência de DNA. Podem ser intron, exon ou 

nenhuma das duas. Ao total essa base de dados possui 3179 instâncias (Asuncion et al., 2007). 

A base St. Jude Leukemia é uma base formada por dados de expressão gênica de células 

de leucemia (proliferação neoplástica generalizada ou acúmulo de células leucopoiéticas, com 

ou sem envolvimento do sangue periférico (Henry, 1999)). Os dados representam exemplos 

de medula óssea para o diagnóstico de leucemia infantil. Essa base tem 248 padrões, 985 

atributos e 6 classes que correspondem a seis tipos de leucemia: 43 T-lineage ALL, 27 E2A-

PBX1, 15 BCR-ABL, 79 TELAML1, 20 MLL rearrangements, 64 “hyperdiploid>50” 

chromosomes. Cada atributo é um número que mede o nível de expressão de um gene 

encontrado em uma célula exemplo. Neste trabalho, todos os 985 atributos foram utilizados e 

normalizados (intervalo [0,1]) (Yeoh et al., 2002).  

A base de Proteína descreve uma classificação hierárquica, detalhada manualmente, 

derivada de estruturas conhecidas de proteínas e organizada de acordo com seus 

relacionamentos evolucionários e estruturais. Ela é dividida em quatro níveis hierárquicos: 

classe, dobra, superfamília e família. Nessa base existem 125 sequências que caracterizam as 

classes de proteínas. As propriedades de cada sequência contêm 21 características contínuas, a 

menos da última que contém 20. A partir disso conclui-se que essa base possui 126 atributos, 

pois são 125 seqüências e mais um atributo de rótulo. Estes atributos são nominais e 

representam os possíveis deoxinucleotídeos do DNA que são adenina, citosina, guanina e 

timina. Essa base de dados possui 584 padrões e é desbalanceada, ou seja, para cada uma das 

classes possíveis, há diferentes números de exemplos (Tan et al., 2003). 

Por último, a base de Imagem foi criada pelo Vision Group da Universidade de 

Massachusetts. Nessa base as instâncias (cada instância é uma região de 3x3) foram 

aleatoriamente extraídas de uma base de dados de 7 imagens segmentadas para criar uma 

classificação para cada pixel. Essa base de dados possui 19 atributos reais que foram extraídos 

das regiões das imagens; contudo, foram utilizados somente 18 atributos, pois um deles era 

um atributo contínuo. No total existem 7 diferentes classes de regiões: brickface, sky, foliage, 

cement, window, path e grass. Essa base contém 2310 instâncias, onde cada uma das sete 

classes possui 330 instâncias (Asuncion et al., 2007). 

A intenção deste trabalho é utilizar bases de dados com poucos atributos e ir 

aumentando essa quantidade de forma que possa ser analisado o comportamento do método 

de seleção de atributos RecPun. 
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5.3. METODOLOGIA DOS EXPERIMENTOS 

 

 

Nessa análise experimental é realizada uma investigação do método proposto neste 

trabalho, aqui chamado de RecPun, comparando-o com o método filtro que ordena os 

atributos de acordo com os critérios de variância e correlação de Spearman, aqui chamado de 

original. Os comitês de classificadores utilizando seleção de atributos também são 

comparados com os comitês sem usar método de seleção de atributos. As Figuras 5.1 e 5.2 

mostram, de forma geral, a metodologia utilizada nos experimentos.  

 

 
Figura 5.1 – Visão geral dos experimentos utilizando métodos de combinação não treináveis 

 

 
Figura 5.2 – Visão geral dos experimentos utilizando métodos de combinação treináveis 

 

De acordo com as Figuras 5.1 e 5.2, os experimentos são compostos por quatro fases: 

pré-processamento, treinamento, combinação e análise dos resultados. Cada uma delas será 

explicada nas próximas seções. 

 

 

5.3.1. Fase de Pré-Processamento 

 

 

Na fase de pré-processamento, para fazer a seleção de atributos, tanto no método 

original, quanto no proposto, dois critérios foram utilizados para definir a importância dos 

atributos (ordenação dos atributos no método filtro): a correlação de Spearman e a variância. 

Em teoria da probabilidade e estatística, correlação, indica a força e a direção do 

relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. No uso estatístico geral, correlação se 

refere à medida da relação entre duas variáveis, embora correlação não implique causalidade. 
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Nesse sentido geral, existem vários coeficientes medindo o grau de correlação, adaptados à 

natureza dos dados. Enquanto a variância de uma variável aleatória é uma medida da sua 

dispersão estatística, indicando quão longe em geral os seus valores se encontram do valor 

esperado. A ideia de usar a Correlação de Spearman é ter a posição do atributo baseado numa 

medida de correlação, enquanto o uso da variância é por ser um critério que não necessita da 

classe para calcular a posição do atributo (Santana et al., 2007).  

Na seleção de atributos foram escolhidos para cada base de dados uma quantidade fixa 

de atributos e outra variável de acordo com um limiar pré-definido. A escolha de um dos 

números de atributos foi feita com a intenção de se ter todos os atributos em um comitê. Por 

exemplo, no Gaussian3 foram escolhidos 200 atributos em cada classificador base, como o 

comitê tem 3 classificadores, isso totaliza 600 atributos no comitê. O outro número de 

atributos é a metade do primeiro para as bases de dados Gaussian3, Simulated6 e St. Jude 

Leukemia. Enquanto para as bases Splice, Proteína e Imagem o outro número é o dobro do 

primeiro, já que essas bases possuem poucos atributos e a utilização da metade acarretaria em 

subconjuntos de dados muito pequenos. 

 

 

5.3.2. Treinamento 

 

 

Como o método RecPun calcula a importância do atributo para cada classe é necessário 

um classificador para cada classe. Por este motivo, os tamanhos dos comitês de 

classificadores são definidos de acordo com o número de classes das bases de dados, ou seja, 

os tamanhos dos comitês serão iguais ao número de classes de cada base de dados. Com isso, 

as bases Gaussian3 e Splice possuem comitês com 3 classificadores base, já Simulated6 e St. 

Jude Leukemia possuem 6 e, as outras duas, Proteína e Imagem possuem 5 e 7 classificadores 

base, respectivamente. Os métodos de aprendizado de máquina k-nn, MLP, naive Bayes e 

árvore de decisão foram escolhidos como classificadores base devido à diversidade dos 

critérios de classificação usados pelos mesmos (para detalhes sobre os algoritmos de 

aprendizado de máquina ver seção 2.2). 

Para cada tipo de comitê de classificadores foram usadas diversas configurações que 

variam de acordo com a estrutura dos classificadores; no entanto, foram formados comitês 

tanto homogêneos (HO) quanto heterogêneos (HE). Os comitês heterogêneos foram formados 
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por dois (HE2), três (HE3) e quatro (HE4) tipos de classificadores diferentes de acordo com a 

quantidade de classes de cada base de dados. Há diversas possibilidades para cada estrutura, 

portanto, neste trabalho são apresentadas as médias de desempenho para várias possibilidades 

de cada estrutura. Foram aplicados diversos parâmetros para cada classificador, de forma que 

seja possível a variedade de resultados para análise. 

 

 

5.3.3. Combinação 

 

 

A principal diferença entre as Figuras 5.1 e 5.2 está na fase de combinação. Na Figura 

5.1 é mostrada a utilização de comitês nos quais os métodos de combinação não precisam ser 

treinados, como voto, soma e soma ponderada. Assim, a partir dos dados de entrada é 

realizada uma fase de pré-processamento dos dados. Em seguida, são treinados os 

classificadores base, que são combinados gerando assim a decisão final do comitê. Já na 

Figura 5.2 é mostrada a utilização de comitês nos quais os métodos de combinação que 

necessitam de uma fase de treinamento antes de serem utilizados. Os experimentos realizados 

neste trabalho utilizaram o MLP e naive Bayes como método de combinação. 

Conforme já mencionado, para combinação das saídas dos classificadores, foram 

utilizados métodos de combinação baseados em fusão, são eles: Voto, Soma, Soma 

Ponderada, MLP e naive Bayes. Tanto os componentes básicos quanto os comitês de 

classificadores foram construídos utilizando o método de reamostragem chamado k-fold 

cross-validation, com o objetivo de avaliar a precisão do conhecimento indutivo (para 

detalhes sobre o funcionamento do k-fold cross-validation ver seção 2.2.5). 

O treinamento dos combinadores (Figura 5.2) foi feito utilizando Stacking que funciona 

da seguinte maneira: considere Z como sendo um conjunto de dados com N pontos zj ∈ ℜn 

rotulados em Ω = (w1, ..., wc). Particiona-se o conjunto Z em quatro subconjuntos disjuntos de 

tamanho igual A, B, C e D. Suponha que existam três classificadores D1, D2, D3 e cada 

classificador seja treinado de acordo com o padrão 4-fold cross validation. No final desse 

treinamento, existirão quatro versões de cada um dos classificadores treinados em (ABC), 

(BCD), (ACD) ou (ABD), respectivamente. O combinador é treinado no conjunto de dados de 

tamanho N, obtido da seguinte forma. Para qualquer ponto de dados zj no subconjunto A, são 

selecionadas as saídas para que os pontos das versões de D1, D2, D3 construam (BCD). Dessa 
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forma, o subconjunto A não é visto durante o treinamento dos classificadores individuais. As 

três saídas, juntas com o rótulo de zj formam um ponto de dados do conjunto de treinamento 

para o combinador. Todos os pontos do subconjunto B são processados pelas versões dos três 

classificadores construídos em (ACD) e as saídas adicionadas do conjunto de treinamento para 

o combinador e assim por diante. Após o treinamento do combinador, os quatro subconjuntos 

são agrupados novamente em Z. Em seguida D1, D2, D3 são retreinados, desta vez utilizando 

todo o conjunto Z. Ao final os novos classificadores e o combinador estão prontos para 

operação (Kuncheva, 2004). 

 

 

5.3.4. Análise dos Resultados 

 

 

A acurácia dos comitês de classificadores usando o método de seleção de atributos 

RecPun  foi comparada com a dos comitês usando um método padrão de filtro para seleção de 

atributos. Com isso foi possível observar a influência (importância) do método RecPun. O 

método estatístico conhecido como teste de hipóteses (t-test) foi utilizado para indicar o 

número de casos em que o método RecPun obteve melhor desempenho do ponto de vista 

estatístico. Esse método envolve o teste de duas hipóteses de aprendizado em conjuntos de 

teste idênticos. Para executar o teste, o conjunto de exemplos (resultados do classificador) dos 

algoritmos foram usados para calcular a média de acertos e o desvio padrão. Baseado nessas 

informações, junto com o número de exemplos, é definida a importância da diferença entre os 

dois conjuntos de exemplos baseado no grau de confiança (α) (Kuncheva, 2004). No presente 

trabalho foi usado t-test com nível de confiança de 95% (α= 0,05) 

A análise dos resultados será realizada comparando diversos critérios. Será avaliado se 

o uso de método de seleção de atributos proporciona melhores resultados do que sem a 

utilização deles. Qual foi o desempenho dos comitês ao aumentar a quantidade de atributos 

selecionados? Se os comitês heterogêneos proporcionam melhores resultados do que os 

homogêneos. Qual foi o método de combinação e o critério de ordenação que obtiveram 

melhor desempenho? E, por fim, é analisada a melhora no desempenho do método RecPun 

em relação ao original. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66    

AANNÁÁLLIISSEE  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

EEXXPPEERRIIMMEENNTTAAIISS  

  

  

  

  
Neste capítulo é realizada uma análise dos resultados experimentais obtidos. 

Diversos critérios serão utilizados para avaliação desses resultados, entre 

eles: a estrutura dos classificadores, os métodos de combinação e o critério 

de seleção de atributos, além de um teste estatístico. 
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6.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo, todos os resultados obtidos com os experimentos serão analisados e 

discutidos. Essa análise está dividida em duas subseções: uma analisa os resultados das bases 

de dados artificiais e a outra das reais. Em cada subseção, primeiramente serão analisados os 

resultados obtidos ao serem utilizados subconjuntos de dados com um número fixo de 

atributos. Em seguida, serão analisados os resultados obtidos ao serem utilizados 

subconjuntos com um número variável de atributos. A escolha do número de atributos em 

cada subconjunto de dados é determinado através de um valor de limiar, que foi definido da 

seguinte maneira: após normalizar o valor determinante da posição de cada atributo para as 

classes, foi construído um gráfico. A partir dele procurou-se definir um limiar onde houvesse 

uma queda no valor dos atributos para todas as classes. Dessa forma, espera-se que o número 

de atributos para cada classe aumente ou diminua caso seja aumentado ou diminuído o limiar, 

respectivamente. 

Além disso, toda a análise será realizada tendo como base o desempenho (acurácia e 

desvio padrão) dos comitês obtidos através de cinco métodos de combinação. Para tal, essa 

apresentação é dividida em duas partes: na primeira delas serão apresentados os desempenhos 

dos métodos voto, soma e soma ponderada, tendo como objetivo comparar os resultados dos 

métodos mais simples (soma e voto) com soma ponderada. Assim, será analisado o impacto 

da utilização de pesos num método de combinação simples. Na segunda parte, serão 

analisados os desempenhos obtidos com os métodos de soma ponderada, MLP e naive Bayes. 

Assim, o método da soma ponderada será comparada com métodos mais sofisticados (MLP e 

naive Bayes). 

A análise de resultados será discutida nesse trabalho levando em consideração os 

seguintes itens: 

• Comparação do desempenho dos subconjuntos de dados com a base de dados 

completa, ou seja, sem utilizar métodos de seleção de atributos. E para os 

subconjuntos de dados com atributos variáveis o desempenho será comparado com 

o dos subconjuntos com número fixo de atributos; 
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• Comparação do desempenho dos subconjuntos de dados da mesma base de dados 

com números de atributos diferentes. Em outras palavras, será observado se o 

desempenho melhorou ou piorou quando se aumentou a quantidade de atributos nos 

subconjuntos de dados; 

• Comparação entre o desempenho dos subconjuntos de dados em relação às 

estruturas dos comitês (HO e HE); 

• Comparação do desempenho entre os métodos de combinação das saídas dos 

classificadores; 

• Comparação do desempenho dos comitês em relação ao critério utilizado na 

ordenação dos atributos (correlação de Spearman e variância); 

• O desempenho do método de seleção de atributos RecPun será comparado com o 

original, para que sua eficiência seja mostrada; 

• Por fim, será apresentado o resultado do teste de hipótese (t-test). 

 

 

6.2. BASES DE DADOS ARTIFICIAIS 

 

 

Como já mencionado, as bases de dados artificiais são Gaussian3 e Simulated6. Nessa 

seção serão apresentados os resultados obtidos ao serem utilizados os conjuntos de dados 

selecionados de três formas distintas: sem que sejam usados métodos de seleção de atributos 

(sem seleção), utilizando o método de seleção de atributos baseado em filtro (original) e o 

método RecPun.  

A presente seção está dividida em duas subseções, a primeira trata dos resultados 

obtidos ao usar um número fixo de atributos e outra que utiliza um limiar para definir o 

número de atributos para cada subconjunto de dados. Para as duas bases são analisados 

comitês homogêneos (HO) e heterogêneos (HE). No caso dos comitês heterogêneos são 

apresentadas as médias dos resultados obtidos com dois tipos de classificadores (HE2), três e 

quatro tipos (HE3 e HE4). Como pode ser observado no apêdice A, a estrutura HE4 não foi 

aplicada para a base de dados Gaussian3. Isso se justifica pelo fato de essa base de dados só 

possuir 3 classes e nos experimentos só ter sido usado um classificador por classe. Dessa 

forma, no máximo, três classificadores (HE3) de tipos diferentes foram usados para a base de 

dados Gaussian3. 
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Como a base de dados Simulated6 é composta de ruídos na metade dos seus dados, é 

importante apresentar a média do número de atributos ruidosos selecionado em cada 

subconjunto de dados: 

• Correlação de Spearman 

o 50 atributos: 0,33 e 0, original e RecPun, respectivamente; 

o 100 atributos: 46 e 0,16, original e RecPun, respectivamente; 

o Limiar: 2,66 e 0, original e RecPun, respectivamente. 

• Variância 

o 50 atributos: 57 e 36,33, original e RecPun, respectivamente; 

o 100 atributos: 70,66 e 68,5, original e RecPun, respectivamente; 

o Limiar: 40 e 29,33, original e RecPun, respectivamente. 

De acordo com esses dados pode-se observar que o método RecPun, em todos os casos 

seleciona menos ruídos do que o original. Por outro lado, estão sendo selecionados, para fazer 

parte de determinada classe, atributos que não pertencem a ela. A seguir são apresentadas as 

médias do número de atributos errados selecionados em cada subconjunto de dados: 

• Correlação de Spearman 

o 50 atributos: 0,16 e 34,33, original e RecPun, respectivamente; 

o 100 atributos: 3,83 e 56,16, original e RecPun, respectivamente; 

o Limiar: 0,33 e 38,16, original e RecPun, respectivamente. 

• Variância 

o 50 atributos: 11,33 e 11,5, original e RecPun, respectivamente; 

o 100 atributos: 25,5 e 24,5, original e RecPun, respectivamente; 

o Limiar: 14,66 e 9,5, original e RecPun, respectivamente. 

Com esses dados observa-se que, por este motivo, o desempenho dos comitês, em 

especial utilizando a correlação de Spearman, foi baixo. Mesmo assim, o método RecPun 

ainda obteve melhor desempenho do que o original, na maior parte dos casos analisados. 

A Tabela 6.1 (ver resultados detalhados na Tabela A.1) apresenta a média e o desvio 

padrão obtidos pelos comitês de classificadores sem que sejam utilizados métodos de seleção 

de atributos. 
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BASES DE DADOS ARTIFICIAIS SEM SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 
GAUSSIAN3  

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 81,94±8,41 81,66±10,85 81,66±10,85 68,75±12,96 88,75±6,17 83,75±3,07 
HE 81,83±8,51 89,44±7,40 84,80±9,78 87,70±7,91 98,40±2,76 97,79±2,72 

SIMULATED6  
HO 84,65±10,96 86,66±10,07 87,50±11,14 85,83±11,45 92,91±5,22 92,50±4,78 
HE 82,45±11,60 89,51±10,47 89,84±10,77 88,89±10,60 97,96±4,13 96,56±6,31 

Tabela 6.1: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando nenhum método de seleção de 

atributos. 

 

Como pode ser visto na Tabela 6.1, o desempenho do comitê de classificadores, na 

maioria dos casos, melhora quando o número de classificadores diferentes aumenta. Nas duas 

bases de dados a maior média foi obtida, para todos os métodos de combinação, quando se 

usou a estrutura heterogênea (HE). 

 

 

6.2.1. Conjunto de Dados com Atributos Fixos 

 

 

Na Tabela 6.2 (ver resultados detalhados nas Tabelas A.2 e A.3) são apresentados a 

média e o desvio padrão, para as bases de dados Gaussian3 e Simulated6, obtidos pelos 

métodos de seleção de atributos original e RecPun. Nessa tabela são mostrados os resultados 

dos classificadores individuais e das combinações usando voto, soma e soma ponderada. Em 

ambos os métodos, os experimentos com a base de dados Gaussian3 utilizaram 100 e 200 

atributos para cada classificador. Por outro lado, os experimentos com a base Simulated6 

utilizaram 50 e 100 atributos para cada classificador. 
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GAUSSIAN3 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 60,27±12,86 77,08±15,77 84,16±12,73 86,66±10,45 69,58±11,52 82,08±10,80 87,91±7,93 86,25±8,83 
HE 60,41±12,95 72,33±15,95 79,16±16,18 86,78±13,12 69,89±11,58 80,17±12,25 82,91±12,17 81,49±10,94 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 62,08±16,09 71,25±15,33 85,00±13,05 87,08±8,16 74,16±12,05 87,91±10,96 91,66±6,84 92,50±7,35 
HE 62,11±16,19 72,72±17,11 82,90±15,09 89,90±11,10 74,28±12,10 85,07±10,93 89,03±10,46 89,94±8,62 

GAUSSIAN3 200 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 63,33±14,35 73,33±14,23 86,66±8,98 87,08±7,94 80,41±10,21 90,00±7,24 89,58±7,32 90,41±7,11 
HE 63,43±14,44 72,38±14,47 82,38±13,58 87,00±11,34 80,64±10,13 93,03±7,92 92,86±8,22 94,93±6,85 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 86,66±11,14 88,33±7,98 89,58±4,83 90,00±6,14 79,72±9,73 90,00±6,14 90,00±6,89 89,58±6,20 
HE 86,66±11,16 94,37±8,20 93,22±8,81 95,84±6,72 79,86±9,68 91,79±8,55 92,15±8,23 94,50±6,71 

SIMULATED6 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 39,72±13,47 41,66±15,65 55,00±19,36 64,16±15,66 32,15±12,18 33,74±16,10 49,16±17,96 50,00±16,05 
HE 39,69±13,52 42,12±15,32 57,94±17,82 66,39±15,45 32,17±12,10 33,21±16,19 46,48±16,69 49,05±14,21 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 55,41±13,60 54,16±14,40 69,16±14,34 68,33±10,68 48,54±16,52 67,49±18,51 77,08±13,94 74,58±13,24 
HE 55,36±13,76 59,24±15,19 73,29±15,46 68,66±12,53 48,86±16,33 67,72±17,07 77,60±14,04 74,65±14,90 

SIMULATED6 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 56,11±14,87 69,16±15,03 84,58±13,29 89,16±12,42 70,62±13,53 80,00±11,82 92,50±8,57 89,99±10,69 
HE 55,94±14,94 69,40±16,33 84,64±13,13 85,43±12,65 69,44±13,59 85,23±11,14 92,49±9,63 89,59±10,93 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 71,87±12,77 81,24±9,17 86,66±9,17 83,75±7,46 75,48±13,03 90,41±10,41 93,33±7,90 87,91±9,96 
HE 71,53±12,77 81,00±9,53 86,59±9,34 83,61±8,54 75,61±13,24 91,85±10,01 93,78±8,12 90,84±9,69 

Tabela 6.2: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando número de atributos fixo. 
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De acordo com a análise feita na tabela 6.2 foi possível perceber que: 

• Desempenho em relação à base de dados sem utilizar métodos de seleção de 

atributos: para base de dados Gaussian3, o desempenho dos comitês ao se utilizar 

métodos de seleção de atributos é semelhante ao desempenho obtido quando 

nenhum método de seleção de atributos é utilizado. Já para a base de dados 

Simulated6, na maioria dos casos, o desempenho dos comitês de classificadores foi 

mais baixo do que os obtidos sem a utilização de métodos de seleção de atributos 

(Tabela 6.1). Excetuando-se os resultados obtidos utilizando 100 atributos que 

foram mais semelhantes e em alguns casos (variância/RecPun) até melhores do que 

sem utilizar métodos de seleção de atributos. 

• Desempenho em relação à quantidade de atributos: observa-se que, aumentando-se 

a quantidade de atributos nos subconjuntos de dados, houve melhor desempenho na 

maioria dos casos analisados para ambas bases de dados.  

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: percebe-se que, ao se utilizar 

comitês heterogêneos (HE), o desempenho melhora na maioria dos casos 

analisados. Na base de dados Gaussian3 com 200 atributos, a estrutura HE alcançou 

melhor desempenho para o método RecPun, tanto no critério de variância quanto na 

correlação de Spearman. Já na base de dados Simulated6, utilizando o critério de 

variância com o método RecPun, a estrutura HE obteve melhores resultados em 

todos os casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: percebe-se que soma e soma 

ponderada se destacam com melhor desempenho, em ambas as bases de dados. Para 

a base de dados Gaussian3 utilizando a correlação de Spearman, o método da soma 

ponderada foi o que alcançou melhores resultados. Já utilizando a variância, esse 

método destacou-se com melhor desempenho em 50% dos casos analisados. Por 

outro lado, para a base de dados Simulated6 isso ocorreu com a correlação de 

Spearman. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: foi possível observar que o uso da 

variância obteve melhores resultados em ambas as bases de dados.  

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: O método RecPun 

alcançou melhor desempenho na maioria dos casos analisados para ambas as bases 

de dados. Isso é uma prova de que o método consegue, realmente, posicionar 

melhor os atributos em relação às suas classes. Para a base de dados Gaussian3 
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utilizando 100 atributos, a melhora no desempenho do método RecPun em relação 

ao original foi de 0,77 pontos percentuais para correlação de Spearman e 5,53 

pontos percentuais para variância. Já para o conjunto de dados com 200 atributos, 

só houve melhora no desempenho do critério correlação de Spearman (13,63 pontos 

percentuais). Para a base de dados Simulated6 o método RecPun obteve melhor 

desempenho em ambos os conjuntos de dados, 50 atributos: 12,11 e 26,32 pontos 

percentuais e 100 atributos: 6,47 e 3,66 pontos percentuais com a correlação de 

Spearman e a variância respectivamente. 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior, do ponto de vista 

estatístico: 

o Em 12 de 32 casos analisados para a base de dados Gaussian3. Entre 

eles, 5 utilizando a variância (100 atributos) e 7 a correlação de 

Spearman (200 atributos).  

o Em 22 de 32 casos analisados para a base de dados Simulated6. Entre 

eles, todos que utilizaram a variância e 6 a correlação de Spearman (50 

atributos). Já para o conjunto de dados com 100 atributos, foram 3 e 5 

utilizando a variância e a correlação de Spearman, respectivamente.  

 

 

6.2.1.1. Comitês com Métodos de Combinação Treináveis 

 

 

A Tabela 6.3 (ver resultados detalhados nas Tabelas A.4 e A.5) mostra a média e o 

desvio padrão para os métodos de seleção de atributos original e RecPun, utilizando os 

métodos de combinação mais elaborados: soma ponderada, MLP e naive Bayes. Da mesma 

forma que a Tabela 6.2, em ambos os métodos foram utilizados na base de dados Gaussian3 

100 e 200 e na Simulated6 50 e 100 atributos para cada classificador. 
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GAUSSIAN3 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 86,66±10,45 90,41±6,34 83,75±6,17 86,25±8,83 90,83±7,49 86,25±10,51 
HE 86,78±13,12 90,74±8,27 93,10±7,65 81,49±10,94 91,65±7,48 88,87±10,15 

  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,08±8,16 90,41±6,77 87,08±8,56 92,50±7,35 93,75±5,79 90,83±8,43 
HE 89,90±11,10 95,97±6,03 97,32±3,58 89,94±8,62 97,00±5,45 95,07±7,19 

GAUSSIAN3 200 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

HO 87,08±7,94 90,41±6,80 84,58±5,29 90,41±7,11 90,00±3,51 84,16±4,12 
HE 87,00±11,34 95,66±4,49 92,62±5,64 94,93±6,85 98,04±3,27 98,12±3,24 

  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 90,00±6,14 90,83±5,46 85,00±6,14 89,58±6,20 91,66±4,96 85,00±5,36 
HE 95,84±6,72 98,62±3,87 98,12±4,59 94,50±6,71 99,07±1,63 98,80±2,35 

SIMULATED6 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 64,16±15,66 91,66±6,50 88,74±8,37 50,00±16,05 61,66±12,96 58,33±14,32 
HE 66,39±15,45 93,15±7,05 89,33±9,96 49,05±14,21 60,97±12,97 56,33±11,53 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 68,33±10,68 93,75±7,11 89,16±9,12 74,58±13,24 92,91±9,71 90,00±11,00 
HE 68,66±12,53 94,57±7,48 91,97±9,11 74,65±14,90 91,97±10,17 88,72±11,22 

SIMULATED6 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 89,16±12,42 94,16±6,46 91,24±7,19 89,99±10,69 93,33±4,02 96,66±6,14 
HE 85,43±12,65 95,58±3,39 94,78±5,32 89,59±10,93 96,86±3,09 95,90±4,30 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,75±7,46 97,91±2,19 95,41±4,71 87,91±9,96 97,50±4,26 96,66±2,63 
HE 83,61±8,54 96,59±2,91 95,76±3,50 90,84±9,69 97,71±2,07 97,26±2,30 

Tabela 6.3: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando número de atributos fixos e métodos de combinação elaborados. 
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Analisando a tabela 6.3 foi possível observar que: 

• Desempenho em relação à base de dados sem utilizar métodos de seleção de 

atributos: o desempenho dos comitês utilizando métodos de seleção de atributos foi 

semelhante e, em alguns casos, até melhor do que sem utilizá-los (Tabela 6.1).  

• Desempenho em relação à quantidade de atributos: percebeu-se que houve melhor 

desempenho ao aumentar a quantidade de atributos, na base de dados Simulated6 os 

resultados aumentaram em todos os casos analisados. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: percebeu-se que os heterogêneos 

se desempenham melhor do que os homogêneos, em praticamente todos os casos 

analisados em ambas as bases de dados. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: observou-se que tanto o MLP 

quanto o naive Bayes obtiveram melhores resultados do que a soma ponderada, 

sendo MLP o método com melhor desempenho. Já era esperado que esses métodos 

alcançassem melhores resultados do que os demais, pois além de serem métodos 

mais elaborados eles utilizam ponderação. Dos 64 casos analisados, utilizando MLP 

e naive Bayes, houve melhora no desempenho de 57, dentre eles, todos da estrutura 

HE. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: observou-se que a correlação de 

Spearman alcançou melhor desempenho do que a variância na maioria dos casos 

analisados. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: observou-se que o 

RecPun obteve melhores resultados do que o original, na maioria dos casos 

analisados. Como mencionado anteriormente, isso mostra que o método consegue, 

realmente, posicionar melhor os atributos em relação às suas classes. Observando a 

base Gaussian3 utilizando o conjunto de dados com 100 atributos e a Simulated6 

com 50 atributos o método RecPun alcançou melhor desempenho em todos os casos 

analisados. A melhora no desempenho do método RecPun em relação ao original 

foi: 

o Para a base de dados Gaussian3, 3,19 e 4,76 pontos percentuais (100 

atributos ) e 2,32 e 1,05 pontos percentuais (200 atributos) para 

correlação de Spearman e variância, respectivamente.  
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o Para a base de dados Simulated6, 1,64 e 31,57 pontos percentuais (50 

atributos) e 2,47 e 1,59 pontos percentuais (100 atributos) para 

correlação de Spearman e variância, respectivamente. 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico em 16 de 32 casos analisados, entre eles 7 para a base de dados 

Simulated6 e 9 para Gaussian3. Uma possível justificativa para o baixo índice de 

resultados estatisticamente significantes é o alto valor do desvio padrão. 

 

 

6.2.2. Conjunto de Dados com Atributos Variáveis 

 

 

Essa seção analisa o desempenho das bases de dados artificiais utilizando um número 

variável de atributos. Para determinar o número de atributos em cada subconjunto de dados 

foi utilizado um limiar para cada critério. 

Para a base de dados Gaussian3 o limiar definido foi: 0,75 para correlação de Spearman 

e 0,5 para variância. A média do número de atributos para a correlação de Spearman foi 72 

(original) e 45 (RecPun) e para variância foi 83 (original) e 52 (RecPun). Isso significa que o 

número de atributos nesses subconjuntos de dados foi menor do que o número de atributos 

dos subconjuntos de dados cujos resultados foram apresentados nas tabelas 6.2 e 6.3. 

Para a base de dados Simulated6 o limiar definido foi: 0,8 para correlação de Spearman 

e 0,6 para variância. A média de atributos em cada subconjunto de dados foi 51 (original) e 

48,16 (RecPun) para correlação de Spearman e 56,33 (original) e 39,5 (RecPun) para 

variância. 

Na Tabela 6.4 (ver resultados detalhados nas Tabelas A.6 e A.7) são apresentados a 

média e o desvio padrão, para as bases de dados Gaussian3 e Simulated6, obtidos pelos 

métodos de seleção de atributos original e RecPun. Nessa tabela são mostrados os resultados 

dos classificadores individuais e das combinações usando voto, soma e soma ponderada.  

 



63 

 

GAUSSIAN3 LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA 
HO 60,00±15,18 73,75±15,73 87,08±10,85 87,91±8,89 60,97±14,55 67,91±12,74 75,83±12,42 74,58±14,75 
HE 60,01±15,21 71,19±16,19 82,61±14,30 88,43±10,43 61,16±14,58 68,66±15,14 74,13±13,73 73,48±13,99 

  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 64,44±14,71 77,50±14,75 87,08±10,04 84,16±11,19 65,83±15,63 78,75±13,40 79,16±14,19 74,16±14,79 
HE 64,59±14,84 76,31±16,19 80,21±14,66 84,53±12,68 65,99±15,61 79,39±15,31 76,19±15,43 73,99±14,49 

SIMULATED6 LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 35,76±12,92 34,58±13,81 57,50±17,02 74,58±12,02 31,24±14,99 28,74±15,63 46,25±17,98 50,00±14,83 
HE 35,74±12,80 35,79±13,77 56,97±16,54 67,04±15,01 31,29±14,95 32,28±16,23 43,13±17,39 47,06±16,68 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 41,38±13,24 38,33±13,02 44,58±17,11 49,16±12,18 34,51±14,61 36,25±18,07 47,50±19,32 49,58±16,06 
HE 41,25±13,21 39,86±12,19 44,21±17,90 50,61±11,69 34,62±14,50 36,88±16,51 46,06±18,44 51,66±15,52 

Tabela 6.4: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando número de atributos variável. 
 

 

 



64 

 

Analisando a tabela 6.4 foi possível observar que: 

• Desempenho em relação ao subconjunto de dados com número fixo de atributos: 

observou-se que o desempenho dos comitês utilizando número de atributos variável 

caiu se comparado com o desempenho utilizando um número fixo de atributos 

(Tabela 6.2). O único caso em que isso não ocorreu foi na base Gaussian3 

utilizando a correlação de Spearman. O uso de subconjuntos de dados de tamanho 

variável não afetou o desempenho dos comitês de classificadores, pois essa queda 

no desempenho tem duas possíveis justificativas: devido ao número de atributos ser 

menor do que os conjuntos de dados com atributos fixos e/ou devido à base de 

dados ser artificial e, por isso, todas as classes têm o mesmo nível de dificuldade. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: observou-se que, em metade dos 

casos, a estrutura HE obteve melhor desempenho do que HO e, na outra metade, 

HO alcançou melhor desempenho do que HE. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: percebeu-se que o uso da soma 

ponderada foi positivo, pois, na maioria dos casos, melhorou o desempenho dos 

comitês se comparado aos demais métodos. O único caso em que isso não ocorreu, 

pois o método soma se desempenhou melhor do que os demais, foi na base de 

dados Gaussian3 utilizando a variância. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: observou-se que, da mesma forma 

que ocorreu utilizando um número de atributos fixos, a correlação de Spearman 

alcançou melhor desempenho do que a variância na maioria dos casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: observou-se que o 

método RecPun, mesmo usando menos atributos do que o original, obteve melhores 

resultados. Isso prova, mais uma vez, que o método RecPun é mais eficiente do que 

o original. A melhora no desempenho do método RecPun em relação ao original 

para a base de dados Gaussian3 foi de 0,98 e 4,59 pontos percentuais para 

correlação de Spearman e variância, respectivamente. Já para a base de dados 

Simulated6, isso só ocorreu com a variância (3,38 pontos percentuais). 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico em 6 de 32 casos analisados, entre eles 5 para base de dados Simulated6 

e 1 para Gaussian3. Dos 5 casos estatisticamente significantes para base de dados 

Simulate6, 4 foram utilizando a correlação de Spearman. Conforme já foi 
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mencionado, esse baixo índice de casos estatisticamente significante é ocasionado 

pelo alto valor do desvio padrão. 

 

 

6.2.2.1. Comitês com Métodos de Combinação Treináveis 

 

 

A Tabela 6.5 (ver resultados detalhados nas Tabelas A.8 e A.9) mostra a média e o 

desvio padrão para os métodos de seleção de atributos original e RecPun, utilizando os 

métodos de combinação mais elaborados: soma ponderada, MLP e naive Bayes. Para ambas 

as bases de dados foram utilizados número de atributos variável para cada classificador base. 

Para a base de dados Gaussian3 a média do número de atributos para a correlação de 

Spearman foi 72 (original) e 45 (RecPun) e para variância foi 83 (original) e 52 (RecPun). Já 

para a base de dados Simulated6 a média de atributos em cada subconjunto de dados foi 51 

(original) e 48,16 (RecPun) para correlação de Spearman e 56,33 (original) e 39,5 (RecPun) 

para variância. 
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GAUSSIAN3 LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 87,91±8,89 90,41±4,41 87,91±7,32 74,58±14,75 80,83±11,70 69,58±11,61 
HE 88,43±10,43 96,63±4,24 94,85±5,23 73,48±13,99 83,55±11,28 72,93±13,50 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 84,16±11,19 90,41±5,57 88,75±6,58 74,16±14,79 82,08±13,54 72,91±12,77 
HE 84,53±12,68 97,85±2,44 95,07±5,29 73,99±14,49 85,68±12,36 74,44±13,68 

SIMULATED6 LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 74,58±12,02 91,25±11,24 90,00±7,16 50,00±14,83 59,58±14,02 60,41±9,43 
HE 67,04±15,01 93,71±7,48 88,95±9,75 47,06±16,68 62,31±12,80 60,30±12,24 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 49,16±12,18 95,00±7,02 92,50±8,71 49,58±16,06 63,75±13,13 60,83±12,49 
HE 50,61±11,69 94,66±6,97 89,80±8,94 51,66±15,52 66,89±11,59 61,32±14,03 

Tabela 6.5: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando número de atributos variável e métodos de combinação elaborados. 
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Analisando a tabela 6.5 foi possível observar que: 

• Desempenho em relação ao subconjunto de dados com número fixo de atributos: 

observou-se que o desempenho dos comitês utilizando número de atributos variável 

caiu se comparado com o desempenho utilizando um número fixo de atributos 

(Tabela 6.3). Isso não ocorreu na base Gaussian3 utilizando a correlação de 

Spearman. Já na base Simulated6 os resultados foram semelhantes, e em alguns 

casos até melhor, do que o subconjunto de dados com 50 atributos. Conforme já 

mencionado, o uso de subconjuntos de dados de tamanho variável não afetou o 

desempenho dos comitês de classificadores, pois essa queda no desempenho tem 

duas possíveis justificativas: devido ao número de atributos ser menor do que os 

conjuntos de dados com atributos fixos e/ou devido à base de dados ser artificial e 

por isso todas as classes têm o mesmo nível de dificuldade. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: percebeu-se que os comitês 

heterogêneos (HE) obtiveram melhor desempenho do que os homogêneos (HO). 

• Desempenho em relação ao método de combinação: observou-se que o MLP e o 

naive Bayes alcançaram melhores resultados do que os demais métodos. Entretanto, 

o MLP foi o que obteve melhor desempenho nas duas bases de dados. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: observou-se que a correlação de 

Spearman obteve melhor desempenho do que a variância tanto na base Gaussian3 

quanto na Simulated6. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: essa tabela mostra, 

mais uma vez, a eficiência do método RecPun em relação ao original, pois, em 

todos os casos analisados, o método RecPun obteve melhor desempenho do que o 

original. A melhora no desempenho do método RecPun em relação ao original para 

a base Gaussian3 foi de: 0,57 pontos percentuais (correlação de Spearman) e 2,05 

pontos percentuais (variância) e para Simulated6 foi de: 2,01 pontos percentuais 

(correlação de Spearman) e 2,54 pontos percentuais (variância). 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia não foi maior do ponto de 

vista estatístico em nenhum dos casos analisados. Esse resultado já era esperado 

devido à instabilidade dos métodos (desvio padrão alto). 
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6.3. BASES DE DADOS REAIS 

 

 

De acordo com o que foi explanado em seções anteriores, as bases de dados reais são 

Splice, St. Jude Leukemia, Proteína e Imagem. Nessa seção, serão apresentados os resultados 

obtidos sem que sejam usados métodos de seleção de atributos e utilizando o método de 

seleção de atributos padrão baseado em filtro (original) e o método RecPun (para detalhes 

sobre o método RecPun ver capítulo 4). A presente seção está dividida em duas subseções, a 

primeira trata dos resultados obtidos ao usar um número fixo de atributos e a outra utiliza um 

limiar para definir o número de atributos para cada subconjunto de dados. 

A Tabela 6.6 apresenta a média e o desvio padrão obtidos pelos comitês de 

classificadores das bases de dados reais sem que sejam utilizados métodos de seleção de 

atributos. Para as quatro bases são analisados comitês homogêneos (HO) e heterogêneos (HE) 

que mostra a média dos resultados obtidos com dois tipos de classificadores (HE2), três e 

quatro tipos (HE3 e HE4). Como pode ser observado no anexo B, a estrutura HE4 não foi 

aplicada para a base de dados Splice. Isso se justifica pelo fato de essa base de dados só 

possuir 3 classes e nos experimentos só ter sido usado um classificador por classe. Dessa 

forma, no máximo, três classificadores (HE3) de tipos diferentes foram usados para a base de 

dados Splice. 

Como pode ser visto na Tabelas 6.6 (ver resultados detalhados na Tabela B.1), o 

desempenho do comitê de classificadores, na maioria dos casos, melhora quando o número de 

classificadores diferentes aumenta. Nas quatro bases de dados a maior média foi obtida, na 

maioria dos casos, para todos os métodos de combinação quando se usou a estrutura 

heterogênea (HE). 
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BASES DE DADOS REAIS SEM SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 
SPLICE 

INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA MLP 
NAÏVE 
BAYES 

HO 85,92±1,97 86,93±1,99 87,01±1,90 87,26±1,88 88,36±1,76 86,64±1,92 
HE 86,25±1,97 91,02±1,82 92,73±1,86 93,11±1,82 94,50±1,70 93,21±1,91 

ST. JUDE LEUKEMIA 
HO 95,15±3,51 96,67±3,19 96,67±3,15 96,47±3,49 96,87±3,13 96,77±3,14 
HE 95,14±3,57 97,83±3,07 97,84±3,00 97,92±2,33 98,61±2,75 98,25±2,85 

PROTEÍNA 
HO 76,13±4,24 77,44±3,83 78,20±3,77 77,48±3,69 81,21±4,08 79,92±3,80 
HE 75,83±4,25 80,18±4,23 81,88±3,79 80,51±3,75 83,91±3,48 83,04±3,95 

IMAGEM 
HO 92,51±1,43 92,44±1,31 93,12±1,39 92,93±1,53 96,16±0,99 95,28±1,14 
HE 92,38±1,43 95,11±1,19 95,49±1,14 95,64±1,18 97,42±0,84 96,29±1,10 
Tabela 6.6: média e desvio padrão das bases de dados reais utilizando nenhum método de seleção de atributos. 
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6.3.1. Conjunto de Dados com Atributos Fixos 

 

 

Nas Tabelas 6.7 e 6.8 (ver resultados detalhados nas Tabelas B.2, B3, B4 e B5) são 

apresentados a média e o desvio padrão, para as quatro bases de dados reais, obtidos pelos 

métodos de seleção de atributos original e RecPun. Nessa tabela são apresentados os 

resultados dos classificadores individuais e das combinações usando voto, soma e soma 

ponderada. Em ambos os métodos, foram utilizados na base Splice 20 e 40 atributos para cada 

classificador, na St. Jude Leukemia 80 e 160, na de Proteína 25 e 50 e na Imagem 3 e 6.  
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SPLICE 20 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA 
HO 73,38±2,49 84,41±2,16 85,72±2,23 85,76±2,03 54,70±1,98 53,20±1,14 60,47±2,02 53,08±0,70 
HE 73,63±2,48 85,48±2,11 85,77±2,12 87,06±2,01 54,73±1,96 53,54±1,17 60,72±1,97 53,41±0,59 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 82,94±2,08 89,38±1,88 89,51±1,79 89,26±1,58 73,24±2,32 79,80±2,36 83,35±1,97 81,66±2,42 
HE 83,14±2,07 90,18±1,94 91,64±1,73 91,92±1,72 73,52±2,31 80,95±2,14 86,90±1,82 85,78±1,81 

SPLICE 40 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 73,62±2,67 82,71±2,02 83,06±2,36 83,94±2,40 55,97±1,68 54,46±1,10 66,90±1,89 59,37±1,58 
HE 73,97±2,66 84,22±2,05 84,97±1,97 86,04±1,98 56,00±1,67 55,59±1,38 67,27±1,94 59,73±1,52 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,96±1,79 88,84±1,69 89,24±1,90 87,77±1,72 83,42±1,81 86,48±1,68 86,79±1,97 85,13±1,79 
HE 88,29±1,79 92,49±1,68 94,24±1,68 94,22±1,70 83,73±1,81 89,36±1,74 92,42±1,68 92,16±1,65 

ST. JUDE 80 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 89,42±5,42 96,05±3,66 96,36±3,18 95,75±3,17 89,30±4,71 92,13±4,75 92,14±4,38 91,23±4,12 
HE 89,41±5,40 96,75±3,54 97,18±3,30 96,45±3,23 89,33±4,74 93,73±4,30 93,94±3,86 92,26±3,62 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 92,84±4,52 96,05±3,97 96,55±3,49 96,05±3,62 92,93±4,28 94,23±4,17 94,03±3,84 93,73±4,21 
HE 92,70±4,59 96,86±3,37 96,97±3,25 96,72±3,22 92,82±4,29 96,03±4,04 95,97±3,94 95,40±3,73 

ST. JUDE 160 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 90,09±4,72 95,34±4,13 95,55±3,34 94,24±3,11 91,57±4,43 93,53±3,88 93,63±3,99 93,23±3,84 
HE 90,10±4,72 96,21±3,34 96,41±3,14 95,12±3,15 91,64±4,50 95,42±3,93 95,92±3,77 94,79±3,81 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 94,56±4,10 96,24±3,58 96,34±3,57 96,55±3,59 94,97±3,87 95,15±3,77 95,66±3,56 95,36±3,81 
HE 94,43±4,15 97,61±3,05 97,64±3,00 97,71±2,91 94,88±3,84 97,01±3,56 97,40±3,31 97,20±3,22 

Tabela 6.7: média e desvio padrão das bases de dados Splice e St. Jude Leukemia utilizando número de atributos fixo. 
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PROTEÍNA 25 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 69,30±5,15 76,37±4,24 79,58±2,98 77,23±3,64 75,03±5,04 76,62±5,26 77,01±5,35 76,83±5,36 
HE 69,15±5,19 76,94±4,64 79,57±3,90 77,80±3,81 74,87±5,04 77,79±5,12 79,20±5,14 77,97±4,99 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 77,75±4,70 81,04±4,72 81,46±3,88 80,14±4,07 76,44±4,88 77,86±3,96 77,61±4,23 77,94±4,55 
HE 77,79±4,67 81,92±4,68 82,79±4,15 81,77±4,19 76,57±4,84 80,11±4,38 80,63±4,60 79,79±4,66 

PROTEÍNA 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 70,43±4,96 75,33±4,96 77,18±4,13 75,76±3,90 74,73±5,04 76,53±4,25 77,74±4,93 77,26±4,56 
HE 70,41±4,84 77,16±4,91 79,00±4,17 77,55±4,12 74,60±4,99 77,82±4,75 79,53±4,87 78,57±4,88 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 78,20±4,41 79,96±4,19 80,69±3,91 80,17±4,16 76,29±4,40 77,56±4,12 78,08±3,76 78,81±3,59 
HE 78,27±4,33 81,83±4,33 82,51±3,73 81,48±3,77 76,30±4,41 80,14±4,26 81,11±3,99 80,64±3,99 

IMAGEM 3 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 76,39±2,45 86,43±2,28 92,41±1,64 86,66±1,91 54,93±2,72 63,89±2,44 77,86±2,73 73,86±1,99 
HE 76,13±2,47 87,57±2,32 92,79±1,62 87,48±1,96 54,49±2,71 67,59±2,30 80,54±2,11 77,47±1,97 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,63±2,09 90,02±1,70 92,28±1,47 90,55±1,73 57,92±2,41 71,15±2,63 76,65±2,45 73,44±1,91 
HE 83,57±2,09 91,94±1,55 93,86±1,34 93,16±1,53 57,82±2,40 73,96±2,52 79,51±2,30 78,99±1,84 

IMAGEM 6 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 82,35±2,00 87,14±1,77 90,60±1,90 86,52±1,71 82,20±2,12 89,97±1,63 91,83±1,34 90,40±1,45 
HE 82,25±2,01 89,48±1,81 92,43±1,44 90,10±1,68 82,11±2,10 91,76±1,38 93,63±1,31 93,41±1,37 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,91±1,85 90,27±1,47 91,61±1,55 91,35±1,64 83,96±1,96 87,56±1,69 88,21±1,64 88,37±1,63 
HE 87,85±1,87 92,63±1,62 93,84±1,33 94,00±1,30 83,84±1,96 89,98±1,41 91,20±1,41 90,71±1,37 

Tabela 6.8: média e desvio padrão das bases de dados Proteína e Imagem utilizando número de atributos fixo. 
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Analisando as tabelas 6.7 e 6.8 observou-se que: 

• Desempenho em relação à base de dados sem utilizar métodos de seleção de 

atributos: os resultados obtidos utilizando métodos de seleção de atributos foram 

semelhantes aos obtidos sem utilizá-los. Entretanto, apenas as bases Splice e 

Proteína obtiveram, na maioria dos casos, melhores resultados utilizando a seleção 

de atributos, especialmente no método RecPun. 

• Desempenho em relação à quantidade de atributos: percebeu-se que, aumentando o 

número de atributos nas bases de dados Splice, St. Jude Leukemia e Imagem o 

desempenho melhorou, na maioria dos casos, para correlação de Spearman e em 

todos os casos para variância. Já para a base de dados Proteína melhorou o 

desempenho, na maioria dos casos, utilizando a variância. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: observou-se que, para a base de 

dados Splice, a estrutura HE obteve melhor desempenho do que a HO em todos os 

casos analisados. Já para as demais bases a estrutura HE obteve melhores resultados 

do que a HO nos métodos de combinação voto, soma e soma ponderada. Em outras 

palavras, para as bases de dados St. Jude Leukemia, Proteína e Imagem a estrutura 

HE só não obteve melhor desempenho do que a HO para os classificadores 

individuais. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: percebe-se que soma e soma 

ponderada se destacam com melhor desempenho do que os demais métodos em 

todas as bases de dados. Para a base de dados Splice a soma ponderada foi o melhor 

método, na maioria dos casos, utilizando a correlação de Spearman, enquanto a 

soma destacou-se, em todos os casos, utlizando a variância. Já para as bases de 

dados St. Jude Leukemia, Proteína e Imagem o método soma foi o que alcançou 

melhores resultados tanto utilizando a correlação de Spearman quanto a variância. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: a correlação de Spearman obteve 

melhor desempenho do que a variância, na maioria dos casos analisados, para as 

bases de dados St. Jude Leukemia e Proteína. Já para as bases de dados Splice e 

Imagem, a correlação de Spearman foi o critério que obteve melhor desempenho 

em todos os casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: Em relação ao método 

de seleção de atributos, o RecPun, mais uma vez, mostrou-se mais eficiente do que 

o original, pois para as bases de dados Splice e Proteína ele obteve melhor 
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desempenho do que o original em todos os casos, e para as bases St. Jude Leukemia 

e Imagem isso ocorreu na maioria dos casos analisados. A melhora no desempenho 

do método RecPun em relação ao original foi de: 

o Splice:  

� 20 atributos – 5,84 e 25,16 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 40 atributos – 8,81 e 28,02 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o St. Jude Leukemia: 

� 80 atributos – 0,92 e 2,63 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 160 atributos – 2,25 e 2,23 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o Proteína: 

� 25 atributos – 4,84 e 1,45 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 50 atributos – 5,03 e 1,51 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o Imagem: 

� 3 atributos – 4,14 e 2,35 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 6 atributos – 3,57 pontos percentuais correlação de Spearman. Já 

para a variância não houve melhora. 

� O que foi observado nos subconjuntos de dados selecionados a 

partir da variância, é que dois atributos estavam sendo 

selecionados para todas as classes. Portanto, como esses dois 

atributos observam os pixels adjacentes, eles podem estar 

variando muito e por isso a variância é alta em todas as classes. 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico:  

o Em todos os casos para a base de dados Splice;  
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o Em 20 de 32 casos analisados para a base St. Jude Leukemia, entre eles, 

todos utilizando a variância com 80 atributos e todos os classificadores 

individuais e soma ponderada utilizando 160 atributos;  

o Em 19 de 32 casos analisados para a base de dados Proteína, entre eles, 

todos que utilizaram o critério da correlação de Spearman e todos os 

comitês heterogêneos (HE) que utilizaram o método de combinação 

voto;  

o Em 30 de 32 casos analisados para a base de dados Imagem, entre eles, 

todos que utilizaram o subconjunto de dados com 6 atributos e todos os 

classificadores individuais e soma que usaram o subconjunto com 3 

atributos. 

 

 

6.3.1.1. Comitês com Métodos de Combinação Treináveis 

 

 

As Tabelas 6.9 e 6.10 (ver resultados detalhados na Tabela B.6, B.7, B.8 e B.9) 

apresentam a média e o desvio padrão para os métodos de seleção de atributos original e 

RecPun utilizando as combinações soma ponderada, MLP e naive Bayes. Da mesma forma 

que as Tabelas 6.7 e 6.8, para ambos os métodos, foi utilizada uma quantidade fixa de 

atributos para cada classificador, para a base Splice 20 e 40, St. Jude Leukemia 80 e 160, 

Proteína 25 e 50 e Imagem 3 e 6. 
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SPLICE 20 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 85,76±2,03 89,76±1,74 89,03±2,08 53,08±0,70 66,63±2,19 66,19±2,48 
HE 87,06±2,01 91,09±1,84 90,61±1,82 53,41±0,59 66,81±2,05 66,05±2,19 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,26±1,58 91,95±1,66 91,19±1,78 81,66±2,42 87,90±2,13 86,46±2,16 
HE 91,92±1,72 94,00±1,59 93,44±1,62 85,78±1,81 90,60±1,71 89,36±1,91 

SPLICE 40 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 83,94±2,40 87,37±1,94 86,37±2,16 59,37±1,58 74,14±1,87 51,80±0,39 
HE 86,04±1,98 89,63±1,97 89,34±1,95 59,73±1,52 74,12±1,87 51,97±0,41 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,77±1,72 90,28±1,64 89,49±1,77 85,13±1,79 88,49±1,67 51,96±0,43 
HE 94,22±1,70 95,33±1,48 94,91±1,62 92,16±1,65 93,84±1,48 52,04±0,47 

ST. JUDE 80 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 95,75±3,17 95,75±4,54 95,05±3,66 91,23±4,12 93,36±3,09 93,85±4,52 
HE 96,45±3,23 97,06±3,40 95,12±3,21 92,26±3,62 96,89±3,25 95,71±4,00 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,05±3,62 97,06±3,33 96,07±4,02 93,73±4,21 95,95±3,41 94,75±4,05 
HE 96,72±3,22 98,18±2,73 97,77±3,13 95,40±3,73 97,22±3,01 96,86±3,25 

ST. JUDE 160 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 94,24±3,11 95,55±4,64 94,85±3,42 93,23±3,84 94,54±6,08 95,05±3,50 
HE 95,12±3,15 97,92±2,54 95,99±2,88 94,79±3,81 96,29±3,63 95,88±3,34 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,55±3,59 97,27±3,17 96,86±3,42 95,36±3,81 96,47±3,62 95,16±4,25 
HE 97,71±2,91 98,73±2,25 98,16±2,96 97,20±3,22 98,05±3,09 97,39±3,54 

Tabela 6.9: média e desvio padrão das bases de dados Splice e St. Jude Leukemia utilizando número de atributos fixo e métodos elaborados. 
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PROTEÍNA 25 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 77,23±3,64 82,80±3,67 81,81±3,32 76,83±5,36 80,74±4,43 78,12±5,57 
HE 77,80±3,81 83,16±3,70 81,79±3,89 77,97±4,99 81,86±4,37 80,20±5,62 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 80,14±4,07 83,56±4,26 82,71±3,96 77,94±4,55 81,20±3,54 78,76±4,44 
HE 81,77±4,19 84,64±4,02 83,38±4,14 79,79±4,66 82,66±3,98 81,05±4,95 

PROTEÍNA 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 75,76±3,90 81,76±3,62 78,89±4,11 77,26±4,56 78,38±4,70 78,04±5,56 
HE 77,55±4,12 82,52±3,49 80,31±3,70 78,57±4,88 81,87±4,16 80,46±5,38 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 80,17±4,16 82,79±3,51 82,02±3,87 78,81±3,59 79,62±4,71 79,06±4,56 
HE 81,48±3,77 84,98±3,63 83,12±3,89 80,64±3,99 82,83±3,81 81,38±4,55 

IMAGEM 3 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 86,66±1,91 95,55±1,21 94,78±1,44 73,86±1,99 88,71±1,49 83,46±3,44 
HE 87,48±1,96 96,99±1,09 94,68±1,13 77,47±1,97 89,12±1,77 85,45±2,47 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 90,55±1,73 96,65±1,16 95,61±0,93 73,44±1,91 89,56±1,54 84,40±1,74 
HE 93,16±1,53 97,27±0,88 95,87±0,88 78,99±1,84 90,51±1,83 86,16±1,72 

IMAGEM 6 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 86,52±1,71 94,12±1,25 93,99±1,03 90,40±1,45 94,04±0,93 92,30±1,49 
HE 90,10±1,68 96,62±0,88 94,59±1,05 93,41±1,37 95,03±1,03 93,21±1,20 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 91,35±1,64 96,79±0,79 95,28±0,99 88,37±1,63 91,87±1,37 89,95±1,61 
HE 94,00±1,30 97,50±0,77 95,97±0,76 90,71±1,37 93,75±1,15 91,09±1,33 
Tabela 6.10: média e desvio padrão das bases de dados Proteína e Imagem utilizando número de atributos fixo e métodos elaborados. 
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Analisando as tabelas 6.9 e 6.10 foi possível observar que: 

• Desempenho em relação à base de dados sem utilizar métodos de seleção de 

atributos: O desempenho dos comitês utilizando métodos de seleção de atributos foi 

em alguns casos, semelhante e, outros, até melhor do que sem utilizá-los (Tabela 

6.6). Para as bases de dados Splice e proteína, usando o critério da correlação de 

Spearman, os resultados foram melhores utilizando métodos de seleção de 

atributos. Para as bases St. Jude Leukemia e Imagem os resultados utilizando 

métodos de seleção de atributos foram semelhantes aos sem utilização desses 

métodos, no entanto não foram melhores. 

• Desempenho em relação à quantidade de atributos: houve melhor desempenho, na 

maioria dos casos, quando se aumentou a quantidade de atributos nas bases de 

dados Splice, St. Jude Leukemia e Imagem. Analisando a base de dados St. Jude 

Leukemia observou-se que, aumentando a quantidade de atributos, o desempenho 

melhorou em todos os casos em que foi aplicado o método RecPun. Já para a base 

de dados Imagem, isso aconteceu quando se aplicou o critério da variância. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: observou-se que, de maneira 

geral, os comitês heterogêneos (HE) obtiveram melhores resultados do que os 

homogêneos (HO). Sendo que, na base de dados St. Jude Leukemia, isso ocorreu 

em todos os casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de combinação:  percebeu-se que, nas bases de 

dados Splice e St. Jude Leukemia os métodos MLP e naive Bayes, na maioria dos 

casos, obtiveram melhor desempenho do que a soma ponderada. Já para as bases de 

dados Proteína e Imagem isso ocorreu em todos os casos analisados. O método de 

combinação MLP foi o que alcançou melhores resultados em todas as bases 

analisadas. 

• Desempenho em relação ao critério utilizado: observou-se que a correlação de 

Spearman alcançou melhor desempenho do que a variância, na maioria dos casos, 

nas bases St. Jude Leukemia e Proteína. Já para as bases de dados Imagem e Splice 

isso ocorreu em todos os casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: da mesma forma que 

vem ocorrendo nos resultados anteriores, o método RecPun obteve melhor 

desempenho do que o original. Isso ocorreu, na maioria dos casos analisados, 

quando aplicado às bases Splice, Proteína e Imagem. Já para a base de dados St. 
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Jude Leukemia o método RecPun se desempenhou melhor em todos os casos 

analisados. A melhora no desempenho do método RecPun em relação ao original 

foi de: 

o Splice:  

� 20 atributos – 2,52 e 22,16 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 40 atributos – 4,32 e 8,57 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o St. Jude Leukemia: 

� 80 atributos – 1,52 e 1,24 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 160 atributos – 1,67 e 1,32 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o Proteína: 

� 25 atributos – 1,18 e 0,68 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

� 50 atributos – 2,35 e 1,03 pontos percentuais, correlação de 

Spearman  e variância, respectivamente. 

o Imagem: 

� 3 atributos – 0,85 e 0,97 pontos percentuais, correlação de 

Spearman e variância, respectivamente. 

� 6 atributos – 1,55 pontos percentuais correlação de Spearman. Já 

para a variância não houve melhora. 

� Conforme mencionado anteriormente, o que foi observado nos 

subconjuntos de dados selecionados, a partir da variância, é que 

dois atributos estavam sendo selecionados para todas as classes. 

Portanto, como esses dois atributos observam os pixels 

adjacentes, eles podem estar variando muito e por isso a variância 

é alta em todas as classes. 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico:  
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o Em 14 de 16 casos analisados para a base de dados Splice, entre eles, 

todos utilizando o método MLP, todos que usaram o critério da 

correlação de Spearman e todos do conjunto de dados com 20 atributos;  

o Em 6 de 16 casos analisados para a base St. Jude Leukemia;  

o Em 3 de 16 casos analisados para a base de dados Proteína, todos eles do 

conjunto de dados com 50 atributos utilizando a correlação de Spearman;  

o Em 13 de 16 casos analisados para a base de dados Imagem, entre eles, 

todos que utilizaram o subconjunto de dados com 6 atributos. 

 

 

6.3.2. Conjunto de Dados com Atributos Variáveis 

 

 

Essa seção analisa o desempenho das bases de dados reais utilizando um número 

variável de atributos. Para determinar o número de atributos em cada subconjunto de dados 

foi utilizado um limiar para cada critério. 

Para a base de dados Splice, o limiar definido foi: 0,37 para correlação de Spearman e 

0,6 para variância. A média do número de atributos para o Spearman foi 43,33 (original) e 

10,66 (RecPun) e para variância foi 43 (original) e 18 (RecPun). Isso significa que o número 

de atributos utilizado no método de seleção de atributos RecPun, nesses subconjuntos de 

dados, foi menor do que o número de atributos dos subconjuntos de dados cujos resultados 

foram apresentados nas tabelas 6.7 e 6.9. 

Para a base de dados St. Jude Leukemia o limiar definido foi: 0,7 para correlação de 

Spearman e 0,06 para variância. A média de atributos em cada subconjunto de dados foi 207 

(original) e 74,83 (RecPun) para correlação de Spearman e 38,16 (original) e 37,83 (RecPun) 

para variância. Isso significa que o número de atributos utilizado nesses subconjuntos de 

dados, exceto o método original para correlação de Spearman, foi menor do que o número de 

atributos dos subconjuntos de dados cujos resultados foram apresentados nas tabelas 6.7 e 6.9. 

É válido enfatizar que o número de atributos utilizado pelo método original para correlação de 

Spearman é bem maior do que os demais conjuntos de dados, tanto fixos quanto variáveis. 

Para a base de dados Proteína, o limiar definido foi: 0,55 para correlação de Spearman e 

0,003 para variância. A média de atributos em cada subconjunto de dados foi 46,2 (original) e 

11,2 (RecPun) para correlação de Spearman e 56,2 (original) e 42,8 (RecPun) para variância. 
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Isso significa que o número de atributos utilizado pelo método RecPun, nesses subconjuntos 

de dados, foi menor do que o usado pelo método original. 

Para a base de dados Imagem, o limiar definido foi: 0,8 para correlação de Spearman e 

0,2 para variância. A média de atributos em cada subconjunto de dados foi 5 (original) e 3,42 

(RecPun) para correlação de Spearman e 3,28 (original) e 4 (RecPun) para variância.  

Na Tabela 6.11 (ver resultados detalhados nas Tabelas B.10, B.11, B.12 e B.13) são 

apresentados a média e o desvio padrão, para as bases de dados reais, obtidos pelos métodos 

de seleção de atributos original e RecPun. Nessa tabela, são mostrados os resultados dos 

classificadores individuais e das combinações usando voto, soma e soma ponderada.  
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SPLICE LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA 
HO 79,58±2,43 84,87±2,13 84,09±1,87 84,27±1,97 73,46±1,85 81,67±1,82 82,52±2,15 83,22±1,90 
HE 79,81±2,42 88,69±2,23 89,46±1,99 90,40±1,88 73,67±1,86 83,04±1,66 84,82±1,74 85,75±1,66 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,62±2,62 88,64±2,76 89,78±2,67 89,99±2,49 72,30±2,47 80,46±2,79 84,11±2,52 82,91±2,57 
HE 83,65±2,62 89,24±2,72 90,19±2,65 90,55±2,57 72,47±2,47 81,71±2,52 86,47±1,93 85,64±2,07 

ST. JUDE LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 90,24±4,75 94,44±3,99 94,45±3,67 93,73±3,55 87,36±5,58 91,91±4,88 91,41±4,70 90,70±4,47 
HE 90,25±4,76 95,52±3,59 95,88±3,46 94,25±3,60 87,47±5,54 93,90±4,54 94,35±4,10 92,93±3,50 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 92,39±4,94 95,34±4,09 96,55±3,71 96,46±3,60 90,16±5,73 93,82±4,70 94,44±4,69 94,04±4,62 
HE 92,24±5,01 96,42±3,81 97,00±3,36 96,89±3,24 90,04±5,83 95,90±3,84 96,20±3,51 95,87±3,38 

PROTEÍNA LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 66,04±5,15 70,94±5,19 74,95±4,07 70,72±4,50 74,93±4,92 76,79±4,60 78,16±4,95 77,78±4,42 
HE 66,19±5,11 73,85±4,90 76,59±4,30 73,96±3,89 74,84±4,88 78,15±5,00 79,87±4,69 78,94±4,60 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 71,62±4,44 78,73±4,43 79,07±4,86 78,17±4,08 76,34±4,87 77,73±4,48 78,42±4,10 78,80±4,22 
HE 71,71±4,45 79,16±4,23 80,12±4,05 79,29±3,86 76,38±4,85 80,37±4,75 81,33±4,34 80,68±4,21 

IMAGEM LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 73,59±2,09 82,61±2,16 89,23±1,49 83,20±1,42 60,64±2,16 80,77±2,22 91,39±1,61 91,48±1,62 
HE 73,54±2,08 85,80±1,95 91,05±1,67 87,51±1,91 60,47±2,19 81,83±2,43 92,54±1,61 92,64±1,60 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 76,97±2,28 87,49±1,88 90,47±1,59 89,01±1,95 69,55±2,08 85,88±1,73 88,74±1,53 86,75±1,54 
HE 76,89±2,29 89,94±1,87 93,14±1,58 91,48±1,74 69,47±2,09 87,55±1,54 90,64±1,41 89,80±1,31 

Tabela 6.11: média e desvio padrão das bases de dados reais utilizando número de atributos variável. 
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Analisando a Tabela 6.11 foi possível observar que: 

• Desempenho em relação ao subconjunto de dados com número fixo de atributos: 

comparando o desempenho obtido utilizando um número fixo de atributos (Tabela 

6.7 e 6.8) com o dos comitês utilizando número de atributos variável concluiu-se 

que: 

o Para a base de dados Splice utilizando atributos variáveis foi possível 

obter melhor desempenho; 

o Para a base de dados St. Jude Leukemia o desempenho foi melhor 

utilizando atributos fixos. É importante enfatizar que os conjuntos de 

dados com atributos variáveis possuíam menos atributos do que com 

número de atributos fixos; 

o Para as bases de dados Proteína e Imagem o desempenho melhorou 

usando número de atributos variáveis e o critério da variância. Já para a 

correlação de Spearman o desempenho foi melhor para a quantidade fixa 

de atributos. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: observou-se que para as bases de 

dados Proteína e Splice a estrutura HE obteve melhor desempenho do que a HO em 

todos os casos analisados. Enquanto que, para St. Jude Leukemia e Imagem isso 

ocorreu na maioria dos casos. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: observou-se que soma e soma 

ponderada obtiveram melhor desempenho do que os demais métodos, na maioria 

dos casos analisados.  

• Desempenho em relação ao critério utilizado: observou-se que a correlação de 

Spearman obteve melhor desempenho do que a variância, em todos os casos 

analisados para as base de dados Splice e St. Jude Leukemia e, na maioria dos 

casos, para a base de dados Imagem. Já para a base de dados Proteína a variância 

obteve melhores resultados do que a correlação de Spearman. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: observou-se que para 

as bases Proteína e St. Jude Leukemia o método RecPun obteve melhores 

resultados do que o original em todos os casos analisados. Já para as bases Splice e 

Imagem o RecPun obteve melhor desempenho em todos os casos utilizando a 

correlação de Spearman e na maioria dos casos utilizando a variância. A melhora 

no desempenho do método RecPun em relação ao original foi de: 
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o Splice:  

� 3,06 pontos percentuais para correlação de Spearman. Já para a 

variância não houve melhora. 

o St. Jude Leukemia: 

� 1,81 e 2,55 pontos percentuais, correlação de Spearman e 

variância, respectivamente. 

o Proteína: 

� 5,57 e 1,32 pontos percentuais, correlação de Spearman e 

variância, respectivamente. 

o Imagem: 

� 3,60 e 2,07 pontos percentuais, correlação de Spearman e 

variância, respectivamente.  

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico:  

o Em 11 de 16 casos analisados para a base de dados Splice, entre eles, 6 

utilizando o critério da variância e 5 a correlação de Spearman;  

o Em 11 de 16 casos analisados para a base St. Jude Leukemia, entre eles, 

7 utilizando o critério da variância e 4 a correlação de Spearman. O 

método soma ponderada obteve acurária maior do ponto de vista 

estatístico em todos os casos analisados;  

o Em 9 de 16 casos analisados para a base de dados Proteína, entre eles, 

todos que utilizaram o critério da correlação de Spearman;  

o Em todos os 16 casos analisados para a base de dados Imagem. 

 

 

6.3.2.1. Comitês com Métodos de Combinação Treináveis 

 

 

A Tabela 6.12 (ver resultados detalhados nas Tabelas B.14, B.15, B.16, B.17) mostra a 

média e o desvio padrão para os métodos de seleção de atributos original e RecPun, utilizando 

os métodos de combinação mais elaborados: soma ponderada, MLP e naive Bayes. Da mesma 

forma que a Tabela 6.11, em ambos os métodos, foram utilizados número de atributos 

variável para cada classificador base. 



85 

 

 Conforme mencionado anteriormente, para a base de dados Splice a média do número 

de atributos para a correlação de Spearman foi 43,33 (original) e 10,66 (RecPun) e para 

variância foi 43 (original) e 18 (RecPun). Para a base de dados St. Jude Leukemia a média de 

atributos em cada subconjunto de dados foi 207 (original) e 74,83 (RecPun) para correlação 

de Spearman e 38,16 (original) e 37,83 (RecPun) para variância. Para a base de dados 

Proteína a média de atributos em cada subconjunto de dados foi 46,2 (original) e 11,2 

(RecPun) para correlação de Spearman e 56,2 (original) e 42,8 (RecPun) para variância. Para 

a base de dados Imagem a média de atributos em cada subconjunto de dados foi 5 (original) e 

3,42 (RecPun) para correlação de Spearman e 3,28 (original) e 4 (RecPun) para variância. 
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SPLICE LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 84,27±1,97 88,64±1,73 87,31±1,76 83,22±1,90 86,97±1,66 85,72±1,61 
HE 90,40±1,88 93,09±1,81 91,76±1,94 85,75±1,66 89,35±1,53 88,28±1,51 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,99±2,49 93,78±2,17 92,32±2,43 82,91±2,57 88,78±2,30 87,14±2,39 
HE 90,55±2,57 94,00±2,15 92,67±2,40 85,64±2,07 90,13±1,87 88,97±2,04 

ST. JUDE LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 93,73±3,55 95,27±5,17 95,26±3,85 90,70±4,47 94,95±4,29 93,44±4,81 
HE 94,25±3,60 97,62±3,02 96,42±2,86 92,93±3,50 96,81±3,40 95,82±4,05 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,46±3,60 97,16±3,13 96,25±4,07 94,04±4,62 96,36±3,74 95,05±4,60 
HE 96,89±3,24 98,17±2,92 97,32±3,72 95,87±3,38 97,80±2,61 97,21±3,04 

PROTEÍNA LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 70,72±4,50 81,33±3,46 78,60±5,06 77,78±4,42 80,44±4,60 78,55±5,34 
HE 73,96±3,89 81,96±3,98 79,95±4,62 78,94±4,60 82,60±3,92 81,07±5,33 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 78,17±4,08 83,70±3,71 81,69±3,89 78,80±4,22 80,52±4,14 79,49±4,68 
HE 79,29±3,86 83,64±3,49 82,14±3,77 80,68±4,21 82,97±4,09 81,59±4,76 

IMAGEM LIMIAR 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 83,20±1,42 94,53±1,44 93,41±1,43 91,48±1,62 93,89±1,45 91,90±1,42 
HE 87,51±1,91 96,20±1,01 93,77±1,37 92,64±1,60 94,41±1,17 92,27±1,46 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,01±1,95 96,79±1,10 95,12±1,01 86,75±1,54 91,99±1,47 90,16±1,31 
HE 91,48±1,74 96,99±0,90 95,63±0,77 89,80±1,31 92,72±1,09 91,00±1,31 

Tabela 6.12: média e desvio padrão das bases de dados reais utilizando número de atributos variável e métodos de combinação elaborados. 
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Analisando a tabela 6.12 observou-se que: 

• Desempenho em relação ao subconjunto de dados com número fixo de atributos: O 

desempenho dos comitês utilizando número de atributos variável foi semelhante ao 

obtido com uso do número de atributos fixos (Tabelas 6.9 e 6.10). Para as bases de 

dados Splice e St. Jude, o desempenho dos classificadores foi melhor utilizando 

número de atributos variável na maioria dos casos analisados. Já para as bases 

Imagem e Proteína esse desempenho só foi aumentado quando se utilizou o critério 

da variância. 

• Desempenho em relação à estrutura dos comitês: observou-se que os heterogêneos 

(HE) alcançaram melhor desempenho do que os homogêneos (HO) nas quatro 

bases. Entretanto, para Splice, St. Jude Leukemia e Imagem isso ocorreu em todos 

os casos analisados. 

• Desempenho em relação ao método de combinação: observou-se que os métodos 

MLP e naive Bayes obtiveram melhor desempenho do que a soma ponderada e que 

o MLP foi o que se destacou com melhores resultados em todas as bases de dados 

analisadas.  

• Desempenho em relação ao critério utilizado: foi possível perceber que a correlação 

de Spearman obteve melhores resultados, na maioria dos casos, para as quatro bases 

de dados. Porém, isso ocorreu em todos os casos analisados nas bases de dados 

Splice, St. Jude Leukemia e Imagem. 

• Desempenho em relação ao método de seleção de atributos: observou-se que o 

RecPun obteve melhor desempenho do que o original, em praticamente todos os 

casos analisados, em todas as bases de dados. O único caso em que isso não 

aconteceu foi com a base de dados Imagem, utilizando o critério da variância. Esse 

menor desempenho já era esperado, pois, conforme justificado anteriormente, isso 

pode estar ocorrendo devido os atributos que observam os pixels adjacentes que 

estão variando muito e por isso são selecionados em todas as classes. A melhora no 

desempenho do método RecPun em relação ao original foi de: 

o Splice:  

� 2,99 e 1,17 pontos percentuais, correlação de Spearman  e 

variância, respectivamente. 

o St. Jude Leukemia: 
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� 1,08 e 1,35 pontos percentuais, correlação de Spearman e 

variância, respectivamente. 

o Proteína: 

� 2,33 e 0,47 pontos percentuais, correlação de Spearman e 

variância, respectivamente. 

o Imagem: 

� 1,65 pontos percentuais correlação de Spearman. Já para a 

variância não houve melhora. 

• Teste de hipótese (t-test): observou-se que a acurácia foi maior do ponto de vista 

estatístico:  

o Em 6 de 8 casos analisados para a base de dados Splice, entre eles, todos 

utilizando o método MLP;  

o Em 1 de 8 casos analisados para a base St. Jude Leukemia;  

o Em 4 de 8 casos analisados para a base de dados Proteína, todos eles 

utilizando a correlação de Spearman;  

o Em todos os 16 casos analisados para a base de dados Imagem. 

 

6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao comparar os resultados obtidos utilizando os métodos original e RecPun, observou-

se que o RecPun, de forma geral, alcançou melhores resultados do que o método original, 

tanto para as bases de dados artificiais quanto para as reais. Isso mostra que o nosso método 

de fato é eficiente e consegue selecionar os atributos que são importantes para cada classe. 

Para melhor avaliação do desempenho do método RecPun são apresentados na Tabela 

6.13 a melhora do desempenho desse método, em pontos percentuais, em relação ao original. 

Nessa tabela são analisados, tanto para as bases de dados reais quanto artificiais: o numero de 

atributos, o critério de ordenação dos atributos, a estrutura dos comitês e os métodos de 

combinação. 
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  Bases artificiais Bases reais 
Número de atributos fixo 7,29 4,61 
Número de atributos variável 1,26 1,82 
Correlação de Spearman 2,35 2,99 
Variância 6,20 3,44 
Comitês homogêneos 3,97 3,22 
Comitês heterogêneos 4,58 3,21 
Métodos de combinação simples 4,61 3,93 
Métodos de combinação treináveis 4,27 2,15 

Tabela 6.13: melhora no desempenho do método RecPun em relação ao original. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77    

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

  

  

  

  
Este capítulo apresenta as considerações finais do presente trabalho de 

mestrado. 



91 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho foi proposto um método de seleção de atributos baseado no método de 

filtro e que utilizou recompensa e punição para medir a importância de cada atributo para as 

classes, denominado RecPun. Para investigar o desempenho desse método foram utilizadas 

seis bases de dados distintas, tanto artificiais, quanto reais, além de diferentes sistemas de 

combinação de classificadores. Os métodos de combinação usados na realização dos 

experimentos foram voto, soma, soma ponderada, MLP e naive Bayes. 

Para analisar o método RecPun foram formados subconjuntos de dados com número de 

atributos fixos e variáveis (definidos a partir de um limiar). Os classificadores utilizados 

foram k-nn, MLP, naive Bayes e árvore de decisão. Foram gerados comitês de classificadores 

tanto homogêneos quanto heterogêneos, de acordo com o número de classes de cada base de 

dados. Por fim, analisou-se, comparativamente, o desempenho dos comitês de classificadores 

utilizando nenhum método de seleção de atributos, um método de seleção padrão baseado em 

filtro (original) e o método RecPun. Com base em um teste estatístico, t-test, foi avaliado se 

houve uma melhora significante na precisão dos comitês. 

Ao comparar os resultados obtidos utilizando nenhum método de seleção com os 

métodos original e RecPun, observou-se que houve uma semelhança no desempenho dos 

comitês de classificadores. Já o método RecPun, de forma geral, alcançou melhores resultados 

do que o método original, tanto para as bases de dados artificiais quanto para as reais. Isso 

mostra que o nosso método de fato é eficiente e consegue selecionar os atributos que são 

importantes para cada classe. 

De maneira geral, não houve diferença no desempenho dos comitês utilizando um 

número de atributos fixo e variável. Conforme esperado, os comitês de classificadores 

heterogêneos obtiveram melhor desempenho do que os classificadores individuais e, na 

maioria dos casos, quanto maior o número de classificadores, melhor era o desempenho do 

comitê. Como os métodos de combinação MLP e naive Bayes são mais sofisticados do que os 

demais, eles alcançaram melhores resultados do que os demais métodos na maior parte dos 

casos analisados. 

Analisando o desempenho dos comitês em relação à correlação de Spearman e à 

variância, conclui-se que, para as bases de dados artificiais utilizando um número fixo de 
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atributos, a variância obteve melhores resultados. Enquanto que, usando um número variável 

de atributos, a correlação de Spearman obteve melhores resultados.  

Para as bases de dados reais a correlação de Spearman obteve melhor desempenho que a 

variância nas bases de dados St. Jude Leukemia e Imagem. Já a Splice conseguiu alcançar 

desempenho melhor utilizando a variância. Com a base de dados Proteína, ocorreu o contrário 

das bases artificiais, a variância obteve melhores resultados com os conjuntos de dados de 

número de atributos variáveis e a correlação de Spearman com o número de atributos fixos. 

O resultado do teste de hipótese, t-test, aplicado aos resultados dos experimentos 

concluiu que, a acurácia foi maior do ponto de vista estatístico em mais de 50% dos casos 

analisados em cada base de dados reais. Já para as bases de dados artificiais, o percentual foi 

menor que 50%. O baixo número de casos estatisticamente significantes nas bases de dados 

artificiais pode ser justificado por dois prováveis motivos: pelo desvio padrão ser alto ou no 

caso da base de dados Simulated6, pelos ruídos que são selecionados nos conjuntos de dados. 

Parte dos resultados obtidos com os experimentos realizados nessa dissertação já foram 

publicados em um artigo na oitava conferência internacional de sistemas inteligentes híbridos 

(Vale et al., 2008). Está sendo preparado um novo artigo com a intenção de publicá-lo em 

uma revista. 

 

 

7.2. TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Apesar dos diversos experimentos realizados e diferentes perspectivas analisadas, 

diversos trabalhos podem ser desenvolvidos como extensão deste. Deste modo, alguns dos 

trabalhos futuros possíveis são:  

• A investigação realizada neste trabalho contempla apenas quatro métodos de 

classificação. Para dar um embasamento mais amplo às melhorias obtidas com a 

utilização do método de distribuição de atributos proposto faz-se necessário a 

utilização de mais classificadores. Em outras palavras, é importante analisar o 

método RecPun usando outros classificadores, além dos já utilizados neste trabalho. 

• Aumentar o número de classificadores base nos comitês é uma forma de montar 

classificadores mais heterogêneos. Com isso, é possível aprofundar a investigação 
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sobre o desempenho do método RecPun. Como sugestão, usar comitês de tamanho 

igual a duas, três e quatro vezes o número de classes da base de dados. 

• É de grande relevância a utilização de outros métodos de combinação das saídas dos 

classificadores. Em especial, os que são baseados em seleção e/ou híbridos, já que 

nenhum deles foi utilizado nesta dissertação. 

• Neste trabalho a ponderação foi aplicada apenas ao método soma. Entretanto, pode-

se aplicá-la aos demais métodos. Além disso, é relevante a utilização de outras 

fórmulas para calcular o peso dos atributos. 

• Por fim, realizar um estudo utilizando mais bases de dados para dar maior 

credibilidade aos resultados obtidos. 
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ANEXO A – TABELAS DE RESULTADOS DAS BASES DE DADOS 

ARTIFICIAIS 

 
BASES DE DADOS ARTIFICIAIS SEM UTILIZAR MÉTODOS DE SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

GAUSSIAN3  
INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 

HO 81,94±8,41 81,66±10,85 81,66±10,85 68,75±12,96 88,75±6,17 83,75±3,07 
HE2 81,94±8,41 84,16±8,70 79,23±9,15 82,50±10,28 97,31±3,92 96,23±3,53 
HE3 81,71±8,61 94,71±6,10 90,36±10,40 92,89±5,53 99,49±1,60 99,34±1,90 

SIMULATED6 
HO 84,65±10,96 86,66±10,07 87,50±11,14 85,83±11,45 92,91±5,22 92,50±4,78 
HE2 82,47±11,59 86,87±10,51 87,01±11,62 87,22±10,92 97,77±3,56 95,34±6,85 
HE3 82,45±11,61 90,55±10,62 90,41±10,70 89,58±10,41 98,05±3,83 97,08±5,80 
HE4 82,44±11,59 91,11±10,27 92,11±9,99 89,88±10,47 98,07±5,00 97,26±6,29 

Tabela A.1: média e desvio padrão das bases de dados artificiais utilizando nenhum método de seleção de atributos 
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GAUSSIAN3 100 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 60,27±12,86 77,08±15,77 84,16±12,73 86,66±10,45 69,58±11,52 82,08±10,80 87,91±7,93 86,25±8,83 
HE2 60,27±12,86 72,63±15,93 78,40±15,76 86,38±12,75 69,58±11,52 80,27±12,49 81,25±11,84 81,25±11,02 
HE3 60,55±13,04 72,02±15,97 79,92±16,60 87,17±13,49 70,19±11,64 80,07±12,00 84,56±12,50 81,73±10,86 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 62,08±16,09 71,25±15,33 85,00±13,05 87,08±8,16 74,16±12,05 87,91±10,96 91,66±6,84 92,50±7,35 
HE2 62,08±16,09 73,26±16,80 83,12±14,38 89,58±10,66 74,16±12,05 85,13±11,29 87,98±10,63 89,51±8,63 
HE3 62,14±16,29 72,17±17,41 82,68±15,79 90,21±11,54 74,39±12,14 85,00±10,57 90,07±10,28 90,36±8,60 

GAUSSIAN3 200 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 63,33±14,35 73,33±14,23 86,66±8,98 87,08±7,94 80,41±10,21 90,00±7,24 89,58±7,32 90,41±7,11 
HE2 63,33±14,35 72,22±15,02 81,87±13,66 86,31±10,63 80,41±10,21 92,43±7,99 91,59±8,39 95,00±6,14 
HE3 63,52±14,52 72,53±13,91 82,89±-13,51 87,68±12,05 80,86±10,05 93,62±7,84 94,13±8,04 94,85±7,56 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 86,66±11,14 88,33±7,98 89,58±4,83 90,00±6,14 79,72±9,73 90,00±6,14 90,00±6,89 89,58±6,20 
HE2 86,66±11,14 92,43±8,74 90,20±9,71 94,58±6,97 79,72±9,73 91,11±8,34 90,97±8,18 94,86±5,69 
HE3 86,66±11,18 96,30±7,66 96,23±7,90 97,10±6,46 79,99±9,63 92,46±8,75 93,33±8,27 94,13±7,72 

Tabela A.2: média e desvio padrão da base de dados Gaussian3 utilizando número de atributos fixos
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SIMULATED6 50 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA 
HO 39,72±13,47 41,66±15,65 55,00±19,36 64,16±15,66 32,15±12,18 33,74±16,10 49,16±17,96 50,00±16,05 
HE2 39,72±13,47 40,60±15,27 59,12±18,12 67,73±15,20 32,15±12,18 32,96±15,49 45,50±16,60 49,44±14,25 
HE3 39,72±13,47 40,76±14,62 57,63±17,61 65,97±15,97 32,15±12,18 32,22±15,71 47,22±17,27 50,20±14,32 
HE4 39,64±13,62 45,00±16,06 57,08±17,74 65,48±15,19 32,22±11,95 34,44±17,38 46,73±16,19 47,50±14,07 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 55,41±13,60 54,16±14,40 69,16±14,34 68,33±10,68 48,54±16,52 67,49±18,51 77,08±13,94 74,58±13,24 
HE2 55,20±13,63 58,56±16,20 72,87±15,10 69,67±12,28 48,82±16,50 66,15±18,02 76,71±13,90 74,02±14,96 
HE3 55,09±13,69 59,37±14,97 72,77±14,75 68,33±12,66 48,77±16,66 67,22±17,40 76,94±14,38 75,27±15,11 
HE4 55,79±13,95 59,79±14,39 74,23±16,54 67,98±12,65 49,00±15,84 69,79±15,78 79,16±13,85 74,65±14,63 

SIMULATED6 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 56,11±14,87 69,16±15,03 84,58±13,29 89,16±12,42 70,62±13,53 80,00±11,82 92,50±8,57 89,99±10,69 
HE2 56,11±14,87 69,95±16,65 85,18±13,17 86,52±12,36 70,62±13,53 83,98±10,35 93,24±8,41 89,76±10,52 
HE3 56,11±14,87 68,68±16,75 84,16±13,30 86,45±12,61 70,62±13,53 87,63±11,24 92,84±9,69 90,69±10,52 
HE4 55,61±15,09 69,58±15,59 84,58±12,93 83,33±12,98 67,08±13,71 84,09±11,83 91,38±10,80 88,33±11,75 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 71,87±12,77 81,24±9,17 86,66±9,17 83,75±7,46 75,48±13,03 90,41±10,41 93,33±7,90 87,91±9,96 
HE2 71,74±12,84 81,15±9,44 86,71±9,60 83,88±9,09 75,48±13,19 91,20±10,19 93,42±8,45 90,32±10,03 
HE3 71,87±12,92 81,59±10,40 87,15±9,98 84,44±9,09 75,67±13,18 91,66±10,18 93,75±8,19 91,38±9,39 
HE4 70,97±12,55 80,27±8,75 85,90±8,43 82,50±7,44 75,68±13,34 92,70±9,66 94,16±7,72 90,83±9,66 

Tabela A.3: média e desvio padrão da base de dados Simulated6 utilizando número de atributos fixos 
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GAUSSIAN3 100 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 86,66±10,45 90,41±6,34 83,75±6,17 86,25±8,83 90,83±7,49 86,25±10,51 
HE2 86,38±12,75 90,62±7,52 88,26±10,64 81,25±11,02 90,62±7,52 88,26±10,64 
HE3 87,17±13,49 90,86±9,02 97,94±4,65 81,73±10,86 92,68±7,43 89,47±9,66 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,08±8,16 90,41±6,77 87,08±8,56 92,50±7,35 93,75±5,79 90,83±8,43 
HE2 89,58±10,66 96,66±5,24 94,78±6,70 89,51±8,63 96,66±5,24 94,78±6,70 
HE3 90,21±11,54 95,28±6,82 99,85±0,45 90,36±8,60 97,34±5,66 95,36±7,67 

GAUSSIAN3 200 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 87,08±7,94 90,41±6,80 84,58±5,29 90,41±7,11 90,00±3,51 84,16±4,12 
HE2 86,31±10,63 94,65±5,34 89,04±5,67 95,00±6,14 97,89±3,63 97,97±3,20 
HE3 87,68±12,05 96,66±3,63 96,19±5,61 94,85±7,56 98,18±2,90 98,26±3,28 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 90,00±6,14 90,83±5,46 85,00±6,14 89,58±6,20 91,66±4,96 85,00±5,36 
HE2 94,58±6,97 98,61±3,43 97,97±4,59 94,86±5,69 98,98±2,22 98,40±2,85 
HE3 97,10±6,46 98,63±4,31 98,26±4,59 94,13±7,72 99,16±1,03 99,20±1,84 

Tabela A.4: média e desvio padrão da base de dados Gaussian3 utilizando número de atributos fixos 
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SIMULATED6 50 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 64,16±15,66 91,66±6,50 88,74±8,37 50,00±16,05 61,66±12,96 58,33±14,32 
HE2 67,73±15,20 92,77±5,81 87,68±10,74 49,44±14,25 62,40±13,23 57,08±11,53 
HE3 65,97±15,97 92,84±7,93 88,95±9,48 50,20±14,32 63,05±12,84 57,29±11,76 
HE4 65,48±15,19 93,84±7,40 91,37±9,65 47,50±14,07 57,46±12,85 54,63±11,31 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 68,33±10,68 93,75±7,11 89,16±9,12 74,58±13,24 92,91±9,71 90,00±11,00 
HE2 69,67±12,28 94,44±8,11 91,71±9,45 74,02±14,96 93,10±10,11 89,67±11,51 
HE3 68,33±12,66 94,49±7,28 91,73±9,55 75,27±15,11 93,26±10,57 90,55±11,37 
HE4 67,98±12,65 94,78±7,05 92,46±8,34 74,65±14,63 89,56±9,82 85,94±10,77 

SIMULATED6 100 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 89,16±12,42 94,16±6,46 91,24±7,19 89,99±10,69 93,33±4,02 96,66±6,14 
HE2 86,52±12,36 96,66±3,20 95,87±5,06 89,76±10,52 97,87±2,64 97,12±3,92 
HE3 86,45±12,61 97,84±2,75 96,52±5,02 90,69±10,52 98,88±2,86 98,40±3,21 
HE4 83,33±12,98 92,24±4,21 91,95±5,88 88,33±11,75 93,84±3,77 92,17±5,77 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,75±7,46 97,91±2,19 95,41±4,71 87,91±9,96 97,50±4,26 96,66±2,63 
HE2 83,88±9,09 97,54±3,04 96,48±4,09 90,32±10,03 98,65±3,20 97,12±3,92 
HE3 84,44±9,09 98,55±2,48 97,63±3,21 91,38±9,39 99,49±1,29 99,58±1,31 
HE4 82,50±7,44 93,69±3,20 93,18±3,19 90,83±9,66 95,00±1,72 95,07±1,68 

Tabela A.5: média e desvio padrão da base de dados Simulated6 utilizando número de atributos fixos 
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GAUSSIAN3 LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 60,00±15,18 73,75±15,73 87,08±10,85 87,91±8,89 60,97±14,55 67,91±12,74 75,83±12,42 74,58±14,75 
HE2 60,00±15,18 71,87±16,54 83,19±13,36 88,75±9,58 60,97±14,55 68,12±15,14 73,40±13,16 73,05±13,72 
HE3 60,02±15,24 70,50±15,84 82,02±15,23 88,11±11,28 61,35±14,61 69,20±15,13 74,85±14,30 73,91±14,26 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 64,44±14,71 77,50±14,75 87,08±10,04 84,16±11,19 65,83±15,63 78,75±13,40 79,16±14,19 74,16±14,79 
HE2 64,44±14,71 76,38±16,05 80,20±13,73 83,33±12,46 65,83±15,63 79,58±15,55 76,73±15,54 74,65±14,75 
HE3 64,73±14,96 76,23±16,32 80,21±15,59 85,72±12,89 66,15±15,59 79,20±15,06 75,65±15,32 73,33±14,22 

Tabela A.6: média e desvio padrão da base de dados Gaussian3 utilizando número de atributos variável 

 
SIMULATED6 LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA 
HO 35,76±12,92 34,58±13,81 57,50±17,02 74,58±12,02 31,24±14,99 28,74±15,63 46,25±17,98 50,00±14,83 
HE2 35,76±12,92 35,64±14,52 56,48±15,86 68,42±14,91 31,24±14,99 31,29±15,87 42,26±18,09 46,52±17,01 
HE3 35,76±12,92 36,87±13,58 57,01±16,68 68,19±14,92 31,25±14,99 32,84±16,70 42,84±17,87 47,29±17,18 
HE4 35,69±12,57 34,86±13,21 57,43±17,08 64,51±15,19 31,38±14,86 32,70±16,12 44,30±16,21 47,36±15,86 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 41,38±13,24 38,33±13,02 44,58±17,11 49,16±12,18 34,51±14,61 36,25±18,07 47,50±19,32 49,58±16,06 
HE2 41,24±13,22 39,67±13,00 45,55±17,66 50,04±11,77 34,63±14,62 36,75±16,38 47,08±18,92 50,97±15,25 
HE3 41,01±13,14 39,23±11,68 43,95±17,61 50,48±11,98 34,65±14,54 37,01±16,64 46,87±18,03 50,69±15,81 
HE4 41,50±13,26 40,69±11,90 43,12±18,43 51,31±11,33 34,57±14,35 36,87±16,50 44,23±18,38 53,33±15,51 

Tabela A.7: média e desvio padrão da base de dados Simulated6 utilizando número de atributos variável 
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GAUSSIAN3 LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 87,91±8,89 90,41±4,41 87,91±7,32 74,58±14,75 80,83±11,70 69,58±11,61 
HE2 88,75±9,58 94,63±5,08 91,52±6,91 73,05±13,72 82,53±11,09 72,46±13,36 
HE3 88,11±11,28 98,62±3,39 98,18±3,54 73,91±14,26 84,56±11,47 73,40±13,64 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 84,16±11,19 90,41±5,57 88,75±6,58 74,16±14,79 82,08±13,54 72,91±12,77 
HE2 83,33±12,46 96,15±3,45 91,37±7,29 74,65±14,75 84,85±13,56 73,19±13,44 
HE3 85,72±12,89 99,54±1,43 98,76±3,28 73,33±14,22 86,51±11,15 75,68±13,91 

Tabela A.8: média e desvio padrão da base de dados Gaussian3 utilizando número de atributos variável 

 
SIMULATED6 LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 74,58±12,02 91,25±11,24 90,00±7,16 50,00±14,83 59,58±14,02 60,41±9,43 
HE2 68,42±14,91 94,95±7,06 89,76±9,63 46,52±17,01 62,45±13,03 60,46±12,17 
HE3 68,19±14,92 94,02±7,00 88,75±10,28 47,29±17,18 61,87±13,22 59,86±12,16 
HE4 64,51±15,19 92,17±8,39 88,33±9,35 47,36±15,86 62,60±12,15 60,57±12,40 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 49,16±12,18 95,00±7,02 92,50±8,71 49,58±16,06 63,75±13,13 60,83±12,49 
HE2 50,04±11,77 95,09±6,79 90,87±9,30 50,97±15,25 66,11±12,04 61,01±14,12 
HE3 50,48±11,98 95,79±6,33 90,06±9,35 50,69±15,81 67,24±11,55 62,08±13,56 
HE4 51,31±11,33 93,11±7,80 88,47±8,17 53,33±15,51 67,31±11,18 60,86±14,40 

Tabela A.9: média e desvio padrão da base de dados Simulated6 utilizando número de atributos variável 
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ANEXO B – TABELAS DE RESULTADOS DAS BASES DE DADOS REAIS 

 
BASES DE DADOS REAIS SEM SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

SPLICE  
  INDIVIDUAIS VOTO SOMA SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 85,92±1,97 86,93±1,99 87,01±1,90 87,26±1,88 88,36±1,76 86,64±1,92 
HE2 85,92±1,97 89,26±1,89 91,82±1,92 92,29±1,82 93,90±1,71 92,40±2,00 
HE3 86,57±1,96 92,77±1,75 93,63±1,80 93,92±1,82 95,09±1,68 94,01±1,82 

ST. JUDE LEUKEMIA 
HO 95,15±3,51 96,67±3,19 96,67±3,15 96,47±3,49 96,87±3,13 96,77±3,14 
HE2 94,61±3,64 96,79±3,58 96,89±3,41 97,11±3,35 98,56±2,76 97,93±2,98 
HE3 94,78±3,60 98,34±2,84 98,38±2,78 98,34±2,83 98,58±2,75 98,45±2,78 
HE4 96,04±3,47 98,37±2,79 98,26±2,81 98,30±2,81 98,70±2,73 98,38±2,80 

PROTEÍNA  
HO 76,13±4,24 77,44±3,83 78,20±3,77 77,48±3,69 81,21±4,08 79,92±3,80 
HE2 75,66±4,22 78,67±4,28 80,36±3,49 79,20±3,62 83,34±3,48 82,26±3,73 
HE3 75,57±4,27 80,10±4,37 81,73±3,84 80,26±4,00 82,88±3,46 82,88±3,91 
HE4 76,26±4,27 81,76±4,04 83,54±4,04 82,07±3,63 85,52±3,50 83,99±4,21 

IMAGEM 
HO 92,51±1,43 92,44±1,31 93,12±1,39 92,93±1,53 96,16±0,99 95,28±1,14 
HE2 92,33±1,44 94,12±1,27 94,66±1,15 94,81±1,22 97,05±0,98 96,04±1,11 
HE3 92,30±1,44 95,52±1,15 95,87±1,13 96,00±1,13 97,47±0,81 96,37±1,09 
HE4 92,52±1,41 95,70±1,14 95,95±1,15 96,11±1,20 97,74±0,74 96,47±1,09 

Tabela B.1: média e desvio padrão das bases de dados reais utilizando nenhum método de seleção de atributos 
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SPLICE 20 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 73,38±2,49 84,41±2,16 85,72±2,23 85,76±2,03 54,70±1,98 53,20±1,14 60,47±2,02 53,08±0,70 
HE2 73,38±2,49 84,98±2,13 85,38±2,22 86,47±2,07 54,70±1,98 53,51±1,18 60,63±2,01 53,43±0,62 
HE3 73,87±2,47 85,97±2,09 86,16±2,02 87,64±1,95 54,76±1,93 53,57±1,16 60,81±1,92 53,38±0,56 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 82,94±2,08 89,38±1,88 89,51±1,79 89,26±1,58 73,24±2,32 79,80±2,36 83,35±1,97 81,66±2,42 
HE2 82,94±2,08 89,68±1,96 91,14±1,81 91,50±1,79 73,24±2,32 80,26±2,23 85,39±1,91 83,87±1,99 
HE3 83,34±2,06 90,67±1,92 92,13±1,64 92,34±1,64 73,80±2,30 81,63±2,04 88,40±1,72 87,69±1,63 

SPLICE 40 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 73,62±2,67 82,71±2,02 83,06±2,36 83,94±2,40 55,97±1,68 54,46±1,10 66,90±1,89 59,37±1,58 
HE2 73,62±2,67 83,71±2,07 84,00±2,02 85,17±2,01 55,97±1,68 55,43±1,38 67,15±1,93 59,87±1,53 
HE3 74,32±2,65 84,73±2,02 85,94±1,92 86,91±1,94 56,02±1,65 55,75±1,38 67,39±1,95 59,59±1,51 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,96±1,79 88,84±1,69 89,24±1,90 87,77±1,72 83,42±1,81 86,48±1,68 86,79±1,97 85,13±1,79 
HE2 87,96±1,79 90,88±1,62 93,85±1,61 93,74±1,62 83,42±1,82 88,10±1,78 90,98±1,70 90,49±1,57 
HE3 88,62±1,78 94,10±1,74 94,63±1,75 94,70±1,77 84,04±1,80 90,61±1,69 93,86±1,66 93,82±1,72 

Tabela B.2: média e desvio padrão da base de dados Splice utilizando número de atributos fixos 
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ST. JUDE 80 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 89,42±5,42 96,05±3,66 96,36±3,18 95,75±3,17 89,30±4,71 92,13±4,75 92,14±4,38 91,23±4,12 
HE2 89,42±5,42 96,59±3,66 96,96±3,35 96,11±3,15 89,30±4,71 93,19±4,32 93,34±3,85 92,06±3,91 
HE3 89,42±5,42 96,63±3,50 97,14±3,27 96,50±3,14 89,30±4,71 93,85±4,32 94,09±3,95 92,45±3,70 
HE4 89,39±5,37 97,02±3,45 97,44±3,28 96,74±3,39 89,38±4,81 94,16±4,25 94,39±3,79 92,28±3,26 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 92,84±4,52 96,05±3,97 96,55±3,49 96,05±3,62 92,93±4,28 94,23±4,17 94,03±3,84 93,73±4,21 
HE2 92,65±4,59 96,56±3,55 96,96±3,26 96,63±3,23 92,75±4,31 95,34±4,15 95,33±4,05 94,95±3,87 
HE3 92,55±4,65 97,07±3,30 97,21±3,23 96,88±3,30 92,65±4,28 96,40±3,97 96,17±3,86 95,51±3,66 
HE4 92,90±4,52 96,95±3,26 96,75±3,26 96,65±3,14 93,07±4,29 96,36±4,01 96,41±3,90 95,74±3,66 

ST. JUDE 160 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 90,09±4,72 95,34±4,13 95,55±3,34 94,24±3,11 91,57±4,43 93,53±3,88 93,63±3,99 93,23±3,84 
HE2 90,09±4,72 96,02±3,57 96,36±3,17 94,96±3,16 91,57±4,43 94,81±3,85 95,32±3,77 94,32±3,81 
HE3 90,09±4,72 96,25±3,33 96,36±3,21 95,17±3,06 91,57±4,43 95,58±3,94 95,99±3,77 94,70±3,79 
HE4 90,13±4,73 96,35±3,13 96,51±3,05 95,22±3,24 91,79±4,64 95,88±4,01 96,46±3,76 95,35±3,84 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 94,56±4,10 96,24±3,58 96,34±3,57 96,55±3,59 94,97±3,87 95,15±3,77 95,66±3,56 95,36±3,81 
HE2 94,38±4,15 97,24±3,33 97,40±3,22 97,54±3,01 94,82±3,90 95,64±3,95 96,57±3,54 96,54±3,38 
HE3 94,32±4,15 97,66±2,99 97,68±2,93 97,80±2,87 94,74±3,93 97,52±3,42 97,68±3,24 97,46±3,13 
HE4 94,60±4,14 97,93±2,84 97,83±2,85 97,78±2,86 95,09±3,69 97,87±3,31 97,95±3,16 97,61±3,15 

Tabela B.3: média e desvio padrão da base de dados St. Jude Leukemia utilizando número de atributos fixos 
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PROTEÍNA 25 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 69,30±5,15 76,37±4,24 79,58±2,98 77,23±3,64 75,03±5,04 76,62±5,26 77,01±5,35 76,83±5,36 
HE2 69,32±5,15 76,87±4,46 79,54±3,86 77,79±3,76 75,09±5,04 77,46±5,12 78,55±5,27 77,66±5,13 
HE3 69,25±5,13 77,11±4,72 79,68±3,94 77,94±3,95 74,91±5,02 77,97±5,17 79,50±5,18 78,02±4,92 
HE4 68,89±5,29 76,83±4,74 79,49±3,91 77,67±3,72 74,62±5,06 77,95±5,08 79,56±4,98 78,22±4,92 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 77,75±4,70 81,04±4,72 81,46±3,88 80,14±4,07 76,44±4,88 77,86±3,96 77,61±4,23 77,94±4,55 
HE2 77,71±4,66 81,63±4,65 82,46±4,13 81,33±4,22 76,45±4,86 78,86±4,65 79,36±4,73 79,18±4,74 
HE3 77,79±4,64 81,97±4,46 82,82±4,14 81,77±4,11 76,52±4,84 80,26±4,26 80,76±4,53 79,81±4,43 
HE4 77,88±4,72 82,16±4,92 83,09±4,19 82,22±4,25 76,73±4,81 81,21±4,23 81,76±4,54 80,37±4,81 

PROTEÍNA 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 70,43±4,96 75,33±4,96 77,18±4,13 75,76±3,90 74,73±5,04 76,53±4,25 77,74±4,93 77,26±4,56 
HE2 70,44±4,91 76,33±4,83 78,36±4,05 77,03±4,18 74,75±5,01 77,26±4,78 78,56±4,96 78,07±4,83 
HE3 70,48±4,88 77,64±4,75 79,48±4,05 77,82±4,13 74,64±5,04 78,03±4,80 79,82±4,81 78,88±4,80 
HE4 70,31±4,72 77,50±5,15 79,15±4,41 77,80±4,06 74,40±4,91 78,16±4,68 80,20±4,84 78,75±5,01 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 78,20±4,41 79,96±4,19 80,69±3,91 80,17±4,16 76,29±4,40 77,56±4,12 78,08±3,76 78,81±3,59 
HE2 78,21±4,37 81,34±4,33 81,89±3,83 81,16±3,88 76,29±4,38 79,05±4,39 79,75±4,21 79,76±3,94 
HE3 78,30±4,38 81,89±4,30 82,70±3,75 81,61±3,87 76,21±4,42 80,35±4,30 81,39±4,00 80,81±3,92 
HE4 78,31±4,24 82,25±4,35 82,93±3,60 81,66±3,57 76,39±4,43 81,03±4,10 82,19±3,76 81,36±4,10 

Tabela B.4: média e desvio padrão da base de dados Proteína utilizando número de atributos fixos 



113 

 

 
IMAGEM 3 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 76,39±2,45 86,43±2,28 92,41±1,64 86,66±1,91 54,93±2,72 63,89±2,44 77,86±2,73 73,86±1,99 
HE2 76,27±2,46 87,66±2,37 92,83±1,67 87,79±1,96 54,86±2,72 66,64±2,28 80,51±2,23 77,27±2,04 
HE3 76,27±2,47 87,77±2,37 93,16±1,56 88,18±2,04 54,86±2,72 68,14±2,30 81,28±2,15 78,15±2,07 
HE4 75,85±2,47 87,28±2,21 92,38±1,62 86,46±1,89 53,76±2,69 67,99±2,31 79,83±1,95 76,98±1,81 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,63±2,09 90,02±1,70 92,28±1,47 90,55±1,73 57,92±2,41 71,15±2,63 76,65±2,45 73,44±1,91 
HE2 83,58±2,09 91,50±1,61 93,53±1,34 92,64±1,50 57,88±2,42 73,27±2,49 78,74±2,19 78,21±1,86 
HE3 83,58±2,08 92,06±1,56 94,01±1,33 93,41±1,50 57,87±2,42 73,58±2,54 78,38±2,35 78,51±1,83 
HE4 83,55±2,10 92,25±1,49 94,03±1,34 93,44±1,58 57,71±2,37 75,02±2,54 81,40±2,36 80,25±1,83 

IMAGEM 6 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 82,35±2,00 87,14±1,77 90,60±1,90 86,52±1,71 82,20±2,12 89,97±1,63 91,83±1,34 90,40±1,45 
HE2 82,33±2,01 89,22±1,84 92,12±1,50 89,59±1,68 82,04±2,11 91,26±1,43 93,01±1,31 92,69±1,37 
HE3 82,34±2,02 89,79±1,76 92,71±1,47 90,58±1,64 82,04±2,11 91,74±1,35 93,44±1,37 93,21±1,35 
HE4 82,07±2,00 89,42±1,84 92,45±1,35 90,13±1,71 82,25±2,09 92,27±1,36 94,45±1,24 94,32±1,39 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,91±1,85 90,27±1,47 91,61±1,55 91,35±1,64 83,96±1,96 87,56±1,69 88,21±1,64 88,37±1,63 
HE2 87,84±1,85 92,02±1,72 93,24±1,48 93,29±1,44 83,85±1,97 89,28±1,47 90,30±1,45 90,02±1,42 
HE3 87,84±1,85 92,84±1,57 93,93±1,31 94,09±1,27 83,86±1,97 89,98±1,43 91,29±1,39 90,75±1,36 
HE4 87,86±1,90 93,03±1,56 94,35±1,19 94,62±1,19 83,81±1,94 90,69±1,34 92,01±1,40 91,35±1,32 

Tabela B.5: média e desvio padrão da base de dados Imagem utilizando número de atributos fixos 
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SPLICE 20 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 85,76±2,03 89,76±1,74 89,03±2,08 53,08±0,7 66,63±2,19 66,19±2,48 
HE2 86,47±2,07 90,46±1,81 89,96±1,81 53,43±0,62 66,82±2,10 66,02±2,21 
HE3 87,64±1,95 91,72±1,87 91,26±1,83 53,38±0,56 66,80±1,99 66,07±2,16 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,26±1,58 91,95±1,66 91,19±1,78 81,66±2,42 87,90±2,13 86,46±2,16 
HE2 91,50±1,79 93,69±1,61 93,09±1,68 83,87±1,99 89,23±1,83 87,80±2,02 
HE3 92,34±1,64 94,31±1,56 93,79±1,56 87,69±1,63 91,96±1,58 90,91±1,80 

SPLICE 40 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 83,94±2,40 87,37±1,94 86,37±2,16 59,37±1,58 74,14±1,87 51,80±0,39 
HE2 85,17±2,01 88,71±1,96 88,34±1,97 59,87±1,53 74,11±1,89 51,92±0,45 
HE3 86,91±1,94 90,54±1,97 90,34±1,92 59,59±1,51 74,13±1,85 52,01±0,37 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 87,77±1,72 90,28±1,64 89,49±1,77 85,13±1,79 88,49±1,67 51,96±0,43 
HE2 93,74±1,62 94,77±1,50 94,40±1,63 90,49±1,57 92,43±1,50 52,03±0,52 
HE3 94,70±1,77 95,89±1,46 95,42±1,60 93,82±1,72 95,25±1,46 52,04±0,42 

Tabela B.6: média e desvio padrão da base de dados Splice utilizando número de atributos fixos e métodos elaborados 



115 

 

 
ST. JUDE 80 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 95,75±3,17 95,75±4,54 95,05±3,66 91,23±4,12 93,36±3,09 93,85±4,52 
HE2 96,11±3,15 97,41±3,17 95,01±3,49 92,06±3,91 96,97±3,32 95,26±4,06 
HE3 96,50±3,14 96,97±3,52 95,17±2,94 92,45±3,70 96,77±3,17 95,85±3,92 
HE4 96,74±3,39 96,79±3,52 95,18±3,19 92,28±3,26 96,93±3,26 96,01±4,01 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,05±3,62 97,06±3,33 96,07±4,02 93,73±4,21 95,95±3,41 94,75±4,05 
HE2 96,63±3,23 98,10±2,84 97,67±3,13 94,95±3,87 97,15±3,14 96,20±3,39 
HE3 96,88±3,30 98,17±2,81 97,84±3,28 95,51±3,66 97,37±3,02 97,06±3,33 
HE4 96,65±3,14 98,28±2,54 97,81±2,98 95,74±3,66 97,15±2,87 97,32±3,02 

ST. JUDE 160 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 94,24±3,11 95,55±4,64 94,85±3,42 93,23±3,84 94,54±6,08 95,05±3,50 
HE2 94,96±3,16 97,97±2,32 96,94±3,22 94,32±3,81 94,26±4,28 95,33±3,24 
HE3 95,17±3,06 97,94±2,69 95,37±2,67 94,70±3,79 96,80±3,59 95,54±3,21 
HE4 95,22±3,24 97,85±2,61 95,66±2,76 95,35±3,84 97,80±3,03 96,76±3,56 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,55±3,59 97,27±3,17 96,86±3,42 95,36±3,81 96,47±3,62 95,16±4,25 
HE2 97,54±3,01 99,45±1,20 98,03±3,13 96,54±3,38 97,26±3,93 96,41±4,44 
HE3 97,80±2,87 98,39±2,75 98,21±2,91 97,46±3,13 98,33±2,77 97,69±3,10 
HE4 97,78±2,86 98,36±2,79 98,25±2,83 97,61±3,15 98,57±2,57 98,07±3,07 

Tabela B.7: média e desvio padrão da base de dados St. Jude Leukemia utilizando número de atributos fixos e métodos elaborados 
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PROTEÍNA 25 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 77,23±3,64 82,80±3,67 81,81±3,32 76,83±5,36 80,74±4,43 78,12±5,57 
HE2 77,79±3,76 83,02±3,72 81,81±3,87 77,66±5,13 81,53±4,42 79,69±5,43 
HE3 77,94±3,95 83,19±3,70 81,79±3,92 78,02±4,92 81,94±4,33 80,33±5,58 
HE4 77,67±3,72 83,27±3,67 81,78±3,89 78,22±4,92 82,12±4,36 80,59±5,86 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 80,14±4,07 83,56±4,26 82,71±3,96 77,94±4,55 81,20±3,54 78,76±4,44 
HE2 81,33±4,22 84,43±4,13 83,05±4,25 79,18±4,74 81,96±3,74 80,19±4,77 
HE3 81,77±4,11 84,61±4,09 83,41±3,96 79,81±4,43 82,55±3,86 80,88±5,11 
HE4 82,22±4,25 84,87±3,83 83,67±4,20 80,37±4,81 83,48±4,34 82,07±4,98 

PROTEÍNA 50 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 75,76±3,90 81,76±3,62 78,89±4,11 77,26±4,56 78,38±4,70 78,04±5,56 
HE2 77,03±4,18 82,26±3,49 79,96±4,13 78,07±4,83 81,45±4,22 79,80±5,30 
HE3 77,82±4,13 82,48±3,65 80,46±2,71 78,88±4,80 82,04±4,22 80,58±5,37 
HE4 77,80±4,06 82,81±3,33 80,52±4,26 78,75±5,01 82,13±4,04 81,00±5,47 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 80,17±4,16 82,79±3,51 82,02±3,87 78,81±3,59 79,62±4,71 79,06±4,56 
HE2 81,16±3,88 84,22±3,76 83,00±4,01 79,76±3,94 81,92±4,01 80,45±4,46 
HE3 81,61±3,87 85,05±3,73 83,51±3,83 80,81±3,92 82,80±3,83 81,44±4,60 
HE4 81,66±3,57 85,67±3,39 82,84±3,84 81,36±4,10 83,77±3,60 82,25±4,59 

Tabela B.8: média e desvio padrão da base de dados Proteína utilizando número de atributos fixos e métodos elaborados 
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IMAGEM 3 ATRIBUTOS 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 86,66±1,91 95,55±1,21 94,78±1,44 73,86±1,99 88,71±1,49 83,46±3,44 
HE2 87,79±1,96 96,93±1,04 94,79±1,23 77,27±2,04 88,69±1,79 85,57±1,86 
HE3 88,18±2,04 97,16±1,04 94,88±1,12 78,15±2,07 89,19±1,89 85,49±2,79 
HE4 86,46±1,89 96,88±1,19 94,36±1,04 76,98±1,81 89,49±1,64 85,30±2,76 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 90,55±1,73 96,65±1,16 95,61±0,93 73,44±1,91 89,56±1,54 84,40±1,74 
HE2 92,64±1,50 97,18±0,94 95,83±0,92 78,21±1,86 90,36±1,45 86,00±1,73 
HE3 93,41±1,50 97,32±0,81 95,89±0,89 78,51±1,83 90,44±1,42 86,28±1,84 
HE4 93,44±1,58 97,32±0,88 95,90±0,84 80,25±1,83 90,74±2,61 86,20±1,59 

IMAGEM 6 ATRIBUTOS 
  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
HO 86,52±1,71 94,12±1,25 93,99±1,03 90,40±1,45 94,04±0,93 92,30±1,49 
HE2 89,59±1,68 96,42±0,99 94,47±1,07 92,69±1,37 94,59±1,04 92,91±1,40 
HE3 90,58±1,64 96,65±0,93 94,69±1,06 93,21±1,35 94,84±1,04 93,13±0,98 
HE4 90,13±1,71 96,79±0,73 94,61±1,03 94,32±1,39 95,66±1,01 93,60±1,21 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 91,35±1,64 96,79±0,79 95,28±0,99 88,37±1,63 91,87±1,37 89,95±1,61 
HE2 93,29±1,44 97,15±0,85 95,82±0,78 90,02±1,42 93,65±1,18 90,84±1,40 
HE3 94,09±1,27 97,59±0,73 95,96±0,77 90,75±1,36 93,94±1,14 91,05±1,10 
HE4 94,62±1,19 97,75±0,74 96,14±0,73 91,35±1,32 93,67±1,14 91,37±1,48 

Tabela B.9: média e desvio padrão da base de dados Imagem utilizando número de atributos fixos e métodos elaborados 
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SPLICE LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 79,58±2,43 84,87±2,13 84,09±1,87 84,27±1,97 73,46±1,85 81,67±1,82 82,52±2,15 83,22±1,90 
HE2 79,58±2,43 87,44±2,16 87,76±1,97 88,84±1,88 73,46±1,85 82,33±1,70 83,88±1,84 85,02±1,75 
HE3 80,03±2,41 89,94±2,30 91,16±2,00 91,96±1,88 73,88±1,86 83,75±1,61 85,76±1,64 86,47±1,57 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 83,62±2,62 88,64±2,76 89,78±2,67 89,99±2,49 72,30±2,47 80,46±2,79 84,11±2,52 82,91±2,57 
HE2 83,62±2,62 89,06±2,71 90,00±2,65 90,36±2,54 72,30±2,47 81,17±2,59 85,54±2,11 84,40±2,23 
HE3 83,68±2,61 89,41±2,73 90,37±2,64 90,73±2,60 72,64±2,47 82,24±2,45 87,39±1,74 86,87±1,90 

Tabela B.10: média e desvio padrão da base de dados Splice utilizando número de atributos variável 

 
ST. JUDE LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 90,24±4,75 94,44±3,99 94,45±3,67 93,73±3,55 87,36±5,58 91,91±4,88 91,41±4,70 90,70±4,47 
HE2 90,24±4,75 95,15±3,62 95,31±3,45 93,85±3,42 87,36±5,58 93,07±5,00 93,33±4,40 92,25±3,78 
HE3 90,24±4,75 95,45±3,59 95,97±3,46 94,38±3,62 87,36±5,58 94,13±4,43 94,59±4,19 93,09±3,51 
HE4 90,27±4,79 95,95±3,57 96,37±3,46 94,51±3,76 87,70±5,46 94,51±4,20 95,12±3,71 93,46±3,22 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 92,39±4,94 95,34±4,09 96,55±3,71 96,46±3,60 90,16±5,73 93,82±4,70 94,44±4,69 94,04±4,62 
HE2 92,17±5,02 96,25±3,89 96,72±3,54 96,72±3,47 89,96±5,81 95,23±4,27 95,56±3,80 95,27±3,66 
HE3 92,04±5,08 96,56±3,68 97,11±3,33 97,03±3,18 89,83±5,84 95,94±3,88 96,33±3,48 95,90±3,37 
HE4 92,50±4,92 96,46±3,85 97,16±3,21 96,93±3,07 90,32±5,83 96,53±3,37 96,72±3,26 96,43±3,10 

Tabela B.11: média e desvio padrão da base de dados St. Jude Leukemia utilizando número de atributos variável 
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PROTEÍNA LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 66,04±5,15 70,94±5,19 74,95±4,07 70,72±4,50 74,93±4,92 76,79±4,60 78,16±4,95 77,78±4,42 
HE2 66,10±5,14 72,96±5,11 76,08±4,12 72,83±3,99 74,95±4,89 77,50±4,87 78,77±4,90 78,35±4,72 
HE3 66,06±5,12 74,12±4,94 76,69±4,42 74,14±3,92 74,87±4,91 78,50±5,03 80,25±4,53 79,19±4,61 
HE4 66,40±5,06 74,47±4,64 77,01±4,37 74,92±3,77 74,71±4,83 78,46±5,10 80,58±4,63 79,29±4,48 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 71,62±4,44 78,73±4,43 79,07±4,86 78,17±4,08 76,34±4,87 77,73±4,48 78,42±4,10 78,80±4,22 
HE2 71,63±4,44 78,95±4,35 79,81±4,09 78,85±3,95 76,35±4,84 79,31±4,79 80,15±4,39 79,86±4,34 
HE3 71,66±4,43 79,23±4,16 80,14±4,09 79,46±3,72 76,38±4,86 80,63±4,70 81,63±4,29 80,91±4,09 
HE4 71,83±4,48 79,30±4,17 80,40±3,98 79,57±3,90 76,41±4,85 81,16±4,77 82,20±4,33 81,28±4,19 

Tabela B.12: média e desvio padrão da base de dados Proteína utilizando número de atributos variável 

 
IMAGEM LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 

  INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA INDIVIDUAIS VOTO SOMA 
SOMA 

PONDERADA 
HO 73,59±2,09 82,61±2,16 89,23±1,49 83,20±1,42 60,64±2,16 80,77±2,22 91,39±1,61 91,48±1,62 
HE2 73,48±2,10 85,26±1,99 90,63±1,65 86,94±1,81 60,58±2,16 81,80±2,59 92,38±1,57 92,44±1,55 
HE3 73,49±2,10 85,58±1,92 91,24±1,71 87,43±1,92 60,58±2,16 82,05±2,33 92,85±1,56 92,92±1,63 
HE4 73,64±2,04 86,55±1,93 91,27±1,64 88,17±2,00 60,24±2,24 81,65±2,37 92,40±1,71 92,56±1,61 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 76,97±2,28 87,49±1,88 90,47±1,59 89,01±1,95 69,55±2,08 85,88±1,73 88,74±1,53 86,75±1,54 
HE2 76,92±2,28 89,67±1,88 92,95±1,57 91,07±1,65 69,52±2,07 87,21±1,52 90,15±1,26 89,13±1,32 
HE3 76,91±2,28 89,85±1,90 93,00±1,58 91,28±1,71 69,53±2,07 87,74±1,40 90,75±1,36 89,89±1,23 
HE4 76,85±2,31 90,31±1,83 93,46±1,60 92,09±1,86 69,37±2,12 87,71±1,71 91,03±1,62 90,37±1,38 

Tabela B.13: média e desvio padrão da base de dados Imagem utilizando número de atributos variável 
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SPLICE LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 84,27±1,97 88,64±1,73 87,31±1,76 83,22±1,90 86,97±1,66 85,72±1,61 
HE2 88,84±1,88 92,19±1,86 91,35±1,91 85,02±1,75 88,76±1,56 87,60±1,59 
HE3 91,96±1,88 93,99±1,76 92,16±1,96 86,47±1,57 89,94±1,50 88,96±1,43 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,99±2,49 93,78±2,17 92,32±2,43 82,91±2,57 88,78±2,30 87,14±2,39 
HE2 90,36±2,54 93,94±2,12 92,57±2,39 84,40±2,23 89,37±1,91 88,05±2,17 
HE3 90,73±2,60 94,05±2,18 92,77±2,40 86,87±1,90 90,88±1,83 89,89±1,91 

Tabela B.14: média e desvio padrão da base de dados Splice utilizando número de atributos variável e métodos elaborados 

 
ST. JUDE LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 93,73±3,55 95,27±5,17 95,26±3,85 90,70±4,47 94,95±4,29 93,44±4,81 
HE2 93,85±3,42 97,79±2,91 96,73±3,15 92,25±3,78 96,58±3,58 95,53±4,08 
HE3 94,38±3,62 97,14±3,25 96,81±2,83 93,09±3,51 97,38±3,21 95,93±4,10 
HE4 94,51±3,76 97,94±2,90 95,73±2,59 93,46±3,22 96,47±3,40 95,99±3,97 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 96,46±3,60 97,16±3,13 96,25±4,07 94,04±4,62 96,36±3,74 95,05±4,60 
HE2 96,72±3,47 98,05±3,10 97,18±3,69 95,27±3,66 97,47±2,77 96,54±3,37 
HE3 97,03±3,18 98,19±2,87 97,37±3,71 95,90±3,37 98,02±2,47 97,30±2,99 
HE4 96,93±3,07 98,27±2,80 97,40±3,76 96,43±3,10 97,90±2,60 97,79±2,75 
Tabela B.15: média e desvio padrão da base de dados St. Jude Leukemia utilizando número de atributos variável e métodos elaborados 
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PROTEÍNA LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 70,72±4,50 81,33±3,46 78,60±5,06 77,78±4,42 80,44±4,60 78,55±5,34 
HE2 72,83±3,99 81,80±4,07 79,36±4,73 78,35±4,72 82,13±4,01 80,21±5,51 
HE3 74,14±3,92 81,84±4,07 79,79±4,72 79,19±4,61 82,70±3,99 81,20±5,35 
HE4 74,92±3,77 82,25±3,80 80,70±4,41 79,29±4,48 82,97±3,75 81,80±5,12 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 78,17±4,08 83,70±3,71 81,69±3,89 78,80±4,22 80,52±4,14 79,49±4,68 
HE2 78,85±3,95 83,30±3,46 81,78±3,91 79,86±4,34 82,16±4,17 80,68±4,72 
HE3 79,46±3,72 83,53±3,35 82,06±3,70 80,91±4,09 83,06±3,97 81,65±4,74 
HE4 79,57±3,90 84,09±3,65 82,57±3,69 81,28±4,19 83,69±4,13 82,44±4,83 

Tabela B.16: média e desvio padrão da base de dados Proteína utilizando número de atributos variável e métodos elaborados 

 
IMAGEM LIMIAR 

  SPEARMAN ORIGINAL VARIÂNCIA ORIGINAL 
  SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES SOMA PONDERADA MLP NAÏVE BAYES 
HO 83,20±1,42 94,53±1,44 93,41±1,43 91,48±1,62 93,89±1,45 91,90±1,42 
HE2 86,94±1,81 95,77±1,10 93,89±1,34 92,44±1,55 94,33±1,16 92,12±1,40 
HE3 87,43±1,92 95,93±1,11 93,89±1,34 92,92±1,63 94,37±1,24 92,26±1,52 
HE4 88,17±2,00 96,91±0,82 93,52±1,43 92,56±1,61 94,54±1,12 92,44±1,46 
  SPEARMAN RECPUN VARIÂNCIA RECPUN 
HO 89,01±1,95 96,79±1,10 95,12±1,01 86,75±1,54 91,99±1,47 90,16±1,31 
HE2 91,07±1,65 96,89±0,93 95,54±0,79 89,13±1,32 92,54±1,11 90,78±1,31 
HE3 91,28±1,71 96,89±0,93 95,62±0,77 89,89±1,23 92,73±1,06 90,96±1,28 
HE4 92,09±1,86 97,18±0,85 95,72±0,75 90,37±1,38 92,88±1,10 91,25±1,34 

Tabela B.17: média e desvio padrão da base de dados Imagem utilizando número de atributos variável e métodos elaborados 

 


