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RESUMO 

 
Comitês de classificadores são sistemas compostos por um conjunto de classificadores 

individuais e um módulo de combinação, o qual é responsável por fornecer a saída final 

do sistema. Para que esses sistemas apresentem melhor desempenho que um 

classificador simples, é necessário que os componentes individuais não cometam erros 

nos mesmos padrões. Por este motivo, a diversidade tem sido considerada um dos 

aspectos mais importantes no projeto desses sistemas, já que não há vantagem na 

combinação de métodos de classificação idênticos. Uma forma de garantir diversidade é 

através da construção de classificadores individuais a partir de diferentes conjuntos de 

treinamento (padrões e/ou atributos). Nesse contexto, uma maneira de selecionar 

subconjuntos de atributos para os classificadores individuais é através da utilização de 

métodos de seleção de atributos. No entanto, na maioria das pesquisas, os métodos de 

seleção de atributos são aplicados apenas em comitês de classificadores homogêneos, ou 

seja, comitês compostos pelo mesmo tipo de classificador. Sendo assim, o objetivo 

deste trabalho é analisar o comportamento desses métodos na geração de comitês de 

classificadores diversos, tanto homogêneos como heterogêneos. Para guiar a 

distribuição dos atributos, entre os classificadores base, serão utilizadas duas 

abordagens de algoritmo genético (mono-objetivo e multi-objetivo), usando diferentes 

funções de aptidão. Para tanto, os experimentos serão divididos em duas fases, as quais 

usam uma abordagem filtro para a seleção de atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Concentração: Inteligência Computacional. 

Palavras-chave: Comitês de Classificadores, Diversidade, Seleção de Atributos, 
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ABSTRACT 
 
Classifier ensembles are systems composed of a set of individual classifiers and a 

combination module, which is responsible for providing the final output of the system. 

In the design of these systems, diversity is considered as one of the main aspects to be 

taken into account since there is no gain in combining identical classification methods. 

The ideal situation is a set of individual classifiers with uncorrelated errors. In other 

words, the individual classifiers should be diverse among themselves. One way of 

increasing diversity is to provide different datasets (patterns and/or attributes) for the 

individual classifiers. The diversity is increased because the individual classifiers will 

perform the same task (classification of the same input patterns) but they will be built 

using different subsets of patterns and/or attributes. The majority of the papers using 

feature selection for ensembles address the homogenous structures of ensemble, i.e., 

ensembles composed only of the same type of classifiers. In this investigation, two 

approaches of genetic algorithms (single and multi-objective) will be used to guide the 

distribution of the features among the classifiers in the context of homogenous and 

heterogeneous ensembles. The experiments will be divided into two phases that use a 

filter approach of feature selection guided by genetic algorithm. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução 

Aprendizado de Máquina é uma área da Inteligência Artificial que pode ser 

definida como o campo responsável por construir programas computacionais que 

melhorem automaticamente através da experiência (Mitchell, 1997). Outra forma de 

definição, apresentada em (Monard & Baranauskas, 2003a), diz que o objetivo dessa área 

é o desenvolvimento de técnicas computacionais capazes de aperfeiçoar seu desempenho 

em alguma tarefa através do aprendizado. 

Dentro do aprendizado de máquina, há duas abordagens: dedutiva e indutiva. O 

aprendizado dedutivo parte do universal para o particular, e, portanto, é realizado através 

de análise lógica, em que a conclusão deduzida é conseqüência de informações presentes 

nos dados. Essa conclusão sempre será verdadeira, contanto que os dados conhecidos 

sejam verdadeiros. Já o aprendizado indutivo, utilizado neste trabalho, permite a obtenção 

de conclusões genéricas sobre um conjunto de dados, ou seja, é realizada uma 

generalização das informações contidas nesse conjunto, sendo um dos principais métodos 

utilizados para derivar conhecimento novo e predizer eventos futuros (Monard & 

Baranauskas, 2003a). 

O aprendizado indutivo é realizado a partir do raciocínio sobre um conjunto de 

dados, conhecido como padrões (também podem ser chamados de instâncias ou 

exemplos), os quais são fornecidos ao sistema de aprendizado por um processo externo. O 

conjunto de padrões pode ser dividido em dois subconjuntos: conjunto de treinamento 

(para o aprendizado do conceito) e conjunto de teste (para medir o grau de efetividade do 

conceito aprendido) (Monard & Baranauskas, 2003a).  

Cada padrão x é descrito por um vetor de n atributos {x1, x2, ..., xn}, 

representando os valores que o caracterizam. As classes (rótulos) desses padrões são 

representadas pelos valores y de uma função f, tal que y = f(x). De acordo com o 

conhecimento prévio das classes associadas aos padrões do conjunto de treinamento, o 

aprendizado indutivo pode ser divido em duas categorias: supervisionado e não-

supervisionado.  

O aprendizado é denominado não-supervisionado quando não há o 

conhecimento prévio das classes associadas aos padrões do conjunto de dados disponível. 

Portanto, os padrões fornecidos são analisados com o objetivo de tentar agrupá-los, de 
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acordo com suas características semelhantes, além de descobrir quais atributos fazem os 

grupos serem mais similares internamente e distintos entre si (Kuncheva, 2004). 

Por outro lado, quando o conjunto de dados de treinamento possui os valores das 

classes, o aprendizado se enquadra no contexto supervisionado. O algoritmo de 

aprendizado, também chamado de indutor, recebe os padrões como entrada, no formato 

(xi, yi), onde xi representa o vetor de atributos e yi, sua classe correspondente. A partir 

deles, o indutor gera uma hipótese h, também chamada de classificador, que deverá ser 

capaz de classificar corretamente novos padrões, cujas respectivas classes sejam 

desconhecidas. Quando os rótulos das classes são compostos por valores discretos, o 

problema recebe o nome de classificação. No entanto, o problema que possui rótulos de 

classes representados por valores contínuos, é denominado regressão. A Figura 1, retirada 

de (Monard & Baranauskas, 2003a), ilustra a hierarquia do aprendizado, destacando o 

caminho até o problema de classificação, tipo de aprendizado analisado neste trabalho. 

 

Figura 1- Hierarquia do aprendizado  

(adaptado de [Monard & Baranauskas, 2003a]). 

 

Nesse contexto de classificação, o foco se manteve, por bastante tempo, no 

desenvolvimento de classificadores simples (individuais). No entanto, percebeu-se que 

não há um classificador que possa ser considerado totalmente satisfatório para uma tarefa 

em particular (Kuncheva, 2004). Assim, na busca por sistemas cada vez mais eficazes, 

realiza-se a combinação de vários classificadores, com o objetivo de diminuir o efeito das 

deficiências de cada um deles. Esses sistemas são conhecidos como sistemas multi-

classificadores, comitês de classificadores, ou simplesmente comitês. Nesse trabalho será 

utilizado o termo comitê de classificadores, ou apenas comitê. As pesquisas vêm 

mostrando que, na maioria dos casos, um comitê de classificadores possui melhor 

desempenho que um classificador individual (Dietterich, 2000b), (Kuncheva, 2004), 
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(Chandra & Yao, 2006), (Ko et al., 2006), (Bishop, 2006). Um comitê pode ser definido 

como um conjunto de classificadores individuais (também chamados de classificadores 

base) associado a um método de combinação responsável por gerar a saída final do 

sistema.  

Vários pesquisadores concluíram que não há vantagem em combinar 

classificadores idênticos (Canuto, 2001), (Tsymbal et al., 2003),  (Alpaydin, 2004) 

(Kuncheva, 2004), (Chen & Yao, 2006) e, portanto, além da acurácia de cada 

classificador individualmente, a diversidade entre os classificadores é um aspecto 

importante a ser considerado na construção de comitês (Ko et al., 2006). A busca de um 

equilíbrio entre esses dois aspectos é conhecida como dilema diversidade/acurácia. Para 

que os classificadores individuais sejam considerados diversos entre si, eles não devem 

cometer erros coincidentes. Assim, para que um comitê de classificadores possua um bom 

desempenho, ele precisará ser formado por classificadores que apresentem uma acurácia 

razoável e que cometam erros em diferentes padrões, possibilitando que os erros de um 

classificador sejam corrigidos pelas opiniões dos outros componentes do comitê.  

A obtenção de classificadores diversos entre si, aqueles que não cometem erros 

coincidentes, pode ser realizada de três diferentes maneiras: utilizando diferentes técnicas 

de aprendizado, diferentes parâmetros iniciais e/ou diferentes conjuntos de treinamento 

(Oliveira et al., 2009).  

Em relação às técnicas de aprendizado, os comitês podem ser categorizados em 

homogêneos ou heterogêneos. Os comitês homogêneos são aqueles compostos por 

classificadores individuais gerados através da mesma técnica, como exemplo, um comitê 

formado por três classificadores, todos gerados por árvore de decisão. Já os componentes 

dos comitês heterogêneos são construídos a partir de diferentes técnicas de aprendizado, 

por exemplo, um comitê formado por três tipos de classificadores: uma rede neural, uma 

árvore de decisão e um k-NN. De uma maneira geral, os comitês heterogêneos são mais 

diversos que os comitês homogêneos, pois a diversidade é oriunda das diferentes técnicas 

de aprendizado utilizadas. 

No caso de um comitê de classificadores homogêneo, a diversidade pode ser 

atingida através da variação nas condições iniciais do processo de aprendizado, como em 

um comitê formado por três redes neurais MLP, porém, cada uma possuindo diferentes 

parâmetros. Assim, pode haver variação no número de camadas, ou no número de 

neurônios por camada e/ou a definição de diferentes valores para os parâmetros iniciais de 

cada classificador individual, como a taxa de aprendizagem e/ou a inicialização dos pesos. 
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No que diz respeito à diversidade utilizando conjuntos de treinamento distintos, 

independentemente do tipo de comitê, existem duas formas de distribuição de dados que 

podem ser aplicadas, na geração desses conjuntos: horizontal e vertical. Na distribuição 

horizontal, os padrões são divididos em subconjuntos, caracterizados por todos os 

atributos da base. Enquanto a distribuição vertical gera o inverso, ou seja, os subconjuntos 

são constituídos por todos os padrões da base de dados, porém, cada um desses 

subconjuntos é caracterizado por um subconjunto de atributos distinto.  

Dentre as formas de atingir diversidade citadas anteriormente, serão exploradas, 

nesse trabalho, a utilização de comitês de classificadores heterogêneos e/ou de diferentes 

conjuntos de treinamento, gerados a partir da distribuição vertical dos dados. Portanto, é 

relevante destacar a importância dessas abordagens.  

A utilização de comitês de classificadores heterogêneos é justificada pelo fato de 

que, técnicas de aprendizado diferentes generalizam de formas distintas, evitando que os 

classificadores individuais cometam erros nos mesmos padrões. De acordo com algumas 

pesquisas, esse é considerado o principal método para gerar classificadores individuais 

diversos entre si (Chandra & Yao, 2006), (Santana et al,, 2009). Quanto à utilização de 

distribuição vertical dos dados, sua importância é justificada pelo fato de que, em muitas 

situações práticas existem muitos atributos, e que, talvez, a grande maioria deles seja 

redundante ou irrelevante (Witten & Frank, 2005). Também é defendida a idéia de que, 

variando os subconjuntos de atributos usados na geração dos classificadores base, é 

possível promover diversidade ao construir classificadores individuais que tendem a errar 

em diferentes padrões (Tsymbal et al., 2003) . 

Uma forma de realizar a distribuição vertical dos dados é através de técnicas de 

seleção de atributos. Segundo (Kuncheva, 2004), os métodos de seleção de atributos em 

comitês são utilizados com o objetivo de melhorar a qualidade da descrição, pois os 

classificadores realizarão a mesma tarefa utilizando diferentes subconjuntos de atributos 

(Santana et al., 2009), possuindo, assim, visões distintas do espaço de hipóteses. 

Os métodos de seleção de atributos podem ser divididos em duas categorias: 

filtro e wrapper. A abordagem filtro é independente do algoritmo de aprendizado, ou seja, 

não é utilizado um método de classificação como guia durante o processo de seleção dos 

atributos, sendo assim computacionalmente mais eficiente. Por outro lado, a abordagem 

wrapper é caracterizada por um processo de seleção de atributos dependente do método 

de classificação. Assim, o subconjunto de atributos gerado será baseado e influenciado 

por esse método, apresentando maior probabilidade de gerar um conjunto ótimo. Também 
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há a possibilidade de utilização de um método híbrido, ou seja, a junção desses dois 

métodos, para que as vantagens de ambos possam ser exploradas. 

A seleção de atributos em classificadores individuais tem como objetivo 

encontrar o equilíbrio entre os atributos escolhidos e o desempenho do classificador. No 

entanto, a seleção de atributos em comitês de classificadores possui o objetivo adicional 

de encontrar subconjuntos de atributos que promovam diversidade entres os membros do 

comitê (Kuncheva, 2004), (Oliveira et al., 2006). 

Algoritmos de busca e otimização vêm sendo bastante utilizados nessa tarefa de 

seleção de atributos. Dentre eles, destacam-se os algoritmos genéticos, os quais serão 

utilizados nesse trabalho, com o objetivo de encontrar os melhores subconjuntos de 

atributos possíveis, ou seja, aqueles que proporcionem uma maior diversidade entre os 

membros dos comitês. Para isso, serão utilizadas duas abordagens de algoritmos 

genéticos: mono-objetivo e multi-objetivo. O algoritmo genético mono-objetivo é capaz 

de otimizar apenas um objetivo por vez. Porém, em problemas reais, isso pode não ser 

suficiente para solucioná-los da melhor forma possível. Na maioria dos casos, é 

necessário otimizar mais de um critério, os quais, geralmente, são conflitantes entre si. 

Devido a essa limitação do mono-objetivo, foram desenvolvidos algoritmos multi-

objetivo, capazes de otimizar mais de um critério, simultaneamente. 

1.2 Objetivos 

O objetivo deste trabalho é a análise do comportamento de métodos de seleção 

de atributos em comitês de classificadores, realizados através da utilização de algoritmos 

genéticos. Com o objetivo de viabilizar a análise dos métodos de seleção, um conjunto de 

experimentos será realizado, e estes permitirão avaliar a utilização desses métodos na 

construção de comitês de classificadores diversos. 

A fim de garantir a diversidade entre os classificadores, serão abordados os 

seguintes aspectos: a heterogeneidade dos classificadores base de um comitê, ou seja, 

estes serão construídos através de diferentes técnicas de aprendizado; e/ou a utilização de 

conjuntos de treinamento distintos, gerados através de técnicas de seleção de atributos. 

Quanto aos métodos de aprendizado, serão utilizados na indução dos classificadores: 

Redes Neurais Perceptron com múltiplas camadas (MLP – Multilayer Perceptron), 

Árvores de Decisão e k-NN (k-vizinhos mais próximos – k-Nearest Neighbours). A busca 

pelos melhores subconjuntos de atributos será realizada através da utilização de 

algoritmos genéticos, guiada por dois critérios (funções de aptidão) do tipo filtro, dividos 
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em duas fases, as quais serão detalhadas no Capítulo 3. Para que o processo de busca seja 

mais robusto, serão utilizadas duas abordagens de algoritmos genéticos: mono-objetivo e 

multi-objetivo. Enquanto o algoritmo mono-objetivo é capaz de otimizar apenas um 

critério por vez, o multi-objetivo visa ampliar o espaço de busca, através da otimização de 

vários critérios simultaneamente, buscando encontrar o melhor equilíbrio possível entre 

eles. 

Na primeira fase, serão utilizados dois critérios baseados em correlação: 

correlação intra-classificadores e inter-classificadores, medidas que serão calculadas 

através do Coeficiente de Correlação de Pearson. Esse coeficiente é um valor que indica a 

força das relações lineares entre variáveis, podendo ser utilizado para definir a correlação 

entre os atributos de um padrão de entrada, abordagem que será utilizada nesta etapa. Na 

versão mono-objetivo do algoritmo genético, esses critérios serão utilizados 

separadamente como o objetivo a ser alcançado, enquanto na abordagem multi-objetivo, 

eles serão usados juntos, como os objetivos a serem otimizados.  

A segunda fase utilizará um critério baseado em classe, ou seja, que avalia os 

atributos de acordo com sua importância para uma determinada classe. Esse método 

também utilizará parâmetros de Recompensa e Punição, proposto em (Vale, 2009).  Essa 

metodologia buscará por atributos que são importantes para uma classe e não muito 

importantes para outras, evitando que a importância dos atributos seja confundida pelo 

método de classificação. Essa importância também é medida através da correlação de 

Pearson, só que são utilizados os valores de correlação entre os atributos e as classes. 

A completude dessa pesquisa será alcançada comparando as configurações 

descritas acima, as quais são o foco do trabalho, com as configurações consideradas mais 

simples, ou seja, comitês de classificadores sem distribuição dos dados. Portanto, 

contextos pouco pesquisados, como seleção de atributos em comitês de classificadores 

heterogêneos, serão analisados e poderão ser comparados com o comportamento da 

seleção de atributos em comitês de classificadores homogêneos, além da comparação com 

os comitês de classificadores homogêneos ou heterogêneos sem distribuição dos dados. 

1.3 Motivação 

Cada vez mais, as pesquisas comprovam que a diversidade é um ponto 

importante para o bom desempenho de comitês de classificadores (Dietterich, 2000b), 

(Tsymbal et al., 2003), (Kuncheva, 2004), (Brown et al., 2005), (Oliveira et al., 2006). 

Assim, diferentes métodos que garantem essa diversidade vêm sendo alvo de várias destas 
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pesquisas. Dentre elas, um número significativo foi realizado no âmbito de métodos de 

seleção de atributos em comitês de classificadores, como em (Dietterich, 2000a), (Ko et 

al., 2006), (Santos et al., 2006), (Oliveira et al., 2006), (Chen & Yao, 2006), (Santana, 

2008), (Santana et al., 2009), (Santana et al., 2010). No entanto, a grande maioria foi 

realizada utilizando apenas comitês de classificadores homogêneos ou heterogêneos.  

  Desse modo, uma das motivações para a realização deste trabalho foi a 

necessidade de se obter mais estudos comparativos sobre o impacto dos métodos de 

seleção de atributos, tanto em comitês de classificadores homogêneos como em comitês 

heterogêneos. A heterogeneidade entre os componentes de um comitê é considerada uma 

das formas mais eficazes de se atingir diversidade, pois, classificadores induzidos por 

algoritmos diferentes generalizam de formas diferentes, provocando, então, erros não-

correlacionados.  

Algoritmos genéticos têm se mostrado como uma técnica de otimização eficiente 

na tarefa de seleção de atributos (Tsymbal et al., 2003), (Oliveira et al., 2006). Portanto, 

nesse trabalho, a estratégia de busca será implementada por algoritmos genéticos, 

explorando duas abordagens deste: mono-objetivo e multi-objetivo. A pesquisa será 

realizada em duas etapas, e em cada uma delas serão abordados critérios distintos para 

guiar a busca. 

Parte dos resultados mostrados nesse trabalho foram iniciados em (Santana et al., 

2009), onde foi realizada uma análise de métodos de seleção de atributos em comitês de 

classificadores heterogêneos, utilizando algoritmos genéticos, com as características da 

primeira fase, citada anteriormente. Estes resultados foram incrementados, pois foram 

acrescentadas novas bases de dados, uma nova fase com outro critério do tipo filtro, assim 

como a utilização de comitês de classificadores homogêneos.   

1.4 Estrutura do Trabalho 

  Este trabalho está dividido em cinco capítulos, e encontra-se estruturado da 

seguinte forma: 

� O Capítulo 1 apresenta a introdução, dando uma visão geral do contexto, os 

objetivos do trabalho e o que motivou a realização deste; 

� O Capítulo 2 faz referência aos conceitos necessários para realização e 

entendimento do trabalho, incluindo:  

� Comitês de classificadores e a importância de construir classificadores 

individuais diversos entre si; 
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� Seleção de atributos, enfatizando o uso dessa técnica em comitês de 

classificadores; 

� Algoritmos genéticos; 

� Por fim, são apresentados alguns trabalhos relacionados a este, que, de 

alguma forma, pretendiam realizar objetivos semelhantes. 

� O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para realização dos experimentos e 

as fases envolvidas; 

� O Capítulo 4 ilustra os resultados dos experimentos; 

� O Capítulo 5 apresenta as considerações finais e a conclusão do trabalho; 

� O Anexo A apresentas as médias gerais de acurácia dos comitês de classificadores. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Introdução 

O objetivo deste capítulo é apresentar, resumidamente, os conceitos necessários 

para o entendimento do contexto no qual este trabalho está inserido. Para tanto, é feita 

uma introdução à área de Aprendizado de Máquina, explicando o objetivo desse campo de 

pesquisa e citando alguns de seus métodos de aprendizado. Detalhando sobre esses 

métodos de aprendizado, tem-se uma breve explicação sobre a indução de classificadores 

e porque estes evoluíram para a criação de comitês de classificadores. Neste capítulo 

também são apresentados conceitos sobre técnicas de seleção de atributos e algoritmos 

genéticos. 

2.2. Aprendizado de Máquina 

Aprendizado de máquina é uma área de pesquisa da Inteligência Artificial, que 

pode ser definida como o campo que busca por métodos que permitam ao computador 

adquirir comportamento inteligente, ou seja, que adquirir novos conhecimentos através da 

experiência. Como dito anteriormente, o objetivo da área de aprendizado de máquina é o 

desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o aprendizado (Monard & 

Baranauskas, 2003a). 

Existem diversos algoritmos de aprendizado de máquina, que apresentam 

diferentes objetivos, estratégias de aprendizagem e representação do conhecimento. 

Entretanto, todos eles realizam o aprendizado através de um processo de busca, pelo 

espaço de possíveis conceitos, para encontrar uma generalização aceitável (Luger & 

Stubblefield, 1998). Essa busca foi definida anteriormente como indução, ou seja, o 

processo de aprendizagem de um conceito genérico através de um conjunto de padrões 

fornecido ao sistema de aprendizado por um processo externo. De acordo com (Monard & 

Baranauskas, 2003a), esse conjunto pode ser dividido em dois subconjuntos:  

� Conjunto de treinamento: contém os padrões utilizados para o aprendizado 

do conceito; 

� Conjunto de teste: contém os padrões utilizados para medir o grau de 

efetividade do conceito aprendido; 

Cada padrão é descrito por um vetor de atributos (características), representando 

os valores que o caracterizam, podendo sua respectiva classe (rótulo que identifica um 
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padrão) ser conhecida ou não. De acordo com o conhecimento prévio das classes 

associadas aos padrões do conjunto de treinamento, o aprendizado pode ser divido em 

duas categorias: supervisionado e não-supervisionado. O termo aprendizado também é 

conhecido, na literatura, como reconhecimento de padrões (Michie et al., 1994), 

(Kuncheva, 2004). 

No aprendizado não-supervisionado, as classes dos padrões não são conhecidas, 

e, portanto, o objetivo do indutor é tentar agrupar os exemplos de alguma forma, de 

acordo com a presença de similaridade entre eles, formando agrupamentos ou clusters. 

Após a determinação desses agrupamentos, é necessária uma análise para determinar o 

que cada um significa no contexto do problema (Monard & Baranauskas, 2003a). 

O aprendizado supervisionado, abordagem analisada nesse trabalho, ocorre no 

contexto inverso. Ou seja, as classes dos padrões do conjunto de treinamento são 

previamente conhecidas. Como resultado do processo de aprendizado tem-se a geração 

(indução) de um classificador (também chamado de hipótese), que será o sistema 

responsável pela classificação (definição dos rótulos) de novos padrões, cujas classes 

sejam desconhecidas. Essa forma de aprendizado ainda pode ser dividida em duas 

categorias de acordo com o tipo de valor que representa a classe: classificação e 

regressão. É definido como regressão aquele aprendizado realizado com padrões cujas 

classes são representadas por valores contínuos, enquanto na tarefa de classificação, cuja 

hierarquia está apresentada na Figura 1, as classes são representadas por valores discretos.  

2.2.1.  Paradigmas de Aprendizado 

 
Os classificadores são induzidos (processo de aprendizagem) através da 

utilização dos algoritmos de aprendizado de máquina. Diversos algoritmos foram 

desenvolvidos ao longo dos anos, cada um com suas vantagens e desvantagens. De acordo 

com as particularidades de cada um, esses algoritmos podem ser divididos nos seguintes 

paradigmas: Estatístico, Simbólico, Baseado em Exemplos e Conexionista (Monard & 

Baranauskas, 2003a). A seguir, será apresentada uma breve descrição de cada um deles. 

 

a) Paradigma Estatístico 

A idéia geral desse paradigma é a utilização de modelos estatísticos para 

encontrar uma boa aproximação do conceito induzido (Monard & Baranauskas, 

2003a). A teoria de decisão Bayesiana é uma abordagem estatística fundamental 
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para a tarefa de classificação. Ela compara diversas decisões utilizando 

probabilidade e custos que as acompanham (Duda et al., 2001). 

 

b) Paradigma Simbólico 

Os sistemas de aprendizado simbólico buscam aprender construindo 

representações simbólicas de um conceito através da análise de exemplos e 

contra-exemplos desse conceito. Essas representações estão geralmente na forma 

de alguma expressão lógica, árvore de decisão, regras ou rede semântica 

(Monard & Baranauskas, 2003a). Os indutores gerados contribuem para a 

compreensão dos dados, ao contrário de outros indutores que visam apenas uma 

grande precisão. Geralmente, é utilizado em problemas de classificação que 

utilizam dados nominais, ou seja, descrições que são discretas e sem nenhuma 

noção natural de similaridade ou ordenação (Duda et al., 2001). 

Uma árvore de decisão, utilizada nesse trabalho, é, segundo (Mitchell, 

1997), um método utilizado para aproximar funções discretas, o qual apresenta 

robustez em relação a dados ruidosos e a capacidade de aprender expressões 

disjuntas. É também definida por (Alpaydin, 2004), como uma estrutura de 

dados hierárquica que implementa a estratégia de “dividir para conquistar”, 

sendo definida recursivamente, em (Monard & Baranauskas, 2003b), como: 

� Um nó folha que corresponde a uma classe; 

� Um nó de decisão que contém um teste sobre algum atributo. Para cada 

resultado do teste existe uma aresta para uma subárvore; 

 

c) Paradigma Baseado em Exemplos 

Os algoritmos desse paradigma classificam novos padrões por meio de 

outros que sejam similares, e cujas classes sejam conhecidas. Em outras 

palavras, a classe de um novo padrão é definida como sendo a mesma que rotula 

os padrões mais similares a ele (Monard & Baranauskas, 2003b).  

Esse tipo de aprendizado consiste em armazenar os dados de treinamento, 

sendo recuperados da memória quando um novo padrão precisar ser classificado. 

Uma dos métodos de aprendizado mais conhecidos desse paradigma é o k-NN 

(k-Nearest Neighbours – k-Vizinhos Mais Próximos), que será utilizado na 

realização dos experimentos neste trabalho. Esse algoritmo assume que os 

padrões representam pontos em um espaço n-dimensional. Os vizinhos mais 
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próximos de um padrão são definidos em termos de uma medida de distância, 

sendo a Distância Euclideana uma das mais utilizadas (Mitchell, 1997). 

O número de vizinhos a serem considerados, no cálculo da distância, é 

determinado pelo valor de k. Para k = 1, o novo padrão será rotulado com a 

classe a qual seu vizinho mais próximo pertence. Para k > 1, a classe do novo 

padrão será igual aquela que estiver rotulando a maior parte dos k vizinhos mais 

próximos. 

 

d) Paradigma Conexionista 

A representação dos algoritmos desse paradigma envolve unidades 

altamente interconectadas, realizando uma metáfora biológica com as conexões 

neurais do sistema nervoso. As grandes representantes desse paradigma são as 

Redes Neurais Artificiais (Monard & Baranauskas, 2003a). 

Em geral, Redes Neurais consistem de camadas de unidades 

interconectadas, onde cada unidade, também chamada de neurônio, produz uma 

função não-linear dos seus dados de entrada. Estes dados podem ser fornecidos 

diretamente, ou então, a entrada de uma unidade pode ser a saída de outra. Há 

também uma camada de neurônios que representa a saída final da rede. Portanto, 

a rede completa representa um complexo conjunto de interdependências, que 

pode incorporar qualquer grau de não-linearidade, permitindo a modelagem de 

diversas funções (Michie et al., 1994). 

O tipo de Rede Neural utilizado nesse trabalho será MLP – MultiLayer 

Perceptron. De acordo com (Braga et al., 2000), MLPs apresentam, pelo menos, 

uma camada intermediária ou escondida. As conexões entre os neurônios estão 

associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento representado no 

modelo, e servem para ponderar a entrada recebida por cada neurônio da rede.  

A idéia que fudamenta os algoritmos de aprendizagem é utilizar a 

informação do erro da rede para realizar o ajuste dos pesos, de forma que o 

conhecimento da rede esteja próximo ao existente nos dados de treinamento, e 

que a rede consiga generalizar esse conhecimento para o conjunto de teste. 

Dessa forma, uma das técnicas mais utilizadas para o treinamento dessas redes é 

o backpropagation usando gradiente descendente, que procura minimizar o erro 

obtido pela rede, a partir do ajuste dos seus pesos. Considerando o espaço de 

hipóteses de possíveis vetores de pesos, o gradiente descendente é usado para 
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procurar os pesos que se adequem melhor aos exemplos de treinamento 

(Mitchell, 1997). O treinamento utilizando backpropagation ocorre em duas 

fases, onde cada uma percorre a rede em um sentido, e a informação do erro é 

enviada alternadamente para frente e para trás, através da estrutura da rede 

(Bishop, 2006). 

Para o treinamento da rede, são fornecidos, ao backpropagation, pares no 

formato (entrada, saída desejada): 

� Entrada: dados (padrões de entrada) que a rede precisa receber para 

realizar seu processamento; 

� Saída desejada: o valor de saída correto, para que o algoritmo possa 

compará-lo com o resultado obtido e assim, calcular o erro; 

Como já foi dito, o treinamento utilizando backpropagation ocorre em 

duas fases. Na primeira fase (forward), o padrão de entrada é apresentado à 

primeira camada da rede. A próxima camada calcula seus sinais de saída, que 

servirão como entrada para a definição das saídas produzidas pelos nodos da 

próxima camada. A segunda fase (backward) é iniciada a partir da última 

camada, até chegar à camada de entrada. As saídas produzidas pelos nodos da 

última camada são comparadas às saídas desejadas, para o cálculo do erro, assim 

como de seu gradiente, e então atualiza os pesos da rede. Esse passo ocorre 

indefinidamente, até que a rede apresente um desempenho aceitável (Mitchell, 

1997). 

2.2.2. Avaliação dos Algoritmos de Aprendizado de Máquina 

A taxa de erro de um determinado método de classificação no conjunto de 

treinamento não é um bom indicador do desempenho deste em um conjunto de teste 

independente, já que algoritmos de aprendizado de máquina induzem classificadores que 

são dependentes do conjunto de treinamento (Alpaydin, 2004), (Witten & Frank, 2005). 

Para avaliar a robustez de um classificador, uma metodologia bastante utilizada é k-fold 

cross validation (validação cruzada em k partições). De uma forma resumida, o 

funcionamento dessa metodologia pode ser descrito do seguinte modo: os padrões são 

aleatoriamente divididos em k folds (partições) mutuamente exclusivos, cada um com um 

tamanho de, aproximadamente, n/k padrões (sendo n o número total de padrões). Os 

padrões pertencentes aos (k-1) folds são usados para treinamento e o classificador 

induzido é testado no fold remanescente. Esse processo é repetido k vezes, cada vez 
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considerando um fold diferente para teste. A taxa de erro resultante é a média dos erros 

calculados em cada um dos k folds. Neste trabalho, esse método será aplicado com k = 10, 

sendo então chamado de 10-fold cross validation. 

Para realizar uma comparação justa entre o desempenho de dois algoritmos de 

aprendizado supervisionado, geralmente, é feita uma análise da significância estatística da 

diferença entre as médias das taxas de acurácia (de cada método avaliado) em conjuntos 

de teste independentes. Para tanto, pode-se utilizar um teste estatístico. Neste trabalho, 

será utilizado um teste estatístico conhecido como teste de hipóteses (t-test) (Demsar, 

2006). Esse método envolve o teste de duas hipóteses de aprendizado em conjuntos de 

teste idênticos. Para executar o teste, conjuntos de padrões (resultados do classificador) 

dos dois algoritmos são usados para calcular a média de acertos e o desvio padrão. 

Baseado nessas informações e no número de padrões utilizados, a importância da 

diferença entre os dois conjuntos de padrões é definida, baseada em um grau de liberdade 

(α) (Kuncheva, 2004), (Canuto et al., 2005), (Santana et al., 2009). De acordo com 

(Alpaydin, 2004), esse grau de libredade (α) define o quanto de erro pode ser tolerado, em 

relação aos resultados do teste de hipóteses. Neste trabalho, o t-test será usado com nível 

de confiança de 95% (α = 0.05). 

2.3. Comitês de Classificadores 

Um comitê pode ser definido como um conjunto de classificadores individuais, 

associado a um método de combinação responsável por gerar a saída final do sistema. 

Assim, a decisão final desse tipo de sistema é baseada na saída de todos os classificadores 

que formam o comitê. Na literatura, comitê de classificadores também possui as seguintes 

denominações: ensemble de classificadores, combinação de especialistas, ou 

classificadores modulares (Duda et al., 2001). De acordo com (Kuncheva, 2004), ao 

combinar classificadores, procura-se atingir a decisão de um problema de classificação, 

que possua a maior acurácia possível. 

Depois de vários anos com o foco das pesquisas voltado para classificadores 

simples, surgiram alguns questionamentos, como exemplo: “Se estamos interessados 

apenas no desempenho da generalização, existe alguma razão para preferirmos um 

classificador ou algoritmo de aprendizado ao invés de outros?” (Duda et al., 2001). A 

resposta dada por (Duda et al., 2001) foi “não”, opinião compartilhada por diversos outros 

pesquisadores, como (Kuncheva, 2004), (Brown et al., 2005), (Nojima & Ishibuchi, 

2006), (Chandra & Yao, 2006), (Ko et al., 2006), (Bishop, 2006), (Oliveira et al., 2008), 
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(Santana et al., 2009). Essas pesquisas comprovam a idéia de que um comitê de 

classificadores possui melhor desempenho que um classificador individual, na maioria 

dos casos, pois, as decisões dos componentes do comitê se complementam. 

Um dos aspectos mais importantes para o bom desempenho de um comitê é a 

diversidade entre seus componentes. Para que os classificadores base sejam considerados 

diversos entre si, eles devem possuir erros não correlacionados, ou seja, não devem 

cometer erros nos mesmos padrões. Desse modo, para que um comitê obtenha um bom 

desempenho, ele deverá ser formado por classificadores que possuam acurácia razoável, e 

que não cometam erros coincidentes, para que os erros de um classificador possam ser 

corrigidos pela opinião de todos os outros componentes (Tsymbal et al., 2003), 

(Kuncheva, 2004), (Ko et al., 2006). Por esse motivo, diversos autores concordam que 

não há vantagem na combinação de classificadores idênticos, pois estes cometeriam 

exatamente os mesmos erros, já que a mesma generalização seria feita por todos, não 

havendo sentido em combiná-los. 

2.3.1. Diversidade em Comitês de Classificadores 

 
A diversidade entre os classificadores base tem sido reconhecida como um ponto 

importante para o sucesso dos comitês de classificadores. Desse modo, a eficiência de um 

comitê de classificadores não depende apenas da precisão dos classificadores individuais, 

como também é relevante que eles sejam diversos entre si, ou seja, que eles não cometam 

erros nos mesmos padrões. Assim, como classificadores diferentes não generalizam da 

mesma forma, é esperado um aumento no desempenho geral do sistema quando suas 

saídas são combinadas (Dietterich, 2000b), (Kuncheva & Whitaker, 2003), (Tsymbal et 

al., 2003), (Kuncheva, 2004), (Brown et al., 2005), (Chandra & Yao, 2006), (Chen & 

Yao, 2006), (Oliveira 2008), (Santos, 2008). 

Ao combinar classificadores, buscamos uma resposta final mais acurada, no 

entanto, há um aumento na complexidade. O grande questionamento é se a combinação de 

classificadores é justificável (Kuncheva, 2004). De acordo com (Dietterich, 2000b), 

existem três razões fundamentais que justificam o fato de um comitê de classificadores 

possuir maior probabilidade de apresentar melhor desempenho que um classificador 

único: estatística, computacional e representacional.  

A razão estatística, considerada a principal, defende que, ao invés de escolher 

um classificador único, seria mais seguro utilizar todos os classificadores disponíveis, 

combinando suas saídas. O novo classificador pode até não ser melhor que um 
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classificador individual, no entanto, será diminuído ou eliminado o risco de escolher um 

classificador individual inadequado. 

 
Figura 2 - Razão estatística para combinar classificadores 

 (adaptada de [Dietterich, 2000b]). 

 

A Figura 2 ilustra a razão estatística definida em (Dietterich, 2000b). A linha 

externa representa o espaço de todos os classificadores possíveis, enquanto a região 

interna (em cinza) ilustra o espaço que contém os classificadores que apresentam bom 

desempenho no conjunto de treinamento. Nesta representação, o melhor classificador para 

o problema é denotado por f. A combinação dos classificadores (h1, h2, h3, h4) resultará 

em um classificador mais próximo a f, do que um classificador escolhido aleatoriamente 

no espaço de busca. A diversidade entre os classificadores individuais está relacionada à 

posição deles no espaço de busca. Por exemplo, a Figura 2(a) ilustra classificadores 

distantes uns dos outros, o que significa que eles possuem uma diversidade significativa. 

A Figura 2(b) representa a situação inversa, onde os classificadores são pouco diversos 

entre si, e, portanto, eles se encontram bem próximos uns dos outros na região interna. 

Nesse caso, a combinação dos classificadores será realizada em uma pequena parte (cinza 

escuro) da região de bons classificadores, aumentando as dificuldades de alcançar uma 

boa aproximação de f, já que as decisões dos classificadores (h1, h2, h3, h4) serão 

similares. 

Em relação à razão computacional, podemos dizer que, pelo fato de muitos 

algoritmos de aprendizado trabalharem baseados em buscas locais, eles acabam por 

culminar em um ótimo local. Por exemplo, redes neurais empregam o gradiente 

descendente para minimizar uma função de erro sobre o conjunto de treinamento. Em 

todos os casos, se existe um conjunto de treinamento suficiente, isto faz com que seja 

difícil, computacionalmente, para o algoritmo encontrar a melhor hipótese. Um comitê de 

classificadores construído para fazer uma busca local iniciada por muitos diferentes 
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pontos deve prover uma melhor aproximação da função real desconhecida que qualquer 

um dos classificadores individuais (Abreu, 2006). 

Por último, a razão representacional indica que se restringirmos o espaço de 

possíveis classificadores, por exemplo, para apenas classificadores lineares, quando o 

problema requer um classificador não linear, o classificador ótimo para o problema não 

pertencerá a esse espaço. No entanto, um comitê de classificadores lineares pode se 

aproximar do classificador ótimo. O argumento, nesse caso, é que treinar um comitê de 

classificadores mais simples pode ser mais vantajoso do que treinar um único 

classificador de alta complexidade (Kuncheva, 2004). 

Existem diferentes formas de gerar classificadores individuais diversos entre si, 

para a construção de comitês de classificadores: utilização de diferentes algoritmos de 

aprendizado, diferentes conjuntos de treinamento e/ou diferentes configurações dos 

parâmetros iniciais de um algoritmo (Oliveira, 2008), (Santana et al., 2009). 

Em relação aos algoritmos de aprendizado, os comitês de classificadores podem 

ser divididos em duas categorias: homogêneos ou heterogêneos. Os comitês são definidos 

como homogêneos quando seus classificadores base são induzidos a partir da utilização 

do mesmo algoritmo de aprendizado, enquanto os heterogêneos possuem classificadores 

base construídos a partir de algoritmos de aprendizado distintos. 

Considerando um comitê de classificadores homogêneo, a diversidade pode ser 

atingida através da variação nas condições iniciais do processo de aprendizado, por 

exemplo, na inicialização dos pesos e/ou no número de neurônios na camada escondida, 

no caso de redes neurais, ou no valor de k do algoritmo k-NN (k-Nearest Neighbours – k-

Vizinhos Mais Próximos). 

A obtenção de classificadores individuais diversos entre si, através da utilização 

de conjuntos de treinamento distintos, requer que seja realizada uma amostragem dos 

dados disponíveis. Dessa forma, cada classificador será treinado em um subconjunto do 

conjunto de treinamento, e, assim, os classificadores base realizarão a mesma tarefa com 

visões distintas, por terem sido treinados em diferentes pontos do conjunto de dados. 

Considerando que estes estão representados na forma de matriz, onde as linhas contêm os 

padrões, e as colunas contêm os atributos relativos aos padrões, os dados podem ser 

distribuídos de duas formas: horizontalmente ou verticalmente. A distribuição horizontal 

é realizada dividindo os padrões da base em subconjuntos, nos quais são utilizados todos 

os atributos. Ao contrário da horizontal, a distribuição vertical é caracterizada por ser 
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composta por subconjuntos formados por todos os padrões da base, porém, cada um 

sendo representado por um diferente subconjunto de atributos. 

A distribuição vertical, abordagem utilizada no presente trabalho, é realizada 

através de técnicas de extração de características, também chamadas de métodos de 

seleção de atributos. Essas técnicas serão detalhadas na Seção 2.4. Segundo (Kuncheva, 

2004), esses métodos são utilizados com o objetivo de melhorar a qualidade da descrição, 

pois, os classificadores realizarão a mesma tarefa utilizando diferentes subconjuntos de 

atributos (Santana et al., 2009), ou seja, eles serão treinados em diferentes pontos do 

espaço de hipóteses (Chandra & Yao, 2006). 

Neste trabalho, a diversidade será abordada tanto através da utilização de comitês 

de classificadores heterogêneos, como através de conjuntos de treinamento distintos. 

Como já foi dito anteriormente, esses conjuntos serão adquiridos através da aplicação de 

técnicas de seleção de atributos, ou seja, será realizada uma distribuição vertical dos 

dados. 

2.3.2. Métodos de Combinação 

  Outro aspecto importante, na construção de comitês de classificadores, é o 

método utilizado para combinar as saídas dos classificadores individuais (Tsymbal et al., 

2003). Entretanto, a escolha do melhor método de combinação para um comitê de 

classificadores nem sempre é trivial (Santana, 2008). Segundo (Kuncheva, 2004), os 

métodos de combinação podem ser divididos em duas estratégias principais: fusão e 

seleção. Além disso, também é possível utilizar métodos híbridos, ou seja, aqueles que 

unem essas duas estratégias. Em geral, quando se utiliza um método híbrido, existe um 

processo para decidir qual das duas técnicas é a mais apropriada. 

   

a) Fusão 

 Um método de fusão constrói a saída final de um comitê de classificadores 

baseado na opinião coletiva, ou seja, as decisões de todos os classificadores base são 

levadas em consideração para se chegar a uma decisão final. São exemplos de 

métodos de fusão: 

� Soma (Sum): a cada padrão de entrada recebido, os classificadores 

individuais informam os valores de suas saídas ao método de 

combinação. Esses valores são confiabilidades (valores de confiança) 

para cada classe. Então, os valores são somados, por classe, e a classe 
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que obtiver maior valor absoluto será definida como a saída final do 

comitê de classificadores. 

� Votação (Voting): de acordo com o padrão de entrada recebido, a saída 

informada por cada classificador individual representa o seu voto, ou 

seja, a classe que ele considera ser a correta. Portanto, a saída final do 

comitê será representada por aquela classe que tiver recebido o maior 

número de votos. 

� Naive Bayes: a combinação de classificadores utilizando esse método 

assume que os classificadores são mutuamente independentes, dada uma 

classe (Kuncheva, 2004). Para cada classe de decisão, é calculada a 

probabilidade condicional de que essa classe seja correta. As 

probabilidades envolvidas são calculadas como freqüências, obtidas 

sobre os padrões de treinamento. Durante o treinamento, esse 

combinador gera uma matriz de confusão para cada classificador 

individual, e, a partir dessas matrizes, são calculadas as probabilidades de 

que cada uma das classes esteja correta. A classe com maior 

probabilidade será dada como a resposta final do comitê (Santana, 2008). 

� Rede Neural MLP: a rede MLP (Multi-Layer Perceptron) é um modelo 

de rede neural multicamada, onde cada camada tem uma função 

específica. A diferença de utilizar esse método como combinador, ao 

invés de classificador, está na entrada recebida pela rede. Quando a rede 

está no papel de classificador, os neurônios da camada de entrada 

recebem os atributos, enquanto, como método de combinação, as 

entradas recebidas serão as saídas dos classificadores componentes do 

sistema. 

 

b) Seleção  

 No método de combinação baseado em seleção, é necessário que, pelo menos 

um membro do comitê classifique corretamente o padrão de entrada, já que apenas 

um será selecionado para definir a classificação final do sistema. Para tanto, é 

importante que seja definido um processo para escolher o membro do comitê mais 

competente para tomar a decisão. Esse processo geralmente é baseado no padrão de 

entrada a ser classificado. 
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 Os métodos de seleção podem ser divididos em estáticos e dinâmicos. A 

abordagem estática propõe um método ótimo para todo o conjunto de padrões, 

enquanto a dinâmica considera cada padrão a ser classificado e sua vizinhança 

(Tsymbal et al., 2003). Além disso, a abordagem dinâmica explora o uso de 

diferentes classificadores para diferentes padrões de teste, onde um classificador é 

selecionado para classificar o padrão, baseado em diferentes atributos ou regiões de 

decisão de cada padrão de teste (Ko et al., 2008). 

 O DCS (Dynamic Classifier Selection – Seleção Dinâmica de Classificadores) é 

um dos principais métodos de seleção, o qual foca na seleção do classificador mais 

preciso para classificar um padrão de teste (Santos et al., 2007). Nesse método, cada 

classificador individual do sistema atribui uma classe ao padrão, e então, é 

verificada a proporção de acertos de cada classificador para os k padrões mais 

parecidos com o padrão atual, e que foram rotulados com a mesma classe pelo 

classificador em questão. O valor resultante chama-se LCA (Local Class Accuracy), 

que é a precisão local do classificador para uma classe (Santana, 2008). 

 

c) Híbridos 

 São métodos que usam técnicas de fusão e de seleção, com o objetivo de 

fornecer a classificação mais adequada ao padrão de entrada. Em geral, existe um 

processo para decidir qual das duas técnicas é a mais apropriada. A idéia é empregar 

seleção apenas se o melhor classificador for realmente bom para classificar o padrão 

de teste. Caso contrário, o método de fusão é usado. Dois exemplos de métodos 

híbridos são: Seleção Dinâmica de Classificadores Baseada no Comportamento dos 

Comitês (DCS-MCB - Dynamic Classifier Selection Based on Multiple Classifier 

Behaviour) e Seleção Dinâmica de Classificadores Usando Templates de Decisão 

(DCS-DT - Dynamic Classifier Selection Using Decision Templates). 

� DCS-MCB – Seleção Dinâmica de Classificadores Baseada no 

Comportamento dos Comitês: o comportamento dos classificadores, para 

um padrão, é representado por um vetor composto pela resposta final de 

cada classificador para o padrão atual (Giacinto et al., 2000). Um 

classificador é selecionado, se e somente se, o maior LCA for 

substancialmente maior que os valores dos LCA dos demais 

classificadores. Para ser substancialmente melhor, o classificador deve 

ter um LCA maior que um limiar previamente definido. Para selecionar o 
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classificador, que possui maior chance de classificar corretamente o 

padrão, procura-se pelo classificador de maior acurácia, levando em 

consideração o comportamento dos padrões de treinamento. Assim, para 

cada classificador é calculada a acurácia em relação a esses padrões. Se o 

maior LCA não for maior que o limiar definido, o padrão de teste será 

classificado através da aplicação da técnica de Votação. 

� DCS-DT – Seleção Dinâmica de Classificadores Usando Templates de 

Decisão: a avaliação do maior LCA é feita através da aplicação de um 

teste estatístico. Caso não haja uma diferença estatística significativa, 

será utilizado o conceito de matriz de decisão. Para cada padrão de 

treinamento, apresentado aos classificadores base, é gerada uma matriz 

chamada de perfil de decisão, onde cada linha possui valores entre 0 e 1, 

indicando a confiança que o classificador tem de que o padrão pertença 

aquela classe. A matriz de decisão será uma média das N matrizes de 

perfil de decisão, onde N é a quantidade de padrões de treinamento. 

Quando um padrão de teste for apresentado e não houver superioridade 

estatística de um dos classificadores, então serão comparadas as matrizes 

de perfil de decisão do padrão atual e a matriz de decisão construída com 

os padrões de treinamento. Essa comparação é feita usando uma medida 

de similaridade (distância euclidiana, por exemplo). Assim, o 

classificador mais similar, de acordo com essa medida, será responsável 

por classificar o padrão de entrada (Santana, 2008). 

   

  Além disso, os métodos de combinação também podem ser classificados em 

treináveis ou não-treináveis. De acordo com (Kuncheva, 2004), os métodos não-treináveis 

são aqueles independentes dos dados, e, portanto, não precisam de treinamento adicional 

depois que os classificadores foram treinados individualmente, por exemplo, o método de 

votação. Os métodos treináveis também são chamados de dependentes dos dados, pois, 

necessitam de um treinamento adicional, como por exemplo, o combinador que usa média 

ponderada.  

  Nesse trabalho serão utilizados cinco métodos de combinação diferentes, sendo 

um híbrido (DCS-MCB), enquanto os quatro restantes são baseados em fusão. Desses 

quatro, dois são não-treináveis (soma e votação) e dois são treináveis (Naive Bayes e Rede 

neural MLP). 
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2.4. Seleção de Atributos 

A tarefa de seleção de atributos tem como objetivo diminuir a dimensionalidade 

dos dados, restringindo o número de atributos disponíveis que será utilizado no processo 

de classificação. Além de diminuir a dimensionalidade por razões computacionais, outro 

objetivo é eliminar atributos que sejam redundantes ou irrelevantes, aumentando a 

acurácia do classificador. De acordo com (Witten & Frank, 2005), essa diminuição do 

número de atributos é importante porque na maioria das situações práticas existem muitos 

atributos para serem analisados pelos métodos de aprendizado, e que, talvez, a grande 

maioria deles seja redundante ou irrelevante. 

Como mencionado anteriormente, há duas grandes abordagens de seleção de 

atributos: filtro e wrapper. A seleção de atributos utilizando filtro é independente do 

algoritmo de aprendizado a ser utilizado, sendo assim ele é realizado antes da tarefa de 

classificação. Geralmente, um critério é utilizado para ordenar os atributos, e então, os N 

melhores atributos são selecionados. O método do tipo wrapper, ao contrário, é 

dependente do algoritmo de aprendizado, sendo este utilizado para avaliar os 

subconjuntos de atributos possíveis, com o desempenho do classificador usado como 

critério de seleção. Por ser dependente do algoritmo de aprendizado, o método wrapper, 

aplicado a dois métodos de classificação diferentes, pode levar à escolha de subconjuntos 

de atributos distintos (Shazzad & Park, 2005), (Witten & Frank, 2005), (Oliveira et al., 

2006), (Zhuo et al., 2008), (Santana, et al., 2009). 

No entanto, também é possível utilizar um método híbrido, ou seja, uma junção 

das duas abordagens, filtro e wrapper, como a utilizada em (Guo & Murphey, 2000), 

(Shazzad & Park, 2005), (Hsu et al., 2008), (Jiang et al., 2008). O objetivo do método 

híbrido é a exploração das vantagens que cada uma oferece (Jiang et al., 2008). Enquanto 

o filtro requer menos recursos computacionais, o wrapper tem maior probabilidade de 

gerar um subconjunto ótimo, pois, a qualidade deste subconjunto pode ser dependente do 

método de classificação utilizado. 

2.4.1.  Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores 

Como já foi dito anteriormente, a diversidade entre os classificadores base de um 

comitê tem sido reconhecida como um ponto importante para o sucesso dos comitês de 

classificadores. É possível promover essa diversidade através da utilização de diferentes 

subconjuntos de atributos na construção dos classificadores individuais, já que estes 

realizarão a mesma tarefa com visões distintas, por terem sido treinados em diferentes 
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pontos do espaço de hipóteses. Essa técnica, denominada “seleção de atributos em 

comitês de classificadores”, fornece diferentes subconjuntos de atributos para os 

classificadores individuais, com o objetivo de diminuir a redundância entre os atributos, e 

assim, aumentar a diversidade do comitê (Dietterich, 2000b), (Kuncheva & Whitaker, 

2003), (Tsymbal et al., 2003), (Kuncheva, 2004), (Oliveira et al., 2006), (Vale, 2009). Os 

subconjuntos de atributos formados podem ser de dois tipos (Santana et al., 2009): 

� Subconjuntos disjuntos: nesse tipo de conjunto, cada atributo poderá 

pertencer somente a um classificador, ou seja, esses subconjuntos são 

gerados sem sobreposição; 

� Subconjuntos não-disjuntos: esse tipo de conjunto é gerado através da 

utilização de sobreposição, ou seja, um atributo pode ser visto por mais de 

um classificador. 

Técnicas de seleção de atributos aplicadas em classificadores individuais têm 

como objetivo encontrar o equilíbrio entre os atributos escolhidos e o desempenho do 

classificador. Porém, a seleção de atributos em comitês de classificadores possui um 

objetivo adicional: encontrar subconjuntos de atributos que gerem classificadores 

individuais diversos entre si, contribuindo para o bom desempenho da saída final do 

comitê (Tsymbal et al., 2003), (Kuncheva, 2004), (Oliveira et al., 2006). 

Algoritmos de busca e otimização vêm sendo bastante utilizados nessa tarefa de 

seleção de atributos, com destaque para algoritmos genéticos (Pei et al., 1998), (Tsymbal 

et al., 2003), (Shazzad & Park, 2005), (Oliveira et al., 2006), (Chen & Yao, 2006), (Zhuo 

et al., 2008), (Santana, et al., 2009). Segundo (Kuncheva, 2004), esses algoritmos, que 

serão descritos na próxima Seção, oferecem uma busca aleatória e guiada no espaço de 

todos os subconjuntos de atributos possíveis. 

No presente trabalho, a busca pelos melhores subconjuntos de atributos será 

realizada através do uso de algoritmos genéticos. Para guiar a busca, serão utilizados dois 

critérios diferentes, sendo ambos do tipo filtro, detalhados na Seção 3.3. 

2.5. Algoritmos Genéticos 

Os algoritmos genéticos, desenvolvidos por John Holland na década de 1960, 

podem ser definidos como uma técnica de busca e otimização (minimização ou 

maximização) de problemas baseada nos princípios da genética e da seleção natural 

(Haupt & Haupt, 2004). Cada solução em potencial para o problema a ser resolvido é 

representada por uma estrutura chamada de indivíduo ou cromossomo, e ao conjunto de 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 34 – 
 
  

  

indivíduos dá-se o nome de população. Geralmente, a população inicial é criada de forma 

aleatória (Sivanandam & Deepa, 2008), e, seguindo os conceitos biológicos da evolução, 

diz-se que essa população vai sendo modificada, passando por um processo de evolução 

ao atravessar gerações. A cada geração (g), novos indivíduos são gerados através da 

aplicação de operadores genéticos, e a população resultante será composta por indivíduos 

considerados melhores que os da geração (g - 1).   

São definidos como melhores aqueles indivíduos que mais se adaptam ao 

problema. Essa adaptação é medida por um valor associado a cada indivíduo, denominado 

função de aptidão, que indica o quão bom ele é para o problema em questão. Assim, 

indivíduos com bons valores para essa função possuem maior probabilidade de serem 

selecionados e irem passando pelas gerações até chegarem à população final (a solução 

encontrada). Dependendo da técnica de seleção, eles podem passar diretamente pra 

próxima geração ou serem selecionados para gerarem descendentes a partir da aplicação 

de operadores genéticos, como recombinação e mutação.  

A função de aptidão utilizada depende do domínio do problema, assim como a 

codificação do indivíduo. No problema em questão – seleção de atributos em comitês de 

classificadores – serão utilizadas funções que busquem a melhoria do desempenho dos 

comitês. Levando em consideração que um dos aspectos mais importantes para formação 

de comitês de classificadores com bom desempenho é a diversidade entre seus 

componentes, as funções de aptidão serão compostas por medidas que contribuam para 

gerar os classificadores individuais mais diversos possíveis. 

Existem duas abordagens de algoritmos genéticos em relação ao número de 

objetivos a ser otimizado: mono-objetivo e multi-objetivo. O algoritmo genético mono-

objetivo possui apenas um objetivo para otimizar, porém, em problemas reais, geralmente 

não é suficiente para solucionar o problema da melhor forma. Na maioria dos casos existe 

mais de um objetivo, que geralmente são conflitantes entre si. Por isso, foram 

desenvolvidos algoritmos genéticos multi-objetivo (MOGA), capazes de otimizar mais de 

um critério ao mesmo tempo. A vantagem do multi-objetivo é que ele resulta em um 

conjunto de soluções não-dominadas, chamadas de soluções ótimas de Pareto. A principal 

característica dessas soluções é que nenhuma é melhor que outra em todos os critérios, ou 

seja, nenhuma domina a outra (Oliveira et al., 2006). Essa possibilidade de trabalhar com 

um conjunto de soluções é a principal razão para utilizar algoritmos genéticos multi-

objetivo na construção de comitês de classificadores (Chandra & Yao, 2006), (Santos et 

al., 2006), (Santana et al., 2009). 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 35 – 
 
  

  

2.6. Trabalhos Relacionados 

Considerando o escopo desta pesquisa, podem ser citados como trabalhos 

relacionados aqueles que abordam os seguintes aspectos: Diversidade em comitês de 

classificadores, técnicas de seleção de atributos, e/ou utilização de algoritmos genéticos 

como método de otimização do desempenho de comitês de classificadores. Esses 

trabalhos serão mencionados, respectivamente, nas Subseções 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3, 

enquanto a Subseção 2.6.4, apresentará aqueles trabalhos mais intimamente relacionados 

a este, ou seja, os que realizam seleção de atributos em comitês de classificadores 

utilizando algoritmos genéticos. 

2.6.1. Diversidade em Comitês de Classificadores 

De maneira geral, a diversidade pode ser definida como uma forma de medir o 

grau de desacordo entre as saídas dos classificadores individuais de um comitê. Cada vez 

mais, a diversidade vem sendo considerada como um aspecto importante para o bom 

desempenho de comitês de classificadores. Isso se deve ao fato de diversos autores 

concordarem que, é possível esperar um aumento no desempenho geral dos comitês 

quando as saídas de classificadores diversos entre si são combinadas, já que eles não 

generalizam da mesma forma (Dietterich, 2000b), (Kuncheva & Whitaker, 2003), 

(Tsymbal et al., 2003), (Kuncheva, 2004), (Canuto et al., 2005), (Brown et al., 2005). 

Nesse contexto, vários estudos têm analisado o papel da diversidade em comitês 

de classificadores, como em (Guerra-Salcedo & Whitley, 1999), (Canuto, 2001), 

(Tsymbal et al., 2003), (Shazzad & Park, 2005), (Canuto et al., 2005), (Nojima & 

Ishibuchi, 2006), (Santos et al., 2006), (Chandra & Yao, 2006), (Windeatt, 2006), 

(Oliveira et al., 2006), (Santana, 2008), (Oliveira, 2008), (Vale, 2009), (Santana, et al., 

2009), (Oliveira et al., 2009). No entanto, essas e outras pesquisas abordam diferentes 

formas de medir e atingir diversidade. Entre as formas de atingir diversidade, ou seja, de 

gerar classificadores diversos entre si, estão: uso de diferentes algoritmos de aprendizado, 

diferentes parâmetros iniciais, e/ou, diferentes conjuntos de treinamento.  

Em (Tsymbal et al., 2003), são comparadas sete medidas de diversidade, 

considerando a eficácia da aplicação destas na realização de seleção de atributos em 

comitês de classificadores. Já em (Kuncheva & Whitaker, 2003), dez formas de medir 

diversidade foram analisadas, examinado a relação entre a acurácia do comitê e as 

medidas de diversidade, assim como a relação entre elas. Uma forma de categorizar os 
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métodos existentes, para geração de comitês de classificadores diversos, é descrita em 

(Brown et al., 2005). 

Outra forma de verificar a relevância da diversidade entre os classificadores 

individuais de um comitê é o estudo do chamado dilema diversidade-acurácia (Dietterich, 

2000a). Esse dilema representa a idéia de que os classificadores base devem ser tão 

acurados quanto diversos entre si (Kuncheva & Whitaker, 2003), (Chandra & Yao, 2006), 

(Oliveira et al., 2009), pois, embora diversos, se os classificadores base não forem 

razoavelmente acurados, a combinação deles levará a uma generalização pobre, na 

maioria das vezes. Entretanto, se os componentes forem muito acurados, será difícil 

encontrar diversidade entre eles, e a suas combinações, freqüentemente, levarão a uma 

melhora insignificante do desempenho do comitê (Oliveira et al., 2009). O estudo do 

dilema diversidade-acurácia investiga o impacto do uso simultâneo da diversidade e 

acurácia na escolha dos classificadores base, e está presente em trabalhos como: (Chandra 

& Yao, 2004), (Chandra & Yao, 2006), (Ko et al., 2006), (Santos et al., 2006), (Oliveira, 

2008), (Oliveira et al., 2009). 

Os métodos de atingir diversidade, empregados neste trabalho, são: a utilização 

de diferentes algoritmos de aprendizado e/ou conjuntos de treinamento distintos. Esses 

conjuntos de treinamento distintos podem ser gerados, como já foi explicado, pela 

distribuição horizontal ou vertical dos dados. Dentre as formas de distribuição horizontal, 

as mais utilizadas são bagging (Breiman, 1996) e boosting (Freund & Schapire, 1999). 

Para um melhor entendimento, uma comparação entre esses dois métodos, aplicados a 

Árvores de Decisão, pode ser visto em (Dietterich, 2000a). No entanto, esta pesquisa 

explora a distribuição vertical dos dados. Por este motivo, é dado um maior destaque aos 

trabalhos que utilizam essa abordagem, os quais serão citados na próxima subseção. 

Apesar de haver um consenso entre os pesquisadores de que a diversidade entre 

os classificadores base é um aspecto importante para o bom desempenho dos comitês, não 

há consenso em relação às medidas utilizadas para quantificar essa diversidade, e, 

portanto, não há uma definição formal genérica aceita (Kuncheva & Whitaker, 2003), (Ko 

et al., 2006), (Santos et al., 2006), (Windeatt, 2006). Por esse motivo, não será utilizada 

nenhuma medida de diversidade neste trabalho, além de não fazer parte do escopo. 

2.6.2. Seleção de Atributos 

Considerando a existência de atributos irrelevantes e/ou redundantes, além da 

necessidade de redução da dimensionalidade, por motivos de espaço em memória ou 
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tempo de processamento, várias técnicas de seleção de atributos vêm sendo pesquisadas. 

Como já foi dito anteriormente, os métodos de seleção de atributos podem ser 

classificados em filtro, wrapper ou híbrido. As pesquisas existentes englobam todas as 

abordagens de seleção de atributos, podendo ser aplicadas a classificadores simples ou a 

comitês de classificadores.  

Um exemplo bem conhecido da abordagem filtro é o PCA (Principal 

Component Analysis - Análise de Componentes Principais) (Pearson, 1901), o qual 

envolve um procedimento matemático na transformação de um número de variáveis 

correlacionadas em um número menor de variáveis não-correlacionadas, chamadas de 

componentes principais. De acordo com (Jolliffe, 2002), (Alpaydin, 2004), o PCA é o 

método de seleção de atributos mais antigo, dentre os existentes, e ainda um dos mais 

utilizados. Segundo (Jolliffe, 2002), a idéia central do PCA é reduzir a dimensionalidade 

de dados, que possuem um grande número de variáveis correlacionadas, ao mesmo tempo 

em que mantém, o máximo possível, a variância presente no conjunto de dados. 

Dentre as abordagens supracitadas, pode-se mencionar a utilização das 

abordagens filtro ou wrapper, em classificadores simples, em: (Pei et al., 1998), (Yang & 

Honavar, 1998), (Ishibuchi & Nakashima, 2000), (Cantú-Paz, 2004). Enquanto a 

utilização de métodos híbridos pode ser encontrada em (Guo & Murphey, 2000), 

(Shazzad & Park, 2005), (Hsu et al., 2008), (Jiang et al., 2008). Em (Shazzad & Park, 

2005), por exemplo, são utilizados no processo de busca: uma medida de correlação, 

SVM (Support Vector Machine) e um algoritmo genético. Esse trabalho utiliza um 

classificador simples (individual), realizando a busca por apenas um subconjunto de 

atributos ótimo.  

Entretanto, a seleção de atributos também é uma técnica bastante empregada na 

construção de comitês de classificadores compostos por classificadores base diversos 

entre si. Por este motivo, também são referenciados aqui, os trabalhos que incluem a 

avaliação destas técnicas em comitês de classificadores, e a influência que os 

subconjuntos gerados exercem sobre a acurácia do sistema, como em (Guerra-Salcedo & 

Whitley, 1999), (Tsymbal et al., 2003), (Minaei-Bidgoli et al., 2004), (Chen & Yao, 

2006), (Oliveira et al., 2006), (Santana, 2008), (Santana et al., 2009), (Santana et al., 

2010). 

A pesquisa realizada em (Oliveira et al., 2006), por exemplo, utiliza seleção de 

atributos em comitês de classificadores, defendendo a idéia de que essa estratégia tem se 

mostrado eficiente, devido à sua capacidade de produzir bons subconjuntos de atributos, 
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levando à criação de classificadores diversos. A técnica de seleção de atributos utilizada é 

baseada em algoritmos genéticos multi-objetivos. Para avaliar melhor a robustez do 

método, ele é analisado tanto no contexto supervisionado, como no não-supervisionado. 

2.6.3. Algoritmos Genéticos 

Na literatura, há diversos trabalhos nos quais são empregados algoritmos 

genéticos como método de busca e otimização em classificadores simples, como em (Pei 

et al., 1998),  (Ishibuchi & Nakashima, 2000), (Cantú-Paz, 2004), (Shazzad & Park, 

2005). Além destes, também há um grande número de pesquisas que analisam o uso 

desses algoritmos em comitês de classificadores, dentre as quais podem ser citadas: 

(Guerra-Salcedo & Whitley, 1999), (Tsymbal et al., 2003), (Minaei-Bidgoli et al., 2004), 

(Chandra & Yao, 2004), (Nojima & Ishibuchi, 2006), (Santos et al., 2006), (Chandra & 

Yao, 2006), (Oliveira et al., 2006), (Ko et al., 2006), (Oliveira, 2008), (Oliveira et al., 

2009). 

Em relação aos trabalhos citados que se encontram contexto de otimização de 

comitês de classificadores, os algoritmos genéticos são basicamente utilizados em dois 

aspectos:  

� Seleção de atributos: (Guerra-Salcedo & Whitley, 1999), (Tsymbal et al., 

2003), (Minaei-Bidgoli et al., 2004), (Chen & Yao, 2006), (Oliveira et al., 

2006), (Santana et al., 2009), (Santana et al., 2010). Os algoritmos genéticos 

são aplicados ao processo de seleção de atributos, como forma de otimizar 

comitês de classificadores, pois realizam uma busca no espaço de todos os 

subconjuntos de atributos possíveis. O objetivo é encontrar subconjuntos de 

atributos que gerem classificadores individuais diversos entre si, o que 

segundo os trabalhos citados, provou ser uma técnica eficiente. Em (Tsymbal 

et al., 2003), por exemplo, são consideradas sete medidas de diversidade, 

comparando a acurácia dos comitês usando quatro estratégias para seleção de 

atributos: Hill Climbing, Algoritmo Genético, Seleção Seqüencial para 

Frente (Forward), e Seleção Seqüencial para Trás (Backward). Os resultados 

mostraram que, para todas as medidas de diversidade, o algoritmo genético 

foi, na média, a melhor estratégia. 

� Seleção dos membros de um comitê: (Ko et al., 2006), (Santos et al., 2006), 

(Chandra & Yao, 2006), (Oliveira, 2008), (Oliveira et al., 2009). Por 

exemplo, o experimento desenvolvido em (Oliveira et al., 2009), utiliza duas 
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abordagens de algoritmos genéticos, mono-objetivo e multi-objetivo, com o 

objetivo de encontrar um conjunto ótimo de classificadores para um comitê 

através da análise do dilema diversidade-acurácia. Na versão mono-objetivo, 

a diversidade e a acurácia são utilizadas separadamente como o objetivo a 

ser otimizado, enquanto na versão multi-objetivo, elas são usadas em 

conjunto como os objetivos a serem otimizados, com o intuito de selecionar 

classificadores que sejam tão diversos quanto acurados. 

2.6.4. Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Usando 

Algoritmos Genéticos 

Há vários trabalhos que realizam experiências englobando os três aspectos 

descritos nas subseções anteriores, como é o caso deste trabalho. Entre os que existem na 

literatura, podemos citar alguns como: (Guerra-Salcedo & Whitley, 1999), (Tsymbal et 

al., 2003), (Minaei-Bidgoli et al., 2004), (Oliveira et al., 2006), (Chen & Yao, 2006), 

(Santana et al., 2009), (Santana et al., 2010). 

Na pesquisa realizada em (Oliveira et al., 2006), é apresentada uma abordagem 

de seleção de atributos em comitês de classificadores homogêneos, baseada em um 

algoritmo genético multi-objetivo hierárquico, cujo paradigma é “produzir e escolher”. O 

algoritmo foi implementado para operar em dois níveis. No primeiro, é realizada a seleção 

de atributos, com o intuito de gerar um conjunto de classificadores individuais, 

minimizando dois critérios: taxa de erro e número de atributos. O segundo nível é 

responsável por escolher os os melhores classificadores dentre os gerados no primeiro 

nível, através da maximização da acurácia de cada um e da diversidade entre eles (usando 

ambigüidade como medida de diversidade), gerando diversos comitês de classificadores. 

Para escolher o melhor comitê, é utilizado um conjunto de validação para apontar qual 

conjunto de classificadores possui maior acurácia e diversidade. 

Em (Santana et al., 2009), é realizada uma investigação do uso de algoritmos 

genéticos na construção de comitês de classificadores diversos. Mais especificamente, 

esses algoritmos são utilizados como estratégia na tarefa de seleção de atributos, 

empregando dois critérios baseados em correlação para guiar a busca, sendo exploradas 

duas abordagens de algoritmos genéticos: mono-objetivo e multi-objetivo. 

A principal diferença do presente trabalho, para os demais, é que este aborda a 

seleção de atributos em comitês de classificadores heterogêneos e homogêneos, enquanto 

a grande maioria analisa essa técnica apenas em comitês de classificadores homogêneos.
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1. Introdução 

Este trabalho realiza uma investigação sobre o impacto do uso de algoritmos 

genéticos no desempenho de comitês de classificadores, cujos componentes sejam 

diversos entre si. Para tanto, esses algoritmos são utilizados como estratégia de busca na 

tarefa de seleção de atributos, em comitês de classificadores homogêneos e heterogêneos, 

com o objetivo de gerar classificadores individuais diversos entre si, a partir de conjuntos 

de treinamento distintos. Para guiar a busca realizada pelo algoritmo genético, serão 

utilizados dois critérios do tipo filtro, correspondendo às duas fases nas quais o trabalho 

está dividido.  

Na proposta inicial do trabalho seriam utilizados subconjuntos de atributos 

disjuntos e não-disjuntos. Entretanto, os resultados apresentados em (Santana et al., 2009) 

não foram satisfatórios quando utilizados subconjuntos de atributos disjuntos. Ou seja, os 

comitês de classificadores usando distribuição de atributos tiveram um menor nível de 

acurácia do que os que não utilizaram essa distribuição. Essa queda no desempenho 

ocorreu devido à abordagem utilizada (subconjuntos disjuntos), que restringiu o tamanho 

dos subconjuntos de atributos dos classificadores individuais. Dessa forma, quanto maior 

o número de classificadores individuais, menor o número de atributos por classificador e 

maior foi a queda no desempenho. Devido a essas constatações, nesse trabalho serão 

analisados apenas os subconjuntos de atributos não-disjuntos. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a proposta do trabalho em seus detalhes, 

especificando a metodologia utilizada nos experimentos, como os métodos de 

classificação empregados, os tipos de comitês e seus respectivos tamanhos, os métodos de 

combinação, as bases de dados, além dos critérios avaliados pelo algoritmo genético 

durante o processo de busca. 

3.2. Comitês de Classificadores 

  Os experimentos serão realizados em comitês de classificadores homogêneos e 

heterogêneos, com o objetivo de avaliar a diferença entre o comportamento de ambos, 

quando submetidos à seleção de atributos. Serão empregados três métodos de 

classificação diferentes na composição destes comitês: k-NN, Árvore de Decisão e Rede 

Neural MLP. Em relação aos métodos de combinação, serão utilizados cinco métodos, 

sendo um híbrido (DCS-MCB), enquanto os quatro restantes são baseados em fusão. 
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Desses quatro, dois são não-treináveis (soma e votação) e os outros dois são treináveis 

(Naive Bayes e Rede neural MLP). Para o treinamento desses combinadores será 

reservado 10% dos padrões da base de dados, mantendo a distribuição em relação às 

classes. 

Para obter uma melhor estimativa das taxas de acurácia, é aplicado um método 

de validação cruzada (10-fold cross validation) a todos os comitês, assim como a todos os 

classificadores individuais. O k-fold cross validation divide a base em k partes iguais 

(mantendo a distribuição), treina os classificadores com (k – 1) folds e testa com o fold 

restante, fazendo a média dos k classificadores. Como citado acima, nesse trabalho será 

utilizado k = 10. Dessa forma, todos os resultados que serão apresentados se referem a 

uma média entre 10 conjuntos de teste diferentes.  

Para comparar o desempenho dos comitês com distribuição de atributos com o 

desempenho dos comitês sem distribuição de atributos, será aplicado um teste estatístico, 

chamado de teste de hipótese (nesse trabalho será utilizado o t-test). É um teste que 

envolve a comparação entre duas hipóteses em conjuntos de teste idênticos. Para realizá-

lo, um conjunto de exemplos de ambos os algoritmos deve ser usado. Baseado na 

informação fornecida, junto com o número de exemplos, a significância da diferença entre 

os dois conjuntos de exemplos é definida, baseada em um grau de liberdade (α) 

(Alpaydin, 2004), (Kuncheva, 2004), (Canuto et al., 2005), (Demsar, 2006). Neste 

trabalho, o nível de confiança adotado é de 95% (α = 0.05). O objetivo é identificar se o 

aumento ou a queda da acurácia apresentou significância estatística. 

3.3. Algoritmo Genético 

No processo de formação dos comitês de classificadores, o algoritmo genético 

será utilizado na fase de pré-processamento, como estratégia de busca das técnicas de 

seleção de atributos, sendo avaliadas duas funções de aptidão diferentes, também 

chamadas de critérios de busca. Portanto, essa análise será realizada em duas fases, que 

serão detalhadas nas Subseções 3.3.1 e 3.3.2, as quais utilizarão a metodologia descrita a 

seguir. Como já foi mencionado, serão analisadas duas abordagens de algoritmos 

genéticos: mono-objetivo e multi-objetivo. 

Nesse trabalho será utilizado o algoritmo genético NSGA-II (Non-Dominated 

Sorting Genetic Algorithm II) (Deb et al., 2002). Esse algoritmo baseia-se na aplicação de 

operadores genéticos (recombinação e mutação) para obter uma nova população a partir 
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da original. Após isso, os indivíduos das duas populações são ordenados com base na não 

dominação. 

A população inicial será gerada de forma aleatória, com um número pré-definido 

de 30 indivíduos (comitês de classificadores). A representação desses indivíduos, também 

chamados de cromossomos, se dará da seguinte forma: o comitê será representado por um 

cromossomo binário de tamanho L x N, onde N representa o número de atributos da base 

de dados, e L, o número de classificadores que formam o comitê. Os primeiros N bits 

representarão o subconjunto de atributos para o classificador L1, seguidos dos N bits para 

o classificador L2, e assim por diante. Segue abaixo um exemplo fictício para um melhor 

entendimento, considerando uma base de dados composta por 9 atributos (N = 9) e um 

comitê formado por 3 classificadores individuais (L = 3).  

  A Figura 3 ilustra o cromossomo binário utilizado na abordagem de seleção de 

atributos em subconjuntos não-disjuntos. Para esse problema, o bit 1 indica que o atributo 

xi será utilizado pelo classificador em questão, enquanto o bit 0 significa que o atributo 

não estará presente nesse classificador. O cromossomo terá o tamanho L x N = 27, onde os 

9 primeiros bits representam o subconjunto de atributos para o classificador L1, os 

próximos 9 bits são referentes ao subconjunto de atributos utilizado pelo classificador L2, 

e, portanto, os 9 bits restantes se referem ao classificador L3. Desse modo, a distribuição 

dos atributos será: L1 = {1, 2, 4, 8}; L2 = {1, 3, 4, 5, 9}; L3 = {2, 3, 6, 7, 9}. 

 

 
Figura 3 - Representação do cromossomo para subconjuntos não-disjuntos. 

 

 

Os comitês de classificadores serão analisados em diferentes tamanhos, variando 

entre 3, 6 e 12 classificadores base. Como há muitas possibilidades de combinação dos 

classificadores individuais, será apresentada uma média de todas as combinações 

possíveis. Pelo fato dos algoritmos genéticos utilizados serem não-determinísticos, serão 

realizadas dez execuções para cada configuração possível.  

3.3.1. Primeira Fase 

  Nessa fase, será aplicado um método de seleção de atributos do tipo filtro, onde 

serão avaliados dois critérios baseados em correlação. A medida usada será o Coeficiente 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 43 – 
 
  

  

de Correlação de Pearson, cujo valor indica a força das relações lineares entre variáveis, 

podendo ser utilizado para definir a correlação entre os atributos de um padrão de entrada, 

abordagem que será utilizada nesta fase. Os dois critérios utilizados serão as correlações 

intra-classificadores e inter-classificadores: 

� Correlação Intra-Classificadores: define a correlação entre os atributos de um 

classificador. A correlação de cada classificador é calculada e é feita uma média 

para fornecer a correlação intra-classificadores do comitê como um todo. O 

principal objetivo desse critério é escolher atributos para um classificador que 

apresentem a menor correlação possível entre eles. Portanto, o foco está na 

diversidade de cada classificador separadamente. A Figura 4 ilustra quais 

correlações são necessárias para o cálculo da correlação intra-classificador. Por 

exemplo, para o classificador L1 só é necessário conhecer o valor da correlação de 

Pearson entre os atributos 3 e 4. 

 
Figura 4 – Cálculo da intra-correlação. 

 
 
� Correlação Inter-Classificadores: Descreve a correlação que existe entre os atributos 

de um conjunto de classificadores. Nesse caso, a correlação de um atributo é 

calculada em relação a todos os atributos dos outros classificadores. É realizada uma 

soma para obter a correlação de cada classificador, e depois é calculada a média 

para fornecer a correlação total do conjunto de classificadores. Assim, esse critério 

prioriza a diversidade entre os classificadores de um comitê. Na Figura 5, por 

exemplo, para o atributo 3, pertencente ao classificador L1, a sua correlação é 

calculada em relação a todos os atributos dos outros dois classificadores. Apenas por 

questão de clareza na ilustração, não estão mostradas todas as ligações existentes. 

 
Figura 5 - Cálculo da inter-correlação. 

 
Nessa fase serão avaliadas três funções de aptidão, que utilizam esses dois 

critérios baseados em correlação, sendo duas para a abordagem mono-objetivo e uma para 
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a multi-objetivo. Na versão mono-objetivo do algoritmo genético, a correlação intra-

classificadores e a inter-classificadores serão utilizadas separadamente como as funções 

objetivo a serem alcançadas. Quanto à abordagem multi-objetivo, os dois critérios serão 

usados juntos como os objetivos a serem atingidos, ou seja, o algoritmo genético 

procurará por uma solução que seja tão boa para a intra-correlação como para a inter-

correlação. A principal razão para se utilizar algoritmo genético multi-objetivo é que ele 

resulta em um conjunto de soluções não-dominadas, chamadas de soluções ótimas de 

Pareto (Oliveira et al., 2006). A principal característica dessas soluções é que nenhuma é 

melhor que outra em todos os critérios, ou seja, nenhuma domina a outra. Dessa forma, 

em vez de encontrarmos uma única solução ótima (usando um objetivo), encontraremos 

um conjunto de soluções ótimas (Oliveira et al., 2009). 

3.3.2. Segunda Fase 

Essa fase utilizará um método de seleção de atributos do tipo filtro baseado em 

classe, que segue a metodologia proposta em (Vale, 2009). Essa metodologia é definida 

por um método de seleção de atributos em comitês de classificadores baseado em classe, 

utilizando variância e correlação de Spearman para ordenar os atributos, e ainda, 

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

identificação das classes.  

Na abordagem filtro, normalmente, os atributos são ordenados baseados em 

certo critério e, a partir do início da lista, N atributos são escolhidos. Este procedimento é 

geralmente feito baseado num posicionamento geral (para todas as classes). Dessa forma, 

as dificuldades de uma classe estão sendo distribuídas entre todas as outras. E ainda, um 

atributo pode ser muito relevante para uma classe e não ser tão relevante para outra. Por 

esse motivo, a idéia de usar ordenação de atributos baseada em classe tem sido 

pesquisada. No entanto, um atributo pode ter a mesma importância para duas ou mais 

classes. Sendo assim, mesmo em um método de seleção de atributos baseado em classe, 

esse atributo, provavelmente será escolhido por ambas as classes. Com isso, a escolha 

desse atributo poderá 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 no desempenho 

(Vale, 2009). 

Para resolver o problema citado acima, a idéia é que um classificador seja 

responsável por classificar padrões de uma única classe, tendo sua decisão baseada em 
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atributos que são importantes somente para essa classe, e não muito importantes para as 

outras, oferecendo mais segurança ao método de classificação sobre a classe em questão. 

Sendo assim, cada comitê precisará de, no mínimo, um classificador por classe. 

 Nessa metodologia, os atributos passam por dois processos de ordenação, 

ilustrados na Figura 6. No primeiro, utiliza-se um critério para definir a importância dos 

atributos para as classes. Para cada classe, eles são posicionados do atributo mais 

importante para o menos importante, de acordo com o critério. Então, os primeiros N 

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

 
Figura 6 - Método de seleção de atributos baseado em classes [Vale, 2009]. 

 

Na segunda ordenação, a posição do atributo para a classe analisada, definida no 

passo anterior, é levada em consideração junto com a posição desse atributo nas outras 

classes. A idéia é analisar positiva ou negativamente um determinado atributo, 

dependendo da sua posição. Assim, 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. Caso contrário, se o atributo estiver numa posição ruim na 

ordenação da classe analisada, e/ou numa posição boa nas outras classes, vai contar 

negativamente para ele. Essa análise é executada baseada nos parâmetros RP 

(Recompensa/Punição), em que o atributo é recompensado pela sua posição na ordenação 

da classe analisada, e é punido pela sua posição na ordenação das outras classes. Dessa 

forma, procura-se selecionar atributos bons para uma classe, mas que não confundam o 

classificador quando o mesmo for distinguir entre padrões de diferentes classes (Vale, 

2009). 

Na Figura 6, esse método está ilustrado de uma forma geral, onde está sendo 

aplicado a um problema de três classes. Considerando o segundo processo de ordenação, 

as setas sólidas indicam a influência da recompensa (Equação 2) e as setas tracejadas 

indicam a influência da punição (Equação 3). 
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Nesse trabalho, a correlação de Pearson, já utilizada na primeira fase, também é 

utilizada para realizar a ordenação dos atributos, assim como o cálculo dos parâmetros 

RP. A diferença é que nesta fase o valor utilizado é da correlação entre o atributo e a 

classe, enquanto na primeira era utilizado o valor da correlação entre os atributos. Em 

relação ao algoritmo genético, o objetivo utilizado será apenas a correlação intra-

classificadores, já que cada classificador é responsável por padrões de apenas uma classe. 

Sendo assim, o número de classificadores do comitê é determinado pelo número de 

classes da base de dados sendo trabalhada. 

  A primeira ordenação dos atributos é a mais simples, sendo realizada utilizando 

o valor da correlação entre o atributo e a classe em questão. Assim, os atributos são 

ordenados de forma decrescente de acordo com o valor dessa correlação (entre cada 

atributo e a classe). A segunda ordenação é realizada através do cálculo do valor chamado 

RP (Recompensa/Punição). Como já foi dito, a partir dessa ordenação, serão selecionados 

os atributos que são importantes para uma classe e não muito importantes para as outras. 

O valor de RP pode ser definido através das seguintes fórmulas: 
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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 (a correlação de Pearson); Ric é a posição do atributo i na classe c e NA é o 

número total de atributos usados no conjunto de dados. Baseado nos valores RP, os 

atributos são então reordenados. A Equação 1 resume o cálculo do valor do parâmetro RP, 

onde este é a diferença entre os valores de recompensa e de punição para o atributo i em 

questão.   
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3.4. Bases de Dados 

  Nessa investigação serão utilizadas cinco bases de dados diferentes, descritas a 

seguir: 

� SCOP (Structural Classification of Proteins) - Proteína: base de dados que 

armazena propriedades fisioquímicas e estruturais dos aminoácidos, 

relacionando-as a estruturas de proteínas conhecidas. Elas são organizadas de 

acordo com suas relações estruturais e evolucionárias. Essa base possui um total 

de 126 atributos, e 5 valores possíveis para o atributo classe: all-α, all-β, α/β, 

α+β e small. É uma base desbalanceada, possuindo um total de 583 padrões, dos 

quais 110 são da classe all-α, 177 pertencem à classe all-β, 208 padrões são da 

α/β, 44 são da classe α+β e 44 padrões são da classe small (Tan et al., 2003). 

� Outdoor Images (Imagem): essa base foi retirada do repositório UCI (Asuncion 

& Newman, 2007). Os padrões dessa base foram extraídos aleatoriamente de 

uma base de dados composta por 7 imagens segmentadas para criar uma 

classificação para cada pixel. Cada padrão é composto por uma região 3x3, 

caracterizada por dezoito atributos. A base possui um total de 2310 padrões, 

onde cada uma das sete classes possui 330 instâncias. Essas classes de regiões 

são: brickface, sky, foliage, cement, window, path e grass. 

� Splice (Seqüência Genética de Junção de Splice): 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 possui um total 3179 padrões, 

definidos por 60 atributos categóricos e distribuídos em 3 classes: intron (759), 

exon (770) ou nenhuma (1650), que representam o tipo de junção de sequência 

de DNA (Asuncion & Newman, 2007).  

� Breast Cancer (Câncer de Mama): obtida de hospitais da Universidade de 

Wisconsin, esta base contém dados sobre diagnósticos de Câncer de mama. Há 

um total de 569 padrões, distribuídos em duas classes: benigno (357 padrões) e 

maligno (212 padrões). Esses padrões foram extraídos de imagens digitalizadas 

da massa do seio, descrevendo as características do núcleo celular presente na 

imagem. Cada padrão é composto por 30 atributos, cujos valores são números 

reais (Blake & Merz, 1998). 

� Gaussian: criada para testar algoritmos de aprendizado de máquina no contexto 

de análise de expressão gênica, esta é uma base de dados genética artificial que 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 48 – 
 
  

  

simula dados de microarray. 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 (Monti et al., 2003). 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 
 

4.1. Introdução 

  Este capítulo apresenta os resultados obtidos através dos experimentos 

realizados, cujas características foram descritas no capítulo anterior. A abordagem de 

seleção de atributos, descrita neste capítulo, gera subconjuntos de atributos não-disjuntos 

para serem distribuídos entres os classificadores individuais dos comitês. O algoritmo 

genético é, então, responsável por encontrar a melhor configuração de distribuição dos 

atributos, considerando a qualidade de cada subconjunto, independentemente do número 

de classificadores. 

4.2. Primeira Fase 
 

  Como mencionado anteriormente, nessa fase é aplicado um método de seleção 

de atributos do tipo filtro, onde são avaliados dois critérios baseados em correlação: intra-

correlação e inter-correlação, calculados a partir do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

São utilizadas duas versões do algoritmo genético: mono-objetivo e multi-objetivo. Na 

versão mono-objetivo, esses critérios são utilizados separadamente como as funções 

objetivo a serem alcançadas. Quanto à abordagem multi-objetivo, os dois critérios são 

usados juntos como os objetivos a serem atingidos, ou seja, o algoritmo genético 

procurará por uma solução que seja tão boa para a intra-correlação como para a inter-

correlação.  

4.2.1. Comitês Heterogêneos 

 
  As Tabelas 1 a 5 ilustram os resultados dos comitês de classificadores 

heterogêneos sem distribuição de atributos (primeira coluna) e com aplicação de métodos 

de seleção de atributos (segunda, terceira e quarta colunas), para cada base de dados. O 

desempenho dos classificadores individuais, e dos comitês heterogêneos formados por 3, 

6 e 12 classificadores base, estão representados nas tabelas abaixo, onde cada uma ilustra 

os resultados por base de dados. A primeira linha das tabelas internas (de acordo com o 

número de classificadores) representa a acurácia e o desvio padrão dos classificadores 

individuais (IC – Individual Classifiers), e o restante representa a acurácia e o desvio 

padrão dos comitês de classificadores, de acordo com o método de combinação indicado. 
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Considerando a comparação dos valores da acurácia dos comitês com distribuição de 

atributos (segunda, terceira e quarta colunas) com os valores da acurácia dos comitês sem 

distribuição de atributos (primeira coluna), temos as seguintes representações: os valores 

em negrito são aqueles em que houve aumento no desempenho para os comitês com 

distribuição de atributos, comparando com os comitês sem distribuição de atributos. Já os 

valores em negrito e sublinhados são aqueles cujo aumento no desempenho foi 

estatisticamente significante. Por fim, os valores que estão apenas sublinhados são 

aqueles casos em que houve queda na acurácia com significância estatística. 

 

 Base Imagem – 3 Classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,43(5,94) 86,11(6,57) 81,43(6,26) 80,56(7,34) 

DCS_MCB 97,48(1,82) 94,09(2,99) 92,20(3,10) 91,40(3,38) 

NN 98,02(1,58) 96,39(2,10) 95,87(2,14) 95,88(2,31) 

Naive 94,76(3,87) 93,56(3,87) 92,83(4,16) 92,31(4,58) 

Soma 97,75(1,85) 95,12(3,05) 93,96(3,07) 93,38(3,38) 

Voto 97,35(1,88) 94,15(2,81) 92,41(2,94) 91,67(3,35) 

 

Base Imagem – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 91,06(4,76) 86,05(6,89) 84,87(6,41) 85,77(6,32) 

DCS_MCB 97,75(1,74) 96,54(2,44) 96,55(2,38) 96,71(2,19) 

NN 98,20(1,55) 98,34(1,18) 98,52(1,23) 98,27(1,25) 

Naive 92,02(4,26) 92,19(5,93) 93,33(4,80) 92,69(4,99) 

Soma 97,99(1,83) 97,03(2,45) 97,08(2,41) 97,13(2,42) 

Voto 97,82(1,78) 96,83(2,55) 96,74(2,62) 96,83(2,37) 

 

Base Imagem – 12 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,89(5,39) 87,16(6,11) 87,26(6,31) 85,49(6,84) 

DCS_MCB 97,85(1,81) 98,27(1,67) 98,50(1,49) 98,07(1,55) 

NN 98,30(1,25) 99,28(0,73) 99,29(0,71) 99,21(0,71) 

Naive 88,27(5,23) 89,66(5,89) 88,45(6,86) 88,77(6,87) 

Soma 98,05(1,71) 98,33(1,75) 98,53(1,56) 98,11(1,82) 

Voto 97,93(1,67) 98,32(1,80) 98,52(1,53) 98,17(1,64)  
Tabela 1 - Acurácia e desvio padrão para a base Imagem. 

 
Base Breast Cancer – 3 Classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,17(10,34) 89,48(6,74) 84,45(6,94) 88,44(6,77) 

DCS_MCB 95,88(3,00) 94,33(3,63) 92,04(3,35) 93,87(3,10) 

NN 95,42(3,35) 93,67(4,85) 93,30(4,67) 93,35(6,22) 

Naive 95,81(2,97) 94,24(3,99) 92,83(4,17) 94,33(3,43) 

Soma 95,88(3,00) 94,13(3,95) 91,35(3,77) 93,47(3,34) 

Voto 95,88(3,00) 94,16(3,96) 91,33(3,79) 93,47(3,36)  

Base Breast Cancer – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 93,06(5,42) 91,08(6,85) 90,48(6,76) 91,34(6,74) 

DCS_MCB 96,01(3,21) 95,76(2,95) 96,13(2,70) 96,00(2,78) 

NN 94,96(4,04) 95,20(4,13) 93,94(6,26) 94,30(7,4) 

Naive 94,64(5,39) 95,68(2,95) 96,24(2,78) 96,16(2,87) 

Soma 96,14(3,28) 95,83(2,88) 96,39(2,64) 96,12(2,83) 

Voto 95,81(3,17) 95,44(3,53) 95,64(3,09) 95,69(3,37)  
Base Breast Cancer – 12 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 93,26(5,19) 92,01(6,53) 91,68(6,77) 91,91(6,73) 

DCS_MCB 96,40(2,72) 96,46(2,76) 96,55(3,02) 96,68(2,82) 

NN 95,35(3,62) 95,08(5,26) 92,20(8,39) 94,03(6,44) 

Naive 96,14(3,04) 96,58(2,61) 96,54(3,04) 96,52(2,92) 

Soma 96,14(3,02) 96,47(2,66) 96,66(3,08) 96,68(2,94) 

Voto 95,94(3,19) 96,26(2,89) 96,42(3,11) 96,51(2,98)  
Tabela 2 - Acurácia e desvio padrão para a base Breast Cancer. 
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 Base Splice – 3 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 64,00(24,81) 41,99(29,89) 45,64(29,99) 45,48(28,11) 

DCS_MCB 77,64(14,85) 69,15(20,02) 67,32(19,99) 68,75(20,78) 

NN 84,74(10,20) 79,07(11,02) 77,80(11,55) 66,45(13,06) 

Naive 66,75(37,35) 55,44(47,77) 54,60(44,71) 56,43(44,21) 

Soma 70,56(19,66) 47,37(13,97) 53,51(19,89) 53,99(18,47) 

Voto 73,74(25,29) 51,67(28,05) 54,78(31,44) 55,59(29,91)  

Base Splice – 6 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 64,28(25,30) 46,20(28,03) 49,65(26,76) 48,90(26,69) 

DCS_MCB 75,36(17,57) 63,25(22,00) 69,24(19,29) 68,19(22,98) 

NN 78,98(10,12) 71,82(7,86) 74,06(6,81) 67,75(13,64) 

Naive 66,44(38,95) 58,45(47,30) 58,03(47,60) 58,32(47,52) 

Soma 70,84(18,22) 58,27(20,58) 62,41(21,14) 62,56(21,56) 

Voto 73,99(27,60) 58,71(32,54) 63,15(31,45) 61,40(32,01)  
Base Splice – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 63,83(25,07) 49,05(26,37) 51,79(25,91) 51,11(25,90) 

DCS_MCB 75,73(18,42) 67,52(25,73) 71,51(25,54) 71,80(27,08) 

NN 78,68(8,28) 73,82(9,25) 76,11(8,62) 74,10(16,32) 

Naive 66,51(40,06) 60,13(46,36) 60,14(46,48) 60,10(46,54) 

Soma 69,93(18,73) 64,60(24,10) 68,27(24,48) 67,54(24,53) 

Voto 76,70(21,05) 63,19(33,54) 67,97(31,69) 66,42(32,17)  
Tabela 3 - Acurácia e desvio padrão para a base Splice. 

 
Base Gaussian – 3 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 54,66(26,26) 53,93(30,29) 52,11(32,16) 52,2(30,91) 

DCS_MCB 94,00(13,49) 76,06(24,45) 71,60(28,27) 75,33(25,89) 

NN 94,00(13,49) 84,06(16,18) 81,86(15,88) 82,66(15,37) 

Naive 80,00(23,93) 61,00(27,08) 54,93(31,85) 61,06(28,46) 

Soma 74,00(23,61) 63,40(25,90) 62,60(26,54) 64,93(26,12) 

Voto 64,00(29,84) 58,73(30,57) 59,73(32,04) 59,80(31,82)  

Base Gaussian – 6 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 54,22(25,75) 55,3(30,48) 52,02(31,72) 54,35(30,53) 

DCS_MCB 66,66(24,74) 72,93(27,28) 69,73(29,00) 72,53(28,07) 

NN 94,00(13,49) 90,53(14,36) 89,8(16,60) 89,66(15,88) 

Naive 75,33(32,21) 58,46(36,02) 57,33(33,07) 61,86(33,79) 

Soma 57,33(26,33) 78,46(21,95) 72,2(26,48) 75,86(24,97) 

Voto 65,33(31,55) 66,46(33,68) 61,6(34,73) 64,93(34,09)  
Base Gaussian – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 57,22(26,88) 56,35(30,43) 54,31(31,15) 55,73(30,98) 

DCS_MCB 77,33(23,76) 75,93(29,24) 74,8(30,96) 74,20(30,18) 

NN 94,00(13,49) 93,66(11,49) 91,46(14,64) 93,13(13,30) 

Naive 62,66(35,02) 55,33(40,28) 53,6(38,69) 53,46(40,32) 

Soma 64,66(14,07) 83,73(26,11) 80,6(27,01) 82,46(24,52) 

Voto 72,00(29,78) 72,33(32,75) 71(33,79) 71,40(32,60)  
Tabela 4 - Acurácia e desvio padrão para a base Gaussian. 

 
Base Proteína – 3 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 74,21(7,25) 72,36(6,56) 71,74(7,29) 72,05(7,82) 

DCS_MCB 80,37(3,42) 78,72(3,74) 78,34(4,19) 78,48(3,87) 

NN 82,26(3,50) 82,07(3,19) 82,12(3,82) 82,15(3,85) 

Naive 79,37(4,94) 78,87(3,41) 78,63(3,98) 78,71(3,63) 

Soma 80,37(3,60) 79,20(3,89) 79,25(3,89) 78,96(3,94) 

Voto 80,06(3,55) 79,06(3,42) 79,00(3,83) 78,80(3,89)  

Base Proteína – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 73,22(8,05) 72,82(6,94) 72,34(6,57) 72,20(7,05) 

DCS_MCB 80,50(3,43) 81,28(4,02) 81,45(3,80) 81,19(3,76) 

NN 82,95(3,49) 83,72(3,41) 83,91(3,46) 83,76(3,19) 

Naive 78,23(3,74) 79,91(3,99) 80,57(4,02) 79,86(3,94) 

Soma 81,06(3,14) 81,39(4,24) 81,47(3,88) 81,49(3,96) 

Voto 80,44(3,67) 81,66(3,74) 81,79(3,66) 81,49(3,60)  
Base Proteína – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 74,24(6,75) 72,42(6,93) 72,48(7,28) 73,15(6,78) 

DCS_MCB 81,69(3,33) 82,64(3,82) 83,00(3,83) 83,07(3,82) 

NN 83,08(4,01) 85,57(3,33) 85,72(3,11) 85,55(3,19) 

Naive 79,87(4,66) 79,54(4,39) 79,05(4,40) 79,91(3,56) 

Soma 81,76(3,04) 82,69(4,15) 82,88(4,13) 83,27(3,91) 

Voto 81,38(3,66) 82,79(3,82) 83,04(3,54) 83,22(3,64)  
Tabela 5 - Acurácia e desvio padrão para a base Proteína. 
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  Analisando as Tabelas de 1 a 5, é possível notar que, no geral, houve melhora 

nos níveis de acurácia dos comitês de classificadores que utilizaram distribuição de 

atributos em relação aos comitês sem distribuição de atributos. Considerando os variados 

tamanhos, foi constatado que os comitês compostos por 12 classificadores individuais 

apresentaram não só um maior nível de acurácia, como também o maior número de 

aumentos nesse nível, em comparação aos comitês sem distribuição de atributos. Já os 

comitês compostos por 3 classificadores individuais apresentaram o menor nível de 

acurácia, não ocorrendo nenhuma melhoria nos comitês de classificadores que utilizaram 

distribuição de atributos. Esse comportamento foi percebido em todas as bases, exceto na 

Splice, que não apresentou melhoria no desempenho em nenhum dos variados tamanhos 

de comitês utilizando distribuição de atributos. Já a base Proteína foi a mais bem 

influenciada pela distribuição de atributos nos comitês de classificadores.  

  Para podermos falar em número de aumentos por base de dados, consideremos 

as tabelas 1 a 5. O número total de aumentos possível, para cada base de dados é 45, pois 

são analisados 3 objetivos, 5 métodos de combinação, e 3 diferentes tamanhos de comitês 

(3 x 5 x 3 = 45).  Assim, podemos dizer que a base Proteína foi a que apresentou a maior 

quantidade de aumentos (28) nos níveis de acurácia (em um total de 45 possibilidades), 

em relação aos comitês sem distribuição de atributos, seguida pelas bases Imagem (19), 

Breast Cancer (18), Gaussian (11), Splice (0). 

  Em relação aos objetivos utilizados, o mais positivo para a acurácia dos comitês 

foi a intra-correlação, pois apresentou a maior média de acurácia, assim como o maior 

número de aumentos (27), em um universo de 75 possibilidades. Novamente, 

considerando as tabelas 1 a 5, e cada objetivo separadamente, são analisados 5 métodos 

de combinação, 3 tamanhos de comitês, e 5 bases de dados (1 x 5 x 3 x 5 = 75). O 

algoritmo multi-objetivo, com 25 aumentos, apresentou pior desempenho quando 

comparado com a intra-correlação, entretanto, comparando com a inter-correlação, obteve 

melhores resultados, no que diz respeito à média de acurácia. Esta última obteve um total 

de 26 aumentos, no entanto, foi o objetivo que obteve a menor média no nível de acurácia. 

Dos métodos de combinação, a rede neural foi o que obteve maiores níveis de 

acurácia, apesar de ter sido aquele que apresentou o menor número de aumentos. O Naive 

foi o método que apresentou o pior desempenho, para todas as bases, no que diz respeito à 

média de acurácia. A exceção a esse comportamento foi o da base Breast Cancer, onde o 

combinador soma obteve o melhor desempenho, e a rede neural apresentou o pior 

desempenho. Sendo assim, em todas as bases, pelo menos um método de fusão obteve 
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melhor desempenho que o método híbrido DCS-MCB. Em relação ao número de 

aumentos no nível de acurácia, o combinador soma foi o que apresentou a maior 

quantidade (19), seguido pelo Naive e DCS-MCB, com 16 cada, pela votação (14), e, por 

último, a rede neural (13), num total de 45 possibilidades (para cada método são 

analisados 3 objetivos, 3 tamanhos de comitês e 5 bases de dados). 

O teste estatístico foi realizado entre o desempenho dos comitês com 

distribuição de atributos e o desempenho dos comitês sem distribuição de atributos, com o 

objetivo de identificar se o aumento ou a queda da acurácia apresentou significância 

estatística. Os resultados desses testes mostraram que a melhora no nível de acurácia 

apresentou certa significância estatística, já que no total de 78 aumentos, 30 foram 

estatisticamente significantes, o que equivale a aproximadamente 40% dos casos.  

Em relação aos objetivos utilizados pelo algoritmo genético, a correlação inter-

classificadores apresentou um maior número de casos com significância estatística (13), 

seguida pelo algoritmo multi-objetivo (10) e pela intra-correlação (7). Em relação às 

bases, e considerando um total de 45 possibilidades, a base Proteína foi a que apresentou 

o maior número de casos estatisticamente significantes (16), seguida pela Gaussian e 

Imagem, ambas com 6 casos cada, e por fim, a Breast Cancer com apenas 2 casos. Esses 

valores estão ilustrados nas Tabelas 6 e 7, no formato “número de casos/número de casos 

com significância estatística”.  

A Tabela 6 mostra o número de aumentos de cada objetivo por base de dados, 

assim como os casos estatisticamente significantes, no formato mencionado. Por exemplo, 

para a base Imagem, o objetivo intra-correlação obteve 7 aumentos, dos quais apenas 1 

apresentou significância estatística. 

 

 Intra  Inter  Multi  

Imagem 7/1 7/4 7/1 

Breast Cancer 6/0 7/1 5/1 

Splice 0 0 0 

Gaussian 5/2 3/2 3/2 

Proteína 9/4 9/6 10/6 

Total 27/7 26/13 25/10 

Tabela 6 - Número de aumentos por objetivo para cada base de dados. 

 

A Tabela 7 ilustra de forma resumida o número de aumentos e diminuições no 

nível de acurácia, para cada base de dados, assim como o número de casos 
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estatisticamente significantes. Por exemplo, para a base Imagem houve 21 aumentos no 

nível de acurácia, dos quais 6 apresentaram significância estatística. 

 

 Aumentos Diminuições 

Imagem 21/6 24/24 

Breast Cancer 18/2 27/16 

Splice 0 45/32 

Gaussian 11/6 34/16 

Proteína 28/16 17/9 

Total 78/30 147/97 

Tabela 7 - Aumentos e diminuições no desempenho por base dados. 
 

Considerando os métodos de combinação, para todas as bases, a soma foi o que 

apresentou o maior número de aumentos com significância estatística, com 9 casos, 

seguido pelo método de votação (7), rede neural (6), Naive (5), DCS-MCB (3). Levando 

em consideração cada base de dados, constatou-se que elas apresentaram comportamentos 

diferentes para cada método de combinação. Para a base de dados Imagem, o método de 

combinação que obteve o maior número de aumentos estatisticamente significantes foi a 

rede neural, enquanto o DCS-MCB, a soma e o voto obtiveram apenas um aumento cada, 

restando ao Naive nenhum aumento com significância estatística. O oposto ocorreu com a 

base Breast Cancer, na qual apenas o Naive apresentou aumentos estatisticamente 

significantes, enquanto o restante apresentou nenhum caso. Em relação à base Gaussian, o 

método de combinação soma foi o único que obteve aumentos com significância 

estatística. O comportamento mais equilibrado foi o da base Proteína, onde todos os 

métodos de combinação apresentaram aumentos estatisticamente significantes, sendo o 

método de votação aquele que apresentou o maior número (6), enquanto o DCS-MCB e a 

soma obtiveram a menor quantidade de casos estatisticamente significantes (2 casos 

cada). Esses valores estão ilustradros na Tabela 8, no formato “número de casos/número 

de casos com significância estatística”, assim como o total para cada método de 

combinação. 

 DCS-MCB NN Naive Soma Voto 

Imagem 3/1 6/3 6/0 3/1 3/1 

Breast Cancer 4/0 1/0 6/2 4/0 3/0 

Splice 0 0 0 0 0 

Gaussian 3/0 0 0 6/6 2/0 

Proteína 6/2 6/3 4/3 6/2 6/6 

Total 16/3 13/6 16/5 19/9 14/7 

Tabela 8 - Aumentos por método de combinação para cada base de dados. 
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A utilização de algoritmo genético, como estratégia de busca na seleção de 

atributos, mostrou que ele foi capaz de produzir subconjuntos de atributos que geraram 

comitês com altos níveis de acurácia, o que aconteceu em boa parte dos casos. O 

algoritmo genético multi-objetivo foi utilizado devido a sua capacidade de encontrar 

várias soluções ótimas em uma única execução, ampliando o espaço de busca. Entretanto, 

através dos resultados obtidos, foi possível perceber que o algoritmo multi-objetivo só 

apresentou melhores resultados em relação a um dos mono-objetivo (inter-correlação), 

enquanto a versão mono-objetivo com intra-correlação foi a abordagem que produziu os 

comitês com os melhores desempenhos, assim como gerou os menores subconjuntos de 

atributos. A partir dessas constatações, pode-se concluir que o desempenho dos comitês 

gerados não depende apenas da abordagem do algoritmo genético, mas também dos 

objetivos utilizados e da relação que existe entre eles. 

4.2.2. Comitês Homogêneos 

 
  Os mesmos experimentos foram realizados em comitês de classificadores 

homogêneos, ou seja, aqueles formados por classificadores individuais gerados pelo 

mesmo método de aprendizagem. As Tabelas de 9 a 13 ilustram os resultados dos comitês 

sem distribuição de atributos (primeira coluna), e com distribuição dos atributos (segunda, 

terceira e quarta colunas), para cada base de dados. A primeira linha das tabelas internas 

(de acordo com o número de classificadores) representa a acurácia e o desvio padrão dos 

classificadores individuais (IC – Individual Classifiers), e o restante representa a acurácia 

e o desvio padrão dos comitês, de acordo com o método de combinação indicado. 

Considerando a comparação dos valores da acurácia dos comitês com 

distribuição de atributos (segunda, terceira e quarta colunas) com os valores da acurácia 

dos comitês sem distribuição de atributos (primeira coluna), temos as seguintes 

representações: os valores em negrito são aqueles em que houve aumento no desempenho 

para os comitês com distribuição de atributos, comparando com os comitês sem 

distribuição de atributos. Já os valores em negrito e sublinhados são aqueles cujo aumento 

no desempenho foi estatisticamente significante. Por fim, os valores que estão apenas 

sublinhados são aqueles casos em que houve queda na acurácia com significância 

estatística. 

  A análise dos resultados mostra que houve um aumento na média de acurácia 

dos comitês de classificadores homogêneos que utilizaram seleção de atributos, em 
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relação aos comitês sem distribuição. Em relação aos diversos tamanhos, os comitês 

formados por 12 classificadores apresentaram a maior média de acurácia, assim como o 

maior número de aumentos desse valor, em relação aos comitês sem distribuição de 

atributos. O comportamento dos comitês formados por 3 classificadores se deu de forma 

contrária, pois, estes apresentaram o menor nível de acurácia, assim como o menor 

número de aumentos em relação aos comitês que não utilizaram distribuição de atributos. 

  

Base Imagem – 3 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,43(5,94) 86,11(6,57) 81,43(6,26) 80,56(7,34) 

DCS_MCB 93,71(3,56) 91,04(2,95) 89,34(2,79) 88,85(3,06) 

NN 94,41(2,14) 93,95(2,36) 94,05(2,19) 93,79(2,13) 

Naive 90,60(3,63) 91,04(3,97) 90,70(3,87) 90,17(4,27) 

Soma 94,31(2,22) 92,25(2,64) 91,47(2,62) 91,09(2,62) 

Voto 92,57(3,21) 90,76(3,14) 89,43(2,86) 88,79(3,21)  

Base Imagem – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 91,06(4,76) 86,05(6,89) 81,43(6,26) 80,56(7,34) 

DCS_MCB 94,74(2,67) 93,19(2,58) 92,81(2,68) 93,16(2,36) 

NN 94,65(2,29) 95,83(1,90) 95,97(1,96) 95,83(1,85) 

Naive 88,82(3,94) 90,77(5,13) 91,58(4,54) 90,79(4,51) 

Soma 94,47(2,16) 93,82(2,47) 93,67(2,55) 94,10(2,43) 

Voto 93,63(2,62) 93,43(2,86) 92,93(2,88) 93,30(2,62)  
Base Imagem – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,89(5,39) 87,16(6,11) 87,26(6,31) 85,49(6,84) 

DCS_MCB 95,23(2,62) 94,92(2,29) 95,15(2,19) 94,63(2,57) 

NN 94,71(1,99) 97,07(1,60) 97,15(1,59) 97,05(1,60) 

Naive 87,68(3,89) 88,98(5,32) 88,29(5,64) 88,11(5,76) 

Soma 94,60(2,03) 95,33(2,27) 95,55(2,12) 95,03(2,43) 

Voto 94,65(1,96) 95,02(2,39) 95,23(2,24) 94,72(2,56)  
Tabela 9 - Acurácia e desvio padrão para a base Imagem (Homogêneos). 

   

Base Breast Cancer – 3 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 90,17(10,34) 89,48(6,74) 84,45(6,94) 88,44(6,77) 

DCS_MCB 94,90(3,21) 93,81(3,68) 91,67(3,21) 93,67(3,00) 

NN 61,76(18,99) 93,69(4,60) 92,91(5,12) 93,47(5,59) 

Naive 93,07(5,12) 93,88(3,36) 92,71(3,63) 93,98(3,73) 

Soma 94,31(2,65) 94,11(3,42) 91,30(3,39) 93,36(3,06) 

Voto 92,87(5,14) 93,73(3,90) 90,74(3,60) 92,90(3,80)  

Base Breast Cancer – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 93,06(5,42) 91,08(6,85) 90,48(6,76) 91,34(6,74) 

DCS_MCB 95,16(3,05) 95,28(2,77) 95,18(2,65) 95,45(2,81) 

NN 65,62(23,33) 94,87(4,32) 92,95(6,65) 94,01(6,51) 

Naive 94,37(2,65) 95,23(2,96) 95,39(2,81) 95,54(2,92) 

Soma 94,50(2,63) 95,30(3,32) 95,44(2,89) 95,46(3,10) 

Voto 94,37(2,58) 94,82(3,71) 94,96(3,30) 95,00(3,64)  
Base Breast Cancer – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 93,26(5,19) 92,01(6,53) 91,68(6,77) 91,91(6,73) 

DCS_MCB 95,09(3,13) 95,80(2,51) 95,81(2,75) 96,04(2,52) 

NN 73,79(27,08) 91,46(5,75) 92,33(7,91) 92,86(5,26) 

Naive 94,44(2,63) 95,85(2,67) 95,81(2,73) 95,81(2,81) 

Soma 94,57(2,03) 95,78(2,64) 95,79(2,83) 95,95(2,75) 

Voto 94,37(2,77) 95,69(2,76) 95,64(2,89) 95,84(2,78)  
Tabela 10 - Acurácia e desvio padrão para a base Breast Cancer (Homogêneos). 
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Base Splice – 3 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 64,00(24,81) 41,99(29,89) 45,64(29,99) 45,48(28,11) 

DCS_MCB 65,20(20,20) 53,36(21,42) 47,65(28,30) 58,59(21,24) 

NN 36,78(16,39) 14,88(20,11) 22,09(21,63) 12,06(15,24) 

Naive 60,58(31,06) 55,47(47,66) 57,04(19,26) 56,49(43,36) 

Soma 58,65(14,78) 44,50(17,18) 43,61(31,96) 46,40(19,01) 

Voto 56,67(19,08) 46,41(19,29) 43,88(32,21) 48,16(21,52)  

Base Splice – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 64,28(25,30) 46,20(28,03) 49,65(26,76) 48,90(26,69) 

DCS_MCB 62,73(16,51) 56,84(21,68) 48,76(29,87) 59,84(21,98) 

NN 33,06(16,29) 10,85(15,59) 21,51(20,42) 8,56(13,43) 

Naive 63,42(33,67) 59,63(46,04) 58,82(19,97) 59,44(45,35) 

Soma 58,50(10,32) 47,74(20,30) 45,56(32,42) 51,91(22,07) 

Voto 59,35(10,30) 50,43(20,87) 45,94(32,38) 54,71(23,28)  
Base Splice – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 63,83(25,07) 49,05(26,37) 51,79(25,91) 51,11(25,90) 

DCS_MCB 62,64(16,33) 55,32(26,31) 47,23(31,29) 60,30(26,24) 

NN 24,69(11,68) 13,13(20,53) 22,39(22,29) 6,61(18,31) 

Naive 64,11(34,21) 61,51(34,95) 61,31(18,88) 61,34(44,37) 

Soma 57,65(9,48) 49,69(26,51) 46,36(32,29) 56,13(23,33) 

Voto 58,32(10,24) 50,72(26,94) 46,51(32,17) 58,29(24,59)  
Tabela 11 - Acurácia e desvio padrão para a base Splice (Homogêneos). 

 
Base Gaussian – 3 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 54,66(26,26) 53,93(30,29) 52,11(32,16) 52,20(30,91) 

DCS_MCB 59,33(19,48) 66,26(26,63) 66,73(27,94) 66,06(26,38) 

NN 56,00(22,26) 74,33(21,08) 71,53(23,23) 73,93(23,17) 

Naive 60,00(24,34) 50,80(21,49) 48,26(25,68) 52,46(25,76) 

Soma 50,66(17,27) 55,66(23,54) 57,40(24,65) 57,20(23,74) 

Voto 52,00(19,06) 58,06(27,57) 59,20(29,45) 58,86(26,72)  

Base Gaussian – 6 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 54,22(25,75) 55,3(30,48) 52,02(31,72) 54,35(30,53) 

DCS_MCB 70,66(24,78) 69,26(25,73) 67,86(27,75) 68,80(27,54) 

NN 62,66(10,51) 77,73(26,31) 77,06(27,62) 77,86(25,61) 

Naive 52,00(21,95) 52,13(28,12) 48,80(28,67) 50,86(28,64) 

Soma 54,00(19,48) 62,80(21,70) 56,33(22,84) 58,00(21,78) 

Voto 55,33(19,63) 63,86(28,40) 61,06(30,05) 61,40(27,81)  
Base Gaussian – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 57,22(26,88) 56,35(30,43) 54,31(31,15) 55,73(30,98) 

DCS_MCB 55,33(23,31) 68,00(26,15) 69,20(27,80) 68,46(26,92) 

NN 65,33(13,98) 79,60(26,63) 81,93(24,91) 79,73(27,97) 

Naive 52,00(25,10) 50,13(32,13) 49,20(32,72) 49,06(32,46) 

Soma 54,00(19,48) 61,60(21,19) 57,66(19,43) 61,26(20,39) 

Voto 52,00(19,06) 63,40(27,56) 63,20(28,77) 64,46(28,47)  
Tabela 12 - Acurácia e desvio padrão para a base Gaussian (Homogêneos). 

   

Base Proteína – 3 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 74,21(7,25) 72,36(6,56) 71,74(7,29) 72,05(7,82) 

DCS_MCB 79,11(7,64) 79,06(7,93) 79,67(7,88) 79,07(8,12) 

NN 73,52(3,14) 78,97(3,53) 79,21(3,58) 79,30(3,68) 

Naive 76,16(2,54) 76,98(3,29) 76,97(3,74) 77,22(3,73) 

Soma 76,41(2,55) 76,74(3,11) 77,31(3,98) 76,59(4,00) 

Voto 76,22(2,49) 76,29(2,95) 76,81(4,00) 76,31(4,05)  

Base Proteína – 6 classificadores 

  No Dist Intra Inter Multi 

IC 73,22(8,05) 72,82(6,94) 72,34(6,57) 72,20(7,05) 

DCS_MCB 78,61(7,89) 81,30(7,29) 81,54(7,17) 81,24(7,16) 

NN 73,58(3,38) 81,16(3,66) 81,24(3,81) 81,13(3,60) 

Naive 75,28(3,26) 78,08(3,93) 78,47(3,91) 78,04(3,79) 

Soma 75,97(2,68) 79,31(3,71) 79,13(3,78) 79,33(3,68) 

Voto 75,78(2,86) 79,10(3,69) 78,99(3,85) 78,86(3,44)  
Base Proteína – 12 classificadores 

 No Dist Intra Inter Multi 

IC 74,24(6,75) 72,42(6,93) 72,48(7,28) 73,15(6,78) 

DCS_MCB 78,99(7,74) 82,18(7,05) 82,66(6,75) 82,62(6,87) 

NN 73,71(3,10) 82,38(4,00) 82,73(3,62) 82,75(3,81) 

Naive 72,95(6,04) 77,87(4,32) 77,38(4,52) 78,11(4,07) 

Soma 76,16(2,74) 80,01(3,97) 80,54(3,64) 80,23(3,91) 

Voto 76,03(2,56) 79,76(3,96) 80,35(3,49) 80,02(3,91)  
Tabela 13 - Acurácia e desvio padrão para a base Proteína (Homogêneos). 
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  A única base de dados que não apresentou melhorias no nível de acurácia para 

comitês com distribuição de atributos foi a Splice, enquanto a base Proteína foi a mais 

bem influenciada, apresentando 43 aumentos no nível de acurácia (em um total de 45 

possibilidades), em relação aos comitês que não utilizaram distribuição de atributos. Em 

seguida vem a base Breast Cancer com 37 aumentos, a Gaussian com 34, Imagem com 

20, e Splice, portanto, com nenhum. 

  No que diz respeito aos objetivos utilizados, o mais positivo para a acurácia dos 

comitês de classificadores, em relação ao número de aumentos, foi a intra-correlação (46, 

em um universo de 75 possibilidades). No entanto, o algoritmo multi-objetivo apresentou 

a maior média de acurácia, porém, obteve o mesmo número de aumentos que a utilização 

da inter-correlação (44 cada), sendo essa última o objetivo que apresentou a menor média 

de acurácia. 

  O comportamento dos variados métodos de combinação foi equilibrado. A rede 

neural apresentou o melhor desempenho em duas das cinco bases: Imagem e Gaussian. O 

Naive também obteve o melhor desempenho em outras duas bases: Breast Cancer e 

Splice. Dessa forma, o DCS-MCB foi o que obteve maiores níveis de acurácia para a base 

Proteína. Em relação aos piores desempenhos, o Naive foi o que esteve presente no maior 

número de bases de dados (3), sendo estas: Imagem, Gaussian e Proteína. O outro método 

que obteve os piores desempenhos foi a rede neural, nas bases Splice e Breast Cancer. No 

geral, em relação ao número de aumentos no nível de acurácia, o combinador rede neural 

foi o que apresentou a maior quantidade (33), seguido pela votação (29), soma (27), Naive 

(26), e, por último, o DCS-MCB (19), num total de 45 possibilidades. 

A significância estatística desses resultados foi comprovada, sendo mais da 

metade dos aumentos no nível de acurácia estatisticamente significantes. Em relação aos 

objetivos usados pelo algoritmo genético, a correlação intra-classificadores e o algoritmo 

multi-objetivo obtiveram o mesmo número de aumentos estatisticamente significantes, 33 

cada, enquanto a inter-correlação apresentou 31 aumentos com significância estatística. 

Fazendo a comparação entre as bases de dados, percebe-se que a base Proteína 

foi a que apresentou o maior número de aumentos no nível de acurácia com significância 

estatística, com 35 casos, dos 45 possíveis. Depois vem a Gaussian, com 26, Breast 

Cancer, com 24, e por fim, Imagem com 12 casos. Esses valores estão ilustrados nas 

Tabelas 14 e 15, no formato “número de casos/número de casos com significância 

estatística”. 
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A Tabela 14 mostra o número de aumentos de cada objetivo por base de dados, 

assim como os casos estatisticamente significantes, no formato mencionado. Por exemplo, 

para a base Imagem, o objetivo intra-correlação obteve 7 aumentos, dos quais 5 

apresentaram significância estatística. 

 

 Intra  Inter  Multi  

Imagem 7/5 7/4 6/3 

Breast Cancer 13/7 11/8 13/9 

Splice 0 0 0 

Gaussian 12/9 11/8 11/9 

Proteína 14/12 15/11 14/12 

Total 46/33 44/31 44/33 

Tabela 14 - Aumentos por objetivo para cada base de dados. 
 

A Tabela 15 ilustra de forma resumida o número de aumentos e diminuições no 

nível de acurácia, para cada base de dados, assim como o número de casos 

estatisticamente significantes. Por exemplo, para a base Imagem houve 20 aumentos no 

nível de acurácia, dos quais 12 apresentaram significância estatística. 

 

 Aumentos Diminuições 

Imagem 20/12 25/15 

Breast Cancer 37/24 8/6 

Splice 0 45/30 

Gaussian 34/26 11/3 

Proteína 43/35 2/0 

Total 134/97 91/54 

Tabela 15 - Aumentos e diminuições no desempenho por base dados. 

 
Entre os métodos de combinação, a rede neural foi o que apresentou o maior 

número de casos estatisticamente significantes (33), seguido pelos métodos Naive e soma, 

com 18 casos cada, o método de votação (15), e DCS-MCB (13). Em todas as bases, a 

rede neural obteve o maior número de aumentos com significância estatística, no entanto, 

em relação aos outros métodos de combinação, o comportamento foi variado. Para a base 

de dasos Imagem, os métodos DCS-MCB e votação não apresentaram casos 

estatisticamente significantes. Nas bases Breast Cancer e Proteína, todos os métodos 

apresentaram aumentos com significância estatística. No que diz respeito aos resultados 

da base Gaussian, o combinador Naive foi o único método que não apresentou aumento 

com significância estatística. Esses valores estão ilustradros na Tabela 16, no formato 
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“número de casos/número de casos com significância estatística”, assim como o total para 

cada método de combinação. 

 

 DCS-MCB NN Naive Soma Voto 

Imagem 0 6/6 8/4 3/2 3/0 

Breast Cancer 6/1 9/9 8/6 6/5 8/3 

Splice 0 0 0 0 0 

Gaussian 6/6 9/9 1/0 9/5 9/6 

Proteína 7/6 9/9 9/8 9/6 9/6 

Total 19/13 33/33 26/18 27/18 29/15 

Tabela 16 - Aumentos por método de combinação para cada base de dados. 
 

A utilização de algoritmo genético, como estratégia de busca na seleção de 

atributos, mostrou ser eficaz, pois a análise dos resultados apresentou um aumento 

significativo no nível de acurácia nos comitês que utilizaram distribuição de atributos. O 

objetivo que apresentou o pior desempenho foi a correlação inter-classificadores, com o 

menor número de casos estatisticamente significantes e a menor média no nível de 

acurácia. Apesar da intra-correlação ter obtido o maior número de aumentos, o algoritmo 

multi-objetivo obteve a maior média nos níveis de acurácia, porém, vale ressaltar que 

ambos apresentaram o mesmo número de casos com significância estatística (33). 

4.2.3. Comitês Heterogêneos X Comitês Homogêneos 

 
Ao comparar os resultados dos comitês homogêneos com heterogêneos, é 

possível notar que os comitês homogêneos foram mais influenciados positivamente pela 

distribuição de atributos, pois estes apresentaram um número bem maior de aumentos no 

nível de acurácia que os comitês heterogêneos. No total de 225 possibilidades, foram 

constatados apenas 30 casos com significância estatística para os comitês heterogêneos, 

considerando o total de 78 aumentos, enquanto nos comitês homogêneos os casos 

significantes foram 97, de um total de 134. No entanto, as médias dos comitês de 

classificadores heterogêneos sem distribuição já são originalmente maiores que as dos 

comitês homogêneos. Dessa forma, a média de acurácia dos comitês heterogêneos com 

distribuição de atributos também foi maior que a média dos comitês homogêneos que 

utilizaram essa distribuição. 

Em relação aos diversos tamanhos para os comitês de classificadores (3, 6, 12), 

tanto os homogêneos quanto os heterogêneos apresentaram comportamentos semelhantes, 

de forma que os comitês compostos por 12 classificadores obtiveram a maior média de 
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acurácia, assim como o maior número de aumentos nessa média, ao passo que os comitês 

formados por 3 classificadores apresentaram a menor média de acurácia. A diferença é 

que, para os comitês heterogêneos, estes não apresentaram nenhum aumento, enquanto 

nos comitês de classificadores homogêneos, foi observado um total de 34 aumentos no 

nível de acurácia, sendo 18 estatisticamente significantes. 

Em ambos os tipos de comitês, a correlação intra-classificadores obteve o maior 

número de aumentos. No entanto, apresentou a maior média apenas para os comitês 

heterogêneos, enquanto nos comitês homogêneos o objetivo que apresentou a maior 

média foi o multi-objetivo. Sendo assim, conclui-se que a correlação inter-classificadores 

foi o objetivo que apresentou a menor média de acurácia para os dois tipos de comitê. 

Apesar disso, nos comitês heterogêneos, a inter-correlação foi o objetivo que apresentou o 

maior número de aumentos estatisticamente significantes, enquanto nos homogêneos 

ficou atrás da intra-correlação e do multi-objetivo por apenas 2 casos. 

Em relação aos métodos de combinação, os tipos de comitês divergiram em 

relação às médias de acurácia e ao método que obteve o maior número de aumentos 

estatisticamente significantes. Para os comitês heterogêneos, a soma obteve a maior 

quantidade desses aumentos, enquanto a rede neural foi o método de combinação que 

apresentou a maior média de acurácia (em 4 das 5 bases de dados). Já para os comitês 

homogêneos, a rede neural obteve o maior número de aumentos significantes 

estatisticamente. Porém, em relação à média de acurácia, os comitês homogêneos 

apresentaram um equilíbrio maior entres as bases, de modo que a rede neural e o Naive 

obtiveram o melhor desempenho em 2 bases cada. Em ambos os comitês, o DCS-MCB 

foi o método que apresentou o menor número de aumentos com significância estatística. 

Para os comitês homogêneos e heterogêneos, a única base de dados que não 

apresentou melhorias no nível de acurácia, quando utilizada a distribuição de atributos, foi 

a Splice, enquanto a base Proteína foi a mais bem influenciada, apresentando não só o 

maior número de aumentos, assim como o maior número de casos estatisticamente 

significantes. 

4.3. Segunda Fase 
 

  Nesta fase foi utilizado o método de recompensa e punição, em que a seleção 

dos atributos é realizada a partir de dois processos de ordenação. No primeiro, são 

selecionados os atributos mais importantes para cada classe, e no segundo, são aplicados 
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os parâmetros de recompensa e punição, com o objetivo de selecionar atributos 

importantes para uma classe e não muito importantes para as outras. 

  É importante ressaltar que, nessa fase, não existem variados tamanhos de 

comitês de classificadores, pois, como cada classificador é responsável por padrões de 

apenas uma classe, o número de classificadores que formam os comitês é igual ao número 

de classes da base de dados. Dessa forma, os comitês para a base Imagem são formados 

por sete classificadores, para as bases Splice e Gaussian, são três classificadores, e para a 

base Proteína, os comitês são formados por cinco classificadores. O método proposto em 

(Vale, 2009), utilizado nessa fase, não se aplica a problemas com apenas duas classes, 

logo, a base Breast Cancer não fará parte desses experimentos, já que essa possui apenas 

duas classes. 

A Tabela 17 ilustra os resultados da utilização desse método para todas as bases. 

Para cada base (tabelas internas), a tabela está dividida em quatro colunas, onde a 

primeira e a segunda ilustram os valores de comitês heterogêneos sem e com distribuição 

de atributos, respectivamente, enquanto a terceira e quarta colunas ilustram os resultados 

dos comitês homogêneos sem e com distribuição de atributos, respectivamente. A 

primeira linha representa a acurácia e o desvio padrão dos classificadores individuais (IC 

– Individual Classifiers), e o restante representa a acurácia e o desvio padrão dos comitês 

de classificadores, de acordo com o método de combinação indicado. A abordagem de 

seleção de atributos, utilizada nesta Seção, é chamada de seleção de atributos baseada em 

classe, já que o objetivo é selecionar atributos importantes para cada classe.  

 

  Base Imagem 

  NoDist Het Dist Het NoDist Homo Dist Homo 

IC 91,06(5,47) 90,45(5,78) 91,06(5,47) 90,45(5,78) 

DCS_MCB 97,88(2,01) 97,79(2,14) 95,22(2,59) 94,88(2,74) 

NN 97,73(1,64) 97,63(1,85) 94,76(1,95) 94,82(2,16) 

Naive 90,73(3,14) 91,87(5,49) 87,68(3,89) 90,13(4,81) 

Soma 97,69(1,91) 97,65(1,90) 94,60(2,03) 94,46(2,20) 

Voto 97,66(2,04) 97,53(2,01) 94,65(1,97) 94,20(2,11)  

Base Splice 

  NoDist Het Dist Het NoDist Homo Dist Homo 

IC 62,33(26,16) 48,49(26,62) 62,33(26,16) 48,49(26,62) 

DCS_MCB 78,39(15,28) 70,16(22,92) 62,72(16,29) 58,28(21,76) 

NN 72,21(30,37) 63,41(13,38) 28,62(15,31) 27,52(16,27) 

Naive 64,98(37,88) 54,10(45,33) 64,11(34,21) 54,53(43,50) 

Soma 68,56(18,64) 52,67(16,84) 57,65(9,478) 52,70(19,80) 

Voto 71,10(25,18) 56,05(28,56) 58,32(10,24) 54,89(21,95)  
Base Gaussian 

  NoDist Het Dist Het NoDist Homo Dist Homo 

IC 52,66(25,07) 54,37(29,65) 52,66(25,07) 54,37(29,65) 

DCS_MCB 94,00(13,49) 80,26(20,24) 66,00(23,19) 69,53(21,21) 

NN 78,00(41,57) 78,13(31,34) 68,00(36,62) 73,33(21,50) 

Naive 65,33(35,24) 63,73(27,60) 52,66(24,63) 54,20(24,13) 

Soma 74,00(31,34) 66,13(22,59) 57,33(18,37) 56,53(19,54) 

Voto 65,33(30,27) 62,33(27,81) 58,66(20,79) 58,53(23,92)  

Base Proteína 

  NoDist Het Dist Het NoDist Homo Dist Homo 

IC 73,78(6,73) 74,63(5,50) 73,78(6,73) 74,63(5,50) 

DCS_MCB 83,01(6,90) 83,13(6,48) 78,80(7,76) 79,19(7,58) 

NN 75,34(4,56) 74,71(5,57) 73,83(3,14) 73,72(3,31) 

Naive 80,18(4,64) 80,23(5,04) 72,95(6,05) 75,33(3,20) 

Soma 80,75(2,80) 80,40(3,59) 76,16(2,74) 76,41(2,87) 

Voto 80,69(4,12) 80,57(3,86) 76,03(2,56) 76,25(2,83)  
Tabela 17 - Acurácia e desvio padrão para comitês heterogêneos e homogêneos. 
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  Os valores em negrito são aqueles em que houve aumento no desempenho para 

os comitês com distribuição de atributos, comparando com os comitês sem distribuição de 

atributos. Já os valores em negrito e sublinhados são aqueles cujo aumento no 

desempenho foi estatisticamente significante. Por fim, os valores que estão apenas 

sublinhados são aqueles casos onde a queda na acurácia apresentou significância 

estatística. 

A partir da análise desses resultados, percebe-se houve pouca vantagem na 

utilização comitês de classificadores com distribuição de atributos realizada através do 

método de recompensa e punição. Comparando os comitês heterogêneos com distribuição 

de atributos aos que não utilizaram essa distribuição, constatou-se apenas 4 aumentos, 

num total de 20 possibilidades (para as 4 bases de dados, são analisados 5 métodos de 

combinação), sendo 1 para a base Imagem, 2 para a base Proteína, e 1 para a base 

Gaussian. Em relação aos métodos de combinação, 2 destes 4 aumentos foram utilizando 

o Naive, 1 para o DCS-MCB, e o outro para a rede neural. Nenhum destes aumentos no 

nível de acurácia apresentou significância estatística. 

Os comitês homogêneos obtiveram mais aumentos, comparando com os 

heterogêneos, sendo um total de 9 aumentos no nível de acurácia, para os comitês com 

distribuição de atributos em relação aos sem distribuição. Destes, 2 aumentos foram para 

a base Imagem, 3 para a Gaussian, e 4 para a base Proteína. No entanto, apenas 2 casos 

apresentaram significância estatística, 1 para a base Imagem e outro para a base Proteína. 

Em relação aos métodos de combinação, 3 destes 9 aumentos foram utilizando o Naive, 2 

para a rede neural, 2 para o DCS-MCB, 1 para a soma, e 1 para a votação. 

A Tabela 18 ilustra o número de aumentos e diminuções no nível de acurácia, 

assim como os casos que apresentaram significância estatística, para todas as bases, 

considerando comitês heterogêneos e homogêneos. Os valores estão no formato “número 

de casos/número de casos com significância estatística”. 

 

 Heterogêneos Homogêneos 

 Aumentos Diminuições Aumentos Diminuições 

Imagem 1/0 4/0 2/1 3/0 

Splice 0 5/4 0 5/1 

Gaussian 1/0 4/2 3/0 2/0 

Proteína 2/0 3/0 4/1 1/0 

Total 4/0 16/6 9/2 11/1 

Tabela 18 - Aumentos e diminuições para comitês heterogêneos e homogêneos. 
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  Dos métodos de combinação, o DCS-MCB foi o que apresentou o melhor 

desempenho, para todas as bases, com e sem distribuição de atributos. As exceções 

ocorreram nos comitês homogêneos sem distribuição da base Splice, onde o Naive foi o 

que obteve o melhor desempenho, e para os comitês homogêneos da base Gaussian (com 

e sem distribuição), onde a rede neural foi o método que apresentou o melhor 

desempenho. O método de combinação que obteve o pior desempenho, de forma geral, foi 

o Naive, seguido pela rede neural. Em relação às bases de dados individualmente, o 

comportamento se deu da seguinte forma: para a base Imagem, o Naive obteve pior 

desempenho em todos os casos (heterogêneos e homogêneos, com e sem distribuição). Já 

para a base Splice, o pior desempenho foi o da rede neural, que obteve a pior média para 

os comitês homogêneos sem e com distribuição de atributos, enquanto o Naive obteve o 

pior desempenho para os comitês heterogêneos sem distribuição, e a soma, para os 

heterogêneos com distribuição. Para a base Gaussian, o Naive apresentou o pior 

desempenho para os comitês heterogêneos sem distribuição e para os homogêneos com e 

sem distribuição, enquanto a votação obteve o pior desempenho para os comitês 

heterogêneos com distribuição. Em relação à base Proteína, o pior desempenho foi o da 

rede neural, ficando o Naive com o pior desempenho apenas para os comitês homogêneos 

sem distribuição. 

Os comitês de classificadores heterogêneos obtiveram maior média de acurácia 

em relação aos comitês homogêneos, tanto os sem distribuição, como os com distribuição 

de atributos. Para os heterogêneos, os comitês sem distribuição apresentaram melhor 

desempenho, com exceção da base Imagem, onde os comitês que utilizaram distribuição 

de atributos obtiveram maior média de acurácia. Entre os comitês homogêneos, ocorreu o 

inverso: os comitês que utilizaram distribuição de atributos apresentaram o melhor 

desempenho, com exceção da base Splice. 

  A partir dessa análise, é possível dizer que houve pouca vantagem na utilização 

da distribuição de atributos em comitês de classificadores, principalmente para os 

heterogêneos, usando o método de seleção de atributos baseado em clase guiado pelos 

parâmetros de recompensa e punição. Os comitês heterogêneos com distribuição 

apresentaram, no geral, uma queda no nível de acurácia, com exceção apenas para a base 

de Imagem. No entanto, o único aumento observado para essa base não foi considerado 

estatisticamente significante. Os comitês homogêneos, apesar de terem apresentado um 

pequeno aumento na média de acurácia para aqueles que utilizaram distribuição de 
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atributos, com exceção da base Splice, apenas 2 aumentos foram considerados 

estatisticamente significantes, num total de 20. 

4.4. Análise Geral dos Resultados 

  Na primeira fase, onde são avaliados dois critérios baseados em correlação 

(intra-correlação e inter-correlação), através de duas versões do algoritmo genético 

(mono-objetivo e multi-objetivo), foi constatado que houve vantagem na utilização da 

distribuição de atributos baseada nesses critérios, tanto para os comitês homogêneos como 

para os heterogêneos. Em ambos os tipos de comitê, houve um considerável número de 

aumentos com significância estatística nas médias de acurácia nos comitês com 

distribuição de atributos em relação aos sem distribuição de atributos.  

  As Tabelas 19 a 23 ilustram o número médio de atributos por classificador, de 

acordo com o número de classificadores que forma o comitê (3, 6 e 12) e com o objetivo 

utilizado na geração dos subconjuntos (intra-correlação, inter-correlação e multi-

objetivo).        

Imagem – 18 atributos 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores Média 

Intra 7 7 8 7,3 

Inter 7 8 8 7,6 

Multi 6 8 8 7,3 

Média 6,66 7,6 8  

Tabela 19 - Média de atributos por classificador (Imagem). 
 

Breast Cancer – 30 atributos 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores Média 

Intra 8 10 12 10 

Inter 9 12 13 11,3 

Multi 9 11 13 11 

Média 8,6 11 12,6  

Tabela 20 - Média de atributos por classificador (Breast Cancer). 
 

Splice – 60 atributos 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores Média 

Intra 9 16 21 15,33 

Inter 13 18 23 18 

Multi 14 20 25 19,6 

Média 12 14,66 23  

Tabela 21 - Média de atributos por classificador (Splice). 
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Gaussian – 600 atributos 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores Média 

Intra 271 285 291 282,33 

Inter 272 282 292 282 

Multi 282 292 296 290 

Média 275 286,33 293  

Tabela 22 - Média de atributos por classificador (Gaussian). 

 
Proteína – 126 atributos 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores Média 

Intra 48 52 58 52,66 

Inter 49 56 59 54,66 

Multi 51 57 59 55,33 

Média 49,33 55 58,66  

Tabela 23 - Média de atributos por classificador (Proteína). 

 

  A partir da análise desses resultados, é possível perceber que os comitês 

compostos por 12 classificadores, que obtiveram os maiores níveis de acurácia, assim 

como a maior quantidade de aumentos, também apresentaram maior média de atributos 

por classificador, para todas as bases de dados. Isso provavelmente ocorreu pelo fato do 

algoritmo genético ter utilizado o mesmo número de iterações para os três tamanhos de 

comitê. 

  O menor número de atributos, apresentado pelos comitês formados por 3 

classificadores, associado ao pequeno número de classificadores restringiu os espaço 

busca, prejudicando o desempenho desses comitês. Para os comitês heterogêneos, dos 97 

casos, onde a queda da acurácia foi estatisticamente significante, 64 pertencem aos 

comitês com 3 classificadores, o que equivale a 66% dos casos. Para os comitês 

homogêneos, dos 54 casos onde a queda da acurácia obteve significância estatística, 31 

pertencem aos comitês com 3 classificadores, o que equivale a 57% dos casos.   

  Em relação aos objetivos, a intra-correlação foi o mais eficiente, pois este gerou 

os menores subconjuntos, e ainda assim, os comitês gerados por ele apresentaram as 

maiores médias de acurácia para os comitês heterogêneos, e o maior número de aumentos 

nesse nível para ambos os tipos de comitês. O multi-objetivo apresentou os maiores 

subconjuntos, no entanto, seu desempenho foi melhor que o da inter-correlação. Esta 

última apresentou as menores médias tanto para os comitês homogêneos como para os 
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heterogêneos. A partir dessas constatações, podemos concluir que a diversidade interna de 

um classificador foi mais positiva que a diversidade entre os classificadores, pois esta 

deve ter gerado classificadores individuais com baixo desempenho (dilema 

diversidade/acurácia). 

  Os resultados do teste estatístico para os dois tipos de comitê mostraram que a 

melhora no nível de acurácia apresentou certa significância estatística. Nos heterogêneos, 

aproximadamente 40% dos aumentos foram estatisticamente significantes, enquanto nos 

homogêneos esses casos chegaram a 72%. 

  Na segunda fase, em que foi utilizado um método de seleção de atributos 

baseado em classe, aplicando os parâmetros de recompensa e punição, concluiu-se que 

não houve vantagem em utilizar comitês de classificadores com a distribuição de atributos 

baseada nesse método. 

  Os comitês heterogêneos com distribuição apresentaram, no geral, uma queda no 

nível de acurácia, com exceção apenas para a base de Imagem. No entanto, o único 

aumento observado para essa base não foi considerado estatisticamente significante. Os 

comitês homogêneos, apesar de terem apresentado um pequeno aumento na média de 

acurácia para aqueles que utilizaram distribuição de atributos, com exceção da base 

Splice, apenas 2 aumentos foram considerados estatisticamente significantes. 

  A Tabela 24 ilustra a média de atributos por classificador nos subconjuntos 

gerados na segunda fase. É importante ressaltar que, nessa fase, não existem variados 

tamanhos de comitês de classificadores, pois, como cada classificador é responsável por 

padrões de apenas uma classe, o número de classificadores que formam os comitês é igual 

ao número de classes da base de dados. 

 

 Total de atributos Média de atributos 

Imagem (7 classificadores) 18 8 

Splice (3 classificadores) 60 26 

Gaussian (3 classificadores) 600 298 

Proteína (5 classificadores) 126 61 

Tabela 24 - Média de atributos por classificador (Fase 2). 

  

  Nas duas fases, os comitês de classificadores homogêneos se beneficiaram mais 

que os heterogêneos com a utilização da seleção de atributos. Os valores que representam 

esse fato estão ilustradros na Tabela 25. Isso pode ser explicado pelo fato dos comitês 

homogêneos não possuírem ainda nenhum tipo de diversidade entre os classificadores. No 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 68 – 
 
  

  

momento em que foi realizada a distribuição dos atributos, passou a existir diversidade 

entre os classificadores, o que resultou no aumento das médias de acurácia, justificando o 

que foi dito anteriormente sobre não haver vantagem em combinar classificadores 

idênticos. 

 Fase 1 Fase 2 

 Heterogêneos Homogêneos Heterogêneos Homogêneos 

Total 225 (100%) 225 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 

Aumentos 78 (35%) 134 (59%) 4 (20%) 9 (45%) 

Significantes 30 (13%) 97 (43%) 0 2 (10%) 

Tabela 25 - Porcentagem de melhorias nos níveis de acurácia. 

 

A análise geral dos resultados mostra que, quando o algoritmo genético tem 

autonomia (subconjuntos não-disjuntos) para realizar a busca em todo o espaço de 

soluções, ele é capaz de produzir subconjuntos de atributos que geram comitês com bons 

níveis de acurácia. No entanto, o sucesso dessa busca também depende do critério 

utilizado na avaliação da qualidade desses subconjuntos. A base Splice, por exemplo, não 

apresentou melhoria no nível de acurácia, em ambas as fases. Uma explicação possível 

para esse fato é o critério utilizado, a correlação de Pearson, e o fato da base Splice 

possuir apenas atributos categóricos. A correlação é um valor que tenta captar a relação 

linear entre duas variáveis quantitativas. Dessa forma, quando se tem atributos 

categóricos, esse cálculo fica mais complicado. 

4.5. Aspectos de Implementação 

  A principal razão de se utilizar algoritmos genéticos multi-objetivo é o fato de 

eles serem capazes de encontrar várias soluções ótimas de Pareto em uma única execução, 

que é um conjunto de soluções em que nenhuma domina a outra, ou seja, nenhuma é 

melhor que outra em todos os critérios. O algoritmo genético utilizado neste trabalho foi o 

NSGA-II (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II). Ele apresenta uma abordagem 

elitista e menor complexidade computacional que os primeiros algoritmos multi-objetivo 

desenvolvidos, aspecto que foi alvo de diversas críticas (Deb et al., 2002). 

  A implementação do algoritmo genético como extrator de características, para 

posterior realização dos experimentos, foi realizada através da utilização do jMetal 

(Metaheuristic Algorithms in Java), apresentado em (Durillo et al., 2006). O jMetal é um 

framework orientado a objeto, escrito em Java, cujo objetivo é facilitar o desenvolvimento 

de metaheurísticas para solução de problemas de otimização multi-objetivo. Ele oferece 
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um rico conjunto de classes que podem ser utilizadas como base para meteheurísticas 

multi-objetivo. Assim, através da reutilização de código, os algoritmos compartilham os 

mesmos componentes base, como a implementação dos operadores genéticos e dos 

estimadores de densidade. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1. Introdução 

Este capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, cujo objetivo é 

avaliar o comportamento dos algoritmos genéticos quando utilizados como método de 

busca na tarefa de seleção de atributos, em comitês de classificadores homogêneos e 

heterogêneos. Para que essa avaliação seja robusta, os experimentos foram divididos em 

duas fases, cada uma utilizando um método de seleção de atributos, sendo ambos do tipo 

filtro. Na primeira fase, foram aplicadas duas abordagens de algoritmos genéticos, mono-

objetivo e multi-objetivo, utilizando critérios baseados na correlação de Pearson entre os 

atributos para selecionar subconjuntos de atributos que otimizem a diversidade interna 

dos classificadores e a diversidade entre os classificadores. Na segunda fase, foi aplicado 

um método de seleção de atributos baseado em classe, e que utiliza os parâmetros de 

recompensa e punição, método proposto em (Vale, 2009). 

5.2. Considerações Finais 

A partir dos primeiros resultados, obtidos em (Silva et al., 2009), foi possível 

perceber que o uso de seleção de atributos foi positivo para a acurácia dos comitês de 

classificadores apenas quando foram utilizados subconjuntos de atributos não-disjuntos. 

Portanto, esse trabalho utilizou apenas essa abordagem, e não mais a abordagem de 

subconjuntos de atributos disjuntos. Isso significa que é importante que os classificadores 

individuais trabalhem com diferentes atributos, porém, eles não podem ser completamente 

diferentes, pois assim produzem classificadores com baixo desempenho, e, a combinação 

de classificadores diversos, mas pouco precisos, produzem comitês com performance não 

satisfatória. 

Na primeira fase, a seleção de atributos em comitês de classificadores 

homogêneos e heterogêneos foi guiada por dois diferentes critérios: correlação intra-

classificadores e correlação inter-classificadores. Também foi utilizada uma versão multi-

objetivo do algoritmo genético, onde os dois critérios foram usados conjuntamente, com o 

objetivo de encontrar um conjunto de soluções ótimas, chamadas de soluções ótimas de 

Pareto, que fossem tão boas para a intra-correlação como para a inter-correlação. A 

análise dos resultados dessa fase mostrou que o uso da seleção de atributos através do 

algoritmo genético, com as características descritas acima, foi positivo para ambos os 
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tipos de comitês de classificadores. No entanto, essa distribuição foi ainda mais vantajosa 

para os comitês homogêneos, pois estes apresentaram um maior número de aumentos no 

nível de acurácia, assim como maior número de casos com significância estatística.  

Os comitês com distribuição de atributos, tanto heterogêneos como homogêneos, 

compostos por 12 classificadores foram os que apresentaram o maior número de 

aumentos no nível de acurácia, assim como as maiores médias. De forma contrária, os 

comitês compostos por 3 classificadores apresentaram as menores médias, e não foi 

registrado nenhum aumento na média de acurácia para esses comitês utilizando 

distribuição de atributos, em relação aos que não utilizaram. Isso porque, além do 

pequeno número de classificadores individuais, estes também apresentaram os menores 

subconjuntos de atributos, havendo uma combinação de classificadores diversos, mas 

pouco precisos, o que produziu comitês com baixo desempenho. 

Em relação aos objetivos, a inter-correlação obteve o pior desempenho para 

ambos os tipos de comitês. A intra-correlação produziu comitês com os melhores 

desempenhos para os comitês de classificadores heterogêneos, enquanto para os 

homogêneos, foi a versão multi-objetivo que gerou os comitês com as maiores médias de 

acurácia. A partir dessas constatações, pode-se concluir que o desempenho dos comitês 

gerados não depende apenas da abordagem do algoritmo genético, mas também dos 

objetivos utilizados e da relação que existe entre eles. Nesse caso, percebe-se que a 

diversidade interna de um classificador foi mais importante que a diversidade entre 

classificadores. 

  Na segunda fase, foi utilizada uma seleção de atributos baseada em classe, 

utilizando o método de recompensa e punição, onde os atributos passam por dois 

processos de ordenação. No primeiro, são selecionados os atributos mais importantes para 

cada classe, e no segundo, são aplicados os parâmetros de recompensa e punição, com o 

objetivo de selecionar atributos importantes para uma classe e não muito importantes para 

as outras. A análise dos resultados mostrou que houve pouca vantagem em utilizar 

comitês de classificadores com a distribuição de atributos, realizada através do método de 

recompensa e punição. Os comitês heterogêneos com distribuição apresentaram, no geral, 

uma queda no nível de acurácia, com exceção apenas para a base de Imagem. No entanto, 

o único aumento observado para essa base não foi considerado estatisticamente 

significante. Os comitês homogêneos, apesar de terem apresentado um pequeno aumento 

na média de acurácia para aqueles que utilizaram distribuição de atributos, com exceção 

da base Splice, apenas 2 aumentos foram considerados estatisticamente significantes. 
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5.3. Conclusão 

  A análise dos resultados mostra que a geração de classificadores diversos através 

da distribuição de atributos não garante o bom desempenho dos comitês. Esse 

desempenho também depende do critério utilizado na geração dos subconjuntos de 

atributos. Nesse trabalho foi utilizado algoritmo genético como estratégia de busca, 

guiado por duas diferentes abordagens de seleção de atributos.  

  A primeira abordagem, baseada na correlação entre os atributos, influenciou 

positivamente o desempenho dos comitês de classificadores, principalmente para os 

comitês homogêneos. Das cinco bases de dados utilizadas, apenas a Splice não apresentou 

melhoras nos níveis de acurácia. 

  A segunda abordagem utilizou um método de seleção de atributos baseado em 

classe, dessa forma o critério utilizado foi a correlação entre os atributos e as classes, de 

modo que fossem selecionados atributos importantes para uma classe e não muito 

importantes para as outras. No entanto, a distribuição de atributos gerada a partir desse 

método não foi benéfica para a acurácia dos comitês de classificadores. No geral, houve 

queda no nível de acurácia para os comitês heterogêneos que utilizaram seleção de 

atributos. Para os homogêneos, houve um pequeno aumento na média de acurácia, no 

entanto, o número de aumentos estatisticamente significantes foi muito baixo. 

  Nas duas fases, os comitês de classificadores homogêneos se beneficiaram mais 

que os heterogêneos com a utilização da seleção de atributos.  Isso pode ser explicado 

pelo fato dos comitês homogêneos não possuírem ainda nenhum tipo de diversidade entre 

os classificadores. No momento em que foi realizada a distribuição dos atributos, passou a 

existir diversidade entre os classificadores, o que resultou no aumento das médias de 

acurácia, justificando o que foi dito anteriormente sobre não haver vantagem em combinar 

classificadores idênticos. 

  Uma parte dos resultados gerados para essa dissertação foi publicada em dois 

artigos: (Silva et al., 2009) no IJCNN 2009 (International Joint Conference on Neural 

Networks), e (Santana et al., 2010) no CEC 2010 (Congress on Evolutionary Computing). 

 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 73 – 
 
  

  

REFERÊNCIAS 
 

(Abreu, 2006) Abreu, M. C. C. "Analisando o desempenho do ClassAge: UmSistema 

Multiagentes paraClassificação de Padrões". Dissertação de Mestrado, UFRN, 

DIMAp, Natal, 2006. 

(Alpaydin, 2004) Alpaydin, E. “Introduction to Machine Learning”. The MIT Press, 

Massachusetts, 2004. 

(Asuncion & Newman, 2007) Asuncion, A., Newman, D. J. UCI Machine Learning 

Repository (http://www.ics.uci.edu/~mlearn/MLRepository.html). Irvine, CA: 

University of California, School of Information and Computer Science, 2007. 

(Bishop, 2006) Bishop, C. M. “Pattern Recognition and Machine Learning”. Springer, 

NY, 2006. 

(Blake & Merz, 1998) Blake, C., L., Merz, C. J. UCI Repository of Machine Learning  

 Databases (http:\\www.ics.uci.edu\~mlearn\MLRepository.html). Irvine, CA: 

University of California, School of Information and Computer Science, 1998. 

(Braga et al., 2000) Braga, A. P., Carvalho, A. C. P. L. F., Ludemir, T. B. “Redes 

Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações”. Livros Técnicos e Científicos (LTC), Rio 

de Janeiro, 2000. 

(Breiman, 1996) Breiman, L. “Bagging Predictors”. Machine Learning, 26 (2), p. 123–

140, 1996. 

(Brown et al., 2005) Brown, G., Wyatt, J., Harris, R., Yao, X. “Diversity Creation 

Methods: A Survey and Categorisation”. Journal of Information Fusion (Special 

issue on Diversity in Multiple Classifier Systems), 6 (1), p. 5-20, University of 

Birmingham, UK, 2005. 

(Brown, 2009) Brown, G. “An Information Theoretic Perspective on Multiple Classifier 

Systems”. In: J. Kittler and F. Roli, Multiple Classifier Systems, Lecture Notes in 

Computer Science (LNCS 5519), p. 344-353, Springer Berlim, 2009. 

(Cantú-Paz, 2004) Cantú-Paz, E. “Feature Subset Selection, Class Separability, and 

Genetic Algorithms”. In: Genetic and Evolutionary Computation Conference 

(GECCO), p. 959-970, 2004. 

(Canuto, 2001) Canuto, A. M. P. "Combining Neural Networks and Fuzzy Logic for 

Applications in Character Recognition", PhD Thesis, University of Kent, 2001. 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 74 – 
 
  

  

(Canuto et al., 2005) Canuto, A. M. P.,  Oliveira, L. M.,  Xavier Jr., J. C., Santos, A. M., 

Abreu, M. C. C. “Performance and Diversity Evaluation in Hybrid and Non-Hybrid 

Structures of Ensembles”. In: 5th International Conference on Hybrid Intelligent 

Systems (HIS 2005), p. 285-290, 2005. 

(Canuto & Santos, 2009) Canuto, A. M. P., Santos, A. M. “Ensembles of ARTMAP-

Based Neural Networks: An Experimental Study”. In: Applied Intelligence, 2009.  

(Chandra & Yao, 2004) Chandra, A., Yao, X. “DIVACE: Diverse and Accurate 

Ensemble Learning Algorithm”. In: Intelligent Data Engineering and Automated 

Learning, 3177, p. 619-625, Springer Berlin, 2004. 

(Chandra & Yao, 2006) Chandra, A., Yao, X. “Evolving Hybrid Ensembles of Learning 

Machines for Better Generalization”. Neurocomputing, 69 (7-9), p. 686-700, 2006. 

(Chen & Yao, 2006) Chen, H., Yao, X. “Evolutionary Multiobjective Ensemble 

Learning Based on Bayesian Feature Selection”. In: IEEE Congress on 

Evolutionary Computation, p. 267-274, Vancouver, 2006. 

(Deb et al., 2002) Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A., Meyarivan, T. “A Fast and Elitist 

Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II”. IEEE Transactions on Evolutionary 

Computation (TEC), 6(2), p.182-197, 2002. 

(Demsar, 2006) Demsar, J. “Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data 

Sets”, Journal of Machine Learning Research, 7, p. 1-30, 2006. 

(Dietterich, 2000a) Dietterich, T. G. “An Experimental Comparison of Three Methods 

for Constructing Ensembles of Decision Trees: Bagging, Boosting and 

Randomization”. Machine Learning, 40 (2), p. 139–157, 2000. 

(Dietterich, 2000b) Dietterich, T. G. "Ensemble Methods in Machine Learning". In: J. 

Kittler and F. Roli, Multiple Classifier Systems, Lecture Notes in Computer 

Science (LNCS 1857), p. 1–15, Springer Verlag, New York, 2000. 

(Duda et al., 2001) Duda, R. O., Hart, P. E., Stork, D. G. “Pattern Classification”. John 

Wiley & Sons, NY, Second Edition, 2001. 

(Durillo et al., 2006) Durillo, J. J., Nebro, A. J,.  Luna, F., Dorronsoro, B., Alba, E. 

“jMetal: a Java Framework for Developing Multi-Objective Optimization 

Metaheuristics”. Technical Report: ITI-2006-10, Departamento de Lenguajes y 

Ciencias de la Computación, University of Málaga, 2006. 

(Freund & Schapire, 1999) Freund, Y., Schapire, R. E. "A Short Introduction to 

Boosting". Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence, 14 (5), p. 771-

780, 1999. 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 75 – 
 
  

  

(Giacinto et al., 2000) Giacinto, G., Roli, F., Fumera, G. “Selection of Classifiers Based 

on Multiple Classifier Behaviour”. In: Joint IAPR International Workshops SSPR 

2000 and SPR (SSPR/SPR), p. 87-93, Spain, 2000. 

(Guerra-Salcedo & Whitley, 1999) Guerra-Salcedo, C., Whitley, D. “Genetic Approach 

to Feature Selection for Ensemble Creation”. In: Proceedings of Genetic and 

Evolutionary Computation Conference, p. 236-243, 1999. 

(Guo & Murphey, 2000) Guo, H., Murphey, Y. L. "Automatic Feature Selection - A 

Hybrid Statistical Approach". In: 15th International Conference on Pattern 

Recognition (ICPR), 2, p. 2382-2385, 2000. 

(Haupt & Haupt, 2004) Haupt, R. L., Haupt, S. E. “Practical Genetic Algorithms”. 

Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, 2004. 

(Hsu et al., 2008) Hsu, H., Hsieh, C., Lu, M. "A Hybrid Feature Selection Mechanism". 

In: 8th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, 2, 

p. 271-276, 2008. 

(Ishibuchi & Nakashima, 2000) Ishibuchi, H., Nakashima, T. “Multi-objective Pattern 

and Feature Selection by a Genetic Algorithm”. In: Proceedings of Conference on 

Genetic Evolutionary Computation, p. 1069-1076, Las Vegas, 2000. 

 (Jiang et al., 2008) Jiang, B., Ding, X., Ma, L., He, Y., Wang, T., Xie, W. "A Hybrid 

Feature Selection Algorithm: Combination of Symmetrical Uncertainty and Genetic 

Algorithms". In: 2nd International Symposium on Optimization and Systems 

Biology (OSB), p. 152–157, China, 2008. 

(Jolliffe, 2002) Jolliffe, I. T. "Principal Component Analysis". Springer Series in 

Statistics, Second Edition, 2002. 

(Ko et al., 2006) Ko, A. H.-R., Sabourin, R., Britto Jr, A. S. “Combining Diversity and 

Classification Accuracy for Ensemble Selection in Random Subspaces”. In: 

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), p. 2144-2151, 2006. 

(Ko et al., 2008) Ko, A. H.-R., Sabourin, R., Britto Jr, A. S. “From Dynamic Classifier 

Selection to Dynamic Ensemble Selection”. Pattern Recognition, 41 (5), p. 1718-

1731, 2008. 

(Kuncheva, 2004) Kuncheva, L. I. “Combing Pattern Classifiers”. John Wiley & Sons, 

New Jersey, 2004. 

(Kuncheva & Whitaker, 2003) Kuncheva, L. I., Whitaker, C. J. “Measures of Diversity 

in Classifier Ensembles and their Relationship with the Ensemble Accuracy”. 

Machine Learning, 51 (2), p. 181-207, 2003. 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 76 – 
 
  

  

(Luger & Stubblefield, 1998) Luger, G. F., Stubblefield, W. A. “Artificial Intelligence – 

Structures and Strategies for Complex Problem Solving”. Addison Wesley 

Longman, Inc, Third Edition, Massachusetts, 1998. 

 

(Michie et al., 1994) Michie, D., Spiegelhalter, D. J., Taylor, C. C. “Introduction”, In 

“Machine Learning, Neural and Statistical Classification”. D. Michie, D. J. 

Spiegelhalter, C. C. Taylor (Ed.), Capítulo 1, 1994. 

(Minaei-Bidgoli et al., 2004) Minaei-Bidgoli, B., Kortemeyer, G., Punch, W. F. 

“Optimizing Classification Ensembles via a Genetic Algorithm for a Web-Based 

Educational System”. In: International Workshops on Syntactical and Structural 

Pattern Recognition (SSPR) and Statistical Pattern Recognition (SPR), p. 397-406, 

Lisbon, 2004. 

(Mitchell, 1997) Mitchell, T. M. “Machine Learning”. McGraw-Hill, 1997. 

(Monard & Baranauskas, 2003a) Monard, M. C., Baranauskas, J. A. “Conceitos sobre 

Aprendizado de Máquina”, Em “Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações”. 

Solange Oliveira Rezende (Ed.), Ed. Manole, Capítulo 4, 2003. 

(Monard & Baranauskas, 2003b) Monard, M. C., Baranauskas, J. A. “Indução de Regras 

e Árvores de Decisão”, Em “Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações”. 

Solange Oliveira Rezende (Ed.), Ed. Manole, Capítulo 5, 2003. 

(Monti et al., 2003) Monti, S., Tamayo, P., Mesirov, J., Golub, T. “Consensus 

Clustering: A Resampling-Based Method For Class Discovery And Visualization 

Of Gene Expression Microarray Data”. In: Journal Machine Learning, p. 91–118, 

2003. 

(Nojima & Ishibuchi, 2006) Nojima, Y., Ishibuchi, H. "Designing Fuzzy Ensemble 

Classifiers by Evolutionary Multiobjective Optimization with an Entropy-Based 

Diversity Criterion". In: Sixth International Conference on Hybrid Intelligent 

Systems (HIS), p. 59-62, 2006. 

(Oliveira, 2008) Oliveira, D. F. “Dilema da Diversidade-Acurácia: Um Estudo Empírico 

no Contexto de Multiclassificadores”. Dissertação de Mestrado, UFRN, DIMAp, 

Natal, 2008. 

(Oliveira et al., 2006) Oliveira, L. S., Morita, M., Sabourin, R. “Feature Selection for 

Ensembles Using the Multi-Objective Optimization Approach”. Studies in 

Computational Intelligence (SCI), 16, p. 49-74. Springer Berlin, 2006. 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 77 – 
 
  

  

(Oliveira et al., 2009) Oliveira, D., Canuto, A. M. P., Souto, M. C. P. de . “The 

Diversity/Accuracy Dilemma: An Empirical Analysis in the Context of 

Heterogeneous Ensembles”. In: IEEE Congress on Evolutionary Computation 

(CEC), p. 939-946, Trondheim, 2009. 

(Pearson, 1901) Pearson, K. “On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in 

Space”. In: Philosophical Magazine, 2, p. 559-572, 1901. 

(Pei et al., 1998) Pei, M., Goodman, E. D., Punch, W. F. "Feature Extraction Using 

Genetic Algorithms". In: Proceedings of the International Symposium on Intelligent 

Data Engineering and Learning (IDEAL), p. 371-384, Hong Kong, 1998. 

(Santana, 2008) Santana, L. E. A. “Uma Análise Comparativa Entre Sistemas De 

Combinação de Classificadores com Distribuição Vertical dos Dados”. Dissertação 

de Mestrado, UFRN, DIMAp, Natal, 2008. 

(Santana et al., 2009) Santana, L. E. A., Silva, L. M. M., Canuto, A. M. P. "Feature 

Selection in Heterogeneous Structure of Ensembles: A Genetic Algorithm 

Approach". In: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), p. 

2784-2791, Atlanta, 2009. 

(Santana et al., 2010) Santana, L. E. A., Silva, L. M. M., Canuto, A. M. P., Pintro, F., 

Vale, K. M. O. “A Comparative Analysis of Genetic Algorithm and Ant Colony 

Optimization to Select Attributes for an Heterogeneous Ensemble of Classifiers”. 

In: IEEE Congress on Evolutionary Computing (CEC), p. 71-78, Barcelona, 2010. 

(Santos, 2008) Santos, A. M. “Uma Análise da Aplicação do Modelo de Rede Neural 

RePART em Comitês de Classificadores”. Dissertação de Mestrado, UFRN, 

DIMAp, Natal, 2008. 

(Santos et al., 2006) Santos, E. M., Sabourin, R., Maupin, P. “Single and Multi-

Objective Genetic Algorithms for the Selection of Ensemble of Classifiers”. In: 

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), p. 3070-3077, 

Vancouver, 2006. 

(Santos et al., 2007) Santos, E. M., Sabourin, R., Maupin, P. “Ambiguity-Guided 

Dynamic Selection of Ensemble of Classifiers”. In: 10th International Conference 

on Information Fusion, p. 1-8, Quebec, 2007. 

(Sivanandam & Deepa, 2008) Sinavandam, S. N., Deepa, S. N. "Introduction to Genetic 

Algorithms". Springer, 2008. 

(Shazzad & Park, 2005) Shazzad, K. M., Park, J. S. “Optimization of Intrusion 

Detection through Fast Hybrid Feature Selection”. 6th International Conference on 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 78 – 
 
  

  

Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT), p. 

264-267, 2005. 

(Tan et al., 2003) Tan, A. C., Gilbert, D., Deville, Y. “Multi-class protein fold 

classification using a new ensemble machine learning approach”. In: Genome 

Informatics, Wiley, 14, p. 206-217, 2003. 

(Tsymbal et al., 2003) Tsymbal, A., Pechenizkiy, M., Cunningham, P. “Diversity in 

Ensemble Feature Selection”. Technical Report TCD-CS-2003-44, Computer 

Science Department Trinity College Dublin, Dublin, Ireland, 2003. 

(Vale, 2009) Vale, K. M. O. "Uma Análise de Métodos de Distribuição de Atributos em 

Comitês de Classificadores". Dissertação de Mestrado, UFRN, DIMAp, Natal, 

2009. 

(Vale et al, 2010) Vale, K. M. O., Feitosa Neto, A, Canuto, A. M. P. “Using a 

Reinforcement-based Feature Selection Method in Classifier Ensemble”. In: 

International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS). IEEE proceedings 

do HIS - Aceito para publicacao, Atlanta, 2010. 

(Witten & Frank, 2005) Witten, I. H., Frank, E. "Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques". Elsevier, Second Edition, San Francisco, 2005. 

(Windeatt, 2006) Windeatt, T. “Accuracy/Diversity and Ensemble MLP Classifier 

Design”. In: IEEE Transactions on Neural Networks, 17 (5), p. 1194-1211, 2006. 

(Yang & Honavar, 1998) Yang, J., Honavar, V. “Feature Subset Selection Using a 

Genetic Algorithm”. In: IEEE Intelligent Systems and their Applications, 13 (2), p. 

44-49, 1998. 

(Zhuo et al., 2008) Zhuo, L., Zheng, J., Li, X., Wang, F., Ai, B., Qian, J. "A Genetic 

Algorithm Based Wrapper Feature Selection Method For Classification Of 

Hyperspectral Images Using Support Vector Machine". In: Geoinformatics and 

Joint Conference on GIS and Built Environment: Classification of Remote Sensing 

Images. Proceedings of the SPIE, Vol. 7147, p. 71471J-71471J-9, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



Seleção de Atributos em Comitês de Classificadores Utilizando Algoritmos Genéticos - 79 – 
 
  

  

ANEXO A – MÉDIAS DE ACURÁCIA DOS COMITÊS DE 
CLASSIFICADORES 
 

PRIMEIRA FASE – HETEROGÊNEOS 

 

Base Imagem 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 97,07 96,75 96,08 

Intra 94,66 96,18 96,77 

Inter 93,45 96,44 96,65 

Multi 92,92 96,32 96,46 

Tabela 26 - Médias de acurácia para a base Imagem (Heterogêneos). 

 

Base Breast Cancer 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 95,77 95,51 95,99 

Intra 94,10 95,58 96,17 

Inter 92,17 95,66 95,67 

Multi 93,69 95,65 96,08 

Tabela 27 - Médias de acurácia para a base Breast Cancer (Heterogêneos). 

 
Base Splice 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 74,68 73,12 73,51 

Intra 60,54 62,10 65,85 

Inter 61,60 65,37 68,80 

Multi 60,24 63,64 67,99 

Tabela 28 - Médias de acurácia para a base Splice (Heterogêneos). 
 

Base Gaussian 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 81,20 71,73 74,13 

Intra 68,65 73,36 76,19 

Inter 66,14 70,13 74,29 

Multi 68,75 72,96 74,93 

Tabela 29 - Médias de acurácia para a base Gaussian (Heterogêneos). 
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Base Proteína 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 80,48 80,63 81,55 

Intra 79,58 81,59 82,64 

Inter 79,46 81,83 82,73 

Multi 79,42 81,55 83,00 

Tabela 30 - Médias de acurácia para a base Gaussian (Heterogêneos). 
 
 
PRIMEIRA FASE – HOMOGÊNEOS 
 

Base Imagem 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 93,12 93,26 93,37 

Intra 91,80 93,45 94,26 

Inter 90,99 93,39 94,27 

Multi 90,53 93,43 93,91 

Tabela 31 - Médias de acurácia para a base Imagem (Homogêneos). 

 

Base Breast Cancer 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 87,38 88,80 90,45 

Intra 93,84 95,10 94,91 

Inter 91,86 94,78 95,07 

Multi 93,47 95,09 95,30 

Tabela 32 - Médias de acurácia para a base Breast Cancer (Homogêneos). 
 

Base Splice 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 55,57 55,41 53,48 

Intra 42,92 45,09 46,07 

Inter 42,85 44,11 44,76 

Multi 44,34 46,89 48,53 

Tabela 33 - Médias de acurácia para a base Splice (Homogêneos). 
 

Base Gaussian 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 55,59 58,93 55,73 

Intra 61,02 65,15 64,54 

Inter 60,66 62,22 64,23 

Multi 61,70 63,38 64,59 

Tabela 34 - Médias de acurácia para a base Gaussian (Homogêneos). 
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Base Proteína 

 3 classificadores 6 classificadores 12 classificadores 

No Dist 76,28 75,84 75,56 

Intra 77,59 79,80 80,44 

Inter 77,99 79,87 80,73 

Multi 77,69 79,72 80,74 

Tabela 35 - Médias de acurácia para a base Proteína (Homogêneos). 
 
 
SEGUNDA FASE 
 

 NoDist Het Dist Het NoDist Homo Dist Homo 
Imagem 96,33 96,49 93,38 93,69 
Splice 71,04 59,27 54,28 49,58 
Gaussian 75,33 70,11 60,53 62,42 
Proteína 79,99 79,80 75,55 76,18 

Tabela 36 - Médias de acurácia para a segunda fase 


