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RESUMO 

 
Ao longo dos últimos anos, as técnicas computacionais aplicadas ao aprendizado 

de máquina têm sido divididas ou categorizadas quanto ao grau de supervisão presente 
nos conjuntos de treinamentos e quanto ao número de rótulos presente no atributo 
classe. Dentro dessas divisões, encontramos o aprendizado semissupervisionado, técnica 
que trabalha muito bem quando nem todos os rótulos dos exemplos do conjunto de 
treinamento são conhecidos. Por outro lado, a classificação multirrótulo, também está 
presente nessas categorias e propõe classificar exemplos quando estes estão associados 
a um ou mais rótulos. A combinação dessas técnicas de aprendizado gera a classificação 
multirrótulo semissupervisionado. Ainda nesse contexto, existem vertentes que 
trabalham com o aprendizado semissupervisionado para dados de visão única e 
aprendizado semissupervisionado para dados de visão múltipla. Os algoritmos de 
aprendizado semissupervisionado para dados de visão múltipla tem como ideia básica a 
exploração da discordância entre as predições dos diferentes classificadores, sendo este 
um assunto pouco abordado em pesquisas. Nesse sentido, esse trabalho propõe novos 
métodos para classificação multirrótulo semissupervisionado em uma abordagem para 
dados de visão múltipla, mostra os resultados de alguns experimentos realizados com 
esses novos métodos e compara alguns desses resultados com resultados de 
experimentos utilizando métodos já existentes. 

 
Palavras-chave: classificação multirrótulo; aprendizado semissupervisionado; 

multivisão de dados. 
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ABSTRACT 
 

In the the last years, the computational techniques used for machine learning 
have been divided or categorized according to the degree of supervision that exists in 
these training’s set and according on the number of labels in this class attribute. Within 
these divisions, we find the semi-supervised learning, a technique that works well when 
nor all labels examples of the training set are known. In the other hand, the multi-label 
classification also is present in these categories and it proposes to classify examples 
when they are associated with one or more labels. The combination of these learning 
techniques generates the classification semi-supervised multi-label. Also in this context, 
there are sides that work with the semi-supervised learning for single vision and semi-
supervised learning data for multiple viewing data. The semi-supervised learning 
algorithms for multiple viewing data has the basic idea of the exploitation of 
disagreements between the predictions of different classifiers, which is a subject rarely 
addressed in research. Thus, this work proposes the use of semi-supervised learning for 
multi-label classification using an approach with multiple viewing data, showing the 
results of some experiments and comparing some results of experiments using the new 
methods with the results of experiments using existing methods. 

 

Keywords: multi-label classification; semi-supervised leaning; multi-view 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

“Máquinas podem pensar?”. Esse é o questionamento feito por Turing (1950), 

no artigo “The Imitation Game”. Esse artigo propõe um jogo que testa a capacidade de 

uma máquina exibir o mesmo comportamento de um ser humano. Desde então, percebe-

se que, ao longo dos séculos, a humanidade tenta modelar o comportamento humano em 

máquinas e que este está inteiramente ligado ao processo de aprendizado.  

Resende (2005) define aprendizado de máquina como uma área da Inteligência 

Artificial (IA), cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o 

aprendizado, bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de 

forma automática.  

Diante disso, ao longo dos anos, muitas técnicas computacionais foram 

desenvolvidas e se fez necessário a divisão dos estudos de técnicas de aprendizado de 

máquina em categorias. 

Mitchell (1997) mostrou que o aprendizado de máquina poderia ser dividido de 

acordo com o grau de supervisão presente no conjunto de treinamento. Nesse caso, o 

aprendizado de máquina pode ser categorizado como aprendizado supervisionado, 

aprendizado semissupervisionado ou aprendizado não supervisionado.  

No aprendizado supervisionado, os rótulos dos exemplos do conjunto de 

treinamento são todos conhecidos, sendo o objetivo induzir um classificador para gerar 

conhecimento. Já no aprendizado não supervisionado, no qual, os rótulos dos exemplos 

do conjunto de treinamento não são conhecidos, o objetivo é realizar agrupamentos dos 

exemplos para induzir algum conhecimento. Existem ainda alguns casos em que o 

conjunto de treinamento pode ser formado por exemplos rotulados e exemplos não 

rotulados. Para esse último caso é utilizado o aprendizado semissupervisionado. 
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Ainda no aprendizado semissupervisionado, Muslea (2002) explica que os 

algoritmos dessa categoria podem ser subdivididos em outras duas subcategorias, são 

elas: aprendizado semissupervisionado para dados de visão única (DVU) e aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão múltipla (DVM). A característica principal, 

inicialmente, nos algoritmos para DVU é à utilização de apenas uma única descrição 

para resolução de um problema, já nos algoritmos de DVM é a utilização de duas ou 

mais descrições para o problema. 

Outra vertente divide os problemas de classificação do aprendizado de máquina 

quanto ao número de rótulos presentes em uma classe para um exemplo. Quando os 

atributos dos dados de cada instância estão associados apenas a um único rótulo, trata-se 

de uma classificação monorrótulo. Mas, quando os atributos para cada instância estão 

associados a mais de um rótulo, trata-se de uma classificação mutirrótulo. 

Por se tratar de uma pequena parcela dos trabalhos publicados na área de 

aprendizado de máquina quanto à categorização do número de rótulos, a classificação 

multirrótulo tem ganhado destaque nas pesquisas mais recentes, podendo ser combinada 

ao aprendizado semissupervisionado. A utilização dessa combinação foi motivada pela 

dificuldade da rotulação manual de exemplos na grande maioria das aplicações, o que 

dificulta a utilização do aprendizado supervisionado, e pelo fato do aprendizado 

semissupervisionado trabalhar muito bem quando são poucos os exemplos rotulados. 

Nesse contexto, onde ainda há muito que ser explorado na classificação 

multirrótulo atrelada às vantagens de se utilizar o aprendizado semissupervisionado, é 

que este trabalho se propõe a estudar a classificação multirrótulo combinados ao 

aprendizado semissupervisionado em uma abordagem com dados de visão múltipla. 

 

1.1.Motivação 

Diante da crescente tendência das pesquisas quanto a sua utilização, percebe-se 

que ainda há muito que ser explorado quando se trata de classificação multirrótulo. 

Somado a isso, o aprendizado semissupervisionado tem tomado papel de destaque 

quando se trata de classificação, por se tratar do método que está tendo melhores 

resultados quando o conjunto de exemplos de treinamento possui poucos exemplos 
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rotulados (Sanches, 2003). Essa combinação tem trazido bastantes resultados favoráveis 

em trabalhos recentemente publicados.  

Ainda dentro desse contexto, existem vertentes que trabalham com o 

aprendizado semissupervisionado para dados de visão única e aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão múltipla. Os algoritmos de aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão múltipla tem como ideia básica a exploração 

da discordância entre as predições dos diferentes classificadores.  Todas as pesquisas 

encontradas que utilizam classificação multirrótulo com aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão múltipla exploram a discordância das 

predições utilizando apenas uma descrição e múltiplos classificadores. Diante desse 

fato, como não foram encontradas pesquisas que exploram a discordância das predições 

utilizando múltiplas descrições e múltiplos classificadores, esse passou a ser o foco 

desse trabalho.  

 

1.2.Objetivo  

O objetivo desse trabalho é verificar a eficácia de métodos de classificação 

multirrótulo combinados ao aprendizado semissupervisionado que utilizam abordagens 

com multivisão de dados e que exploram a discordância das predições utilizando 

múltiplas descrições e múltiplos classificadores, adaptando métodos já existentes de 

classificação multirrótulo combinados ao aprendizado semissupervisionado e 

comparando com os métodos já existentes para essa abordagem. 

 

1.3.Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: No Capítulo 1 é apresentado 

a introdução do trabalho, com os objetivos e motivações para realização do mesmo; o 

Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica para o desenvolvimento do trabalho, se 

aprofundando principalmente nas abordagens específicas utilizadas; o Capítulo 3 

apresenta os trabalhos relacionados sobre as abordagens utilizadas neste trabalho; No 

Capítulo 4 são apresentas os modelos e algoritmos propostos nesse trabalho; No 

Capítulo 5 é mostrado a metodologia dos experimentos, com todas as configurações e 
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processos que foram realizados durante os experimentos. O Capítulo 6 mostra os 

resultados e análises obtidas a partir dos experimentos e por fim, o Capítulo 7 apresenta 

as conclusões e trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O britânico Alan Turing, em 1950, publicou um artigo no qual faz o seguinte 

questionamento: “Máquinas podem pensar?”. Nesse artigo Turing (1950) propõe um 

jogo, chamado de “The Imitation Game”, que testa a capacidade de uma máquina exibir 

o mesmo comportamento de um ser humano. 

O autor em (Roger, 2015) define o processo de aprendizagem como o processo 

pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores são 

adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio 

e observação.  

Nesse contexto, percebemos que, ao longo dos séculos, a humanidade tenta 

modelar o comportamento humano em máquinas e que este está inteiramente ligado ao 

processo de aprendizado.  

 

2.1. Aprendizado de Máquina 

Modelar o aprendizado humano em uma máquina não é uma tarefa trivial. Nessa 

linha, os seres humanos vêm tentando aplicar o processo de aprendizagem na 

computação, mais precisamente na computação aplicada a sistemas artificiais na área de 

inteligência artificial. Bishop (2007) define o aprendizado de máquina como a área da 

inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais 

sobre o processo de aprendizado.  

Rezende (2005) descreve alguns conceitos básicos da literatura na área de 

aprendizado de máquina, são eles: 

Exemplo: é um vetor de valores de atributos. Pode ser chamado de instância, caso, 

registro ou dado na literatura. Um exemplo descreve o objeto de interesse. Em dados 
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biométricos de reconhecimento de assinatura, um exemplo seria o conjunto de dados de 

uma assinatura de uma pessoa.   

Atributo: é uma característica ou aspecto de um exemplo. Pode ser do tipo nominal, 

quando não existe uma ordem entre os valores ou contínuo, quando existe uma ordem 

linear nos valores. Exemplo: estação do ano (para nominal) e temperatura (para 

contínuo). 

Rótulo: é um atributo especial que define o fenômeno de interesse. Pode ser chamado 

de classe. 

Computacionalmente, a aquisição de conhecimento automático ou aprendizado 

de máquina pode ser realizado por algoritmos de aprendizado que induzem regras a 

partir de exemplos do domínio. A Figura 1.  representa o processo de aquisição de 

conhecimento automático. 

 

 

Figura 1. Processo de aquisição de conhecimento automático.  

 

Os exemplos utilizados pelos algoritmos no processo de aprendizado podem ser 

divididos em conjunto de treinamento, conjunto de teste e conjunto de validação. Metz 

(2011) define os conjuntos da seguinte forma: 

Conjunto de treinamento: conjunto de exemplos usados na geração do classificador. 

Sua população deve ser distribuída para uma melhor representação. 

Conjunto de teste: conjunto de exemplos independentes que não foram usados na 

geração do classificador e servem para avaliar o modelo construído. 

Conjunto de validação: conjunto de exemplos diferentes do conjunto de testes 

utilizado para realizar ajustes no modelo construído pelo algoritmo de aprendizado. 

 

 

Exemplos Indução Regras
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2.1.1. Divisão Quanto ao Grau de Supervisão 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos na área de aprendizado de máquina. 

Alguns desses estudos categorizam o aprendizado de máquina de acordo com o grau de 

supervisão presente no conjunto de treinamento Mitchell (1997).  

Seguindo esse critério, o aprendizado de máquina pode ser dividido em três 

grandes grupos. 

 

 

 

Figura 2. Categorização do aprendizado de máquina quanto ao grau de supervisão. 

 

Conforme pode ser observado na hierarquia da Figura 2. , o aprendizado de 

máquina pode ser categorizado em aprendizado não supervisionado, aprendizado 

supervisionado e aprendizado semissupervisionado. Quanto maior o número de 

exemplos rotulados maior o grau de supervisão. 

Aprendizado Não supervisionado: é o aprendizado no qual não se conhece os rótulos 

dos exemplos do conjunto de treinamento. Jain e Dubes (1988) explica que nesse tipo 

de aprendizado o indutor gera agrupamentos ou clustering que por sua vez divide os 

exemplos de acordo com algumas características ou propriedade relevante e de alguma 

maneira similares. Após determinar os exemplos de cada agrupamento é necessário 

verificar o significado de cada grupo formado. 

Aprendizado Supervisionado: é o aprendizado no qual é fornecido ao algoritmo de 

aprendizado um conjunto de exemplos de treinamento para os quais o rótulo da classe 

associada é conhecido. Resende (2005) explica que nesse tipo de aprendizado o indutor 

gera um conjunto de regras chamado de classificador (para rótulos nominais) ou 

Aprendizado de 
Máquina

Não supervisionado Semissupervisionado Supervisionado

Maior Menor 

Grau de Supervisão 
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regressor (para rótulos de valores reais) que conseguem rotular novos exemplos. Os 

dados estando rotulados é preciso então testar a eficiência da classificação, o que pode 

ser feito através do conjunto de testes. No caso do aprendizado supervisionado as 

classes dos exemplos do conjunto de teste são conhecidas.  

Aprendizado Semissupervisionado: é o aprendizado no qual nem todos os rótulos dos 

exemplos do conjunto de treinamento são conhecidos. Zhu (2008) diz que é uma forma 

especial de classificação, já que classificadores tradicionais usam somente exemplos 

rotulados para treinamento.  Braga (2010) complementa dizendo que essa abordagem é 

mais usada em situações nas quais os exemplos rotulados são escassos em comparação à 

quantidade exemplos não rotulados. 

 

2.1.2.  Classificação 

 Os algoritmos de aprendizado de máquina propostos na literatura tem 

comumente o objetivo de resolver problemas de classificação de dados. A classificação 

de dados é um processo que a partir de um conjunto dados brutos são geradas 

informações por meio de categorização. Ou seja, a partir de dados de um conjunto de 

treinamento, um indutor gera um classificador capaz de predizer com uma boa acurácia 

o rótulo de um novo exemplo.  

Classificador: é o instrumento gerado através de indução sobre exemplos de 

treinamento e que é capaz de rotular novos exemplos com certa precisão. 

Acurácia: é a medida calculada a partir da taxa de classificações corretas (precisão) ou 

incorretas (erro) para um conjunto finito de dados exemplos, ou seja, é uma medida de 

desempenho de um classificador. 

Tradicionalmente, a classificação trata de dados exemplos que possuem apenas 

um único rótulo associado. Mas, existe outra parcela de domínios no qual os dados 

exemplos podem estar associados a mais de um rótulo. 
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2.1.3. Divisão Quanto ao Número de Rótulos 

Outra forma de categorizar o aprendizado de máquina é dividir os problemas de 

classificação quanto ao número de rótulos presentes na classificação de um exemplo 

para um problema. A Figura 3. mostra a categorização dos problemas de classificação 

do aprendizado de máquina quanto ao número de rótulos em uma classe. 

 

 

Figura 3. Categorização dos problemas de classificação do aprendizado de máquina 

quanto ao número de rótulos. 

 

Classificação Monorrótulo: categorização dos problemas de classificação do 

aprendizado de máquina no qual os exemplos a serem classificados estão associados a 

apenas um único rótulo. Quando o conjunto de rótulos contém apenas dois rótulos 

possíveis para ser associado a um exemplo, temos a classificação monorrótulo binária. 

Quando esse número de rótulos é maior que dois, temos a classificação monorrótulo 

multiclasse. 

Classificação Multirrótulo:  categorização dos problemas de classificação do 

aprendizado de máquina no qual os exemplos a serem classificados estão associados a 

um ou mais rótulos.  

 

2.2. Aprendizado Semissupervisionado 

Como dito anteriormente, no aprendizado supervisionado os rótulos dos 

exemplos do conjunto de treinamento são conhecidos, podendo assim induzir um 

classificador. Diferentemente do aprendizado não supervisionado, no qual os rótulos 

dos exemplos do conjunto de treinamento não são conhecidos e o objetivo é realizar 

Classificação

Monorótulo Multirrótulo
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agrupamentos dos exemplos para induzir algum conhecimento. Existem ainda alguns 

casos em que o conjunto de treinamento pode ser formado por exemplos rotulados e 

exemplos não rotulados. Para esse último caso é utilizado o aprendizado 

semissupervisionado. Sanches (2003) diz que o aprendizado semissupervisionado 

representa a junção do aprendizado supervisionado e não supervisionado.  

Apesar dos métodos supervisionados, em geral, trazerem melhores resultados em 

relação à acurácia, coletar exemplos rotulados não é uma tarefa trivial para a maioria 

dos domínios de aplicações. Na maioria das vezes a coleta de exemplos para métodos 

supervisionados necessita de um processo de atribuição manual de rótulos, o que pode 

ser bastante custoso.  

Esse trabalho focará no aprendizado semissupervisionado, cujos métodos 

permitem o incremento automático de exemplos rotulados. Vários trabalhos na área de 

aprendizado semissupervisionado vêm sendo publicados nos últimos anos. Matsubara, 

Monard e Batista (2005) explicam em seu trabalho que esta área vem se mostrando 

bastante promissora para estudos científicos por conseguir diminuir o trabalho humano 

na rotulação dos exemplos e Zhu (2008) fala que os trabalhos na área estão conseguindo 

bons resultados de acurácia em seus experimentos.  

Como vantagem, Santos (2012) explica que esse método não necessita de grande 

quantidade de exemplos rotulados em domínios em que um pequeno conjunto de dados 

está disponível. Diz também que o aprendizado semissupervisionado é vantajoso 

quando o especialista não possui total domínio sobre o tema abordado e não possui 

capacidade completa para rotular exemplos para incrementar o conjunto de dados de 

treinamento. 

Muslea (2002) mostra que os algoritmos de aprendizado semissupervisionado 

podem ser divididos em duas categorias (Figura 4. ), são elas: aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão única (DVU) e aprendizado 

semissupervisionado para dados de visão múltipla (DVM). A característica principal 

nos algoritmos semissupervisionados DVU é a utilização de apenas um classificador, já 

nos algoritmos semissupervisionados DVM são utilizados dois ou mais classificadores. 
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Figura 4. Categorização dos problemas de aprendizado semissupervisionado quanto 

ao número de visões. 

 

 

2.2.1. Aprendizado Semissupervisionado para Dados de Visão Única 

A característica principal nos algoritmos de aprendizado semissupervisionado 

para dados de visão única (DVU) é a utilização de apenas um classificador. Dentre eles 

o que mais se destaca é o algoritmo self-training. 

O self-training é um algoritmo de aprendizado semissupervisionado DVU 

bastante difundido e que utiliza a abordagem bootstrapping.  

Bootstrapping: Abney (2007) explica que o bootstrapping é uma abordagem para o 

aprendizado semissupervisionado cuja ideia principal é obter um classificador inicial 

usando um algoritmo base e exemplos rotulados. Após isso, o classificador inicial rotula 

novos exemplos ainda não rotulados. Os exemplos rotulados pelo classificador inicial e 

que possuem maior confiança são retirados do conjunto de exemplos não rotulados e 

inseridos no conjunto de exemplos rotulados. Esse processo se repete até que todos os 

exemplos do conjunto de exemplos não rotulados tenham sido rotulados ou algum 

critério não permita mais a rotulação. 

O Algoritmo 1 mostra o processo de treinamento do classificador self-training 

que inicia com a geração de um primeiro classificador treinado a partir de poucos 

exemplos rotulados do conjunto de treinamento. Esse primeiro classificador é então 

usado para rotular novos exemplos que não estavam rotulados. Após essa rotulação, os 

Aprendizado de 
Máquina

Não supervisionado Semissupervisionado

Visão 

Única

Visão 
Múltipla

Supervisionado
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novos exemplos que foram rotulados com maior confiança são inseridos no conjunto de 

treinamento. Terminado a primeira inserção dos novos exemplos que foi rotulado com 

maior confiança no conjunto de treinamento, o processo inicial se repete para o conjunto 

de treinamento reformulado. Esse processo iterativo se repete até que todos os exemplos 

do conjunto de exemplos não rotulados tenham sido rotulados ou algum critério não 

permita mais a rotulação. A função melhoresExemplos() do Algoritmo 1 retorna os 

exemplos rotulados com maior confiança pelo classificador ℎ. 

Como o próprio nome sugere, Zhu (2008) diz que os classificadores no self-

training utilizam suas próprias previsões para ensinar a si mesmos.  

 

Algoritmo 1. Self-Training 

1 Entrada: �, �, � 
2 Saída: ℎ 
3 Repita: 
4 ℎ	 ← 	�(�); 
5 
� ← ℎ (�); 
6 
 ←	melhoresExemplos(
�); 
7 � ← � ∪ 	
; 
8 � ← � ∩ 	
; 
9 Até � = ∅  
10 Retorne ℎ; 

 

Como todo algoritmo que utiliza como técnica a abordagem bootstrapping, o 

self-training está sujeito à propagação de erros de rotulação, pois quando um exemplo é 

rotulado de forma errada durante uma iteração, esse é inserido no conjunto de 

treinamento dos próximos classificadores para as próximas iterações. 

 

2.2.2. Aprendizado Semissupervisionado para Dados de Visão Múltipla 

Os algoritmos de aprendizado semissupervisionado para dados de visão múltipla 

(DVM) tem como ideia básica a exploração da discordância entre as predições dos 

diferentes classificadores, por isso, são também chamados de algoritmos baseados em 

desacordo. Sendo assim, classificadores com maior confiança na predição “ensinam” os 

classificadores que possuem menor confiança, minimizando a propagação de erros. 

Os algoritmos de visão múltipla podem ser divididos em duas abordagens:  
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1) Algoritmos de múltiplas descrições e múltiplos classificadores; 

2) Algoritmos de uma descrição e múltiplos classificadores. 

 

2.2.2.a. Algoritmos de múltiplas descrições e múltiplos classificadores 

Metz (2011) explica que existem tarefas de classificação nas quais é possível 

encontrar facilmente duas ou mais maneiras diferentes de descrever os objetos que 

pertencem ao domínio do problema, sendo essas diferentes maneiras denominadas 

descrições dos dados. Por exemplo: 

• Para classificar imagens de páginas web pode ser gerado um classificador com 

as informações pertencentes aos pixels das imagens ou pode ser gerado um 

classificador com informações pertencentes à descrição do título da imagem. 

(GUPTA ET AL., 2008); 

• Para classificar artigos científicos em uma determinada área pode ser gerado 

um classificador com as informações pertencentes aos textos dos artigos ou 

pode ser gerado um classificador usando as citações extraídas dos artigos 

(LAGUNA; LOPES, 2009); 

• Para classificar e-mails em spam pode ser gerado um classificador a partir de 

informações contidas no texto do e-mail ou pode ser gerado um classificador 

com informações pertencentes ao assunto do e-mail. 

Nesse contexto, Blum e Mitchell (1998) propuseram o algoritmo Co-training, 

sendo esse um algoritmo de visão múltipla do aprendizado semissupervisionado que 

tenta rotular exemplos automaticamente a partir de um pequeno conjunto de dados 

rotulados e grande quantidade de dados não rotulados. Diferentemente do self-training, 

o Co-training foi proposto inicialmente para fazer a indução de duas hipóteses ou dois 

classificadores sob perspectivas diferentes. Ou seja, Matsubara (2004) explica que são 

geradas duas hipóteses sobre a mesma situação, sendo cada uma delas geradas sobre o 

mesmo exemplo e descritos em perspectivas diferentes. Sanches (2003) fala que a ideia 

principal consiste no incremento da precisão dos classificadores quando um 

classificador rotula exemplos para outro classificador e vice-versa, ou seja, há uma 

cooperação entre os classificadores.  

Blum e Mitchell (1998) mostram que o Co-training assume inicialmente que: 
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(i) Os recursos podem ser divididos em dois grupos ou subconjuntos; 

(ii)  Cada subconjunto de recurso é suficiente para formar um bom classificador; 

(iii)  Os subconjuntos são condicionalmente independentes. 

O Co-training gera as duas descrições a partir do conjunto de exemplos �. Dado 

que o conjunto � que representa o conjunto de atributos e o conjunto 
 que representa o 

conjunto de rótulos, as duas descrições ��� e ��� são geradas a partir da divisão do 

conjunto de atributos �, a qual descreve os exemplos e na qual, por definição, temos 

que �=���∪��� e ���∩���=∅, onde ���={��,	��,	��,	…,	��} e ���={����,	����,	����,	…,	��}. Um rótulo com o valor ‘?’ mostra que o exemplo não 

está rotulado. 

Além da divisão em duas descrições, o conjunto de exemplos � deve ser 

dividido em subconjuntos de exemplos rotulados � e não rotulados �. Os exemplos do 

subconjunto de exemplos rotulados �, por sua vez, devem ser subdivididos em ��� e ���, nos quais representam o subconjunto de exemplos rotulados da descrição  � e  �, 
respectivamente, sendo �=���∪��� e ���∩���=∅. Da mesma forma, os exemplos do 

subconjunto de exemplos não rotulados �, por sua vez, devem ser subdivididos em ��� 
e ���, sendo �=���∪��� e ���∩���=∅.  A Figura 5.  mostra como o conjunto de 

exemplos � deve ser dividido em subconjuntos de exemplos rotulados � e não rotulados �. 
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Figura 5. Divisão do conjunto de exemplos em duas descrições 

Fonte: Matsubara (2004) – Modificado 

 

A geração do classificador do algoritmo do Co-training descrito por Blum e 

Mitchell (1998) é mostrado no Algoritmo 2. O processo começa com dois 

classificadores ℎ� e ℎ� sendo induzidos e treinados separadamente com os dados 

rotulados de ��� e ���, respectivamente, e com apenas um único indutor �, formando 

assim duas hipóteses. Alguns dos exemplos não rotulados pertencentes aos conjuntos ��� e ��� são escolhidos aleatoriamente, formando os conjuntos ����  e ���� . Dos 

conjuntos ��� e ��� são retirados os exemplos escolhidos em ����  e ����  para formar o 

novo conjunto de dados não rotulados.  Em seguida, cada classificador ℎ� e ℎ� realiza a 

� 

��� ��� 

��� ��� 
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classificação dos exemplos não rotulados dos conjuntos ����  e ���� , respectivamente, 

gerando os conjuntos de novos exemplos rotulados 
�� e 
��. Os novos exemplos 

rotulados com maior grau de confiança pertencentes aos conjuntos 
�� e 
�� formam os 

conjuntos 
���  e 
��� .  A função melhoresExemplos() define o grau de confiança para 

escolha dos exemplos que formam os conjuntos 
���  e 
��� . Os conjuntos 
���  e 
���  são 

adicionados aos conjuntos ��� e ���. Por fim, cada classificador é treinado novamente 

com os novos exemplos de ��� e ��� dados pelo classificador anterior e assim o 

processo se repete até que o algoritmo tenha atingido , interações. 

Algoritmo 2. Co-Training 

11 Entrada: ��� , ��� , ��� , ��� , �, , 
12 Saída: ��� , ��� 
13 (���� , ���� ) = Exemplos correspondentes selecionados aleatoriamente de (��� , ���); 
14 ��� =	��� −	���� ; 
15 ��� =	��� −	���� ; 
16 Para . = 0 até , faça: 
17 ℎ� 	← 	�(���) 
18 ℎ� 	← 	�(���) 
19 
��� = Exemplos rotulados de ���� utilizando ℎ�; 
20 
��� = Exemplos rotulados de ���� utilizando ℎ�; 
21 (
�� , 
��) = melhoresExemplos(
��� , 
��� ); 
22 Se 
�� = ∅ então: Retorne (��� , ���); 
23 ��� = ��� ∪	
��	 
24 ��� = ��� ∪	
�� 
25 Se ��� = ∅ então: Retorne (��� , ���) Senão: 
26 (���� , ���� ) = Exemplos correspondentes selecionados aleatoriamente de (��� , ���); 
27 ��� =	��� −	���� ; 
28 ��� =	��� −	���� ; 
29 Fim 
30 Fim 
31 Retorne (��� , ���) 

 

A ideia principal do algoritmo Co-training para aumentar a precisão dos 

classificadores acontece quando ℎ� consegue rotular exemplos com um alto grau de 

certeza e o mesmo não acontece quando o mesmo exemplo é rotulado através do 

classificador ℎ�, nesse caso, ℎ� ajuda no aumento da precisão de ℎ�, adicionando 

informação útil a base de treinamento. Da mesma forma, ℎ� poderá contribuir para o 

aumento da precisão do classificador ℎ�. 
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2.2.2.b. Algoritmos de uma descrição e múltiplos classificadores 

O Co-training em Blum e Mitchell (1998) foi proposto inicialmente para 

problemas cujos exemplos poderiam ser descritos por duas descrições. Mas, Goldman e 

Zhou (2000) logo perceberam que grande parte dos problemas não possuía essa 

característica. Zhou e Li (2005) falam que uma solução para esse problema é construir 

diversos classificadores distintos sobre a mesma descrição de dados, desde que cada 

classificador tenha bias distinto. Ou seja, os algoritmos bases devem utilizar os dados de 

maneiras diferentes, para que cada classificador possa interpretar a mesma descrição a 

partir de perspectivas diferentes. No Algoritmo 3 que é descrito por Metz (2011), o Co-

training proposto por Blum e Mitchell (1998) é modificado para tratar apenas uma 

descrição, onde �0e �1 utilizam algoritmos de treinamento diferentes para induzir 

classificadores diferentes e com bias diferentes. 

 

Algoritmo 3. Co-Perspective 

1 Entrada: ��� , ��� , ��� , ��� , �0 , �1 , , 
2 Saída: ��� , ��� 
3 (���� , ���� ) = Exemplos correspondentes selecionados aleatoriamente de (��� , ���); 
4 ��� =	��� −	���� ; 
5 ��� =	��� −	���� ; 
6 Para . = 0 até , faça: 
7 ℎ� ← �0(���); 
8 ℎ� ← �1(���); 
9 
��� = Exemplos rotulados de ���� utilizando ℎ�; 
10 
��� = Exemplos rotulados de ���� utilizando ℎ�; 
11 (
�� , 
��) = melhoresExemplos(
��� , 
��� ); 
12 Se 
�� = ∅ então: Retorne (��� , ���); 
13 ��� = ��� ∪	
��	 
14 ��� = ��� ∪	
�� 
15 Se ��� = ∅ então: Retorne (��� , ���) Senão: 
16 (���� , ���� ) = Exemplos correspondentes selecionados aleatoriamente de (��� , ���); 
17 ��� =	��� −	���� ; 
18 ��� =	��� −	���� ; 
19 Fim 
20 Fim 
21 Retorne (��� , ���) 

 

 

 



18 
 

 
 

2.3.Classificação Multirrótulo 

Cherman, Monard e Metz (2010) dizem que o objetivo da classificação é 

encontrar uma relação entre os atributos dos dados e os rótulos, de modo que o processo 

de classificação possa usar esse relacionamento para predizer a classe de um novo 

exemplo. Nesse contexto, muitos trabalhos têm sido publicados ao longo dos anos. A 

grande maioria desses trabalhos trata de classificações no qual os atributos dos dados de 

cada instância estão relacionados apenas a um único rótulo, ou seja, trata de 

classificações monorrótulo. Mas, existe ainda outra pequena parcela da qual trata das 

classificações cujos atributos para cada instância estão associados a mais de um rótulo, 

sendo esse chamado de classificação multirrótulo. 

A Figura 6. mostra duas bases de dados que possuem características diferentes. 

Na Figura 6. (a) os exemplos estão relacionados exclusivamente a um único rótulo, já 

na Figura 6. (b) os exemplos estão relacionados a um ou mais rótulos. Pode-se então 

dizer que a base de dados da Figura 6. (a) é uma base de dados monorrótulo, enquanto a 

base de dados da Figura 6. (b) é uma base de dados multirrótulo. 

 

a. Monorrótulo b. Multirrótulo 

  

Figura 6. Base de dados monorrótulo e multirrótulo. 

 

Apesar de não ser a mais comum, a característica multirrótulo está presente em 

problemas de diversos domínios, por exemplo, em classificação de textos, na qual um 

único texto pode ser classificado como de futebol e cultura, ao mesmo tempo; no 

diagnóstico médico, onde um diagnóstico pode ser caracterizado como gastrite e 

sinusite; na categorização de páginas web, onde um site pode ser caracterizado como de 

direito e informática. 

A Figura 7. mostra um exemplo prático de classificação multirrótulo para 

categorização de páginas web, onde cada exemplo do conjunto de exemplos {Site 1, 
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Site 2, Site 3, Site 4 e Site 5} é rotulado em uma ou mais classes do conjunto de classes 

{ λ1, λ2, λ3, λ4}, sendo cada classe associada a uma categoria do conjunto de categorias 

{Direito, Sociologia, Educação, Informática}. Nesse caso, o exemplo “Site 1” é 

categorizado como um site de Direito e Informática. 

 

 

Figura 7. Exemplo de classificação multirrótulo para páginas web. 

 

 Diversos métodos para tratar problemas de classificação multirrótulo têm sido 

propostos na literatura, sendo esses divididos em dois grandes grupos: transformação do 

problema e adaptação de algoritmo. 

Tsoumakas e Katakis (2007) relatam que os métodos do grupo “transformação 

do problema” têm como característica em comum a transformação dos problemas de 

classificação multirrótulo em um conjunto de problemas de classificação monorrótulo. 

Em seguida, os problemas de classificação monorrótulo são resolvidos com algoritmos 

já existentes e consolidados na literatura. Já nos métodos do grupo “adaptação de 

algoritmo” os algoritmos são adaptados com o intuito de tratar diretamente os 

problemas de classificação multirrótulo.  

Por ser fácil o entendimento e se tratar de um método bastante conhecido e 

utilizado na literatura, para esse trabalho foi escolhido o método pertencente ao grupo 

“transformação do problema” chamado de Binary Relevance (BR) como base para 

estudo nesse trabalho. 

 

2.3.1. Binary Relevance (BR) 

O método Binary Relevance (BR) pertence ao grupo de métodos de 

transformação do problema, no qual trata de problemas de classificação multirrótulo. 
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Nesse método, para cada classe existente no problema multirrótulo é gerado um novo 

problema de classificação monorrótulo binário, ou seja, o número de novos problemas 

monorrótulo é o número de classes diferentes existentes no problema multirrótulo. 

 

 

Figura 8. Construção do classificador Binary Relavance (BR). 

 

A Figura 8. mostra a geração de um classificador multirrótulo utilizando o 

algoritmo BR. O processo começa com a transformação da tabela multirrótulo em 

tabelas monorrótulo binária. Nesse exemplo, são identificadas quatro classes 

diferentes	{2�, 2�, 2�, 2!} para o problema multirrótulo. Na transformação, para cada 

classe é criado um novo problema monorrótulo binário. O símbolo ⌐ identifica que o 

exemplo não é rotulado pela classe.   

Dessa transformação são geradas quatro tabelas para problemas monorrótulo 

binário. Após a transformação do problema, classificadores monorrótulos binários são 

induzidos a partir dos dados rotulados para cada problema monorrótulo binário. As 
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combinações desses classificadores monorrótulos binários geram o classificador 

multirrótulo BR. 

Para a classificação de um novo exemplo, a predição multirrótulo é formada pela 

união das predições monorrótulos positivas realizadas pelos classificadores 

monorrótulos binários. 

 

2.3.2. Co-Perspective Binary Relevance (BRCoP) 

O método Co-Perspective Binary Relevance (BRCoP) proposto por Metz (2011) 

tenta melhorar o desempenho global do método BR com a estratégia de utilizar mais de 

um classificador durante a classificação binária dos monorrótulos para discriminar cada 

rótulo do domínio dentro do método BR. Ou seja, ao invés de se criar apenas um único 

classificador monorrótulo binário para cada classe são construídos dois ou mais 

classificadores monorrótulos binários que combinam os resultados das classificações, a 

fim de se obter a melhor classificação para o monorrótulo.   

 Para esse caso específico, trata-se de um problema de uma única descrição e uso 

de múltiplos classificadores, como visto na Seção 2.3.2.a.. Sendo assim, se fez 

necessário a replicação da descrição dos dados e aplicação de algoritmos bases com bias 

diferentes. 

  A Figura 9. mostra a geração de um classificador multirrótulo utilizando o 

algoritmo BRCoP. O processo começa com a transformação da tabela multirrótulo em 

tabelas monorrótulo binária, como ocorre no método BR. A diferença entre o BR e o 

BRCoP está na fase de treinamento, onde dois ou mais classificadores monorrótulos 

binários são induzidos a partir de um único problema monorrótulo binário. A partir 

disso, esses classificadores são combinados para predizer apenas um único monorrótulo. 

Esse treinamento é realizado para todos os problemas monorrótulos binários. As 

combinações desses classificadores monorrótulos binários geram o classificador 

multirrótulo BR. 
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Figura 9. Construção do classificador Co-Perspective Binary Relevance (BRCoP). 

 

Em uma classificação de um novo exemplo, três cenários são possíveis para 

determinar a predição de um monorrótulo: 

1. Os classificadores binários em cada descrição concordam com a predição; 

2. Os classificadores binários discordam da predição com valores de confiança iguais; 

3. Os classificadores binários discordam da predição com valores de confiança 

diferentes;  

Diante dos cenários, Metz (2011) definiu a seguinte estratégia para a 

combinação e escolha da predição: No primeiro caso, a predição é comum para os 

classificadores, logo qualquer uma das predições é aceita; No segundo caso os 

classificadores discordaram da predição com valores de confiança iguais, então uma 

escolha aleatória entre os classificadores foi definida para a predição; No terceiro e 
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último caso, os classificadores discordam, mas possuem valores de confiança diferentes, 

então é escolhido àquele que possui um grau de confiança maior.  

A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo pelo classificador monorrótulo combinado.  

 

2.3.3. Medidas de Avaliação Multirrótulo 

Medidas de avaliação tradicionais aplicadas a problemas monorrótulo não 

consideram a característica multirrótulo dos métodos destacados acima. Sendo assim 

algumas medidas de avaliação específicas são utilizadas para esses casos, como: 

Hamming Loss(Ham), Precision(Pre), Accuracy(Acc) e Recall(Rec). As equações de 1 a 

4 mostram os cálculos para essas medidas. 

Para essas equações,	  é um conjunto de dados multirrótulo composto por | | 
exemplos (5&, 6&), com . = 1…	| | e 6& 	∁	� o conjunto do .-ésimo exemplo. É 

considerado ℎ um classificador multirrótulo, onde 9& = ℎ(5&) e esse representa o 

conjunto de classes preditas por ℎ para um dado exemplo 5&. O ∆ representa a diferença 

simétrica entre dois conjuntos, a qual equivalente à operação booleana ;<
. 

 

=)>(ℎ,  ) = 1?@|6&∆9&||�|
'
&A�  

 

--------------------------------------------------------- 

 

(1) 

B+"(ℎ,  ) = 1?@|6& ∩ 9&||9&|
'
&A�  

 

--------------------------------------------------------- 

 

(2) 

�CC(ℎ,  ) = 1?@|6& ∩ 9&||6& ∪ 9&|
'
&A�  

 

--------------------------------------------------------- 

 

(3) 


"C(ℎ,  ) = 1?@|6& ∩ 9&||6&|
'
&A�  

 

--------------------------------------------------------- 

 

(4) 
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2.4. Classificação Multirrótulo com Aprendizado Semissupervisionado 

Em uma classificação multirrótulo existem alguns casos em que o conjunto de 

treinamento pode ser formado por poucos exemplos rotulados e alguns outros exemplos 

não rotulados. Quando isso ocorre, pode ser inviável a aplicação de métodos 

supervisionados. Nesses casos, como uma boa opção, pode ser aplicado o aprendizado 

semissupervisionado na classificação multirrótulo. 

Ao longo dos últimos anos, vários trabalhos publicaram adaptações dos 

algoritmos multirrótulo tradicionais que trabalham com aprendizado supervisionado 

para trabalhar com aprendizado semissupervisionado, utilizando os métodos 

bootstrapping ou baseado em desacordo. Nas sessões seguintes são descritos alguns 

desses algoritmos. 

 

2.4.1. Self-training Binary Relevance (BRST) 

Metz (2011) propôs um método que foi adaptado do método BR utilizando o 

algoritmo semissupervisionado self-training, chamado de self-training Binary 

Relevance (BRST). Esse método tem como característica a utilização da metodologia 

bootstrapping em sua configuração. 

A construção do classificador começa com a transformação da tabela original 

multirrótulo em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos 

binários o self-training é aplicado a cada nova tabela em um processo iterativo. Ao final 

do processo iterativo do algoritmo self-training, para cada problema monorrótulo, o 

resultado é um classificador binário ao qual foi construído a partir de um conjunto 

maior de exemplos rotulados que o conjunto de exemplos inicialmente rotulados. A 

Figura 10. ilustra todo o processo de construção do classificador BRST. As combinações 

desses classificadores monorrótulos binários geram o classificador multirrótulo 

semissupervisionado BRST. 
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Figura 10. Construção do classificador Self-Training Binary Relevance (BRST). 

 

A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo.  

 

2.4.2. Semi-Supervised Binary Relevance (SSBR) 

Santos (2012) propôs o algoritmo Semi-Supervised Binary Relevance (SSBR) 

que se trata de uma extensão do algoritmo BR, na qual, em sua fase de treinamento é 

aplicada a técnica de aprendizado semissupervisionado com o objetivo de incrementar a 

quantidade de exemplos no conjunto de treinamento. 
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Figura 11. Construção do classificador Semi-Supervised Binary Relevance (SSBR). 

 

A construção do classificador começa com a transformação da tabela original 

multirrótulo em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos, 

começa a fase treinamento que pode ser realizada em uma ou mais iterações. Cada 

iteração da fase de treinamento pode ser dividida em duas etapas: a primeira etapa, a 

partir do conjunto de exemplos rotulados disponíveis, um classificador monorrótulo é 

gerado.  

Na segunda etapa, exemplos não rotulados do conjunto de exemplos não 

rotulados serão rotulados utilizando o classificador gerado na primeira etapa, com o 

objetivo de incrementar o conjunto de exemplos rotulados. As combinações desses 

classificadores monorrótulos binários geram o classificador multirrótulo 

semissupervisionado SSBR. A Figura 11. ilustra todo o processo de geração do 

classificador. 

Santos (2012) explica que para esse algoritmo é necessário o ajuste do parâmetro 

que mede a proporção de exemplos que deverão ser rotulados durante cada iteração, 
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sendo que quanto maior o número de exemplos não rotulados utilizados em cada 

iteração, menor será o número de iterações. 

A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo.  

 

2.4.3. Co-Perspective Binary Relevance Semi-Supervised (BRCoPSS) 

O algoritmo semissupervisionado Co-Perspective Binary Relevance Semi-

Supervised (BRCoPSS) também foi proposto em Metz (2011). Esse algoritmo se 

diferencia do BRST por utilizar a estratégia de aprendizado baseado em desacordo em 

uma abordagem multivisão de dados, onde mais de um classificador é utilizado para 

resolver cada problema binário, como no método BRCoP. 

A ideia básica utilizada foi estender o algoritmos BRCoP utilizando os exemplos 

não rotulados para incrementar o processo de aprendizagem durante o treinamento do 

classificador. Ou seja, a diferença entre o BRCoP e o BRCoPSS é que os classificadores 

Co-Perspective classificam cooperativamente os exemplos não rotulados para 

incrementar o conjunto de exemplos rotulados. 

A construção do classificador começa com a transformação da tabela original 

multirrótulo em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Após isso, na primeira interação são construídos dois classificadores, os 

quais são utilizados para classificar parte dos exemplos não rotulados, para cada 

problema de classificação binária. Os exemplos classificados com maior confiança são 

inseridos no conjunto de exemplos rotulados. As novas interações são executadas 

considerando o novo conjunto de treinamento incrementado com os exemplos rotulados 

inseridos na interação anterior. O processo se repete até que todos os exemplos não 

rotulados sejam rotulados e inseridos no conjunto de treinamento para a próxima 

interação. As combinações desses classificadores monorrótulos binários geram o 

classificador multirrótulo semissupervisionado BRCoPSS. A Figura 12. ilustra todo o 

processo de geração do classificador. 
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Figura 12. Construção do classificador Co-Perpective Binary Relevance (BRCoPSS). 

 

A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo.  

 

2.4.4. Ensemble of Semi-Supervised Binary Relevance (ESSBR) 

O uso de combinadores ou comitês de classificadores (ensembles) vem se 

destacando ao longo dos anos por se obter vantagens frente ao uso da simples 

classificação em diversos domínios de aplicação. Nesse contexto, Santos (2012) propôs 

o método Ensemble of Semi-Supervised Binary Relevance (ESSBR), cujo principal 

característica é a utilização de ensembles no processo de atribuição de rótulos para o 

conjunto de dados não rotulados.   

Esse método é uma variação do método SSBR, onde é considerada a saída de 

uma combinação de classificadores ao invés de um único classificador. A votação 
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majoritária é utilizada nesse método para a realização das combinações dos 

classificadores. 

A construção do classificador começa com a transformação da tabela original 

multirrótulo em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos, 

começa a fase treinamento que pode ser realizada em uma ou mais iterações. Cada 

iteração da fase de treinamento pode ser dividida em duas etapas: a primeira etapa, a 

partir do conjunto de exemplos rotulados disponíveis, um combinador de classificadores 

é gerado. Na segunda etapa, exemplos não rotulados do conjunto de exemplos não 

rotulados serão rotulados utilizando o combinador de classificadores gerado na primeira 

etapa, com o objetivo de incrementar o conjunto de exemplos rotulados. As 

combinações desses combinadores monorrótulos binários geram o classificador 

multirrótulo semissupervisionado ESSBR. A Figura 13. ilustra todo o processo de 

geração do classificador. 

 

 

Figura 13. Construção do classificador Ensembler of Semi-Supervised Binary 

Relevance (ESSBR). 
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Na rotulação de um novo exemplo durante a fase de teste são considerados 

apenas os monorrótulos classificados como positivo pelos combinadores finais de cada 

problema monorrótulo. 

 

2.5. Considerações Finais 

Este capítulo serviu como base teórica para nortear as ideias para 

desenvolvimento deste trabalho. Ele mostrou inicialmente definições e conceitos 

relacionados ao aprendizado de máquina. Mostrou também as divisões do aprendizado 

de máquina quanto ao grau de supervisão, podendo ser dividido em aprendizado 

supervisionado, não supervisionado e semissupervisionado. Mostrou a divisão da 

classificação quanto ao número de rótulos, podendo este ser dividido em classificação 

monorrótulo ou classificação multirrótulo. Mostrou a divisão do aprendizado 

semissupervisionado em aprendizado semissupervisionado para dados de visão única e 

aprendizado semissupervisionado para dados de visão múltipla. Mostrou que a 

discordância dos dados pode ser obtida através de múltiplas descrições e múltiplos 

classificadores ou através de uma única descrição e múltiplos classificadores. 

Apresentou os algoritmos BR e BRCoP para classificação multirrótulo no contexto 

supervisionado e algumas medidas de avaliação. Por fim, apresentou também os 

algoritmos BRST, SSBR, BRCoPSS, ESSBR para classificação multirrótulo no contexto 

semissupervisionado. 
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CAPÍTULO 3  

TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste Capítulo são apresentados diversos trabalhos relacionados ao aprendizado 

de máquina, principalmente trabalhos relacionados com aprendizado 

semissupervisionado, classificação multirrótulo e classificação multirrótulo com 

aprendizado semissupervisionado. 

 

3.1. Aprendizado Semissupervisionado 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na última década relacionados a 

aprendizado semissupervisionado, motivados principalmente pelo fato desse 

aprendizado trabalhar muito bem com problemas onde são pouco disponíveis os 

exemplos rotulados. 

Como visto anteriormente, os algoritmos de aprendizado semissupervisionado 

podem ser categorizados em algoritmos de aprendizado semissupervisionado de visão 

única, cujo principal característica é a utilização de apenas um classificador e 

algoritmos de aprendizado semissupervisionado de visão múltipla, cujo principal 

característica é a utilização de dois ou mais classificadores com diferentes perspectivas. 

Como o foco desse trabalho são os algoritmos de aprendizado semissupervisionado de 

visão múltipla, apenas trabalhos direcionados nessa perspectiva foram descritos mais 

abaixo. 

No trabalho “Combining labeled and unlabeled data with co-training” publicado 

por Mitchell e Blum (1998) foi proposto o primeiro algoritmo co-training, sendo este a 

base para a grande maioria dos trabalhos que envolvem multivisão ou visão múltipla de 

dados. Nesse trabalho, os autores dizem que os recursos a serem utilizados pelo 

algoritmo co-training devem ser subdivididos em dois grupos ou subconjuntos 

condicionalmente independentes, onde cada subconjunto é suficiente para formar um 

bom classificador. Ainda nesse mesmo trabalho foi mostrado um exemplo experimental 
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da utilização do algoritmo co-training na classificação de páginas de internet. Para o 

experimento, os atributos para cada visão dos dados foram divididos de acordo com os 

critérios: a primeira visão continham os atributos extraídos dos textos contidos nas 

páginas da internet; e a segunda visão continham os atributos que foram extraídos dos 

links da internet que apontam para essas páginas. Para o treinamento do classificador 

foram apresentados 16 exemplos rotulados e 800 exemplos não rotulados. Como 

resultado, o classificador utilizando o co-training obteve 95% de precisão, enquanto o 

classificador induzido com um método de aprendizado supervisionado e treinado apenas 

pelos 16 exemplos obteve uma precisão de 88,9%. 

Desde então, muitos trabalhos baseados no algoritmo multivisão co-training tem 

sido publicados. Goldman e Zhou (2000) propuseram uma variação do co-training na 

qual trata de exemplos descritos por uma única visão. Ele utiliza dois algoritmos 

indutores com bias diferentes para a construção das duas visões. O princípio é o mesmo 

do co-training proposto por Mitchell e Blum (1998), ou seja, dois classificadores 

trabalhando e cooperando para que um melhore a precisão do outro. Mas nesse caso não 

são utilizadas duas descrições diferentes e sim uma única descrição com indutores 

diferentes e com bias diferentes para geração do classificador final. 

Nigam e Ghani (2000), no trabalho “Analyzing the effectiveness and 

applicability of cotraining”, realizam alguns experimentos utilizando uma base de dados 

semiartificial com 1006 exemplos e formados por quatro subgrupos com o objetivo de 

avaliar a eficácia e aplicabilidade do co-training. No primeiro experimento dois 

classificadores são induzidos utilizando o NaiveBayes como algoritmo base. Desses, 

para o primeiro classificador foram apresentados todos os 1006 exemplos rotulados para 

o treinamento. Para o segundo foram apresentados apenas seis exemplos rotulados para 

treinamento. Como resultado, o classificador treinado pelos 1006 exemplos conseguiu 

uma taxa de erro de apenas 3,9%, enquanto o classificador treinado pelos seis exemplos 

obteve uma taxa de erro de 34%. No segundo experimento, foi induzido um 

classificador utilizando o algoritmo co-training proposto por Mitchell e Blum (1998). 

As duas descrições foram formadas pela divisão dos exemplos da base de dados em dois 

grupos. O primeiro grupo continha exemplos de apenas dois subgrupos e o segundo dos 

outros subgrupos. Para esse classificador foram apresentados apenas seis exemplos 

rotulados e 1000 exemplos não rotulados. Como resultado, o classificador obteve uma 

taxa de erro de 3,7%. Diante da dificuldade de encontrar duas visões para o mesmo 
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conjunto de exemplos em diversas aplicações, Nigam e Ghani (2000), em um terceiro 

experimento, gerou um classificador utilizando o co-training proposto por Mitchell e 

Blum (1998), mas com as descrições geradas aleatoriamente a partir dos atributos 

iniciais. Para esse classificador, o resultado da taxa de erro foi de 5,5%. Por último, eles 

realizaram um experimento usando Expectation-Maximization (EM), e foi obtida uma 

taxa de erro de 8,9%.  Vendo os resultados descritos acima, percebe-se que Nigam e 

Ghani (2000) comprovam que, mesmo com a seleção aleatória de atributos para 

formação das duas descrições, o co-training obtém uma taxa de erro menor que a do 

NaiveBayes. 

Algumas vertentes tentam modificar o algoritmo base de aprendizado do co-

training para melhorar o desempenho. Kiritchenko e Matwin (2001) apresentaram uma 

versão do co-training, onde o algoritmo base utilizado é o Support Vector Machines 

(SVM). Como resultado, os experimentos mostraram que o co-training com SVM é 

melhor que o co-training original proposto por Mitchell e Blum (1998), que utiliza o 

Naive Bayes como algoritmo base. Zhou e Li (2007) utilizaram como algoritmo base o 

k-nearest neighbor (kNN) para modificar o co-training e propuseram o algoritmo 

chamado de COREG. Os resultados mostraram que esse algoritmo pode explorar 

eficazmente dados não rotulados e melhorar previsibilidade em regressões. 

Uma das premissas para utilização do co-training é a divisão de bases de dados 

em duas descrições, diante disso, vários trabalhos propuseram abordagens para 

realização dessa divisão e criação das descrições dos dados. Matsuraba (2005) percebeu 

que grande parte do conhecimento está no formato de texto e que, naturalmente, não é 

estruturado. Diante disso propôs uma abordagem para criação das descrições dos dados 

para exemplos texto. Para isso, ele utilizou um uma estratégia simples na qual divide as 

descrições utilizando palavras simples e compostas.  As descrições dos dados são 

obtidas na fase de pré-processamento dos textos, por meio da criação de n-grams. A 

abordagem foi avaliada utilizando o co-training para quatro conjuntos de dados 

diferentes. Os resultados apontaram para bons resultados em todos os casos.  

Soares, Prati e Monard (2009) motivados pela dificuldade de recuperar 

informações de seus interesses na WEB, onde em várias buscas por palavras chaves são 

realizadas e muitos documentos não relevantes são retornados, propuseram filtrar 

documentos não relevantes utilizando aprendizado semissupervisionado. Nesse trabalho 
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foi desenvolvida a ferramenta C-SEARCH, na qual realiza a realimentação de 

relevância utilizando o algoritmo co-training. Foram realizados experimentos com um 

grupo de voluntários onde os resultados mostraram bons resultados para consultas 

pouco específicas.  

Outros trabalhos também foram publicados nesse sentido. Para classificar 

imagens de páginas web Gupta et al. (2008) dividiu as descrições de dados com as 

informações pertencentes aos pixels das imagens e com informações pertencentes à 

descrição do título da imagem. Para classificar artigos científicos, Laguna e Lopes 

(2009) dividiram as descrições com as informações pertencentes aos textos dos artigos e 

das informações extraídas das citações dos artigos. 

Alguns trabalhos propõem melhorar os resultados de aprendizado do co-training 

proposto por Mitchell e Blum (1998) modificando a função de seleção de melhores 

exemplos a serem inseridos no conjunto de exemplos rotulados. O problema da função 

original é que ela permite que alguns exemplos chamados de pontos de contenção sejam 

selecionados para o conjunto de exemplos rotulados, o que pode degradar o 

desempenho. Nessa vertente, Braga (2010) realiza um breve estudo sobre os efeitos da 

inclusão desses exemplos no conjunto de exemplos rotulados e mostra duas possíveis 

soluções para evitar essa inserção. A primeira solução estudada foi à função 

NOCONTENTION, proposta por Matsubara (2004). A segunda solução proposta e 

estudada no trabalho foi a função AVOIDCONTENTION, sendo essa menos 

conservadora que a proposta por Matsubara (2004), mas mais precavida que a função 

original proposta por Mitchell e Blum (1998). Como conclusão, Braga (2010) diz que 

nesse trabalho ficou claro que postergar rotulação de pontos de contenção melhora o 

desempenho do algoritmo co-training. Em outro de seus artigos, Braga (2010) propõe o 

CO-AL, sendo este uma variação do co-training que trata o problema da contenção 

usando aprendizado ativo. 

 

3.2. Classificação Multirrótulo 

O aprendizado de máquina pode ser categorizado quanto ao número de rótulos 

que são relacionados aos atributos dos exemplos. Essa categorização divide os 

problemas em classificação monorrótulo ou classificação multirrótulo. Pesquisas com 
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classificação monorrótulo já são bastante exploradas e difundidas no âmbito acadêmico. 

Já nos anos últimos, pesquisas com a classificação multirrótulo têm se destacado. 

O método BR, como explicado anteriormente, após a transformação da tabela 

mutirrótulo em tabelas monorrótulo, classifica as tabelas monorrótulo com 

classificadores induzidos com um único algoritmo e após isso faz a combinação das 

decisões. Calembo, Bernardini e Martins (2011) propuseram o algoritmo Ensemble 

Binary Relevance (EBR). Esse algoritmo é uma extensão do algoritmo BR, na qual, o 

classificador gerado para cada nova tabela monorrótulo é na verdade um combinador de 

classificadores, sendo esses induzidos por diferentes algoritmos de aprendizado, ou seja, 

a ideia é parecida com o que acontece com ensembles, combinam resultados de 

classificadores distintos e que, teoricamente, possuem erros distintos, a fim da 

combinação estar mais próxima da função verdadeira. Alguns experimentos com os 

métodos BR e EBR foram realizados utilizando as bases de dados emotions, genbase, 

scene, yeast, enron, medical e DSArtM, sendo esta última uma base de dados artificial. 

Os resultados dos experimentos indicaram que a utilização do método EBR pode 

apresentar melhores resultados segundo a medida mais conservadora de avaliação do 

comportamento de um método multirrótulo.  

Nessa mesma perspectiva de utilização de combinação de classificadores, Gama, 

Bernardini e Zadrozny (2012) propuseram o método Random Label (RL). Baseado no 

método de transformação de problemas chamado seleção aleatória (SA) de rótulos 

definido por Tsoumakas, Katakis e Vlahavas (2009), o método RL tenta resolver o 

problema da possibilidade de muitos rótulos não serem utilizados na fase de 

treinamento do classificador multiclasse repetindo várias vezes a transformação do 

conjunto de dados do SA. Após isso, os classificadores são combinados usando o 

método Bagging definido por Breiman (1996). Nesse trabalho também foram realizados 

experimentos utilizando os métodos BR, LP, SA e RL e os algoritmos J48, NB e SMO 

como algoritmos de indução para os classificadores. Emotions, genbase, scene, yeast, 

enron e medical foram as bases de dados utilizadas nos experimentos. Como resultado, 

Gama, Bernardini e Zadrozny (2012) explicaram que o método RL apresentou melhores 

resultados em relação aos métodos BR, LP e SA para algumas medidas de avaliação de 

classificadores multirrótulo. 



36 
 

 
 

Cherman, Metz e Monard (2010) fizeram um estudo com os métodos de 

transformação de problemas LP e BR. Adicionalmente, propuseram o método BR+, 

método que tenta superar a incapacidade de considerar as relações entre os rótulos ou 

classes do problema do método BR, explorando características de simplicidade e 

eficiência. A diferença entre o BR e o BR+ está nos atributos descritores de cada 

exemplo do conjunto de treinamento, o qual é expandido no método BR+. Por fim, 

Cherman, Metz e Monard (2010) realizam um estudo de caso para os três métodos 

usando uma base de dados real de laudos médicos relacionados à endoscopia digestiva 

alta usando a técnica bag-of-words, na qual, a partir de um conjunto de documentos 

textuais, é construída uma tabela atributo-valor. Cada linha da tabela representa um 

documento e para algumas palavras contidas no conjunto de documentos são definidos 

atributos correspondentes na tabela. No experimento foram utilizados o KNN, J48, NB 

e SMO como algoritmos base. Esse estudo mostrou uma melhoria na qualidade da 

predição quando usado o método BR+, considerando valores de média (desvio-padrão).  

Santos (2010) fez uma análise comparativa do desempenho de métodos de 

classificação multirrótulo aplicados a tarefas em três diferentes domínios. Os métodos 

utilizados foram o BR, LP e Random k-labelsets (RAkEL). As bases de dados 

multirrótulo escolhidas foram yeast, na qual possui dados biológicos associados à 

classificação de funções das proteínas; a scene, na qual possui dados de imagens e está 

concentrado na indexação semântica de senas estáticas; e emotions, que possui dados de 

emoções associados a músicas. Nos experimentos foram aplicados os algoritmos de 

aprendizado supervisionado KNN, DT, SVM, NB e MLP. Os resultados apontaram um 

destaque para o método de classificação multirrótulo RAkEL, sendo este o que obteve 

os melhores desempenhos. Santos e Canuto (2014) aplicaram o aprendizado 

supervisionado e semissupervisionado em classificação hierárquica multirrótulo, 

propondo assim novos métodos chamados de HMC-RAkEL, HMC-SSBR, HMC-SSLP 

e HMC-SSRAkEL. O objetivo principal desse trabalho foi verificar se os métodos de 

aprendizado semissupervisionado propostos teriam desempenho parecido com os 

métodos de aprendizado supervisionado. 

O custo associado ao processo de rotulação de exemplos tem criado um novo 

caminho para pesquisas na área de aprendizado de máquina, nesse contexto, Cherman 

(2013) propõe o score dev, método de aprendizado ativo proposto no intuito de reduzir 

os custos associados ao processo de rotulação multirrótulo.  
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Em outra perspectiva, Spolaôr (2014) explora a seleção de atributos, avaliando 

os atributos de cada rótulo através da associação de medidas de importância ao 

algoritmo de seleção de atributos ReliefF.  Tomás et al. (2014) e Carvalho et al. (2014) 

propuseram os frameworks Mldatagen e ML-EDA, respectivamente, e ambos tratam de 

classificação multirrótulo. O primeiro gera base de dados multirrótulo sintéticas e o 

segundo realiza análises exploratórias de dados multirrótulo. 

 

3.3. Classificação Multirrótulo com Aprendizado Semissupervisionado 

Existem diversas aplicações de classificação multirrótulo nas quais é difícil 

encontrar um número suficiente de dados rotulados para a construção de classificadores. 

Nesse contexto, várias pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de minimizar esse 

problema da falta de exemplos de treinamento utilizando o aprendizado 

semissupervisionado. Esse aprendizado tem como característica principal aprender as 

classes dos problemas mesmo nos casos em que existem poucos exemplos de 

treinamento.  

Motivado pelos fatos supracitados, Metz (2011) desenvolveu um trabalho no 

qual são propostos alguns métodos para apoio a classificação automática 

semissupervisionada de dados multirrótulos. O BRST proposto nesse trabalho é um 

método baseado no método BR que utiliza o algoritmo self-training durante a fase de 

treinamento para incrementar os exemplos rotulados. Também nesse mesmo trabalho 

foi proposto o método BRCoPSS  que é uma extensão do método BRCoP. O diferencial 

desse método é que, além dele utilizar o aprendizado semissupervisionado em sua 

configuração, ele trabalha com uma abordagem de multivisão dos dados, ou seja, vários 

classificadores são combinados durante a fase de treinamento com o intuito de 

incrementar os exemplos rotulados. Ainda nesse trabalho foi proposto o método 

BRCoPSS + AL que é basicamente cópia do BRCoPSS, mas que possui o diferencial de 

utilizar o aprendizado ativo em algumas ocasiões para tratar os pontos de contenções. 

Nesse mesmo foco, Santos (2012) propôs os algoritmos SSBR, SSLP, SSRAkEL 

ESSBR, ESSLP e ESSRAkEL. O SSBR é uma extensão do algoritmo BR, na qual, 

durante a fase de treinamento é aplicado o aprendizado semissupervisionado para 

incrementar a quantidade de exemplos no conjunto de treinamento. Esse método é bem 
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parecido com o BRCoPSS proposto por Metz (2011). O SSLP e o SSRAkEL tem o 

mesmo objetivo que o SSBR, mas são extensões dos métodos LP e RAkEL, 

respectivamente. Os métodos ESSB, ESSLP e ESSRAkEL se diferenciam dos métodos 

SSBR, SSLP e SSRAkEL pelo fato de utilizarem ensembles em suas composições, ou 

seja, ao invés de usar uma única visão para os dados, ele enxerga de várias perspectivas 

os dados de entrada para que aja uma diversidade e os classificadores consigam 

aprender uns com os outros. 

 

3.4. Considerações Finais 

Nesta seção foram apresentados trabalhos relacionados ao aprendizado de 

máquina, mais especificamente trabalhos onde foram abordados os temas de 

aprendizado semissupervisionado, classificação multirrótulo e classificação multirrótulo 

com aprendizado semissupervisionado.  

Foi visto que Mitchell e Blum (1998) propuseram o algoritmo co-training, sendo 

este a base para a grande maioria dos trabalhos que envolvem multivisão. Desde então, 

muitos trabalhos baseados no algoritmo multivisão co-training tem sido publicados. Foi 

visto que Goldman e Zhou (2000) propuseram uma variação do co-training na qual trata 

de exemplos descritos por uma única visão. Algumas vertentes tentam modificar o 

algoritmo base de aprendizado do co-training para melhorar o desempenho. Vários 

trabalhos propuseram abordagens geração de descrições dos dados. Alguns trabalhos 

propõe melhorar os resultados de aprendizado do co-training proposto por Mitchell e 

Blum (1998) modificando a função de seleção de melhores exemplos a serem inseridos 

no conjunto de exemplos rotulados. 

No contexto de aprendizado multirrótulo foi visto que Calembo, Bernardini e 

Martins (2011) propuseram o algoritmo Ensemble Binary Relevance (EBR). Esse 

algoritmo é uma extensão do algoritmo BR, na qual, o classificador gerado para cada 

nova tabela monorrótulo é na verdade um combinador de classificadores, sendo esses 

induzidos por diferentes algoritmos de aprendizado. Foi visto que Cherman, Metz e 

Monard (2010) fizeram um estudo com os métodos de transformação de problemas LP e 

BR. Adicionalmente, propuseram o método BR+. Foi visto que Santos (2010) fez uma 

análise comparativa do desempenho de métodos de classificação multirrótulo aplicados 
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a tarefas em três diferentes domínios. Os métodos utilizados foram o BR, LP e Random 

k-labelsets (RAkEL). 

Foi visto também que muitos métodos que se referiam à classificação 

multirrótulo com aprendizado semissupervisionado em abordagem multivisão de dados 

foram propostos ao longo dos últimos anos, mas nenhum desse novos métodos se 

referiam a métodos de classificação multirrótulo com aprendizado semissupervisionado 

que utilizam abordagens com multivisão de dados com a exploração da discordância das 

predições utilizando múltiplas descrições e múltiplos classificadores. 
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CAPÍTULO 4  

MÉTODOS PROPOSTOS 

 

Nos trabalhos pesquisados, apenas os trabalhos de Metz (2011) e Santos (2012) 

propuseram métodos em uma abordagem multivisão de dados para classificação 

multirrótulo utilizando aprendizado semissupervisionado. No trabalho de Metz (2011) 

foi proposto apenas um único novo método baseado no método BR, chamado de 

BRCoPSS, enquanto no trabalho de Santos (2012) foram propostos três novos métodos 

baseados nos métodos BR, LP e RAkEL, chamados de ESSBR, ESSLP e ESSRAkEL.   

Metz (2011) comparou o método proposto no seu trabalho a outros métodos de 

classificação multirrótulo semissupervisionado sem a abordagem multivisão e a outros 

métodos de classificação multirrótulo supervisionado, enquanto Santos (2012) 

comparou todos os métodos existentes com os propostos, tanto utilizando as abordagens 

supervisionadas, quanto as semissupervisionadas. 

Fazendo uma análise breve, todos os métodos acima propostos pertencem à 

categoria de métodos de aprendizado semissupervisionado cujos algoritmos possuem as 

características de utilização de uma única descrição e múltiplos classificadores. Ou seja, 

não foi encontrado nenhum trabalho que explorasse a categoria de método de 

classificação multirrótulo cujos algoritmos utilizam as características de múltiplas 

descrições nos dados e múltiplos classificadores.  

Diante deste cenário, o co-training proposto por Mitchell e Blum (1998) em sua 

forma original em combinação aos métodos de aprendizado para classificação 

multirrótulo é uma boa opção de exploração. Para este trabalho foram propostos os 

métodos CoXBR e BRCoT. Esses métodos tratam de novas técnicas para classificação 

multirrótulo semissupervisionado DVM, aplicando a ideia do co-training em sua forma 

original. Além desses métodos, também foi proposto o método CPXBR, método DVM 

que utiliza a abordagem co-perspective em sua composição. Por último, também foi 

proposto o método STXBR. Nesse caso foi utilizado à abordagem DVU. 
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4.1. Binary Relevance X Self-training (STXBR) 

O primeiro método proposto nesse trabalho foi baseado no método BRST 

proposto por Metz (2011). A diferença básica entre os dois métodos está sequencia da 

aplicação do método semisupervisionado self-training e transformação do problema 

multirrótulo. Enquanto no BRST primeiramente é transformado o problema multirrótulo 

em problemas monorrótulos para posteriormente se aplicado o aprendizado 

semissupervisionado self-training a cada problema monorrótulo, o STXBR realiza o 

aprendizado semissupervisionado iterativamente, sendo realizada a transformação do 

problema multirrótulo em cada iteração. 

 

Figura 14. Construção do classificador STXBR. 
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O método chamado de Binary Relevance Self-training (STXBR) tem como 

objetivo classificar dados multirrótulo utilizando o algoritmo semisupervisionado self-

training.  

A construção do classificador Binary Relevance Self-training (STXBR) começa 

com a divisão da base de dados multirrótulos em duas tabelas de dados, uma contendo 

os exemplos rotulados e outra contendo os exemplos não rotulados. A partir disso, a 

tabela multirrótulo que contém os exemplos rotulados é transformada em tabelas 

monorrótulos binárias, como no método BR descrito anteriormente.  

Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos binários, 

vários classificadores monorrótulos binários são induzidos a partir de um único indutor 

aplicado a cada tabela monorrótulo binária. A combinação desses classificadores 

formam a saída para o primeiro classificador “i” da primeira iteração do método, 

chamado STXBRi. Após isso, o primeiro classificador STXBR 1 classifica os exemplos 

da tabela de exemplos não rotulados. Os exemplos rotulados pelo STXBR1 são 

ranqueados em uma função “melhoresexemplos()” onde são selecionados os melhores 

exemplos classificados com uma melhor confiança. Depois de selecionados os 

exemplos com maior confiança, esses são adicionados à tabela anterior de exemplos 

rotulados e são removidos os exemplos da tabela de exemplos não rotulados. Após essa 

etapa outras iterações acontecem até que critérios de parada sejam atingidos. A Figura 

14. ilustra todo o processo de construção do classificador STXBR. As combinações dos 

classificadores monorrótulos binários da última iteração geram o classificador 

multirrótulo semissupervisionado STXBR. 

 

Algoritmo 4. Binary Relevance Self-Training (STXBR) 

1 Entrada: �, �, � 
2 Saída: ℎ 
3 Repita: 
4 ℎ	 ← 	D
(�, �); 
5 
� ← ℎ (�); 
6 
 ←	melhoresExemplos(
�); 
7 � ← � ∪ 	
; 
8 � ← � ∩ 	
; 
9 Até � = ∅  
10 Retorne ℎ; 
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A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo para o classificador da última iteração do 

STXBRi.  

 

4.2. Binary Relevance X Co-Perspective (CPXBR) 

Outro método proposto nesse trabalho é o Binary Relavance Co-Perspective 

(CPXBR). Ele tem como objetivo classificar dados multirrótulos ainda em uma visão 

simples dos dados, mas utilizando classificadores gerados por indutores diferentes, 

obtendo assim valores de Bias diferentes na classificação, no qual, cada classificador irá 

aprender de forma cooperativa com o outro classificador. Da mesma forma do STXBR, 

o CPXBR realiza primeiramente o aprendizado semissupervisionado iterativamente, 

sendo realizada a transformação do problema multirrótulo em cada iteração. 

A construção do classificador começa com a divisão da base de dados 

multirrótulos em duas tabelas de dados, uma contendo os exemplos rotulados e outra 

contendo os exemplos não rotulados. A partir disso, a tabela multirrótulo que contém os 

exemplos rotulados é transformada em tabelas monorrótulos binárias, como no método 

BR descrito anteriormente.  

Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos binários, 

vários classificadores monorrótulos binários são induzidos a partir de dois indutores 

diferentes, indutor “A” e indutor “B”. Cada tabela monorrótulo binária é aplica a cada 

indutor, gerando assim dois grandes conjuntos de classificadores. A combinação dos 

classificadores gerados pelo indutor “A” aplicados a cada tabela monorrótulo binária 

forma o classificador para o indutor “A” e a combinação dos classificadores gerados 

pelo indutor “B” forma o classificador para o indutor “B”, ou seja, são formados os dois 

classificadores “i” da primeira iteração do método, chamados de CPXBRiA e CPXBRiB. 

Depois de formados os dois primeiros classificadores da primeira iteração, CPXBR1A e 

CPXBR1B classificam os exemplos da tabela multirrótulo de exemplos não rotulados de 

forma cooperativa.   
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Figura 15. Construção do classificador CPXBR. 
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Algoritmo 5. Binary Relevance Co-Perspective (CPXBR) 

1 Entrada: �, �, �0, �1 
2 Saída: ℎ�, ℎ� 
3 Repita: 
4 ℎ� 	← 	D
(�, �0); 
5 ℎ� 	← 	D
(�, �1); 
6 
�� ← ℎ�	(�); 
7 
�� ← ℎ�	(�); 
8 
 ←	melhoresExemplos(
�� , 
�� 	); 
9 � ← � ∪ 	
; 
10 � ← � ∩ 	
; 
11 Até � = ∅  
12 Retorne ℎ�, ℎ�; 

 

Os exemplos rotulados por CPXBR1A e CPXBR1B são ranqueados e, em uma 

função “melhoresexemplos()”, são selecionados os melhores exemplos classificados 

com uma melhor confiança. Depois de selecionados os exemplos com maior confiança, 

esses são adicionados à tabela anterior de exemplos rotulados e, consequentemente, são 

removidos os exemplos da tabela de exemplos não rotulados. Após essa etapa outras 

iterações acontecem até que critérios de parada sejam atingidos. A Figura 15. ilustra 

todo o processo de construção do classificador CPXBRA e CPXBRB. As combinações 

dos classificadores monorrótulos binários da última iteração geram o classificador 

multirrótulo semissupervisionado CPXBRA e CPXBRB. 

A predição final é obtida como no método BR, são considerados apenas os 

monorrótulos classificados como positivo para o classificador da última iteração do 

STXBRi.  

 

4.3. Binary Relevance X Co-training (COTXBR) 

Diferente do CPXBR, o Binary Relevance Co-training (COTXBR) tem como 

objetivo classificar dados multirrótulos em uma visão multivisão dos dados, utilizando 

classificadores gerados por indutores iguais, obtendo assim valores de Bias diferentes 

na classificação, no qual, cada classificador irá aprender de forma cooperativa com o 

outro classificador. 

A construção do classificador começa com a divisão de cada base de dados 

multirrótulos em duas outras tabelas de dados, formando assim quatro tabelas, sendo 

duas contendo os exemplos rotulados e outras duas contendo os exemplos não 
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rotulados. A partir disso, cada tabela multirrótulo que contém os exemplos rotulados são 

transformadas em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Após a divisão do problema multirrótulo em problemas monorrótulos 

binários, vários classificadores monorrótulos binários são induzidos a partir de um 

único indutor. Cada tabela monorrótulo binária é aplica ao indutor, gerando assim dois 

grandes conjuntos de classificadores. As combinações de cada conjunto de 

classificadores monorrótulos gerados pelo indutor aplicado a cada tabela monorrótulo 

binária de cada conjunto formam os dois classificadores da primeira iteração do método, 

chamados de COTXBRiA e COTXBRiB. Depois de formados os dois primeiros 

classificadores da primeira iteração, COTXBR1A e COTXBR1B classificam os exemplos 

da tabela multirrótulo de exemplos não rotulados de forma cooperativa.  
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Figura 16. Construção do classificador COTXBR. 
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Os exemplos rotulados por COTXBR1A e COTXBR1B são ranqueados e, em uma 

função “melhoresexemplos()”, são selecionados os melhores exemplos classificados 

com uma melhor confiança. Depois de selecionados os exemplos com maior confiança, 

esses são adicionados à tabela anterior de exemplos rotulados e, consequentemente, são 

removidos os exemplos da tabela de exemplos não rotulados. Após essa etapa outras 

iterações acontecem até que critérios de parada sejam atingidos. A Figura 16. ilustra 

todo o processo de construção do classificador COTXBRA e COTXBRB. As combinações 

dos classificadores monorrótulos binários da última iteração geram o classificador 

multirrótulo semissupervisionado COTXBRA e COTXBRB. 

 

Algoritmo 6. Binary Relevance Co-Training (COTXBR) 

1 Entrada: ��, ��, ��, ��, � 
2 Saída: ℎ�, ℎ� 
3 Repita: 
4 ℎ� 	← 	D
(��, �); 
5 ℎ� 	← 	D
(��, �); 
6 
�� ← ℎ�	(��); 
7 
�� ← ℎ�	(��); 
8 
 ←	melhoresExemplos(
�� , 
�� 	); 
9 �� ← �� ∪ 	
; 
10 �� ← �� ∪ 	
; 
11 �� ← �� ∩ 	
; 
12 �� ← �� ∩ 	
; 
13 Até �� = ∅ ou �� = ∅ 
14 Retorne ℎ�, ℎ�; 
 

 

4.4. Co-training Binary Relevance (BRCoT) 

Baseado no BRCoPSS, o Co-training Binary Relevance (BRCoT) tem como 

objetivo classificar dados multirrótulos utilizando em sua formação o algoritmo co-

training em sua composição. 

A construção do classificador começa com a transformação da tabela 

multirrótulo em tabelas monorrótulos binárias, como no método BR descrito 

anteriormente. Os dados não rotulados presentes na tabela multirrótulo são acrescidos 

em cada tabela monorrótulo binária criada. Após a divisão do problema multirrótulo em 

problemas monorrótulos binários, vários classificadores monorrótulos binários são 

induzidos a partir de dois indutores utilizando o co-training, que por padrão utiliza o 

algoritmo Naive Bayes em sua composição. Cada tabela monorrótulo binária é aplica ao 
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co-training, gerando assim classificadores monorrótulos binários. A Figura 17.  ilustra 

todo o processo de construção do classificador COTXBRA e COTXBRB. As combinações 

dos classificadores monorrótulos gerados para cada iteração foram chamados de 

COTXBRiA e COTXBRiB.  

 

 

Figura 17. Construção do classificador BRCoT. 

 

Algoritmo 7. Co-Training Binary Relevance 

15 Entrada: ��, ��, ��, ��, � 
16 Saída: ℎ�, ℎ� 
17 Repita: 
18 ℎ� 	← 	D
(��, �); 
19 ℎ� 	← 	D
(��, �); 
20 
�� ← ℎ�	(��); 
21 
�� ← ℎ�	(��); 
22 
 ←	melhoresExemplos(
�� , 
�� 	); 
23 �� ← �� ∪ 	
; 
24 �� ← �� ∪ 	
; 
25 �� ← �� ∩ 	
; 
26 �� ← �� ∩ 	
; 
27 Até �� = ∅ ou �� = ∅ 
28 Retorne ℎ�, ℎ�; 
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4.5. Considerações Finais 

Nessa seção foram apresentados os métodos propostos e os algoritmos para os 

métodos que foram utilizados nesse trabalho. Dentre eles foi apresentado o método 

STXBR, no qual foi visto que o principal objetivo é classificar dados multirrótulo 

utilizando como base o algoritmo self-training. Foi apresentado o método CPXBR, cujo 

principal objetivo é classificar dados multirrótulo utilizando a metodologia multivisão 

para uma única descrição em várias perspectivas. Por último, também foram 

apresentados os métodos CPXBR e BRCoT, cujo o objetivo principal é classificar dados 

multirrótulo utilizando a metodologia multivisão para várias descrições. 
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CAPÍTULO 5  

METODOLOGIA DOS 

EXPERIMENTOS 

 

Esse capítulo apresenta as configurações e procedimentos adotados para 

execução dos experimentos realizados.  

 

5.1. Bases de Dados 

Nesse trabalho foram utilizadas três diferentes bases de dados multirrótulo 

retiradas do repositório de bases de dados MULAN. A Tabela 1 mostra o resumo das 

características de cada base utilizada. 

Tabela 1. Resumo das Características das Bases de Dados 

Nome Domínio Instâncias 
Atributos 
Nominal 

Atributos 
Numéricos 

Classes 

emotions music 593 0 72 6 

flags images (toy) 194 9 10 7 

genbase biology 662 1186 0 27 

 

Para utilização do co-training proposto por Mitchell e Blum (1998) em sua 

forma original em combinação aos métodos de aprendizado para classificação 

multirrótulo alguns requisitos básicos devem ser cumpridos, são eles: 

(i) Os recursos podem ser divididos em dois grupos ou subconjunto; 

(ii)  Cada subconjunto de recurso é suficiente para formar um bom classificador; 

(iii)  Os subconjuntos são condicionalmente independentes. 

 

Para atender o primeiro requisito supracitado, duas novas tabelas (partições) 

foram geradas a partir de cada base de dados escolhida. Cada nova tabela (partição) 
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contém 50% dos atributos da tabela original. Os atributos classe da tabela original são 

repetidos nas duas partições. Para tal, cada atributo das novas tabelas foi escolhido 

aleatoriamente. Os dois outros requisitos não puderam ser confirmados neste trabalho, 

podendo ser, este, tema para futuros trabalhos.  

 

5.1.1. Emotions 

Possuindo 593 exemplos, a base de dados multirrótulo Emotions 

(WIECZORKOWSKA e SYNAK, 2006) foi modelada utilizando informações de 

emoções relacionadas à música. Esta base de dados possui 72 atributos numéricos, dos 

quais descrevem seis possíveis emoções distintas sentidas ao escutar uma música. 

 

5.1.2. Flags 

A base de dados multirrótulo Flags, formada principalmente por dados obtidos 

do guia "Guide to flags" (SHAW, 1986), possui 194 instâncias e 19 atributos, sendo 

nove nominais e dez numéricos. Os atributos trazem informações dos países dos quais 

descrevem ou associam às cores utilizadas nas bandeiras daqueles países, para tal, sete 

são o número de classes. 

 

5.1.3. Genbase 

Formado por 662 instâncias que trazem informações relacionadas a famílias de 

proteínas, a base de dados Genbase (DIPLARIS, et al. , 2005) descreve dados 

biológicos a partir de 1186 atributos nominais que relacionam 27 classes. 

 

5.2. Métodos Utilizados 

Neste trabalho são realizados estudos comparativos utilizando métodos de 

classificação multirrótulo já existentes com os métodos de classificação multirrótulo 

proposto nesse trabalho. Para tal, foram avaliados métodos que podem ser divididos em 
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duas categorias, os métodos para classificação multirrótulo em uma abordagem DVU e 

métodos de classificação multirrótulo em uma abordagem DVM. 

 

5.2.1. Métodos para Abordagem de Dados de Visão Única 

Para os métodos de classificação multirrótulo em uma abordagem DVU foi 

utilizado o método supervisionado BR, método bastante utilizado e bastante difundido 

na literatura. Também foram utilizados outros dois métodos semissupervisionado, o 

BRST, método já existente na literatura e o STXBR, proposto nesse trabalho. 

• BR 

• BRST 

• STXBR 

 

5.2.2. Métodos para Abordagem de Dados de Visão Múltipla 

Para classificação multirrótulo para abordagem DVM foram utilizados quatro 

métodos semissupervisionado. Os dois primeiros, o BRCopSS já existente na literatura e 

o CPXBR proposto nesse trabalho, sendo métodos que utilizam apenas uma descrição 

dos dados; e o BRCoT e COTXBR propostos nesse trabalho e que trabalham com mais de 

uma descrição dos dados. 

• BRCoPSS 

• CPXBR 

• BRCoT 

• COTXBR 

 

5.3. Métricas de Avaliação 

Nesse trabalho foram utilizadas a mediadas de avaliação Hamming Loss(Ham), 

Precision(Pre), Accuracy(Acc) e Recall(Rec). 
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5.4. Configuração dos Experimentos 

Para todos os métodos de classificação multirrótulo foram aplicados o Naive 

Bayes como algoritmo base e indutor para os classificadores. A escolha desse algoritmo 

se deve ao fato dele ser o padrão utilizado na estrutura do co-trining descrito por Blum e 

Mitchell (1998). A restrição de um único algoritmo base como indutor para os métodos 

se deve ao fato de que a mudança dos métodos poderia influenciar na comparação e 

avaliação da eficácia dos métodos. Apenas os métodos CPXBR e BRCoPSS puderam 

utilizar outro algoritmo base para um dos seus classificadores, já que, como eles 

trabalham na abordagem DVM, mas com apenas uma descrição, precisam obter Bias 

diferentes para simular a cooperação entre os classificadores. Para esses métodos a 

utilização do knn foi realizada como um dos algoritmos base. 

Os experimentos utilizaram a metodologia de validação cruzada com 10 grupos 

(10-folds cross-validation), ou seja, são realizados 10 rodadas de experimentos para 

cada 100% do conjunto de treinamento. Para cada rodada, 10% de diferentes exemplos 

são retirados do conjunto de treinamento para utilização como teste e ao final de cada 

iteração os 10% são devolvidos e outros 10% são retirados para uso como teste para a 

próxima iteração. Diante desta definição, os resultados mostrados na próxima seção 

representam as médias obtidas nas 10 rodadas.  

O percentual de exemplos rotulados utilizados pelos algoritmos de aprendizado 

semissupervisionado variaram em 10%, 25%, 50%, 75% ou 90%. Já para o método 

supervisionado escolhido, será aplicado à base de dados com todos os exemplos 

rotulados. 

Para os métodos que utilizam a função “melhoresexemplos()” para selecionar os 

exemplos com maior confiança foi utilizado o valor mínimo para o fator de confidência 

de 0.9, ou seja, 90% para todos os casos.  

 

5.5. Testes Estatísticos 

Neste trabalho são aplicados dois tipos de testes estatísticos, são eles: 
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O Friedman test é um teste não paramétrico que aplicado para comparação de 

mais de duas amostras independentes. Ele pode ser considerado uma extensão do teste 

de wilcoxon. 

O Wilcoxon test, também conhecido como U de Mann-Whitney test, Mann-

Whitney-Wilcoxon test ou Wilcoxon-Mann-Whitney rank sum test é um teste não 

paramétrico aplicado para comparação de duas amostras independentes. O objetivo do 

teste de Wilcoxon é comparar as performances de cada sujeito (ou pares de sujeitos) no 

sentido de verificar se existem diferenças significativas (ρ ou probabilidade de 

significância) entre os seus resultados nas duas situações.  

Para aplicar o teste de Wilcoxon, duas hipóteses são levantadas: 

Hipótese nula (H0): é a hipótese assumida como verdadeira para a construção do 

teste. Para esse trabalho, o H0 significa que não há diferenças estatísticas entre os 

desempenhos dos métodos testados, ou seja, não podemos dizer que um método é 

melhor que o outro. 

Hipótese alternativa (H1): é o que consideramos caso a hipótese nula não tenha 

evidência estatística que a defenda. Ou seja, se os desempenhemos dos métodos são 

diferentes, pode-se dizer que um método é superior ao outro.  

No teste de hipótese, a probabilidade de ocorrer um erro do tipo em que uma há 

uma rejeição de uma hipótese verdadeira é designada de α. O valor de α para este 

trabalho foi definido em 5%, sendo esse denominado de nível de significância. O valor 

adotado nesse trabalho para o intervalo de confiança é de 95%, ou seja, para ρ > 0,05 a 

hipótese nula é rejeitada. 

 

5.6. Considerações Finais 

Nesse capítulo foram apresentados as configurações e procedimentos adotados 

para execução dos experimentos. Foi visto que os experimentos devem utilizar três 

diferentes bases de dados, retirados do repositório MULAN. Foi visto que sete métodos 

de classificação multirrótulo diferentes devem ser utilizados, sendo esse com as 

características de supervisionado ou semissupervisionado; e/ou DVU ou DVM. 
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Também foi visto que a metodologia de treinamento deve usar a validação cruzada com 

10 folds. Foi visto que o percentual de exemplos rotulados utilizados pelos algoritmos 

de aprendizado semissupervisionado devem variar em 10%, 25%, 50%, 75% ou 90%. 

Por fim, foi visto que o teste Wilcoxon deve ser utilizado para comprovar estaticamente 

os resultados. 
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CAPÍTULO 6  

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste trabalho os experimentos foram realizados utilizando métodos com a 

abordagem para dados de visão única (DVU) ou abordagem para dados de visão 

múltipla (DVM), aplicados a domínios diferentes, com o objetivo de possibilitar a 

análise qualitativa dos métodos propostos em relação aos métodos já existentes. Além 

das diferentes abordagens utilizadas e dos diferentes métodos, os experimentos 

utilizaram como parâmetro variável o percentual de exemplos rotulados da base de 

dados em sua composição.  

Todos os métodos utilizados no experimento envolve de alguma forma a 

utilização do método de classificação multirrótulo BR, seja ele em sua forma original ou 

modificada. 

Com o intuito de avaliar a capacidade de generalização, os experimentos foram 

realizados utilizando a metodologia de treinamento cross-validation. Os resultados 

representados nos gráficos e tabelas apresentadas mostram as médias dos resultados das 

iterações deste método. 

 Todos os algoritmos foram implementados durante a elaboração desse trabalho, 

com exceção do algoritmo do método BR. A implementação foi realizada na linguagem 

python na versão 2.7. Para tal, o módulo Orange também na versão 2.7 foi utilizado. 

As tabelas abaixo mostram os resultados das avaliações realizadas a partir de 

classificações multirrótulo utilizando o aprendizado supervisionado, 

semissupervisionado DVU e semissupervisionado DVM, aplicadas às bases de dados 

Flags, Emotions e Genbase. 

Na parte de lateral esquerda de cada tabela, cada linha nas cores de escala cinza 

divide os resultados para diferentes números de exemplos inicialmente rotulados. As 

setas ao lado dos valores indicam qual o melhor resultado em cada categoria utilizando 

uma métrica de avaliação. As medidas de avaliação loss, accuracy, precision e recall 
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foram aplicados, sendo apenas a medida loss inversamente proporcional às outras 

medidas, ou seja, quanto menor melhor.   

Nas tabelas também são apresentados os resultados dos testes de hipóteses. 

Foram utilizados os testes estatísticos de Wilcoxon, para quando comparado apenas dois 

grupos de amostras, ou teste estatísticos de Friedman, quando comparados três ou mais 

grupos de amostras.   O resultado representado por “S”, significa que p > 0,05 e que a 

hipótese nula é rejeitada, nesse caso, podemos dizer, com um grau de confiança de 95%, 

que as amostras são diferentes, ou seja, um método pode ser considerado melhor que o 

outro. Já quando o resultado é dado por “N”, a hipótese nula não pode ser rejeitada, 

nesse caso não há diferenças significativas estatisticamente entre os métodos. 

 

6.1. Métodos Semissupervisionado DVU versus DVU. 

Os algoritmos escolhidos para experimentação na abordagem DVU, no contexto 

de classificação multirrótulo, foram: O algoritmo do método BRST, algoritmo já 

conhecido e difundido quando tratamos de classificação multirrótulo 

semissupervisionado DVU; e o algoritmo do método STXBR, único algoritmo da 

abordagem DVU proposto nesse trabalho. 

A Tabela 2 mostra os resultados dos experimentos que trataram de classificação 

multirrótulo semissupervisionado DVU aplicada à base de dados Flags. Percebe-se 

nesse experimento que, em 80% dos casos, os melhores resultados foram obtidos pelo 

método semissupervisionado BRST, sendo estes quatro casos dos cinco possíveis, isso 

quando variado a quantidade de porcentagem de exemplos rotulados. Os testes de 

Wilcoxon mostraram que não há diferenças estatísticas nos resultados apresentados 

pelos métodos STXBR e BRST.  
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Tabela 2. Resultados Visão Única – Flags- Wilcoxon 
 

 
 

Comparando apenas os resultados das classificações multirrótulo 

semissupervisionado para dados de visão única (Tabela 3) aplicada à base de dados 

Emotions, percebe-se que o método STXBR obteve por volta de 50% da maioria dos 

melhores resultados e o método BRST obteve por volta de 50% da maioria dos melhores 

resultados. Os testes de Wilcoxon mostraram que os métodos BRST e STXBR não 

possuem diferenças estatísticas em seus desempenhos para essa base de dados. 

Tabela 3. Resultados Visão Única – Emotions - Wilcoxon 
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Por último, a Tabela 4 mostra os resultados para as classificações multirrótulo 

semissupervisionado para dados de visão única aplicada à base de dados Genbase. Os 

melhores resultados foram obtidos em 40% dos casos pelo método STXBR e 60% dos 

casos pelo método BRST. Os testes de Wilcoxon mostraram que os métodos BRST e 

STXBR não possuem diferenças estatísticas em seus desempenhos para a base de dados 

Genbase. 

Tabela 4. Resultados Visão Única – Genbase - Wilcoxon 

 

Para finalizar o comparativo, percebe-se que em nenhum dos casos houve 

diferenças estatísticas significativas entre os métodos BRST e STXBR, quando aplicados 

à mesma quantidade de exemplos rotulados para treinamento. 

 

6.2. Métodos Semissupervisionado DVM versus DVM 

Os algoritmos escolhidos para experimentação na abordagem para dados de 

visão múltipla no contexto de classificação multirrótulo, foram: O algoritmo do método 

BRCoPSS, algoritmo já conhecido e que utiliza por padrão apenas uma descrição dos 

dados; O algoritmo do método CPXBR, proposto nesse trabalho e que também utiliza 

apenas uma descrição dos dados em sua composição; O algoritmo do método BRCoT e o 

algoritmo do método COTXBR, também propostos nesse trabalho, mas que utilizam 

mais de uma descrição dos dados. 
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A Tabela 5 apresenta os resultados das métricas para classificações multirrótulo 

para dados de visão múltipla aplicada à base de dados Flags. Nesse caso, em uma breve 

análise dos dados, percebemos que os melhores resultados foram obtidos em 60% dos 

casos com o algoritmo do método CPXBR e em 40% dos casos pelo algoritmo do 

método BRCoPSS. Havendo nesse caso uma predominância dos métodos que utilizam 

uma única descrição de dados. 

Tabela 5. Resultados Visão Múltipla – Flags- Friedman 

 

Conforme ainda pode ser visto na Tabela 5, os testes estatísticos de Friedman 

apontou para existência de diferenças estatísticas entre os métodos. A partir disso foi 

realizado o comparativo método a método com o teste estatístico de Wilcoxon (Tabela 

6). Os resultados apontaram para diferenças estatísticas entre os métodos que utilizam 

uma única descrição e métodos que utilizam mais de uma descrição. Nesse caso, os 

métodos que utilizam uma única descrição foram estatisticamente melhores que os 

métodos que utilizam mais de uma descrição. 
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Tabela 6. Resultados Visão Múltipla – Flags - Wilcoxon 

 

 

Os resultados das métricas para classificações multirrótulo para dados de visão 

múltipla aplicada à base de dados Emotions (Tabela 7) mostraram que em 40% dos 

casos os melhores resultados foram obtidos com o método BRCoT. Já nos outros casos 

houve uma variação de desempenho entre os métodos.  

Estatisticamente, apenas quando o número de exemplos rotulados era de 10% é 

que houve rejeição da hipótese nula, ou seja, o teste de Friedman apontou para 

existência de diferenças estatísticas entre os métodos. 
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Tabela 7. Resultados Visão Múltipla – Emotions - Friedman 

 

A partir disso foi realizado o comparativo método a método com o teste 

estatístico de Wilcoxon (Tabela 8). Os resultados apontaram para diferenças estatísticas 

entre todos os métodos. Sendo assim, para esse caso, pode-se dizer com um grau de 

certeza de 95% que o método BRCoT é melhor os outros três métodos DVM, quando o 

número de exemplos rotulados na fase de treinamento é 10%. 

Tabela 8. Resultados Visão Múltipla – Emotions - Wilcoxon 

 

A Tabela 9 mostra os resultados para classificações multirrótulo para dados de 

visão múltipla aplicada à base de dados Genbase. Para este caso, percebe-se que em 

60% dos casos os melhores resultados foram obtidos com o método COTXBR e 40% 

pelo BRCoT. Tendo, nesse caso, uma predominância dos métodos que utilizam mais de 

uma descrição de dados. Estatisticamente o teste de Friedman apontou diferenças 

estatísticas entre os métodos em todos os casos de número de exemplos rotulados na 

fase de treinamento. 
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Tabela 9. Resultados Visão Múltipla – Genbase - Friedman 
 

 

Visto que o teste de Friedman apontou diferenças estatísticas entre os métodos, 

foi aplicado o comparativo método a método através do teste de Wilcoxon. Os 

resultados (Tabela 10) mostraram estatisticamente que o método BRCoPSS obteve piores 

resultados se comparado com qualquer outro método DVM utilizado. Já o método 

CPXBR foi estatisticamente pior que os métodos que utilizam duas descrições de dados 

em 70% dos casos. Os resultados também mostraram que não houve diferenças 

estatísticas entre os métodos BRCoT e COTXBR para este caso. Sendo assim, os métodos 

que utilizam mais de uma descrição foram estatisticamente melhores que os métodos 

que utilizam uma única descrição. 
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Tabela 10. Resultados Visão Múltipla – Genbase - Wilcoxon 

 

 

6.3.Método Supervisionado versus Métodos Semissupervisionados DVU 

Para este trabalho, o único algoritmo supervisionado utilizado foi o algoritmo 

supervisionado para o método BR. Vale ressaltar que o classificador para o método BR 

foi treinado com todo o conjunto de exemplos de treinamento rotulados, justamente por 

se tratar de um método supervisionado.  

Analisando os resultados da aplicação dos métodos para a base de dados Flags 

na Tabela 11, percebe-se que o método semissupervisionado BRST, método já existente 

na literatura, obteve os melhores resultados em 80% dos casos. O método 

semissupervisionado STXBR, proposto nesse trabalho, obteve melhores resultados nos 

outros 10% dos casos. Já o método supervisionado BR não obteve nenhum melhor se 

comparado aos métodos semissupervisionado. Estatisticamente, o teste de Friedman 

apontou para diferenças estatísticas entre os métodos. Diante do fato, foi aplicado o 

comparativo método a método utilizando o teste de Wilcoxon. 

 

 



66 
 

 
 

Tabela 11. Resultados Supervisionado x Visão Única – Flags - Friedman 

 

 

O teste de Wilcoxon (Tabela 12) apresentou diferenças estatísticas entre os 

métodos BRST quando comparado ao método BR em apenas em 40% dos casos. Nos 

outros casos não houve diferenças estatísticas. 

Tabela 12. Resultados Supervisionado x Visão Única – Flags - Wilcoxon 

 

 

Os resultados mostrados na Tabela 13 indicam que as melhores classificações 

multirrótulo para dados de visão única aplicada à base de dados Emotions foram obtidas 

pelo método supervisionado BR em 100% dos casos. Para essa base, o teste de 

Friedman apontou diferenças estatísticas entre os métodos, logo, foi necessária a 

aplicação de teste de Wilcoxon para verificação das diferenças, caso a caso. 
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Tabela 13. Resultados Supervisionado x Visão Única – Emotions - Friedman 

 

O teste de Wicoxon (Tabela 14) apontou para diferenças estatísticas em 60% dos 

casos, onde o método BR foi superior aos métodos BRST e STXBR. 

Tabela 14. Resultados Supervisionado x Visão Única – Emotions - Wilcoxon 

 

Para a base de dados Genbase (Tabela 15), os melhores resultados também 

foram obtidos pelo método supervisionado BR em 100% dos casos. Em 60% dos casos 

o teste de Friedman apontou para diferenças estatísticas entre os métodos. 
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Tabela 15. Resultados Supervisionado x Visão Única – Genbase – Friedman 

 

Após a comparação método a método utilizando o teste de Wilcoxon foi visto 

que o método supervisionado BR foi superior aos métodos semissupervisionados em 

60% dos casos. 

Tabela 16. Resultados Supervisionado x Visão Única – Genbase – Wilcoxon 

 

 

6.4. Método Supervisionado versus Métodos Semissupervisionados DVM 

Comparando os resultados do método supervisionado BR com os resultados dos 

métodos semissupervisionados aplicados à base de dados Flags (Tabela 17), percebe-se 

que, para todos os casos, os métodos semissupervisionados foram melhores que o 

método supervisionado, colocando em destaque o método BRCoPSS e o CPXBR que 

somados obtiveram os melhores resultados em 100% dos casos, sendo 40% para 
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BRCoPSS e 60% para o CPXBR. Vale ressaltar que os dois métodos são da categoria que 

utilizam apenas uma única descrição de dados. Estatisticamente, o teste de Friedman 

apontou para diferenças estatísticas em todos os casos de diferentes números de 

exemplos na fase de treinamento. 

Tabela 17. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Flags – Friedman 

 

O teste de Wicoxon (Tabela 18) apontou para diferenças estatísticas em 100% 

dos casos, quando comparado o método BR ao método BRCoPSS. Já os métodos CPXBR 

e o BRCoT foram estatisticamente melhor que o método supervisionado BR em 80% dos 

cados. O método COTXBR foi melhor estatisticamente que o método BR em 40% dos 

casos. 
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Tabela 18. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Flags – Wilcoxon 

 

 Para a base de dados Emotions, conforme se percebe na Tabela 19, os resultados 

mostram o inverso que aconteceu com a base de dados Flags. Para essa base, em quase 

100% dos casos os melhores resultados foram obtidos com o método supervisionado 

BR. Em 60% dos casos o teste de Friedman apontou para diferenças estatísticas entre os 

métodos. 

Tabela 19. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Emotions - Friedman 
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Depois de aplicado o teste de Wilcoxon, os resultados apontaram que o método 

supervisionado BR foi melhor que o método semissupervisionado BRCoT em 100% dos 

casos, melhor que o método BRCoPSS em 80% dos casos e em 60% dos casos melhor que 

o CPXBR e COTXBR. 

Tabela 20. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Emotions - Wilcoxon 

 

Já para a base de dados Genbase (Tabela 21) os resultados mostraram uma 

superioridade do método supervisionado BR em relação aos métodos 

semissupervisionados em 100% dos casos. Os testes estatísticos de Friedman apontaram 

para diferenças estatísticas entre os métodos. 
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Tabela 21. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Genbase – Friedman 
 

 

Os resultados dos testes de Wilcoxon (Tabela 22) mostraram que o método 

supervisionado BR foi melhor estatisticamente que os métodos semissupervisionado 

BRCoPSS  e CPXBR  em 100% dos casos, e em 60% dos casos melhor que os métodos 

BRCoT e COTXBR. 

Tabela 22. Resultados Supervisionado x Visão Múltipla – Genbase – Wilcoxon 
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6.5. Métodos Semissupervisionados DVU versus Métodos Semissupervisionados 

DVM.. 

Analisando os resultados dos experimentos para métodos semissupervisionados 

para dados de visão única versus métodos semissupervisionados para dados de visão 

múltipla para tabela Flags (Tabela 23), percebe-se que em quase 100% dos casos os 

algoritmos dos métodos semissupervisionados para dados de visão múltipla obtiveram 

os melhores resultados. Sendo destaque o método CPXBR que os melhores resultados 

em 60% dos casos. Os testes estatísticos de Friedman apontaram para diferenças 

estatísticas entre os métodos. 

Tabela 23. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Flags- Friedman 
 

 

Quando comparado caso a caso, através dos testes estatísticos de Wilcoxon, 

todos os métodos DVM foram estatisticamente melhor que os métodos BRST e STXBR 

em 80% dos casos.  
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Tabela 24. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Flags- Wilcoxon 

 

 

 Para a base de dados Emotions (Tabela 25), os experimentos para métodos 

semissupervisionados para dados de visão simples, no geral, foram os que obtiveram os 

melhores resultados. Sendo destaque o método BRST que obteve em torno de 70% dos 

casos os melhores resultados. 

 Os testes estatísticos de Friedman apontaram para diferenças estatísticas entre os 

métodos em todos os casos, quando variado o número de exemplos rotulados no 

conjunto de treinamento. 
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Tabela 25. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Emotions- Friedman 

 

Depois de feito experimentos casos a caso através dos testes de Wilcoxon 

(Tabela 26), constatou-se estatisticamente que o método BRST e STXBR obtiveram os 

melhores desempenhos que os métodos DVM em 60% dos casos. 

Tabela 26. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Emotions- Wilcoxon 

 

 



76 
 

 
 

 Por fim, a Tabela 27 mostra os resultados dos experimentos para métodos de 

classificação semissupervisionados para dados de visão única versus métodos 

semissupervisionados para dados de visão múltipla para tabela Genbase.  

Tabela 27. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Genbase - Friedman 

 

Nesse caso a maioria dos melhores resultados também foi obtida pelos 

algoritmos dos métodos de classificação semissupervisionados para dados de visão 

única. Sendo 40% dos melhores resultados obtidos pelo método STXBR e 60% dos 

melhores resultados obtidos pelo método BRST. O teste de Friedman apontou para 

diferenças estatísticas em todos os casos quando variado o número de exemplos 

rotulados na fase de treinamento. 

 Quando aplicado o teste estatístico de Wilcoxon, verificou-se que em 100% dos 

casos os métodos DVU foram melhores que os métodos DVM. 
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Tabela 28. Resultados Visão Única x Visão Múltipla – Genbase - Wilcoxon 

 

 

6.6. Análise Final dos Resultados 

Nesse capítulo foram apresentados os resultados dos experimentos realizados. 

Foi visto que, no comparativo DVU x DVU, para base de dados Flags, os melhores 

resultados foram obtidos pelo método BRST em cerca de 80% dos casos, apesar de não 

haver diferenças estatísticas entre os métodos DVU para essa base. Para base de dados 

Emotions, cerca de 50% dos melhores resultados foram obtidos pelo método STXBR e 

50% pelo método BRST, apesar dos testes estatísticos de Wilcoxon não apontarem para 

diferenças estatísticas entre os métodos. Para a base de dados Genbase, o STXBR em 

40% dos casos a maioria dos melhores, enquanto o BRST obteve 60% da maioria dos 

melhores resultados. Para essa última base também não houve diferenças estatísticas 

entre os métodos. Desse modo pode se concluir que o método STXBR, método DVU 

proposto nesse trabalho, obteve desempenho similar ao método BRST, método já 

existente na literatura. 

Foi visto que, no comparativo DVM x DVM para base de dados Flags, os 

melhores resultados foram obtidos em 40% dos casos pelo método BRCoPSS e em 60% 
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dos casos pelo método CPXBR, sendo nesse caso 100% de predominância dos métodos 

que utilizam apenas uma descrição. Os testes estatísticos de Friedman apontaram para 

diferenças estatísticas entre os métodos. Depois de aplicado o teste de Wilcoxon, para a 

avaliação método a método, o BRCoPSS e o CPXBR foram estatisticamente melhores que 

os métodos BRCoT e COTXBR em 100% dos casos. Para a base de dados Emotions, foi 

visto que em 40% dos casos os melhores resultados foram obtidos com o método BRCoT. 

Já nos outros casos houve uma variação de desempenho entre os métodos. 

Estatisticamente, foi visto que o teste de Friedman não apontou para diferenças 

estatísticas em 80% dos casos. Para a base de dados Genbase, foi visto que em 60% dos 

casos os melhores resultados foram obtidos com o método COTXBR e 40% pelo BRCoT. 

Ainda para esta base, foi visto também que os métodos que utilizam mais de uma 

descrição foram estatisticamente melhores que os métodos que utilizam uma única 

descrição. Diante desses resultados, conclui-se que a utilização dos métodos propostos 

nesse trabalho e que utilizam a abordagem co-training pode ser melhor que a utilização 

dos métodos já existentes e que utilizam a abordagem co-perspective, em alguns casos.  

Foi visto que, nos comparativos entre os métodos de classificação multirrótulo 

supervisionado BR x métodos de classificação multirrótulo semissupervisionados DVU, 

para a base de dados Flags, que o método semissupervisionado BRST, método já 

existente na literatura, obteve os melhores resultados em 80% dos casos. O método 

semissupervisionado STXBR, proposto nesse trabalho, obteve melhores resultados nos 

outros 10% dos casos. O teste de Wilcoxon comprovou diferenças estatísticas entre os 

métodos em 40% dos casos. Para a base de dados Emotions, em 100% dos casos, os 

melhores resultados foram obtidos pelo método supervisionado BR. Para essa base, 

estatisticamente, o método supervisionado BR foi melhor que os métodos 

semissupervisionados em 60% dos casos. No caso da base de dados Genbase, os 

melhores resultados também foram obtidos pelo método supervisionado BR em 100% 

dos casos. Estatisticamente, o método supervisionado BR foi superior aos métodos 

semissupervisionados nos casos em 60% dos casos. 

Foi visto nos comparativos entre os métodos de classificações multirrótulo 

supervisionado BR x métodos de classificação multirrótulo semissupervisionados DVM 

aplicados a base de dados flags, que os métodos semissupervisionados foram melhores 

que o método supervisionado, colocando em destaque o método BRCoPSS e o CPXBR, 

que, quando somados, obtiveram os melhores resultados em 100% dos casos, sendo 
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40% para BRCoPSS e 60% para o CPXBR. O teste de Wilcoxon apontou para diferenças 

estatísticas em 100% dos casos, quando comparado o método BR ao método BRCoPSS. Já 

os métodos CPXBR e o BRCoT foram estatisticamente melhor que o método 

supervisionado BR em 80% dos casos. O método COTXBR foi melhor estatisticamente 

que o método BR em 40% dos casos. Para a base de dados Emotions, os resultados 

mostram o inverso que aconteceu com a base de dados Flags. Para essa base, em quase 

100% dos casos os melhores resultados foram obtidos com o método supervisionado 

BR. Os testes de Wilcoxon mostraram que o método supervisionado BR foi melhor que 

o método semissupervisionado BRCoT em 100% dos casos, melhor que o método 

BRCoPSS em 80% dos casos e em 60% dos casos melhor que o CPXBR e COTXBR. Já 

para a base de dados Genbase os resultados mostraram uma superioridade do método 

supervisionado BR em relação aos métodos semissupervisionados em 100% dos casos. 

Os testes de Wilcoxon mostraram que o método supervisionado BR foi melhor 

estatisticamente que os métodos semissupervisionado BRCoPSS  e CPXBR  em 100% dos 

casos, e em 60% dos casos melhor que os métodos BRCoT e COTXBR. 

No geral, no comparativo do método supervisionado BR versus os métodos de 

classificação multirrótudo semissupervisionado DVU e método supervisionado BR 

versus os métodos de classificação multirrótudo semissupervisionado DVM, o método 

BR obtive a maioria dos melhores resultados. Esse resultado já era esperado, já que os 

métodos supervisionados foram treinados com todos os exemplos rotulados. 

Foi visto que, nos comparativos entre os métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVU x métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVM, para a tabela Flags, em quase 100% dos casos os 

algoritmos dos métodos semissupervisionados DVM obtiveram os melhores resultados. 

Quando comparado caso a caso, através dos testes estatísticos de Wilcoxon, todos os 

métodos DVM foram estatisticamente melhor que os métodos BRST e STXBR em 80% 

dos casos. Para a base de dados Emotions, os experimentos para métodos 

semissupervisionados para dados de visão simples, no geral, foram os que obtiveram os 

melhores resultados. Sendo destaque o método BRST que obteve em torno de 70% dos 

casos os melhores resultados. Estatisticamente que o método BRST e STXBR obtiveram 

os melhores desempenhos que os métodos DVM em 60% dos casos. Por fim, para 

tabela Genbase, a maioria dos melhores resultados também foi obtida pelos algoritmos 

dos métodos de classificação semissupervisionados DVU, sendo 40% dos melhores 
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resultados obtidos pelo método STXBR e 60% dos melhores resultados obtidos pelo 

método BRST. Estatisticamente, quando aplicado o teste estatístico de Wilcoxon, 

verificou-se que em 100% dos casos os métodos DVU foram melhores que os métodos 

DVM. Diante dos resultados, houve uma alternância de melhores resultados, podendo 

assim concluir que os métodos de classificação multirrótulo semissupervisionados 

DVM ora tem nos resultados se comparados aos métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVU, ora os métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVU tem os melhores resultados. 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de verificar a eficácia de métodos de classificação multirrótulo 

combinados ao aprendizado semissupervisionado que utilizam abordagens com 

multivisão de dados e que exploram a discordância das predições utilizando múltiplas 

descrições e múltiplos classificadores, nesse trabalho foram propostos quatro novos 

métodos de classificação multirrótulo simissupervisionado, sendo um multirrótulo 

simissupervisionado DVU, chamado de STXBR; um multirrótulo simissupervisionado 

DVM utilizando a abordagem de uma única descrição e vários classificadores (co-

pespective), chamado de CPXBR; e outros dois multirrótulo simissupervisionado DVM 

utilizando a abordagem de várias descrições e vários classificadores (co-training), 

chamados de BRCoT e COTXBR.  

Esses quatro novos métodos se juntaram com mais três métodos de classificação 

multirrótulo já existentes, o BR, método classificação multirrótulo supervisionado; o 

BRST, método de classificação multirrótulo semissupervisionado DVU; e o BRCoPSS, 

método de classificação multirrótulo semissupervisionado DVM que utiliza a 

abordagem de uma única descrição e vários classificadores. Assim, alguns experimentos 

foram montados para comparar a eficiência dos métodos já existentes com os propostos, 

em várias configurações.  

Durante a execução dos experimentos, os resultados mostraram que, para as três 

bases, não houve diferenças estatísticas entre os métodos DVU, logo se pôde concluir 

que o método STXBR, método DVU proposto nesse trabalho, obteve desempenho 

similar ao método BRST, método já existente na literatura.  

No comparativo entre os métodos de classificação multirrótudo 

semissupervisionado DVM, os métodos que se basearam na abordagem co-perspective 

obtiveram, estatisticamente, melhores resultados nos experimentos para a base de dados 

Flags, enquanto os métodos que se basearam na abordagem co-training obtiveram 
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melhores resultados nos experimentos para as bases de dados Emotions e Genbase. 

Diante desse fato, conclui-se que, em alguns casos, a utilização dos métodos propostos 

nesse trabalho e que utilizam a abordagem co-training podem ser melhores que os 

métodos já existentes e que utilizam a abordagem co-perspective.  

No comparativo do método supervisionado BR versus os métodos de 

classificação multirrótudo semissupervisionado DVU e método supervisionado BR 

versus os métodos de classificação multirrótudo semissupervisionado DVM, o método 

BR obtive a maioria dos melhores resultados. Esse resultado já era esperado, visto que 

os métodos supervisionados foram treinados com todos os exemplos rotulados. 

No comparativo entre os métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVU versus métodos de classificação multirrótulo 

semissupervisionados DVM, ora os métodos DVM obtiveram os melhores resultados, 

ora os métodos DVU. Logo, pode se concluir que a aplicação de métodos de 

aprendizado DVM pode ser eficaz em alguns problemas que envolvem classificação 

multirrótulo. 

Por fim, ficou comprovado estatisticamente que os métodos propostos são 

eficazes para classificação multirrótulo semissupervisionado. 

 

7.1. Trabalhos Futuros 

Abaixo são relacionados alguns pontos que podem ser abordados em futuros 

trabalhos: 

• Avaliar e melhorar o desempenho dos métodos propostos propondo formas de 

tratar a propagação de erros de rotulação durante a fase de treinamento; 

• Avaliar o desempenho dos métodos propostos utilizando base de dados 

conhecidas e geradas originalmente para trabalhar com mais de uma descrição; 

• Avaliar o desempenho dos métodos utilizando outros algoritmos bases, como 

por exemplo, SVM. 
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