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Resumo

Agrupamento de dados é uma poderosa ferramenta para análise automática de dados.
Essa técnica se propõe a resolver o seguinte problema: dado um conjunto de entidades,
encontrar subconjuntos, denominados clusters, que são homogêneos e/ou bem separa-
dos. O maior desafio do agrupamento de dados é encontrar um critério que apresente
boa separação de dados em grupos homogêneos, e que estes agrupamentos possam trazer
informações úteis ao usuário. Para resolver este problema, é sugerido que o usuário possa
fornecer informações prévias a respeito do conjunto de dados que auxiliem/guiem o pro-
cesso de agrupamento. Realizar o agrupamento de dados utilizando essas informações
auxiliares é denominado de agrupamento de dados semi-supervisionado (ADSS). Este
trabalho explora o problema de ADSS utilizando um novo modelo: os dados são agru-
pados através da resolução do problemas das k-medianas. Resultados mostram que essa
abordagem foi capaz de agrupar os dados de forma eficiente para problemas de ADSS em
diversos domínios diferentes.

Palavras-chave: agrupamento de dados semi-supervisionado, mineração de dados,
k-medianas



Abstract

Clustering is a powerful tool for automated analysis of data. It addresses the following
general problem: given a set of entities, find subsets, or clusters, which are homogeneous
and/or well separated. The biggest challenge of data clustering is to find a criterion to
present good separation of data into homogeneous groups, so that these groups bring
useful information to the user. To solve this problem, it is suggested that the user can
provide a priori information about the data set. Clustering under this assumption is called
semi-supervised clustering. This work explores the semi-supervised clustering problem
using a new model: the data is clustered by solving the k-medians problem. Results shows
that this new approach was able to efficiently cluster the data in many different domains.

Keywords: semi-supervised clustering, data mining, k-median
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Capítulo 1

Introdução

Agrupamento de dados é uma poderosa ferramenta para análise automática de dados.
Essa técnica se propõe a resolver o seguinte problema: dado um conjunto de entidades,
encontrar subconjuntos, denominados clusters, que são homogêneos e/ou bem separados
[Hartigan 1975, Jain 2010]. Homogeneidade significa que entidades no mesmo cluster
devem possuir características similares, enquanto a separação visa assegurar que entida-
des em clusters distintos apresentam diferenças entre si. O agrupamento de dados realiza
um papel importante em diversas áreas como, por exemplo: a psicologia, biologia, esta-
tística, análise de redes sociais, marketing e mineração de dados. Alguns exemplos de
aplicações que utilizam o agrupamento de dados são:

• Identificação do consumidor alvo e produtos de preferência. O uso de técnicas
de agrupamento de dados podem ser úteis para auxiliar a resolução de problemas
de marketing. As informações que descrevem um certo indivíduo como, por exem-
plo, os produtos de preferência e avaliações e comparações entre marcas, podem
ser utilizadas para prever futuras compras e interesses desse indivíduo, com base
em outras pessoas com perfis semelhantes. Em Santi et al. (2016) o agrupamento
de dados é realizado em dois níveis, inicialmente são formados grupos de indiví-
duos com opiniões semelhantes sobre um dado conjunto de produtos e em seguida,
para cada grupo formado, um novo agrupamento de dados é realizado para determi-
nar como os produtos são agrupados juntos e quais são os principais produtos que
representam aquele grupo de indivíduos.
• Segmentação dos dados Há situações em que os dados podem ser agrupados com a

finalidade de simplificar um problema. Isso é, formar clusters visando segmentar os
dados em regiões. Dessa maneira, o problema pode ser resolvido para cada região
individualmente, sem a necessidade de considerar todo o conjunto de dados. Um
exemplo dessa situação é determinar onde instalar terminais de acesso de rede (ex.,
roteadores) para um dado conjunto de usuários. Nesse caso, é possível segmentar os
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usuários, agrupando-os em regiões distintas, e instalar um terminal de acesso para
cada cluster, por exemplo. No trabalho de Cornillier et al. (2009), o agrupamento
de dados é utilizando como uma etapa da resolução do problema de distribuição de
combustível. Ao invés de planejar a logística da entrega de combustível conside-
rando todos os clientes (postos de combustíveis), um algoritmo de agrupamento de
dados é aplicado ao problema para criar clusters com os clientes próximos entre si
e em seguida, a logística de entrega é realizada para cada região separadamente.
• Análise de dados biológicos Devido ao êxito em reconhecer e identificar o ge-

noma humano, bem como aperfeiçoamentos na habilidade em coletar diferentes
tipo de expressões de gene, dados biológicos se tornaram amplamente estudados
nos últimos anos. Esses dados são geralmente estruturados na forma de sequência
de características ou como uma rede de dados. Dessa maneira, o agrupamento de
dados é capaz de prover os comportamentos chaves presentes nos dados e identifi-
car sequência incomuns. Nos trabalhos de Hartuv et al. (2000) e Pensa & Boulicaut
(2008), algoritmos de agrupamento de dados foram propostos e aplicados para iden-
tificar grupos de genes que apresentam os mesmos padrões de expressão de gene,
sendo capaz de fornecer a compreensão da interação gene-gene e da função de cada
gene.

(a) Agrupamento com base na densidade
dos dados.

(b) Agrupamento para segmentar os dados
em regiões.

Figura 1.1: Exemplos de problemas de agrupamento de dados.

Apesar de ser bem definido, o problema de agrupamento de dados pode apresentar
significativas variações, dependendo do modelo específico utilizado e do tipo de dado que
será agrupado [Aggarwal & Reddy 2013]. Dessa forma, a noção de cluster pode ser di-
ferente para cada aplicação, incluindo variações no formato, representação e significado.
A Figura 1.1 ilustra alguns exemplos da utilização do agrupamento de dados. Na Figura



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 3

1.1a o agrupamento é capaz de separar os dado levando em consideração a densidade de
cada cluster. Esse tipo de agrupamento pode ser utilizado para identificar e/ou excluir
ruídos presentes do conjunto de dados. Enquanto na Figura 1.1b, os grupos são utiliza-
dos para segmentar os dados em regiões. Essas regiões podem atuar na redução de um
problema de roteamento, por exemplo, em que cada entidade (cliente, ponto de acesso)
deve ter sua demanda atendida. Dessa maneira, uma logística para atender essas entidades
pode ser aplicada em cada região separadamente, tornando a resolução do problema bem
mais simples e rápida ao invés de considerar todo o conjunto de dados. Nesse sentido,
existem algumas questões importantes que precisam ser respondidas ao se trabalhar com
problemas de análise de clusters:

1. Qual é o alvo do agrupamento de dados? É necessário estabelecer um critério (fun-
ção objetivo) responsável pela formação dos subconjuntos e, consequentemente, do
agrupamento final dos dados. Esse critério expressa justamente a homogeneidade
e/ou separação dos clusters do agrupamento de dados.

2. Quais restrições devem ser consideradas? A escolha do tipo de agrupamento
pode ser feita através de restrições envolvendo os dados e os clusters. Exemplos
dessas restrições são: cada entidade deve ser designada a exatamente um cluster;
número mínimo (ou máximo) de entidades em cada cluster; e número de clusters.

3. Qual a dificuldade em realizar o agrupamento dos dados? Essa questão remete
à complexidade do problema em si. De acordo com o critério estabelecido e as
restrições impostas, um estudo é feito acerca do número de soluções do problema e
da dificuldade em encontrar a melhor solução.

4. Como o agrupamento deve ser feito? Um algoritmo deve ser projetado para re-
solver o problema de forma eficiente. Ele deve utilizar as melhores estruturas e
técnicas para representar e resolver o problema de agrupamento de dados.

5. O agrupamento de dados obtidos é significativo? O resultado final do agrupamento
precisa fornecer uma interpretação correta acerca dos dados.

Note que o critério estabelecido ao problema na primeira questão realiza um papel central
nas respostas posteriores. De fato, devido ao problema de agrupamento de dados ser uma
técnica não supervisionada, seu maior desafio é definir um critério capaz de encontrar o
agrupamento mais significativo (mais útil) ao usuário [Jain et al. 2014].

Com o intuito de superar essa dificuldade e melhorar o resultado do agrupamento
de dados, passou a ser sugerido que, quando possível e viável, o usuário especialista do
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domínio da aplicação forneça algumas informações auxiliares com respeito aos dados
(e.g. relação envolvendo alguns pares de entidades do conjunto de dados), que quando
incorporadas ao processo de agrupamento podem levar à uma melhor solução. Realizar o
agrupamento de dados utilizando esse conjunto de informações auxiliares é chamado de
problema de Agrupamento de Dados Semi-Supervisionado (ADSS).

Considere o grupo de indivíduos apresentado na Figura 1.2, disponível no repositó-
rio UCI [Mitchell 1997]. É possível agrupar essas imagens em diferentes formas, todas
elas igualmente válidas. A Figura 1.2a agrupou os indivíduos de acordo com a expres-
são facial, fornecendo um grupo com expressões de raiva, e outro grupo com expressões
de felicidade. Enquanto que na Figura 1.2b, os indivíduos são agrupados simplesmente
com respeito à presença de óculos escuros. Perceba que sem informação adicional do
usuário, não é possível determinar qual é a partição correta ou preferida, irá depender
exclusivamente da intenção e objetivo do usuário.

(a) Agrupamento com base nas expressões de
raiva e felicidade dos indivíduos.

(b) Agrupamento com base no uso de óculos es-
curos.

Figura 1.2: Motivação do uso do agrupamento de dados semi-supervisionado para obten-
ção da partição desejada pelo usuário.

Nesse sentindo, o principal objetivo do ADSS é utilizar o conhecimento prévio do
usuário especialista sobre a distribuição dos dados e fornecer soluções mais precisas e
úteis. O ADSS se tornou uma importante peça na mineração dos dados uma vez que,
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devido ao contínuo aumento no volume de dados gerados, em vários problemas de do-
mínios diferentes, é cada vez mais importante poder utilizar o conhecimento acerca dos
dados para guiar o processo de agrupamento [Agovic & Banerjee 2013].

Outra motivação em utilizar o ADSS se deve ao fato de que a maioria dos algoritmos
de agrupamento de dados buscam uma partição dos dados que minimize as dissimilari-
dades entre pontos que fazem parte de um mesmo cluster. Entretanto, há casos em que a
partição ótima para um dado conjunto de dados, não corresponde à partição ideal (mais
significativa) ao usuário. Em outras palavras, é possível que o algoritmo de agrupamento
de dados forneça uma solução que, em termos do valor da função objetivo, é melhor,
porém não coincide com a solução mais útil ao usuário.

Considere, por exemplo, o conjunto de dados no plano expressos na Figura 1.3a.
Se um algoritmo como o k-means [Forgy 1965, MacQueen 1967], que utiliza o critério
MSSC1, for utilizado para agrupar os dados em dois clusters, então ambos os agrupamen-
tos da Figuras 1.3b e 1.3d seriam igualmente bons, do ponto de vista da função objetivo.
Dessa forma, o usuário especialista do domínio, com base em seu conhecimento sobre
as características dos dados, pode prover informações auxiliares para guiar o processo de
agrupamento e encontrar a partição desejada pelo usuário (por exemplo, pode-se presumir
que o agrupamento da Figura 1.3d é mais significativo pois os dados em cada cluster são
mais similares do que na Figura 1.3b). Em muitas aplicações de agrupamento de dados,
o usuário especialista é capaz de fornecer informações auxiliares que ajudam o algoritmo
a encontrar a partição mais significativa para usuário.

Formalmente, seja o conjunto de dados E = {e1, ...,en} contendo n entidades, o con-
junto de informações auxiliares π, e um algoritmo de agrupamento de dados A , o ob-
jetivo do ADSS é incorporar e tratar π no algoritmo A e particionar E em k clusters
C = {c1, ...ck}. O ADSS, então, lida com mecanismos para obter e incorporar essas in-
formações auxiliares (π) no processo de agrupamento de dados (A).

A forma mais comum de fornecer informações auxiliares acerca de um conjunto de
dados é através das restrições de must-link e cannot-link envolvendo alguns pares de en-
tidades que compõe o conjunto de dados [Basu et al. 2008]. Uma restrição de must-link

entre duas entidades ei e e j, implica que ei e e j devem ser atribuídas ao mesmo cluster.
Uma restrição de cannot-link entre duas entidades ei e e j, implica que ei e e j devem ser
alocadas em clusters diferentes. A Figura 1.3c ilustra o uso desses dois tipos de restrições
ao aplicá-las no conjunto de dados da Figura 1.3a para obter o agrupamento da Figura

1MSSC (minimum sum-of-squared clustering): é um dos critérios mais utilizados para realizar agrupa-
mento de dados [Aloise et al. 2012]. Ele minimiza a soma das distâncias quadráticas Euclidianas entre cada
ponto e o centro do seu correspondente cluster.
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Figura 1.3: Ilustração do uso de restrições para obtenção da partição desejada.

1.3d. Uma vez que essas restrições são fornecidas, é possível influenciar o algoritmo com
intuito de obter a partição desejada pelo usuário.

Na verdade, restrições envolvendo pares de elementos que compõem o conjunto de
dados ocorrem naturalmente em diversos domínios. Em aplicações envolvendo agrupa-
mento em grafos, como análises em redes sociais, as arestas interligando os elementos
podem ser consideradas restrições de must-link, por exemplo. Na segmentação de ima-
gens, pixeis vizinhos são mais prováveis de fazerem parte do mesmo cluster, enquanto
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pixeis mais afastados tendem a estar em diferentes regiões [Law et al. 2005], e isso pode
ser usado para criar as restrições. Restrições entre elementos podem ser derivadas de
conhecimentos sobre o domínio ou outra fontes externas [Huang et al. 2008, Pletscha-
cher et al. 2009]. Por exemplo, o Wikipedia [Allab & Benabdeslem 2011] foi usado para
identificar relações semânticas entre documentos no trabalho de Huang et al. (2008).

A aquisição das informações auxiliares é uma etapa muito importante no agrupamento
de dados semi-supervisionado, pois a precisão dessas informações é crucial para o de-
sempenho do algoritmo. Embora as informações auxiliares sejam, em geral, idealizadas
para melhorar o resultado do agrupamento de dados, as restrições envolvendo pares de
entidades podem ser imprecisas ou conflitantes e, consequentemente, degradar o desem-
penho do algoritmo de agrupamento de dados [Davidson et al. 2006]. Dessa forma, o
principal desafio no agrupamento de dados semi-supervisionado é justamente identificar
as restrições mais importantes (úteis), enquanto se tenta minimizar o esforço do usuário
[Wagstaff 2007]. A forma mais comum de se obter informações auxiliares é através do
conhecimento prévio do usuário especialista do domínio acerca da distribuição dos da-
dos. Esse conhecimento permite ao usuário inferir relações entre os pontos e influenciar
o algoritmo de ADSS para obter a partição desejada. Outras formas de aquisição das
informações são apresentadas em detalhes no Capítulo 2.

Além disso, vários mecanismos foram desenvolvidos para incorporar as informações
auxiliares e obter melhor desempenho no agrupamento de dados. Basu et al. (2008) clas-
sificam esses mecanismos em duas principais categorias: (i) métodos baseados em restrin-
gir o espaço de soluções, em que as restrições são utilizadas para restringir as partições
viáveis do problema e, (ii) métodos baseados no aprendizado por métrica de distância,
em que são aplicadas transformações aos dados do problema de forma que elementos que
devem estar juntos apresentem distâncias pequenas entre si, e elementos que devem estar
separados apresentem distâncias grandes entre si. Um exemplo desse tipo de incorpo-
ração das informações é ilustrado no exemplo da Figura 1.3e, em que as restrições são
utilizadas para aproximar os dados.

Por fim, o agrupamento de dados semi-supervisionado tem sido aplicado com sucesso
em diversas áreas incluindo bioinformática, diagnósticos médicos, marketing, análises em
redes sociais e mineração de dados na web. As informações auxiliares, provenientes do
conhecimento do usuário e/ou geradas por algoritmos, conseguem melhorar o resultado
dos algoritmos de agrupamento de dados. Algumas aplicações são descritas abaixo:

• Reconhecimento de caracteres: ADSS foi aplicado para decifrar caracteres de-
gradados em documentos históricos que foram escritos à mão [Pletschacher et al.
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2009]. Devido a vários problemas como descoloração, envelhecimento e desinte-
gração de partes dos documentos, sistemas comerciais de reconhecimento ótico de
caracteres falharam em reconhecer a maioria dos caracteres. Cada caractere, então,
é representado de acordo com suas características: altura, largura, taxa de pixeis
pretos e taxa de pixeis brancos. As informações auxiliares foram fornecidas na
forma de restrições através de conhecedores do domínio. Caracteres que apresenta-
vam diferença em vários aspectos foram relacionados com restrições de cannot-link

e caracteres semelhantes com restrições de must-link.
• Segmentação de imagens: Uma importante etapa em problemas de visão computa-

cional é a segmentação de imagens. O objetivo desse problema é identificar regiões
homogêneas em uma imagem cujo os pixeis compartilham padrões visuais seme-
lhantes (e.g., cor e textura). Algoritmos ADSS para segmentação de imagens foram
aplicados em diversos domínios como, por exemplo, imagens médicas [Filipovych
et al. 2011, Ribbens et al. 2011] e sensoriamento remoto [Torres et al. 2010]. As
informações auxiliares são expressas na forma de restrições de cannot-link e must-

link envolvendo áreas distintas e similares da imagem, respectivamente.
• Análise de genes Técnicas de ADSS foram aplicadas para analisar expressões de

genes [Pensa et al. 2006, Pensa & Boulicaut 2008]. Informações na forma de res-
trições são utilizadas para inferir sobre genes em relação as suas funcionalidades.
Genes que são conhecidos por executarem a mesma função em um processo bioló-
gico são relacionados com uma restrição de must-link, por exemplo.

Neste trabalho, um novo modelo para o problema de ADSS é proposto. Ele se ba-
seia no problema das k-medianas para realizar o agrupamento de dados e, até onde é de
conhecimento dos autores, tal modelo nunca foi proposto na literatura. As informações
auxiliares são fornecidas na forma de restrições de must-link e cannot-link e adquiridas,
inicialmente, utilizando conhecimento a priori do usuário. Porém, esta pesquisa também
propõe novas formas de adquirir informações através de análises sobre a melhor partição
encontrada e do parecer do usuário. Além disso, é sugerido uma nova forma de obten-
ção do impacto das restrições adicionadas no valor da função objetivo. Essa medida irá
auxiliar o usuário, permitindo que ele adote um nível de confiança sobre as restrições
informadas. Esse tipo de informação ainda é escasso na literatura e, segundo Jain et al.
(2014), algoritmos com esse propósito precisam ser desenvolvidos. O algoritmo ideali-
zado nesta pesquisa utiliza a metaheurística Variable Neighborhood Search (VNS) para
resolver o novo modelo proposto. Resultados mostraram que o algoritmo foi capaz de
resolver o ADSS, em problemas de diferentes domínios, de forma eficiente e precisa.
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1.1 Objetivos

O objetivo principal desse trabalho é resolver o problema de agrupamento de dados
semi-supervisionado sob a abordagem de um novo modelo: o problema das k-medianas.
Dessa forma, objetivamos contribuir à comunidade científica ao estabelecer um novo al-
goritmo eficiente de ADSS, além de novas formas de adquirir, incorporar e medir o im-
pacto de restrições. O objetivo principal desse trabalho é fortemente dependente dos
objetivos específicos. Nós só seremos capazes de alcançar nosso objetivo principal se
todas as etapas provenientes dos objetivos específicos forem realizadas. A próxima seção
contém a definição dos objetivos específicos que consideramos nessa pesquisa.

1.1.1 Objetivos Específicos

Os seguintes objetivos específicos são propostos como sendo as medidas necessárias
para a realização da pesquisa.

1. Gerar implementação do algoritmo proposto para resolver o ADSS

2. Prover e validar novas maneiras de se adquirir, incorporar e medir o impacto de
restrições.

3. Fornecer análises de eficiência e utilidade do novo modelo e algoritmo proposto.

1.2 Estrutura do Trabalho

Esse trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 é feita uma revisão
de literatura e fornecido detalhes teóricos dos principais assuntos abordados. O Capí-
tulo 3 apresenta a metodologia da pesquisa, fornecendo detalhes do novo modelo e da
implementação do algoritmo. Em seguida, no Capítulo 4 são exibidos os experimentos
computacionais e realizadas análises sobre os resultados obtidos. Finalmente, no Capí-
tulo 5 são apresentadas as considerações finais, onde serão expostas as contribuições da
pesquisa, e sugeridos desafios futuros.



Capítulo 2

Revisão da Literatura

2.1 Agrupamento de Dados Semi-Supervisionado

Muitos algoritmos de agrupamento de dados semi-supervisionado foram desenvolvi-
dos e estudados e essa área de pesquisa continua sendo um campo muito próspero [Jain
et al. 2014]. Os trabalhos em ADSS podem ser classificados de acordo com três principais
características:

(i) Tipo de informações auxiliares: indica como são fornecidas as informações que
irão auxiliar o processo de agrupamento dos dados.

(ii) Aquisição e expressão das informações: indica a maneira que as informações são
produzidas pelo usuário e e/ou algoritmo.

(iii) Incorporação das informações: indica a forma que as informações são aplicadas
ao algoritmo.

2.1.1 Tipo de Informações Auxiliares

Dado que a forma mais comum de especificar informações auxiliares é através da rela-
ção envolvendo pares de elementos que compõem o conjunto da dados, o agrupamento de
dados semi-supervisionado também é referenciado como agrupamento restrito (constrai-

ned clustering). Algoritmos que fazem uso de restrições na forma de must-link e cannot-

link se tornaram amplamente estudados e desenvolvidos após o trabalho de Wagstaff &
Cardie (2000). Em Wagstaff et al. (2001) foi proposto um dos algoritmos mais populares
de ADSS, o COPK-means. Nele, o algoritmo original do k-means é modificado ao adi-
cionar uma rotina para impedir que uma entidade mude de cluster caso alguma restrição
seja violada.

Seja E = {e1, ...en} o conjunto das n entidades que devem ser agrupadas, o COPK-
means define M L e CL como os conjuntos de pares de entidades, (ei,e j), que pos-
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suem restrições de must-link e cannot-link entre si, respectivamente. A heurística, en-
tão, tenta alocar cada entidade do conjunto de dados, verificando se tal movimento é
permitido. O Algoritmo 1 apresenta o pseudo-código desse procedimento. Entre as li-
nhas 2 e 3, o algoritmo apresenta um comportamento semelhante ao do k-means original:
move cada entidade para o cluster mais próximo e atualiza as posições dos centroides;
o processo é repetido até a solução convergir ou até que não seja mais possível mover
alguma entidade para melhorar a solução. A principal diferença é a chamada da função
Violate−Constraints, declarada logo abaixo, que verifica se uma entidade e pode ser
designada para o cluster c respeitando os conjuntos de restrições M L e CL .

Algoritmo 1 COPK-means
Entrada: C = {c1, ...,ck} o conjunto dos k clusters inicias;

função COPK−means

1: Para cada entidade e ∈ E, alocar e para o cluster mais próximo c ∈C tal que Violate-
Constraints(e,c) retorne falso.

2: Atualizar o centroide para cada c ∈C.
3: Iterar entre as linhas 2 e 3 até convergir ou não ser possível designar nenhuma enti-

dade para melhorar a solução.
fim função

função Violate−Constraints(e,c)

1: ∀(e,e=) ∈M L : if e= /∈ c, retorne verdadeiro
2: ∀(e,e6=) ∈ CL : if e6= ∈ c, retorne verdadeiro
3: Caso contrário, retorne falso.

fim função

A simplicidade e pioneirismo do COPK-means tornou ele um algoritmo base para
muitos trabalhos posteriores. Alguns exemplos desses trabalhos são: agrupamento semi-
supervisionado de dados combinatoriais utilizando campos aleatório de Markov (mrfs)
[Bekkerman & Sahami 2006]; método Kernel adaptativo [Yan & Domeniconi 2006];
agrupamento por restrições probabilísticas [Law et al. 2005]; fatoração de matriz não-
negativa [Li et al. 2007]; e agrupamento por densidade [Ruiz et al. 2010]. Além disso,
ele também foi estudado em problemas de aprendizagem semi-supervisionada (semi-

supervised learning) [Lange et al. 2005] e com algoritmos de EM (Expectation–Maximi-

zation) [Shental et al. 2003].
O modelo matemático do problema resolvido pelo algoritmo COPK-means é deno-

minado, do inglês, Semi-Supervised Minimum Sum-of-Squared Clustering (SSMSSC) e
apresentado em (2.1)-(2.5). Nele, as variáveis binárias de decisão, xi j, possuem valor 1
caso a entidade ei seja alocada ao cluster c j e 0, caso contrário. As restrições (2.3) e (2.4)
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correspondem às restrições de must-link e cannot-link, respectivamente.

min
x,y

n

∑
i=1

k

∑
j=1

xi j‖pi− y j‖2 (2.1)

sujeito a
k

∑
j=1

xi j = 1, ∀i = 1, ...,n (2.2)

xi j− xw j = 0, ∀(ei,ew) ∈M L (must-link), ∀ j = 1...k (2.3)

xi j + xw j ≤ 1, ∀(ei,ew) ∈ CL (cannot-link), ∀ j = 1...k (2.4)

xi j ∈ {0,1}, ∀i = 1, ...,n; ∀ j = 1, ...,k. (2.5)

As n entidades E = {e1, ..,en} a serem agrupadas são representadas pelos vetores de pon-
tos pi = (pr

i ,r = 1, ...,s) de dimensão s (pi ∈ Rs), i = 1, ...,n; k centros de clusters devem
ser localizados em pontos desconhecidos y j ∈ Rs para j = 1, ...,k; a norma ‖ · ‖ denota a
distância Euclidiana entre dois pontos com seus argumentos no espaço de dimensão s, em
consideração.

Perceba, porém, que essa formulação não permite que as restrições de must-link e
cannot-link sejam violadas. Entretanto, como já mencionado anteriormente, a imprecisão
das restrições pode resultar em partições não intuitivas ou, até mesmo, inviáveis. Alme-
jando contornar essa problemática, alguns trabalhos foram desenvolvidos para permitir
que essas restrições sejam violadas, tornando o espaço de busca da solução mais flexível.
Isso é realizado ao adicionar os termos de penalidade (2.6) e (2.7) na função objetivo
[Basu et al. 2004, Lange et al. 2005, Law et al. 2005, Bekkerman & Sahami 2006]:

∑
(ei,e j)∈M L

k

∑
t=1

wi j(xit + x jt)(1− xitx jt) (2.6)

∑
(ei,e j)∈CL

k

∑
t=1

w̄i j(xitx jt), (2.7)

em que wi j e w̄i j são constantes apropriadas para servir como penalidade em caso de
violação das restrições. As informações auxiliares utilizadas nesse tipo de abordagem,
onde são permitidas que algumas restrições sejam violadas, são chamadas de restrições

flexíveis, do inglês soft constraints.
Um importante trabalho que envolve a utilização de restrições de must-link e cannot-

link foi conduzido por Xia (2009). Até onde é de conhecimento dos autores, esse foi o
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primeiro trabalho a apresentar um método de otimização global para resolver o ADSS
utilizando restrições de must-link e cannot-link. O método proposto é uma adaptação
do método de planos de corte de Tuy (1964), e os resultados obtidos foram superiores a
vários algoritmos baseados no COPK-means.

Em Davidson & Ravi (2005) e Duong et al. (2015), as restrições de must-link e cannot-

link são utilizadas para formar restrições a nível de cluster. É possível definir o diâmetro

máximo γ (maior distância entre duas entidades do mesmo cluster) da partição ao adicio-
nar uma restrição de cannot-link para cada par de entidade (ei,e j) em que a distância entre
ei e e j seja superior a γ. De forma análoga, é possível definir o split mínimo δ (menor dis-
tância entre duas entidades de clusters diferentes) da partição ao adicionar uma restrição
de must-link para cada par de entidade (ei,e j) em que a distância entre ei e e j seja inferior
a δ.

Enquanto o diâmetro máximo e split mínimo são expressos através de uma conjunções
de restrições de cannot-link e must-link, respectivamente, Davidson & Ravi (2005) defi-
nem uma nova restrição, denominada restrição ε, para capturar a noção de densidade do
cluster através da disjunção de restrições de must-link. Essa restrição irá garantir que para
cada entidade ei, deve existir pelo menos uma outra entidade e j, tal que a distância entre
ei e e j seja menor ou igual a ε. Em Duong et al. (2015) essa ideia é estendida para tornar
a noção de densidade ainda mais forte, requerendo que, para cada entidade ei, exista pelo
menos m entidades que pertençam ao mesmo cluster de ei.

Além das informações na forma de restrições envolvendo pares de entidades, outra
maneira comum de fornecer informações ao algoritmo é através do conhecimento sobre
uma entidade específica, indicando qual é o cluster correto que essa entidade deve fazer
parte [Demiriz et al. 1999, Basu et al. 2002, Kamvar et al. 2003, Bae & Bailey 2006]. No
trabalho de Demiriz et al. (1999), os clusters corretos (índices) são disponíveis para um
conjunto de treinamento. Os autores, então, modificam a função objetivo de um algoritmo
não supervisionado, o k-means por exemplo, para minimizar tanto a dissimilaridade entre
as entidades de cada cluster, quanto a impureza do cluster, com base nos índices infor-
mados pelo conjunto de treinamento. As soluções geradas por esse algoritmo modificado
podem então, serem utilizadas para prever as classes de pontos futuros. No trabalho de
Gao et al. (2006), essas informações (índices do cluster de alguns elementos) também são
utilizadas para restringir o espaço de busca da solução.

Um notório algoritmo envolvendo ADSS que utiliza informações de entidades espe-
cíficas é o seeded k-means [Basu et al. 2002]. Geralmente, os algoritmos que utilizam a
ideia de centróide partem de uma solução randômica [Aggarwal & Reddy 2013]. Por sua
vez, o seed k-means utiliza as informações dos índices dos clusters para inicializar a posi-
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ção dos centroides e, em seguida, realiza iterativas atualizações no k-means. Em adição,
essa técnica também pode ser utilizada para restringir possíveis partições do conjunto de
dados.

As informações auxiliares também podem ser expressas através da restrição tripla
(ei,e j,ek). Esse tipo de restrição indica que se ei for mais próximo de e j do que ei é de ek,
então é mais provável que ei forme um cluster com e j do que com ek. Essas restrições são
usadas para estimar a similaridade entre os dados e, desse modo, melhorar o resultado do
agrupamento de dados [Kumar & Kummamuru 2008, Huang et al. 2010, Bi et al. 2011].
Nos trabalhos de Bade & Nürnberger (2008), Zhao & Qi (2010) e Zheng & Li (2011),
essas restrições triplas são utilizadas para determinar a ordem que o algoritmo hierárquico
aglomerativo irá combinar os clusters.

Por fim, quando o conjunto de dados é suficientemente pequeno, a avaliação do usuá-
rio (feedback) também pode ser aplicada para obter a partição almejada pelo usuário
[Cohn et al. 2003, Gondek et al. 2005, Halkidi et al. 2005, Hu et al. 2011]. No traba-
lho conduzido por Gondek et al. (2005), por exemplo, é apresentado ao usuário, de forma
iterativa, possíveis partições de dados, permitindo que o usuário decida se a partição su-
gerida é a desejada. Esse parecer do usuário é usado para eliminar partições indesejadas
que são similares a que foi apresentada ao usuário. Em Hu et al. (2011), a supervisão do
usuário é aplicada para selecionar quais são as principais características que conduzem
para o agrupamento desejado.

2.1.2 Aquisição e Expressão das Informações

A principal forma de obter informações auxiliares é através do conhecimento do usuá-
rio. O conhecimento prévio acerca das distribuições dos dados permite ao usuário (toma-
dor de decisão, cliente, etc.) inferir relações entre os pontos e influenciar o algoritmo
de ADSS para obter a partição desejada. Essa é a maneira que predomina nos trabalhos
encontrados na literatura.

Com o intuito de identificar o tipo de restrição que fornece a melhor informação, algu-
mas pesquisas [Basu et al. 2004, Huang et al. 2008, Wang & Davidson 2010] focaram em
aprendizagem ativa [Settles 2010], uma técnica originalmente desenvolvida para algorit-
mos de classificação semi-supervisionada [Cohn et al. 1994]. As técnicas de classificação
semi-supervisionada baseadas em aprendizagem ativa assumem a presença de um oráculo

capaz de fornecer as classes de alguns pontos selecionados dentro de um grande conjunto
de dados ainda não classificados. Dessa forma, essas técnicas de classificação iniciam
com um pequeno conjunto de dados já classificados (conjunto de treinamento, por exem-
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plo) e realizam iterativas consultas ao oráculo, requisitando as classe dos pontos mais
importantes para determinar o modelo de classificação dos dados.

Partindo da percepção de que o ADSS é capaz de aperfeiçoar o resultado do agrupa-
mento de dados não supervisionado, o ponto chave em aplicar a técnica de aprendizagem
ativa no ADSS é encontrar restrições que seriam violadas caso o algoritmo fosse execu-
tado sem supervisão [Allab & Benabdeslem 2011, Zhao et al. 2012]. Nesse sentido, a
maioria dos algoritmos de ADSS que utilizam aprendizagem ativa utilizam um oráculo
(função) capaz de fornecer respostas à perguntas do tipo "essas duas entidades são do
mesmo cluster ou de clusters diferentes?"com base nas restrições de must-link e cannot-

link informadas pelo usuário especialista. Dessa maneira, como a obtenção dos clusters
(índices) corretos para uma pequena parcela dos dados pode ser custosa [Basu et al. 2004],
os algoritmos de aprendizagem ativa para ADSS utilizam as próprias restrições forneci-
das pelo usuário, para determinar outras restrições de must-link e cannot-link que podem
aperfeiçoar o resultado do agrupamento de dados.

No algoritmo PCK-means Ativo [Basu et al. 2004], por exemplo, o objetivo é iden-
tificar as fronteiras (limites) de cada cluster individualmente. Ele primeiro identifica os
pares de entidades que são mais distantes entre si, solicitando ao oráculo por k restrições
de cannot-link. Em seguida, para cada entidade selecionada na primeira etapa, é solicitado
ao oráculo que forneça restrições de must-link envolvendo os vizinhos mais próximos. Já
no algoritmo Ativo Espectral [Wang & Davidson 2010], por sua vez, a partição de da-
dos é refinada iterativamente ao solicitar ao oráculo pela restrição que provoque a maior
mudança em direção à partição desejada.

Para concluir, é possível adquirir informações através do parecer do próprio usuário.
Como já foi mencionado, o usuário pode fornecer sua avaliação (feedback sobre uma
partição sugerida). Em cada iteração, essas avaliações são utilizadas para evitar que novas
soluções indesejadas, similares as que foram rejeitadas pelo usuário, sejam novamente
apresentadas [Gondek et al. 2005].

2.1.3 Incorporação das Informações

A incorporação das informações é a etapa que mais impacta no fluxo do algoritmo.
Na literatura são propostos diferentes mecanismos para tratar as restrições informadas.
Em Basu et al. (2008) esses mecanismos são classificados em duas principais catego-
rias: (i) métodos baseados em restringir o espaço de soluções, em que as restrições são
utilizadas para restringir as partições viáveis dos dados durante a alocação dos clusters;
e (ii) métodos baseados no aprendizado por métrica de distância, em que são aplicadas
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transformações aos dados do problema de forma que elementos que devem estar juntos
apresentem distâncias pequenas entre si, e elementos que devem estar separados apresen-
tem distâncias grandes entre si.

A maioria dos métodos que restringem o espaço de soluções lidam com informações
na forma de restrições envolvendo pares de entidades. Eles utilizam essas informações
para restringir as partições viáveis quando estão alocando as entidades para os clusters.
O algoritmo COPK-means, por exemplo, modifica a etapa de atualização dos membros
de cada cluster para garantir que as partições geradas não violem as restrições fornecidas.
Em Shental et al. (2003), um algoritmo de EM (Expecation Maximization) é modificado
para permitir que apenas modelos compatíveis com as restrições sejam considerados.

A medida de distância usada para determinar a dissimilaridade entre os dados é crucial
para o processo de agrupamento. Algoritmos de ADSS que utilizam aprendizado por
métrica de distância tentam encontrar e aplicar transformações nos dados do problema de
forma que:

(i) elementos que devem estar juntos (must-link) apresentem distâncias pequenas entre
si.

(ii) elementos que devem estar separados (cannot-link) apresentem distâncias grandes
entre si.

A Figura 1.3.e ilustra um exemplo de aprendizado por métrica de distância. As entidades
envolvidas em restrições de must-link são movidas para se tornarem próximas entre si, e
o oposto ocorre para as entidades com restrições de cannot-link.

Depois de realizar aprendizado por métrica de distância, algoritmos convencionais,
como o k-means puro, podem ser aplicados ao problema. A ideia de aprendizado por
métrica de distância para ADSS envolve aplicar as transformações para alterar a similari-
dade entre os pontos [Hoi et al. 2007, Domeniconi et al. 2011]. Dessa forma, as entidades
envolvidas em restrições de must-link possuem maior similaridade, enquanto entidades
envolvidas em restrições de cannot-link possuem similaridades menores. Entretanto, é
importante perceber que a técnica de aprendizado por métrica de distância é limitada ao
uso de dados métricos, pois, caso contrário, não será possível aplicar tais transformações.

Finalmente, métodos que combinam as duas abordagens para ADSS também foram
propostos [Bilenko et al. 2004, Basu et al. 2006]. Em Bilenko et al. (2004), um algoritmo,
chamado MPCK-means, realiza ambas estratégias de restringir o espaço de soluções e
aprendizado por métrica de distância. Ele obteve desempenhos melhores do que métodos
que utilizam apenas um das duas abordagens individualmente.
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2.2 Metaheurísticas

Considere a seguinte problema de otimização global ou combinatório:

min{ f (x)|x ∈ X}, (2.8)

em que f (x) é a função objetivo a ser minimizada e X o espaço de soluções do problema.
Dessa maneira, cada vetor x = {x11,x21, ...,xnm} ∈ X representa uma solução viável ao
modelo. Resolver o problema (2.8) de forma exata implica em encontrar o vetor solução
x∗ tal que

f (x∗)≤ f (x) ∀x ∈ X . (2.9)

Um algoritmo exato para o problema (2.8) encontra uma solução ótima x∗, junto com
a prova de sua otimalidade, ou mostra que não existe solução viável (X = /0), ou que o
problema é ilimitado. Para problemas classificados como NP-difícil, como é o caso do
problema que este trabalho se propôs a resolver (o modelo do problema será definido no
capítulo seguinte), algoritmos exatos são, em geral, não escaláveis, e consequentemente,
capazes apenas de resolver instâncias pequenas do problema em tempo hábil. Por sua
vez, métodos heurísticos podem encontrar soluções para (2.8) de forma rápida e eficiente,
i.e., encontrar soluções "próximas"de serem ótimas em pouco tempo, sendo capaz, inclu-
sive, de tratar instâncias grandes. Desse modo, esse tipo de abordagem se tornou uma
alternativa muito atrativa e frequentemente usada para resolver problemas dessa natureza.

Nas últimas três décadas, métodos de heurísticas genéricas, denominados metaheurís-

ticas, foram responsáveis por muitos avanços e resultados de sucesso em várias áreas da
Pesquisa Operacional [Mladenović et al. 2007]. Metaheurísticas fornecem um framework

de construção de heurísticas para resolver problemas de natureza combinatória e de oti-
mização global. Elas se tornaram um grande campo de pesquisa desde do trabalho de
Kirkpatrick et al. (1983) quando foi proposta a metaheurística Simulated Annealing como
um esquema genérico para criações de heurísticas capazes de fugirem da "armadilha"do
ótimo local. Uma solução xl ∈ X é dita ser um ótimo local se

f (xl)≤ f (x), ∀x ∈V (xl),

em que V (xl)⊆ X representa o conjunto de soluções vizinhas a solução xl de acordo com
algum critério de proximidade entre as soluções.

De fato, a principal característica das meteheurísticas é fornecer um mecanismo para
impedir que a solução heurística fique presa em algum ótimo local. Esses mecanismos,
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geralmente, modificam a composição de soluções já encontradas visando explorar uma
maior área no espaço de soluções.

2.2.1 Variable Neighborhood Search - VNS

Variable Neighborhood Search (VNS) é uma metaherística, ou framework para cria-
ção de heurísticas, projetada para resolver problemas de natureza combinatória e de pro-
blemas de otimização global. VNS já foi aplicado com sucesso na resolução de diversos
problemas de agrupamento de dados [Belacel et al. 2002, Hansen et al. 2012, Hansen &
Mladenović 2001, Santi et al. 2016].

No framework VNS, a vizinhança V (x) de uma solução x pode ser definida de diferen-
tes maneiras. Um exemplo de estrutura de vizinhança, é o conjunto de soluções obtidas
através de simples modificações no vetor solução x, e.g., troca de posição de um ou dois
pares de elementos do vetor solução.

A metodologia do VNS propõe a definição de vmax vizinhanças diferentes para cada
solução x∈X , i.e., V1(x),V2(x), ...,Vvmax(x). Para trabalhar com essas vizinhanças, o VNS
também define uma heurística de busca local necessária para encontrar o melhor vizinho
xl ∈Vv(x) tal que

f (xl)< f (x′) ∀x′ ∈Vv(x) para qualquer v = 1, ..,vmax.

Dessa maneira, o alicerce da metaheurística VNS é firmado sobre três principais observa-
ções:

Observação 1: Um ótimo local com respeito a uma estrutura de vizinhança não é, neces-
sariamente, o ótimo local de outra vizinhança.

Observação 2: Um ótimo global é um ótimo local com respeito a todas estruturas de
vizinhanças possíveis;

Observação 3: Em muitos problemas, os ótimos locais, com respeito a uma ou várias
vizinhanças, são relativamente próximos entre si.

Essas vizinhanças são sempre definidas em torno da melhor solução atual, xm, que se
comporta como o centro da busca. Durante a procura por uma solução melhor, cada vizi-
nhança Vv(xm) de xm é explorada iterativamente. Inicialmente, uma solução randômica,
xr ∈V1(xm), é criada como ponto de partida para a busca local. Em seguida, a heurística
de busca local é chamada para encontrar o ótimo local xr

l a partir de xr. Caso xr
l seja

pior do que xm, então a solução xr
l é ignorada e a próxima vizinhança (no caso, V2(xm))

é explorada. Se a solução xr
l for melhor do que xm, então a busca é re-centralizada em
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torno de xr
l e a busca local reinicia a exploração a partir da primeira vizinhança V1(xr

l ),
i.e., utilizando a nova melhor solução como referência. Uma vez que as vmax vizinhanças
foram exploradas sem sucesso, o algoritmo reinicia a exploração da primeira vizinhança,
mas utilizando uma nova solução aleatória como solução inicial xr. O processo é repetido
até que a condição de parada seja atingida (tempo de CPU, por exemplo). O Algoritmo 2
apresenta as etapas da metaheurística VNS.

Algoritmo 2 Fundamentos do VNS
Inicialização: Encontrar uma solução inicial xm e definir o conjunto de vizinhanças V (xm).
repita

v← 1
repita

Shaking: Gerar uma solução aleatória xr ∈Vv(xm).
Busca local: Aplicar o algoritmo de busca local a partir de xr e encontrar o
ótimo local xr

l
Atualizar ou não: Se o ótimo local xr

l for melhor do que a melhor solução atual
xm, atualiza a melhor solução (xm← xr

l ) e reinicia busca (v← 1); caso contrá-
rio, ajusta v← v+1.

até v = vmax
até condição de parada ser atingida

O VNS utiliza uma estratégia em que vizinhanças mais próximas da melhor solução
atual, xm, são exploradas mais vezes do que vizinhanças que apresentem soluções mais
distantes de xm. Essa metodologia tira vantagem das três observações mencionadas ante-
riormente buscando garantir que, com tempo computacional suficiente, o algoritmo não
ficará preso em um ótimo local ruim.



Capítulo 3

Métodos de Pesquisa

Agrupamento de dados semi-supervisionado ainda é um capítulo recente na história
das técnicas de agrupamento de dados. Até este momento. poucos modelos diferentes são
estudados na literatura. Predominantemente, os principais algoritmos publicados utilizam
como critério de agrupamento de dados o MSSC (como mostrado no modelo SSMSSC
(2.2)-(2.5) resolvido pelo COPK-means), em que a somatória das distâncias quadráticas
entre cada entidade e o centróide do seu respectivo cluster é minimizada. Nesta pesquisa,
um novo critério para o ADSS é abordado. Os dados serão agrupados através da resolução
do problema das k-medianas (PKM).

3.1 Problema das k-medianas para o ADSS

Dentre os vários modelos de agrupamento de dados disponíveis, o modelo das k-
medianas recebeu atenção em diversas áreas [Sáez-Aguado & Trandafir 2012]. Ao utilizar
o modelo das k-medianas para realizar o agrupamento de dados, o objetivo do problema
é particionar as entidades em exatamente k clusters, previamente especificado, de forma
que a soma das distâncias entre cada entidade e o objeto central (i.e., a mediana) do seu
respectivo cluster seja miníma.

A forma mais comum de utilizar o modelo das k-medianas para realizar o agrupa-
mento de dados é admitir uma mediana candidata para cada entidade do problema. Dessa
maneira, seja o conjunto de n entidades E = {e1, ...en} representadas pelos pontos do
conjunto P = {p1, ..., pn}, em que cada ponto pi = (pr

i ,r = 1, ...,s) é a representação
no espaço Rs da entidade ei, são então definidas n potenciais medianas y ∈ P. Den-
tre essas medianas candidatas, k devem ser selecionadas como os centros dos k clusters
c ∈C = {c1, ...,ck}.

O fato de todos os centros de clusters possíveis serem previamente conhecidos, torna o
modelo do problema das k-medianas discreto, permitindo que ele seja formulado através
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da programação inteira. Seja o conjunto de variáveis de decisão binária xi j, que assumem
valor 1 caso a entidade ei seja designada ao cluster c j, e 0, caso contrário. Então, a
formulação de programação inteira é como segue:

min
n

∑
i=1

k

∑
j=1

xi j‖pi− yc j‖2 (3.1)

sujeito a
k

∑
j=1

xi j = 1, ∀i = 1, ...,n (3.2)

yc j ∈ P ∀ j = 1, ...k (3.3)

xi j ∈ {0,1} ∀i = 1, ...,n, ∀ j = 1, ...,k, (3.4)

em que yc j , que pertence ao conjunto de medianas candidatas P (restrição (3.3)), é a
mediana selecionada para o cluster c j. As restrições (3.2) expressam que cada enti-
dade deve ser designada a exatamente um cluster. Perceba que restrições de must-link

e cannot-link podem ser facilmente adicionadas ao modelo (3.1)-(3.4). Considere a no-
tação ei ≡ e j a indicação que existe uma restrição de must-link entre as entidade ei

e e j, e ei 6≡ e j a indicação de uma restrição de cannot-link, redefinimos os conjuntos
M L = {(ei,e j)|ei ≡ e j, ei,e j ∈ E} e CL = {(ei,e j)|ei 6≡ e j, ei,e j ∈ E} como sendo
os conjuntos que contém os pares de entidades envolvidas em restrições de must-link

e cannot-link, respectivamente. Desse modo, a restrições que precisam ser adicionadas ao
modelo são:

xi j− xw j = 0 ∀ j = 1, ...,k, ∀(ei,ew) ∈M L (3.5)

xi j + xw j ≤ 1 ∀ j = 1, ...,k, ∀(ei,ew) ∈ CL , (3.6)

com (3.5) correspondendo às restrições de must-link e (3.6) às restrições de cannot-link,
e ambos os conjuntos de restrições podem diretamente adicionados ao modelo (3.1)-
(3.4) para tornar o problema semi-supervisionado. O modelo (3.1)-(3.6) resultante, cor-
responde à formulação matemática do problema das k-medianas semi-supervisionado
(PKMSS) que esta pesquisa se propôs a resolver. Como será visto na Seção 3.3, o al-
goritmo proposto utiliza a metaheurística VNS para resolver o PKMSS.

Importante observar que se o conjunto de potenciais medianas, P, é finito e previ-
amente conhecido, a entrada do problema se resume à uma matriz distância, Dnxn, em
que cada entrada d(ei,y j) fornece a distância entre a entidades ei e a mediana y j. Dessa
maneira, o PKM poderia ser definido como um problema puramente matemático: seja
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fornecida a matriz Dnxn, selecionar k colunas de D de maneira que a soma dos meno-
res valores em cada linha com essas colunas seja o menor possível. Em outras palavras,
deseja-se selecionar k medianas para que soma dessa distâncias seja minimizada:

min ∑
e∈E

min
y∈S

d(e,y)

em que S ⊂ P representa o conjunto com as k medianas selecionadas, i.e., S = {yc j |∀ j =

1, ...,k}.
A possibilidade de definição da matriz D permite que a função objetivo do modelo

seja flexível ao uso de diferente medidas para expressar as distâncias entre entidades e
medianas. Por essa razão, uma das principais características do PKM é justamente a sua
vasta lista de aplicações [Santi et al. 2016]. O PKM pode ser utilizado para agrupar dados
métricos, assim como dados mais genéricos com noções de similaridade/dissimilaridade.
Além disso, embora a forma mais comum de aplicar o PKM ao agrupamento de dados seja
definir uma mediana candidata para cada entidade do problema, permitindo esse elemento
se torne o objeto exemplar de um dos k clusters, ele também pode ser aplicado para dados
com estruturas assimétricas ou retangulares (i.e., quando nem toda entidade pode ser uma
mediana) [Köhn et al. 2010]. Em função disso, o problema das k-medianas é considerado
como uma poderosa ferramenta para aplicações de mineração de dados [Ng & Han 1994].

Por fim, o PKM, e suas extensões, também são úteis para modelar muitos outros
problemas do mundo real como localizações de plantas industriais, armazéns e facilidades
públicas. O leitor é referenciado ao trabalho de Christofides (1975) para uma lista extensa
de aplicações.

3.2 Vantagens do Modelo

Há diversas vantagens em utilizar o modelo das k-medianas para agrupar os dados,
incluindo excelentes taxas de classificação, robustez a dados isolados e suposições atra-
tivas do ponto de vista do resultado do agrupamento dos dados [Santi et al. 2016]. Em
comparação ao problema MSSC (também chamado de problema do k-means), Steinley
(2015) define três importantes vantagens ao aplicar o PKM para realizar o agrupamento
de dados:

(i) Embora ambos os modelos trabalhem com a noção de um elemento central do clus-
ter, o MSSC define esse elemento através do valor médio de cada dimensão consi-
derando todas as entidades do cluster (centroide), enquanto no k-medianas esse ele-
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mento de fato existe no conjunto de dados. Essa característica permite, por exemplo,
identificar quais são os elementos mais representativos de cada grupo;

(ii) Em sua definição formal, o PKM comumente considera a distância Euclidiana para
separar os dados, ao invés da distância Euclidiana quadrática utilizada no k-means.
Consequentemente, o PKM é geralmente mais robusto aos dados isolados presentes
nos conjuntos de dados [Kaufman & Rousseeuw 1990];

(iii) Enquanto o k-means é aplicado diretamente em uma matriz de dados nxs (i.e., es-
truturada como entidades por dimensão) para realizar o cálculo das distâncias qua-
dráticas, a abordagem do problema das k-medianas pode ser utilizada por qualquer
medida de distância derivada dessa matriz ou acessada diretamente, incluindo situ-
ações em que há violação da desigualdade triangular e e/ou similaridade.

Apesar de todas essas vantagens, ainda é possível utilizar uma característica mate-
mática do problema como vantagem sobre outros modelos de agrupamento de dados: o
modelo das k-medianas é discreto. Diferente do problema do k-means, em que os da-
dos devem ser designados a k clusters centralizados em pontos desconhecidos no espaço
Euclidiano, o modelo das k-medianas já tem conhecimento sobre todas as n medianas
do problema, e necessita apenas selecionar k delas. Perceba que, caso o valor da distân-
cia d(e,y) seja a distância Euclidiana quadrática entre a entidade e e a mediana y (como
exemplificado em (3.1)), o modelo (3.1)-(3.6) corresponde à versão discreta do modelo
SSMSSC (2.2)-(2.5) resolvido pelo COPK-means.

Nesse sentido, é possível resolver diretamente o problema expresso pelo modelo (3.1)-
(3.6) através da programação matemática. Contudo, devido à dificuldade do problema
(provado ser NP-difícil [O. Kariv 1979]), algoritmos exatos para o PKM requerem um
tempo consideravelmente alto para resolverem o problema (o trabalho de García et al.
(2011) consiste atualmente no estado da arte para esse tipo de abordagem). Em compen-
sação, a relaxação linear do modelo (3.1)-(3.6), que significa relaxar a restrição (3.4) para
o intervalo xi j ∈ [0.1], é capaz de fornecer soluções significativamente próximas à solução
ótima em tempo relativamente curto.

Essas soluções relaxadas podem ser obtidas através de softwares resolvedores linea-
res, que utilizam frameworks de otimização e algoritmos como simplex [Dantzig 1951],
amplamente aplicado para resolver problemas de otimização linear. Além disso, há muita
informação que pode ser extraída ao analisar tais soluções, incluindo observações gerais
acerca dos dados e valores limitantes do custo da função objetivo.

Neste trabalho, as soluções relaxadas do modelo (3.1)-(3.6) serão utilizadas para cal-
cular o impacto causado na função objetivo pelas restrições de cannot-link e must-link.
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Essa medida pode auxiliar o especialista do domínio e/ou usuário da aplicação (tomador
de decisão, por exemplo) à identificar restrições que podem estar degradando o resultado
do agrupamento de dados.

3.2.1 Impacto das restrições de must-link e cannot-link

A fim de identificar as restrições que estão mais impactando na função objetivo do
problema, será utilizada a técnica análise de sensibilidade. O objetivo dessa técnica é
estudar o efeito causado na solução após realizar mudanças no valor de certos parâmetros
do problema. A análise de sensibilidade serve como ferramenta para obtenção de infor-
mações sobre os limites e graus de liberdade do problema. Essa informações podem ser
de tremenda importância na prática, em que parâmetros devem ser estimados e pergun-
tas do tipo "O que acontece com a solução caso o valor desse parâmetro mude, ou essa
variável seja inserida..." são encontradas com frequência [Jansen et al. 1997].

Esta pesquisa está interessada em utilizar a análise de sensibilidade para determinar
como o valor da função objetivo é alterado quando as restrições de cannot-link e must-

link são relaxadas. Esse valor será expresso através do preço sombra da restrição, que é
definido como a taxa de mudança no valor da função objetivo por unidade de incremento
no lado direito da restrição. Perceba que o preço sombra de uma restrição equivale ao
valor da sua variável dual correspondente no problema dual.

Então, considere uma restrição de cannot-link entre duas entidades ei e ew. Define-se
como:

∆
iw
cl = δc

k

∑
j=1

αiw j (3.7)

o impacto na função objetivo após relaxar a restrição ei 6≡ ew, em que δc corresponde à
variação aplicada ao lado direito das restrições (3.6) necessária para relaxa-las, e αiw j é a
variável dual associada à restrição xi j +xw j ≤ 1 para (ei,ew)∈ CL e para o cluster j. Para
calcular o impacto da restrição ei 6≡ ew, é necessário então determinar o valor da varição
δc suficiente para relaxar as restrições de cannot-link em (3.6). Isso pode ser feito ao
incrementar o lado direto da desigualdade em uma unidade (δc = 1), como apresentado
na expressão (3.8).

xi j + xw j ≤ 2 ∀ j = 1...,k. (3.8)

Dessa maneira, qualquer combinação de valores entre as variáveis xi j e xw j será aceita
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pela restrição.
De forma análoga, é possível determinar o impacto das restrições de must-link, ∆iw

ml ,
como apresentado na expressão (3.9), em que δm indica a variação que deve ser aplicada
ao lado direito das restrições de must-link (3.5), e βiw j a variável dual associada à restrição
xi j− xw j = 0, para (ei,ew) ∈M L e para o cluster j.

∆
iw
ml = δm

k

∑
j=1

βiw j (3.9)

Entretanto, para as restrições de must-link, como apresentadas em (3.5), não é possí-
vel relaxar a igualdade simplesmente incrementando o lado direito da equação em uma
unidade, pois dessa forma estaria inviabilizando o problema ao forçar que variável xi j

assuma valor 1 para todo o cluster j. Contudo, as igualdades das restrições de must-link

(3.5) podem ser rescritas através da desigualdade (3.10)

|xi j− xw j| ≤ 0 ∀ j = 1, ...,k. (3.10)

impedindo que as variáveis xi j e xw j apresentem valores diferentes. Nessa formulação,
as restrições de must-link podem ser facilmente relaxadas ao incrementar o lado direito
da desigualdade em uma unidade (δm = 1), assim como procedido para as restrições de
cannot-link. Porém, antes ainda é necessário remover o módulo da expressão (3.10), e
isso pode ser realizado separando a nova desigualdade em dois outros conjuntos, (3.11) e
(3.12):

xi j− xw j ≤ 0 ∀ j = 1, ...,k (3.11)

xw j− xi j ≤ 0 ∀ j = 1, ...,k, (3.12)

em que apenas os valores 0 e 0, e 1 e 1 para as variáveis xi j e xw j podem ser aceitos por
ambas as restrições ao mesmo tempo. Portanto, cada restrição de must-link expressa em
(3.5) pode ser substituída pelo par de restrições (3.11) e (3.12), e essas novas restrições
podem ser relaxadas com δm = 1. Isso posto, o valor do impacto em relaxar a restrição de
must-link (ei,ew) ∈M L é calculado através de (3.13).

∆
iw
ml =

k

∑
j=1

[β1
iw j +β

2
iw j], (3.13)

com β1
iw j e β2

iw j correspondendo ao valor da variável dual associada às restrições (3.11)
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e (3.12). Importante notar que, uma vez que as desigualdades (3.6), (3.11) e (3.12) são
de menor ou igual, os valores das variáveis duais αiw, β1

iw j e β2
iw j também são sempre

menores ou iguais a zero. Em consequência disso, os valores do impacto calculados em
∆cl e ∆ml , quando não nulos, são sempre negativos e, por conseguinte, é sempre vantajoso
para o custo da função objetivo que essas restrições sejam relaxadas. Isto posto, os valores
do impacto em ∆cl e ∆ml devem ser visualizados como a variação do valor da função
objetivo após relaxar as restrições must-link e cannot-link.

Após a obtenção dos valores de impacto ∆cl e ∆ml , é possível fornecer ao usuário da
aplicação uma medida aproximada de quanto o custo da solução pode melhorar. Como
dito anteriormente, este trabalho propõe a resolução do PKMSS através de uma aborda-
gem heurística, utilizando um algoritmo VNS (explicado na Seção 3.3) para resolver o
problema. Quando o custo da solução do algoritmo VNS é comparado ao valor da solu-
ção linearmente relaxada obtida através de resolvedores lineares, há sempre garantia de
que valor da solução relaxada será menor ou igual ao método VNS. Para o caso em que as
soluções do VNS e da relaxação linear são iguais, significa que o algoritmo heurístico foi
capaz de encontrar a solução ótima e que a relaxação linear produziu uma solução (ótima)
inteira. Ainda assim, quando os valores são diferentes, não há como garantir que o algo-
ritmo VNS obteve a melhor solução, então a diferença entre o valor da função objetivo do
VNS e da relaxação linear corresponde a medida mais aproximada do quanto a solução
fornecida pelo VNS pode melhorar para alcançar a solução ótima do problema.

Nessa perspectiva, esta pesquisa propõem uma nova medida para auxiliar o usuário
fornecedor das restrições de must-link e cannot-link. Essa medida, denominada Ω, repre-
senta o valor máximo que a melhor solução encontrada pelo VNS pode melhorar após
o usuário remover restrições do problema. O Ω é calculado com base na diferença do
valor da função objetivo entre a solução VNS, a solução proveniente da relaxação linear,
e os valores de impacto ∆cl e ∆ml . A Figura 3.1 esquematiza o cálculo do Ω, em que RL
corresponde ao valor da relaxação linear do problema e ∆ representa qualquer valor de
impacto ∆ik

cl para (ei,ek) ∈ CL ou ∆ik
ml para (ei,ek) ∈M L .
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Função Objetivo

VNS

RL

RL + ∆

Ω(%) = V NS−(RL+∆)
V NS ×100

Figura 3.1: Esquema para calcular o valor máximo, Ω, que a solução do VNS pode me-
lhorar.

Então, irá existir um valor de Ω para cada restrição de must-link ou cannot-link. Con-
tudo, perceba que todos esses valores podem ser calculados a partir de uma única solução
linearmente relaxada. Sob essa ótica, uma aplicação pode sugerir ao usuário tomador de
decisão quais restrições estão impedindo que o custo da solução melhore e qual é o va-
lor máximo que a solução pode atingir após relaxar alguma restrição imposta. Com bases
nesses valores, o usuário especialista do domínio será capaz de mensurar se existe alguma
restrição que está degradando o agrupamento de dados, ou que um nível de confiança seja
adotado sobre as restrições informadas. Medidas com esse propósito são escassas na
literatura e precisavam ser desenvolvidas [Jain et al. 2014].

3.3 Algoritmo Proposto

Notações e definições. Antes de proceder para o estudo do algoritmo em si, serão es-
tabelecidas algumas notações. Como já mencionado, P é o conjunto de medianas can-
didatas em que k devem ser selecionadas para representar os centros dos clusters em
C = {c1, ...ck}. E o conjunto de entidades que devem ser designadas a algum desses
clusters. Os parâmetros básicos do problema são n = |E|, e k o número de clusters
(ou medianas que devem ser selecionadas). O custo de alocar ei ∈ E no cluster c j ∈ C

é dado por d(ei,yc j). Uma solução S é um subconjunto de P com k elementos, i.e.,
S = {yc j |yc j ∈ P ∀ j = 1, ...,k} representa o conjunto de medianas selecionadas (assume-se
que 1 < k < n, uma vez que se k = 1 ou k = n, a solução do problema é trivial). Frequen-
temente será necessário trabalhar com uma mediana candidata à entrar na solução, ela é
denotada por yE (por definição, yE 6∈ S) e, similarmente, uma candidata a sair da solução,
denotada por yS (yS ∈ S, também por definição). O cluster em que a entidade e ∈ E está
alocada é denotado por φ1(e). Perceba que, no problema relaxado, i.e., sem considerar as
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restrições de must-link e cannot-link, φ1(e) é o cluster centralizado na mediana mais pró-
xima de e. O algoritmo proposto também precisará ter acesso a segunda opção de cluster
para e, denotado por φ2(e), isso é, o cluster em que e seria designada caso φ1(e) saísse da
solução. Para simplificar a notação, definimos d(e,yφ1(e)) como d1(e) e d(e,yφ2(e)) como
d2(e).

Uma importante heurística, denominada Interchange, foi introduzida por Teitz & Bart
(1968) para resolver o PKM. Ela é baseada na troca de medianas. Para cada mediana
candidata à entrar na solução, yE 6∈ S, a heurística determina qual mediana yS ∈ S (se hou-
ver) irá melhorar mais solução caso yE e yS sejam trocadas (i.e., se yE for inserida e yS

removida da solução S). Se houver alguma troca de medianas que melhore a solução, a
melhor entre elas é realizada, e a heurística é repetida para a nova solução. Caso contrário,
a heurística finaliza atingindo um ótimo local. A heurística interchange é utilizada como
heurística padrão para comparação com outros métodos, além de ser uma das heurísticas
clássicas mais utilizadas, seja sozinha ou como subrotina de métodos mais complexos e
metaheurísticas para resolver o PKM [Mladenović et al. 2007]. Portanto, uma implemen-
tação eficiente é extremamente importante. No trabalho conduzido por Whitaker (1983),
uma eficiente implementação, denominada fast-interchange foi proposta. Porém, esse
método não foi muito usado (possivelmente devido a um erro no artigo) até Hansen &
Mladenović (1997) corrigi-lo e aplicá-lo, com sucesso, como subrotina de uma heurís-
tica VNS. Por fim, Resende & Werneck (2007) propuseram uma implementação ainda
mais eficiente ao substituir uma das estruturas de dados presentes na implementação de
Whitaker (1983) por duas novas estruturas de dados. Apesar da implementação sugerida
por Resende & Werneck (2007) ter a mesma complexidade de pior caso (O(n2)), ela é
significativamente mais rápida e, até onde é de conhecimento dos autores, é a melhor
implementação para a heurística interchange já publicada.

O algoritmo proposto nesta pesquisa é idealizado sobre dois principais trabalhos: (i)
o algoritmo VNS proposto por Hansen & Mladenović (1997), além de ser uma estratégia
simples e robusta, foi muito eficiente para resolver o PKM; e (ii) a implementação pro-
posta por Resende & Werneck (2007) é a mais eficiente que se têm conhecimento acerca
da heurística interchange e pode ser ajustada para funcionar como busca local do VNS.
Dessa forma, esta pesquisa propõe uma heurística VNS fundamentada na exploração de
vizinhanças por troca, em que soluções vizinhas podem ser obtidas através da troca de
uma ou mais medianas selecionadas por outras que não fazem parte da solução. Final-
mente, serão realizadas modificações no VNS e na busca local para que o algoritmo possa
lidar com as restrições de must-link e cannot-link.
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3.3.1 Tratamento das Restrições

Inicialmente, considere as seguintes propriedades acerca das restrições de must-link e
cannot-link.

(a) Se ei ≡ e j e e j ≡ ek, então ei ≡ ek

(b) Se ei 6≡ e j e e j ≡ ek, então ei 6≡ ek.
(c) Se ei ≡ e j, então e j ≡ ei.
(d) Se ei 6≡ e j, então e j 6≡ ei.

Devido a propriedade (a), se houver um conjunto interligado de restrições de must-

link, é possível substituir essas restrições interligadas por restrições que envolvem uma
única entidade raiz e as demais entidades. Por exemplo, considere a Figura 3.2a em que
o conjunto de restrições de must-link é dado por M L = {(e1,e2),(e4,e6),(e2,e6)}. É
possível substituir esse conjunto de restrição por M L = {(e1,e2),(e1,e4),(e1,e6)}, com
e1 sendo a entidade raiz para as demais entidades e2,e4 e e6, como ilustrado na Figura
3.2b. Além disso, uma vez que essas entidades precisam estar juntas na partição final,
todas elas podem ser agregadas e visualizadas como uma única entidade, representada
justamente pela entidade raiz. Essa agregação é denominada de super-entidade e pode
ser visualiza na Figura 3.2c, em que as entidades envolvidas em restrições de must-link

são todas representadas por uma única entidade raiz, e1 (por convenção, a entidade raiz é
sempre a de menor índice).

≡

≡

≡

e1 e2

e6e4

e3

e5

e7

(a)

≡

≡
≡

e1 e2

e6e4

e3

e5

e7

(b)

e1

e3

e5

e7

(c)

Figura 3.2: Exemplo da agregação de entidades que estão envolvidas em restrições de
must-link. O símbolo ≡ em cada segmento indica uma restrição de must-link.

Entretanto, uma vez que as entidades envolvidas em restrições de must-link podem ser
agregadas e visualizadas como uma única entidade, então é necessário atualizar o custo da
super-entidade como a somatória dos custos de todas as entidades que a compõem. Seja
H(ei) = {eh ∈ E | ei ≡ eh} o conjunto de entidades que fazem parte da super-entidade ei.
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É preciso atualizar o custo d(ei,y), para todo y ∈ P, como a somatória dos custos de todas
as entidades agregadas, i.e., atualizar

d(ei,y) = ∑
eh∈H(ei)

d(eh,y)

para toda mediana y ∈ P. No exemplo da Figura 3.2, os custos seriam atualizados da
seguinte forma:

d(e1,y) = d(e1,y)+d(e2,y)+d(e4,y)+d(e6,y) ∀y ∈ P.

Essa estratégia de agregação de entidades, além de garantir que todas as restrições de
must-link sejam atendidas, também é capaz de acelerar o algoritmo, uma vez que quando
o conjunto E é agregado, o número de entidades do problema, n, também é reduzido, im-
pactando no número de operações que o algoritmo leva resolver o problema. Além disso,
todo esse processo de agregação de entidades e atualização dos custos pode ser realizado
no pré-processamento da instância, não consumindo tempo de execução do algoritmo.

Outra vantagem da agregação de entidades que estão envolvidas em restrições de
must-link é impedir que a propriedade (b) crie mais restrições de cannot-link. Dado que
cada super-entidade é representada pela sua entidade raiz, adicionar uma restrição de
cannot-link à entidade raiz da super-entidade ei é o mesmo que adicionar uma restrição
de cannot-link para cada eh ∈H(ei). Essa vantagem pode acelerar ainda mais o algoritmo,
que precisará lidar com menos restrições de cannot-link. A Figura 3.3 ilustra essa simpli-
ficação. Na Figura 3.3a a entidade e7 possui restrições de cannot-link com as entidades
e1,e6 e e5, enquanto que na Figura 3.3b, após a agregação das entidades envolvidas em
restrições de must-link, as restrições da entidade e7 são reduzidas apenas para as entidades
que representam cada super-entidade gerada, i.e., as entidades raízes e1 e e3.

Dado que as restrições de must-link são todas tratadas e atendidas no pré-processamento
da instância, o algoritmo apenas precisa se preocupar se há alguma restrição de cannot-

link sendo violada e, consequentemente, tornando a solução inviável. A solução S é dita
ser inviável caso exista algum par (ei,ew) ∈ CL tal que φ1(ei) = φ1(ew), i.e., caso ei e ew

estejam designadas ao mesmo cluster.
Para realizar o tratamento das restrições de cannot-link, o algoritmo é dividido em

duas fases. Na primeira delas, o algoritmo não se importa em estar violando ou não
as restrições de cannot-link, e sempre está trabalhando para melhorar a solução atual.
Enquanto que na segunda fase, o algoritmo apenas se concentra em tornar viável uma
solução inviável gerada na primeira fase. Isto posto, definimos como a estratégia principal
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Figura 3.3: Ilustração da simplificação das restrições de cannot-link que ocorre após a
agregação das entidades em super-entidades. O símbolo 6≡ em cada segmento indica uma
restrição de cannot-link.

do algoritmo a possibilidade de restaurar a viabilidade das soluções geradas na primeira
fase do algoritmo. Em outras palavras, o algoritmo permite que uma busca eficiente
seja executada na direção da melhor solução possível (sem considerar as restrições de
cannot-link), enquanto as soluções obtidas durante o caminho de descida da busca são
transformadas em soluções viáveis. Um das razões para adotar essa estratégia se deve
ao fato de que não há garantia que a solução com melhor custo, quando restaurada, será
melhor do que as outras soluções encontradas quando forem restauradas. A composição
da solução fará um papel importante na possibilidade de restauração da mesma.

Seja I(ei) = {e j ∈ E | ei 6≡ e j} o conjunto de entidades que possuem restrição de
cannot-link com ei. Então, definimos como B(ei) = {c ∈C | ∃e j ∈ I(ei), φ1(e j) = c} o
conjunto de clusters bloqueados para a entidade ei, i.e., o conjunto de clusters em que
ei não pode ser designada sem que nenhuma restrição seja violada. Caso exista alguma
entidade ei ∈ E tal que φ1(ei) ∈ B(ei), então a solução S é inviável. Um algoritmo para
restaurar a viabilidade da solução deve realocar cada entidade ei nessa situação para outro
cluster c ∈C e que c 6∈ B(ei). Existem três cenários em que essas soluções precisam ser
viabilizadas:

1. Solução Inicial: Não diferente das demais soluções, a solução inicial do algoritmo
também é candidata à melhor solução viável e, por isso, deve ser viabilizada.

2. Solução aleatória gerada pelo shaking: Como será mostrado posteriormente, a
etapa de shaking no algoritmo VNS gera uma solução aleatória com base na me-
lhor solução já encontrada. Antes dessa solução aleatória entrar na busca local, é
necessário verificar se a solução viabilizada a partir dela é a melhor solução viável
já encontrada.
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3. Soluções geradas dentro da busca local: Sempre que uma nova solução for encon-
trada na busca local, caso ela não seja viável, ela precisa ser viabilizada pois é uma
forte candidata a melhor solução viável.

Para que o algoritmo de restauração de viabilidade da solução funcione, é imprescin-
dível que a estrutura B(e) esteja sempre atualizada. Dessa maneira, sempre que uma
entidade ei for designada para outro cluster, pode ser necessário atualizar o conjunto
B(e j) ∀e j ∈ I(ei).

O Algoritmo 3 apresenta o pseudo-código de como deve ser feita a alocação de uma
entidade e ∈ E em um novo cluster cnovo ∈ S. Na primeira linha, um laço de repetição é
iniciado para percorrer cada entidade ei que possui restrição de cannot-link com e. Em
seguida (linha 2), o novo cluster cnovo para qual e será alocada é adicionado no conjunto
de clusters bloqueados de ei. Logo após, a linha 3 um novo conjunto, T , é criado contendo
todas as entidades e j (e j 6= e) que pertence ao conjunto de entidades em que ei não pode
estar junta, e que está atualmente designada ao mesmo cluster que e. Caso não exista
nenhuma entidade nessa situação, isso é, o conjunto T é vazio, o cluster atual de e, φ1(e),
é removido da lista de clusters bloqueados de ei na linha 5. Finalmente, na linha 8, a
entidade e é movida para o novo cluster ao atualizar φ1(e) com cnovo.

Algoritmo 3 Alocar entidade a novo cluster

função alocar(e,cnovo)

1: para cada ei ∈ I(e) faça
2: B(ei)← B(ei)∪{cnovo}
3: T ←{e j ∈ I(ei) | φ1(e j) = φ1(e), e j 6= e}
4: se T = /0 então
5: B(ei)← B(ei)\{φ1(e)}
6: fim se
7: fim para
8: φ1(e)← cnovo

fim função

No pior caso, em que cada entidade e ∈ E possui restrições de cannot-link com todas
as demais entidades de E, a complexidade do Algoritmo 3 é O(n2). Porém, uma situação
extrema como essa, muito dificilmente irá ocorrer na prática. Na verdade, das entidades
que apresentam alguma restrição de cannot-link, elas geralmente são impedidas de se liga-
rem com poucas outras entidades (considerando o tamanho do conjunto de dados), apenas
o suficiente para guiar o processo de agrupamento em alguma direção. Em consequência
disso, a situação que predomina para essas entidades é com |I(e)| � n, i.e., o número
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de restrições por entidade é muito pequeno em comparação ao tamanho do conjunto de
dados e, por essa razão, o Algoritmo 3 pode ser executado muito rápido.

Dado que o conjunto B está sempre atualizado, é possível restaurar a viabilidade de
uma solução S como mostrado no Algoritmo 4. Inicialmente, chamamos atenção ao fato
de que uma solução que precisa ser viabilizada foi, na verdade, gerada na fase do algo-
ritmo em que as restrições de cannot-link não são consideradas. Dessa forma, pode-se
afirmar que φ1(e) é, com certeza, o cluster mais próximo da entidade e ∈ E no início do
método. Por essa razão, o algoritmo também recebe como parâmetro uma cópia da estru-
tura φ1, denominada φ′1. Então, mesmo que a entidade e seja realocada durante o método,
ainda será possível verificar rapidamente se ela retornou para o seu cluster mais próximo,
ao verificar se φ1(e) = φ′1(e). Essa verificação irá evitar que buscas desnecessárias sejam
realizadas. Perceba também que a função de restauração de viabilidade apresentada no
Algoritmo 4 apenas está interessada em verificar as entidades que possuem restrições,
i.e., entidades e ∈ E em que I(e) 6= /0, dado que as demais entidades já estão alocadas no
melhor cluster possível e não precisarão ser realocadas.

A heurística então, procede da seguinte forma: entre as linhas 1 e 26, o método de
restaurar a viabilidade da solução permanece em um laço de repetição enquanto a solução
estiver mudando, i.e, enquanto a flag mudou for verdadeira. Essa flag é inicializada na
linha 2 com falso. A linha 3 adiciona aleatoriamente ao conjunto A todas as entidades
que possuem restrições de cannot-link. A ideia em utilizar esse conjunto é impedir que
uma entidade seja escolhida mais de uma vez antes de percorrer todas as outras entidades
com restrições. Em seguida, um laço entre as linhas 4 e 21 é criado para percorrer as
entidades do conjunto A que podem estar inviabilizando a solução. A linha 5 recupera
em e a próxima entidade de A e a linha 6 remove e de A. Na linha 7 a variável cnovo é
inicializada com−1. Essa variável irá indicar, caso se aplique, qual é o melhor cluster em
que e deve ser realocada para viabilizar ou melhorar a solução.

Após isso, a condição da linha 8 irá verificar se o cluster atual de e, φ1(e), pertence
ao conjunto de clusters bloqueados, B(e). Caso a condição seja verdadeira, a linha 9
inicializa a distância dcnovo com ∞. Caso contrário, significa que a entidade e não está
inviabilizando a solução, e a linha 10 verifica se ela já está designada ao cluster mais
próximo, φ′1(e). Caso ela não esteja, a linha 11 coloca em dcnovo a distância de e para o seu
cluster atual, φ1(e). Porém, caso e já esteja alocada ao cluster mais próximo da solução,
a linha 13 move a execução do algoritmo para a linha 4, iterando o laço para percorrer a
próxima entidade em A.

Logo após, o algoritmo percorre no laço das linhas 15-21 todos os clusters disponíveis
para a entidade e. Se houver algum cluster c tal que a distância de e até sua mediana yc
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Algoritmo 4 Restaurar viabilidade da solução
função restaurar(S,φ′1)

1: faça
2: mudou← falso
3: Adicionar ao conjunto A, em ordem aleatória, todas as entidades e em que I(e) 6= /0

4: repita
5: e← próxima entidade de A.
6: A← A/{e}
7: cnovo←−1
8: se φ1(e) ∈ B(e) então
9: dcnovo ← ∞

10: senão se φ1(e) 6= φ′1(e) então
11: dcnovo ← d1(e)
12: senão
13: Itera o laço da linha 4. A entidade e não está inviabilizando a solução e já está

designada ao cluster mais próximo.
14: fim se
15: para cada c ∈C tal que c 6∈ B(e) faça
16: se d(e,yc)< dcnovo então
17: cnovo = c
18: dcnovo ← d(e,ycnovo)
19: mudou← verdade
20: fim se
21: fim para
22: se cnovo 6=−1 então
23: alocar(e,cnovo)
24: fim se
25: até A = /0

26: enquanto mudou = verdade
fim função

seja menor do que dcnovo (condição da linha 16), esse cluster é salvo em cnovo (linha 17),
a distância dcnovo é atualizada coma a distância de e até o novo cluster cnovo (linha 18) e
a flag mudou é configurada como verdadeira (linha 19). Finalmente, a linha 22 verifica
se foi encontrado algum cluster para realocar a entidade e, e caso exista, o predicado
alocar(e,cnovo) é chamado na linha 23

O método de restauração de viabilidade realizada pelo Algoritmo 4 pode ser visu-
alizada com dois objetivos diferentes. Caso a condição da linha 8 seja verdadeira, o
algoritmo está interessado apenas em viabilizar a solução da melhor maneira possível ao
redesignar e para um novo cluster cnovo. Se existir tal cluster, essa condição da linha 8
não será mais verdadeira para entidade e em nenhum das iterações seguintes. Em outras
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palavras, a entidade e não mais estará inviabilizando a solução. Nesse caso, em relação à
entidade e, o algoritmo apenas focará as buscas em melhorar a solução, e isso só poderá
acontecer caso exista algum cluster mais próximo de e, que estava bloqueado em itera-
ções anteriores, e agora tornou-se disponível. Isso ocorre quando a condição da linha 10
é verdadeira, indicando que o cluster atual da entidade e não é o mais próximo que existe
na solução e, por essa razão, a busca por um cluster melhor (laço 15-21) ainda precisa ser
realizada.

Considerando o bloco de código entre as linhas 4 e 25 do Algoritmo 4, a comple-
xidade de pior caso, i.e., quando todas as entidades possuem restrições de cannot-link e
não podem ser designadas à apenas um cluster da solução, é O(n(k− 1)). Entretanto,
como já mencionado anteriormente, esse tipo de situação não é comum, e as restrições
geralmente envolvem apenas uma parcela reduzida de entidades. Além disso, dentre essas
restrições de cannot-link, muitas envolvem entidades que de fato devem estar alocadas em
diferentes clusters, de acordo com o modelo de otimização, não caracterizando uma invia-
bilidade da solução. Essas características impactam positivamente no tempo de execução
da heurística.

3.3.2 VNS para PKMSS

Como mencionado anteriormente, o algoritmo VNS proposto nesta pesquisa utiliza
uma estrutura de vizinhança estabelecida através das trocas entre medianas selecionadas
para representarem um cluster, e medianas que não fazer parte da solução S. Nesse sen-
tindo, são definidas vmax vizinhanças de forma que, uma solução na v-ésima vizinhança
da solução S é obtida através da troca de v medianas selecionadas yS ∈ S por v medianas
yE 6∈ S candidatas à entrarem na solução.

Shaking

Durante todo o algoritmo idealizado para resolver o PKMSS, as buscas são concentra-
das em melhorar a melhor solução viável já encontrada, Sm. Essa solução é inicialmente
obtida após viabilizar uma solução inicial. Porém, caso a solução inicial não possa ser vi-
abilizada, Sm deve armazenar a melhor solução inviável até que a primeira solução viável
seja encontrada. Para tornar o texto mais claro, assume-se que Sm é sempre uma solução
viável.

O Algoritmo 5 mostra como uma solução na v-ésima vizinhança de Sm é obtida na
etapa de shaking do VNS. Inicialmente, é feita uma cópia da melhor solução Sm na
solução S, para evitar que a melhor solução já encontrada seja alterada. Em seguida, no
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laço de repetição entre as linhas 2 e 7 ocorrem v trocas de medianas selecionadas por
medianas fora da solução, yE . Essas trocas são realizadas através da escolha aleatória
das duas medianas yS e yE (linhas 3 e 4) e são processadas na linha 5. Após a troca ser
efetivada, a linha 6 deve atualizar a os clusters φ1(e) e φ2(e) para toda entidade e ∈ E,
considerando a saída da mediana yS e entrada da mediana yE .

Depois de obter uma solução S que pertence a v-ésima vizinhança de Sm, o código
entre as linhas 8 e 12 irá viabilizar a solução S com objetivo de encontrar uma solução
melhor do que Sm. Para fazer isso, na linha 8 uma cópia da solução S é salva em S′

que, logo em seguida, é restaurada na linha 9. A condição da linha 10 verifica então, se a
solução S′ pôde ser viabilizada e se o seu custo é inferior a da melhor solução viável atual,
Sm. Caso essa condição seja verdadeira, Sm é atualizada com S′ na linha 11. Finalmente,
na linha 13 do algoritmo, a solução S é retornada.

Algoritmo 5 Shaking do VNS para PKMSS
função shaking(v,Sm)

1: S← Sm
2: repita v vezes
3: Escolher aleatoriamente yS ∈ S
4: Escolher aleatoriamente yE 6∈ S
5: Trocar yS por yE na solução S.
6: Atualizar as estruturas φ1 (re-alocar as entidades) e φ2, após a mediana yS sair e

yE entrar na solução S.
7: fim repita
8: S′← S
9: restaurar(S′)

10: se S′ for viável e S′ < Sm então
11: Sm← S′

12: fim se
13: retorne S
fim função

Busca Local

A busca local utilizada no algoritmo proposto por esse trabalho foi descrita por Re-
sende & Werneck (2007). Nesta seção, apenas os conceitos principais da heurística serão
mencionados. A única diferença do método da busca local utilizado nesta pesquisa e o
proposto por Resende & Werneck (2007) é a presença do trecho de código necessário
para restaurar a viabilidade das soluções encontradas. Ainda assim, o leitor é referenci-
ado ao trabalho de Resende & Werneck (2007) para aprofundamento teórico e detalhes
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da implementação do método.
A ideia principal da busca local é: dada uma solução S, encontrar o par de medianas

yS ∈ S e yE 6∈ S, que quando trocadas, são capazes de reduzir o custo da solução mais do
que qualquer outro par. Para encontrar esse melhor par, algumas estruturas precisam ser
calculadas:

• ganho(yE): representa o valor total ganho caso a mediana yE 6∈ S seja inserida na
solução S, sem considerar qual mediana seria removida. Essa estrutura deve ser
computada para toda mediana candidata a entrar na solução, yE 6∈ S, e calculada da
seguinte forma:

ganho(yE) = ∑
e∈E

max{0,d1(e)−d(e,yE)}. (3.14)

• perda(yS): representa o aumento no custo da solução resultante da remoção de yS

da solução, assumindo que nenhuma outra mediana é inserida. Em outras palavras,
esse é o custo em transferir cada entidade alocada em yS para sua segunda mediana
mais próxima:

perda(yS) = ∑
e:φ1(e)=yS

[d2(e)−d1(e)]. (3.15)

Como definido, as estruturas ganho e perda são capazes de determinar o efeito na solução
após realizar uma única inserção ou remoção, mas não de uma troca. Para calcular o real
valor da troca é necessário definir uma outra estrutura:

• extra(yE ,yS): armazena o valor que irá compensar a perda(yS) para toda entidade
que será movida de yS para yE quando a troca for realizada. Dessa forma, a estrutura
só precisa ser calculada para as entidades e∈E tal que yφ1(e)= yS e d(e,yE)< d2(e):

extra(yE ,yS) =


∑

e:[yφ1(e)
=yS]&

[d(e,yE)<d2(e)]

[d2(e)−max{d1(e),d(e,yE)}].

0, caso contrário.

(3.16)

Dada as expressões de ganho, perda e extra (equações (3.14), (3.15) e (3.16)), o lucro
associado com cada movimento de troca entre uma mediana selecionada, yS, e uma medi-
ana candidata à entrar na solução, yE , pode ser obtido através de uma simples expressão:

lucro(yE ,yS) = ganho(yE)− perda(yS)+ extra(yE ,yS) (3.17)
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Algumas análises podem ser feitas ao observar a expressão do lucro (3.17). A primeira
delas é que o único termo que de fato leva em consideração o par de medianas yE e yS é
o extra, e isso pode ser utilizado para acelerar o calculo do lucro. Em segundo lugar, há
três formas diferentes que uma entidades e ∈ E pode contribuir à expressão do lucro.

1. Quando d(e,yE)< d1(e): os valores contribuídos por e para os termos extra(yE ,yφ1(e))

e perda(yφ1(e)) são iguais: d2(e)−d1(e). Dessa forma, esses termos se anulariam e
a entidade e contribuirá ao lucro apenas com o valor da estrutura ganho(yE), dado
por d1(e)−d(e,yE).

2. Quando d1(e) < d(e,yE) < d2(e): a contribuição ao termo ganho é nula, e a es-
trutura extra(yE ,yφ1(e)) apenas irá compensar parte da perda(yφ1(e)) com o valor
d2(e)− d(e,yE). Dessa forma, a expressão resultante do lucro(yE ,yφ1(e)) contri-
buída por e será d1(e)−d(e,yE).

3. Quando d(e,yE)> d2(e): nesse caso, a entidade e apenas irá contribuir para a estru-
tura perda(yφ1(e)), pois ambos os termos ganho(yE) e extra(yE ,yφ1(e)) terão contri-
buição nula proveniente de e.

O algoritmo da busca local deve, então, computar os valores das estruturas ganho,
perda e extra como mostrado nas Equações (3.14), (3.15) e (3.16). Todavia, a contri-
buição de cada entidade pode ser adicionada separadamente. Para cada entidade e ∈ E,
primeiro adicione a contribuição em perda(yφ(e)), e em seguida percorra todas as media-
nas candidatas à entrarem na solução, yE 6∈ S, e adicione as contribuições em ganho(yE)

e extra(yE ,yφ(e)). Dessa maneira, o processo para computar as estruturas ganho, perda e
extra requer O(n(n− k)) operações.

O próximo passo é calcular o lucro(yE ,yS) para cada yE 6∈ S e yS ∈ S e determinar qual
é o melhor par de medianas a serem trocadas. Ao invés de verificar todas as k(n−k) trocas
de medianas possíveis, Resende & Werneck (2007) calculam o lucro de uma forma mais
eficiente, aproveitando o fato de que muito pares (yE ,yS) não contribuem com a estrutura
extra, i.e., extra(yE ,yS) = 0. Isso é feito da seguinte forma: em tempo Θ(n), encontre a
mediana y∗E que maximiza o ganho, e a mediana y∗S que minimiza a perda. Uma vez que
todos os valores em extra são não negativos, o par (y∗E ,y

∗
S) é, no mínimo, tão lucrativo

quanto qualquer par (yE ,yS) em que extra(yE ,yS) é nulo. Então, basta verificar se existi
alguma das λk(n−k) trocas, em que λ corresponde a fração de pares de medianas (yE ,yS)

para qual o valor de extra(yE ,yS) 6= 0, é melhor do que a troca do par (y∗E ,y
∗
S). Dessa

maneira, calcular a expressão do lucro da Equação (3.17) e encontrar o melhor par de
troca pode ser feito em tempo O(n+λk(n− k)).
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Agora, resta apenas definir onde a busca local deve tentar restaurar uma solução en-
contrada. Esse processo é mostrado no Algoritmo 6. A heurística permanece no laço
das linhas 1-12 enquanto a solução tiver melhorando. A linha 2 irá computar os valores
das estruturas ganho, perda e extra, de acordo com a contribuição de cada entidade. Em
seguida, a linha 3 irá determinar o melhor par para realizar a troca, e o lucro associado
com essa mudança. Caso essa troca piore o custo da solução (lucro < 0), a busca local é
encerrada na linha 4. Entretanto, se a troca melhorar a solução, ela é processada na linha
5, e as estruturas φ1(e) e φ2(e) são atualizadas para cada entidade e ∈ E na linha 6. O
trecho de código entre as linhas 7 e 11 será responsável por tentar restaurar a viabilidade
da nova solução encontrada. Para fazer isso, na linha 7 uma cópia da solução S é salva
em S′ que, logo em seguida, é restaurada na linha 8. A condição da linha 9 verifica então,
se a solução S′ pôde ser viabilizada e se o seu custo é inferior a da melhor solução viável
atual, Sm. Caso essa condição seja verdadeira, Sm é atualizada com S′ na linha 10.

Algoritmo 6 Busca Local do VNS para PKMSS
função buscaLocal(S)

1: enquanto verdade faça
2: Computar as estruturas ganho, perda e extra.
3: (yE ,yS, lucro)← Calcular o lucro e encontrar o melhor par (yE ,yS) para trocar.
4: se lucro < 0 então encerra laço
5: Trocar yS por yE na solução S.
6: Atualizar as estruturas φ1 (re-alocar as entidades) e φ2, após a mediana yS sair e

yE entrar na solução S.
7: S′← S
8: restaurar(S′)
9: se S′ for viável e S′ < Sm então

10: Sm← S′

11: fim se
12: fim enquanto
fim função

Finalmente, após a definição e explicação de todas as funções utilizadas, é possível
apresentar a estrutura do VNS capaz de resolver o problema de agrupamento de dados
semi-supervisionado, utilizando o PKM com critério de agrupamento. Como argumentos
de entrada, essa heurística deve receber a solução inicial, Sm, e o parâmetro indicando
o número máximo de vizinhanças definidas, vmax. Nos experimentos computacionais
realizados utilizando o Algoritmo 7, a condição de parada foi o tempo máximo de CPU.

Observação. Importante notar que, para que a busca local funcione, na solução S passada
como parâmetro, todas as entidades devem estar designadas ao seu cluster mais próximo.
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Algoritmo 7 VNS para PKMSS
função vns(vmax,Sm)

1: v← 1
2: repita
3: S← shaking(v,Sm)
4: buscaLocal(S)
5: se a busca local melhorou Sm ou v = vmax então
6: v← 1
7: senão
8: v← v+1
9: até tempo máximo de CPU ser atingido

fim função

Entretanto, por Sm ser viável, pode existir alguma entidade e que está alocada a um cluster
φ1(e), mesmo que φ1(e) não seja o cluster mais próximo de e. Nesse caso, após salvar
uma cópia de Sm em S na linha 1 do Algoritmo 5 (função shaking), pode ser necessário
ajustar a solução S para que φ1(e) e φ2(e) sejam os clusters mais próximo e segundo mais
próximo para toda entidade e ∈ E, respectivamente. Esse ajuste é utilizado para garantir
que d1(e) seja menor do que d2(e), pois essa característica é considerada pelo algoritmo
de busca local para determinar qual é o melhor par de medianas yS ∈ S e yE 6∈ S que deve
ser trocado.



Capítulo 4

Resultados

Este trabalho aborda os resultados sob três perspectivas diferentes. Inicialmente, o
algoritmo será avaliado quanto ao seu desempenho em resolver alguns dos principais
conjuntos de dados para o problema de agrupamento de dados semi-supervisionado. Em
seguida, o modelo proposto, que utiliza o problema das k-medianas como critério para
resolução do ADSS, é analisado em termos da qualidade da classificação dos dados. Por
fim, através de uma aplicação em marketing, será mostrado como é possível explorar a
vantagem do modelo ser linear discreto para fornecer o impacto das restrições de must-

link e cannot-link na função objetivo do problema.
Os experimentos computacionais foram realizados em uma plataforma Intel R©Xeon R©

2.67GHz, 64 bits e 32GB de memória RAM. Os algoritmos foram implementados em
C++ e compilados com gcc 5.4. Durante a análise do desempenho do algoritmo, o resol-
vedor CPLEX 12.61 foi utilizado a fim de obter soluções ótimas ao problema. Para os
conjuntos de dados em que essa solução ótima (inteira) não pôde ser determinada, e tam-
bém durante a exploração da vantagem do modelo (Seção 4.3), o resolvedor foi aplicado
para encontrar soluções provenientes da relaxação linear do modelo.

4.1 Desempenho do Algoritmo

Para verificar o desempenho do algoritmo proposto, 10 instâncias foram escolhidas
para compor o benchmark da pesquisa. Esses conjuntos de dados foram predominante-
mente selecionadas a partir trabalho de Xia (2009) e são comumente utilizados em proble-
mas de ADSS. Para cada instância, 2 configurações com restrições de must-link e cannot-

link são aplicadas, totalizando 20 experimentos do algoritmo. A Tabela 4.1 apresenta as
instâncias utilizadas e suas respectivas configurações. Os valores em n e k correspon-
dem ao número de entidades e classes do conjunto de dados, respectivamente. Para cada
configuração, são fornecidos os números de restrições de must-link e de cannot-link.
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Tabela 4.1: Lista das instâncias utilizadas para avaliar o desempenho do algoritmo.

Configuração 1 Configuração 2
Instância n k must-link cannot-link must-link cannot-link
Soybean 47 4 4 24 8 4
Protein 116 6 18 12 26 18
Iris 150 3 12 12 16 8
Wine 178 3 44 26 72 44
Ionosphere 351 2 52 36 122 64
Control 600 6 60 30 90 60
Balance 625 3 156 94 218 126
Yeast 1484 10 296 178 520 296
Image Segmentation 2100 7 350 200 500 350
Statlog 4435 6 444 222 666 444

Em todos experimentos aqui reportados, a distância Euclidiana foi utiliza para expres-
sar a dissimilaridades entre entidades e medianas. A solução inicial foi gerada aleatori-
amente e cada configuração da instância foi executada 10 vezes. O parâmetro do VNS,
vmax, foi ajustado em 10 vizinhanças. Esse valor foi selecionado de acordo com a aná-
lise feita por Hansen & Mladenović (1997) como um parâmetro adequado em termos da
velocidade do método e qualidade das soluções geradas. Por fim, o critério de parada do
algoritmo foi estabelecido em 5 minutos de execução.

A Tabela 4.2 apresenta os resultados de todos os experimentos realizados. A coluna
C indica a configuração de cada experimento. Um framework genérico do CPLEX para
resolver problemas inteiros é então aplicado, e os valores da função objetivo e o tempo
necessário para obter a solução ótima são fornecidos em fopt e topt , respectivamente.
Porém, não foi possível, com os recursos de hardware disponíveis, encontrar a solução
ótima inteira para as instâncias Image Segmentation e Statlog. Nesse caso, os valores
apresentados em fopt e topt para essas instâncias correspondem a solução ótima para o
problema linearmente relaxado.

Em seguida, a coluna vns fornece o erro entre a melhor solução encontrada pelo algo-
ritmo proposto e a solução ótima do resolvedor. A coluna tvns indica o tempo gasto para
encontrar essa melhor solução. Nas colunas vns e tvns, esses valores são apresentados
como o erro médio e o tempo médio considerando as 10 execuções de cada configu-
ração, respectivamente. O número médio de iterações do VNS é indicado na coluna i.
Finalmente, nas quatro últimas colunas, são reportados os tempos de cada algoritmo que
compõem o método VNS proposto: buscaLocal (Algoritmo 6), restaurar (Algoritmo
4), shaking (Algoritmo 5) e alocar (Algoritmo 3).
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Tabela 4.2: Resultados computacionais para o benchmark da pesquisa.

t = 300s

Instância C fopt topt vns tvns vns tvns i buscaLocal restaurar shaking alocar

Soybean
1 1.138047e+02 0.12 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1176747 192.18 35.02 39.18 33.62
2 1.156629e+02 0.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 1261316 197.02 32.08 39.26 31.64

Protein
1 1.269331e+03 2.46 0.00% 0.00 0.00% 0.01 315489 223.57 31.85 27.85 16.73
2 1.262633e+03 0.93 0.00% 0.00 0.00% 0.00 307142 210.50 48.32 25.50 15.68

Iris
1 9.835843e+01 8.85 0.00% 0.00 0.00% 0.01 143215 242.18 20.56 22.04 15.22
2 9.962796e+01 7.94 0.00% 0.00 0.00% 0.00 148923 243.24 17.99 23.21 15.56

Wine
1 1.749303e+04 10.07 0.00% 0.00 0.00% 0.01 88126 250.98 20.27 16.59 12.16
2 1.907746e+04 17.16 0.00% 1.38 0.00% 7.08 80974 255.26 19.22 14.62 10.91

Ionosphere
1 8.172423e+02 61.44 0.00% 0.52 0.00% 5.13 25013 245.98 27.23 16.94 9.85
2 8.384550e+02 53.58 0.00% 6.86 0.02% 65.04 27677 244.58 28.00 17.26 10.16

Control
1 2.693438e+04 135.20 0.00% 0.05 0.00% 0.13 12111 224.20 55.93 16.00 3.86
2 2.693937e+04 124.34 0.00% 0.03 0.00% 0.12 12038 224.05 56.48 15.53 3.94

Balance
1 1.466425e+03 881.94 0.00% 19.31 0.002% 110.42 9857 248.40 32.40 13.80 5.40
2 1.471803e+03 816.61 0.00% 6.49 0.00% 91.51 10237 248.58 32.66 13.61 5.15

Yeast
1 2.523202e+02 166622.71 0.00% 28.05 0.00% 97.78 1591 226.87 61.30 10.59 1.24
2 2.605097e+02 42557.74 0.00% 61.08 0.004% 124.44 1914 222.79 64.22 11.56 1.43

Image1 1 1.446298e+05 24877.71 0.47% 12.60 0.48% 152.68 734 244.30 46.62 8.01 1.07
2 1.450814e+05 24019.15 0.54% 15.44 0.58% 152.36 754 242.95 47.91 8.05 1.09

Statlog2 1 2.152056e+05 200848.47 0.004% 24.38 0.01% 176.67 131 252.83 39.72 7.08 0.37
2 2.165874e+05 180080.15 0.07% 31.38 0.09% 157.44 129 254.15 38.64 6.80 0.41

1,2Valores em fopt e topt se referem a relaxação linear do problema.
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As primeiras análises realizadas sobre os resultados expressos na Tabela 4.2 se refe-
rem a justificativa em abordar o problema através de um método heurístico, e a eficácia
do algoritmo proposto para resolver o problema. Em seguida, será analisado como o al-
goritmo se comportou internamente, observando, principalmente, o tempo gasto em cada
etapa do método VNS idealizado.

4.1.1 Justificativa e Eficácia da Metaheurística

Inicialmente, perceba a dificuldade em resolver o problema de forma exata. Conside-
rando as instâncias em que o resolvedor foi capaz de fornecer soluções ótimas inteiras,
o tempo de resolução ( fopt) entre o menor, Soybean (0,12s), e o maior, Yeast (166622s),
conjunto de dados aumentou em quase 1.4x106 vezes. Ainda sobre a maior instância
Yeast, é possível considerar esse tempo de execução (≈ 46h) inviável do ponto de vista
prático, em que a maioria das aplicações precisam fornecer uma solução ao usuário (to-
mador de decisões, por exemplo) em tempo breve. Além disso, para instâncias maiores
como Image Segmentation e Statlog, até mesmo a relaxação linear requer tempo elevado
para ser resolvida. Comparando com a instância Yeast, o tempo de resolução em Image

Segmentation é reduzido para aproximadamente 7h, porém esse valor volta a subir rapi-
damente na instância Statlog, chegando até 55h de execução. Nesse sentido, fica nítida a
não praticidade em utilizar esse tipo de abordagem para resolver o problema, assim como
a necessidade de estabelecer um método que seja rápido e eficaz.

Em contrapartida a todos esses tempos, o algoritmo VNS aqui proposto foi capaz
de encontrar a solução ótima inteira para todas as instâncias em que essa solução é co-
nhecida, e em tempo muito inferior (coluna tvns). Além disso, essa solução ótima foi
alcançada por todas as 10 execuções do experimento em 13 das 16 configurações em que
a solução inteira pôde ser determinada pelo resolvedor, como expressado pela coluna vns.
Na configuração 1 da instância Yeast, cenário em que o resolvedor precisou da maior
quantidade de tempo (≈ 46h) para encontrar a solução ótima inteira, o algoritmo foi ca-
paz de encontrar a melhor solução em apenas 18 segundos, e na média das 10 execuções,
essa solução pôde ser encontrada em pouco mais de 1 minuto e meio. O experimento
que o VNS necessitou de mais tempo para encontrar a solução ótima foi na configuração
2 de Yeast, nesse cenário, o algoritmo precisou de 61 segundos para encontrar a melhor
solução, e considerando todas as 10 execuções, o algoritmo encontrou soluções com erro
médio de 0.004% em 2 minutos de execução. Entretanto, quando comparado ao tempo
gasto pelo resolvedor (≈ 12h), esses valores ainda são muito inferiores.

Quanto às instâncias Image Segmentation e Statlog, não há como garantir que o algo-
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ritmo encontrou a solução ótima inteira do problema. Entretanto, ao observar a magnitude
do erro médio (vns), é possível inferir que o algoritmo apresentou soluções de qualidade e
com grande potencial à serem a solução ótima. Considerando a configuração 1 de Statlog,
o algoritmo apresentou soluções inteiras que estiveram, na média, a 0.01% da solução
linearmente relaxada. Além disso, as soluções do VNS para esse cenário puderam ser de-
terminadas em tempo médio de aproximadamente 3 minutos, o que comprova a eficácia
do método proposto quando comparado ao tempo gasto pelo resolvedor para solucionar o
mesmo experimento (≈ 55h).

Após a análise das colunas referentes ao erro da melhor solução, vns, e do erro médio
considerando todas as execuções, vns, fica comprovado a capacidade do algoritmo pro-
posto em alcançar a solução ótima do problema. Dessa maneira, é possível afirmar que
a metodologia empregada para tratar as restrições de must-link e cannot-link foi validada
com sucesso. Por fim, ao observar o tempo elevado requerido pelo resolvedor para solu-
cionar o problema (topt), o propósito em estabelecer um método heurístico para resolver
o problema é justificado, e nesse sentido, a metaheurística VNS proposta foi capaz de
encontrar as melhores soluções em apenas poucos segundos, comprovando a eficiência
do algoritmo idealizado.

4.1.2 Comportamento do Algoritmo

Para iniciar o processo de análise do comportamento interno do algoritmo, considere
os valores expressos na Tabela 4.3, que fornece os valores médios do tempo de execução
e porcentagem de participação para cada etapa que compõe o método proposto. Como es-
perado e desejado, a maior parte do algoritmo é focado em realizar buscas para encontrar
a melhor solução, seguido pela etapa idealizada para restaurar a viabilidade das soluções
encontradas. Combinadas, essas etapas ocupam mais de 90% do tempo de execução do
algoritmo e, como analisado na seção anterior, essa estratégia foi extremamente eficiente
para resolver o PKMSS.

Tabela 4.3: Comportamento médio do algoritmo.

buscaLocal restaurar shaking alocar

Tempo médio 234.75s 37.81s 17.67s 9.77s
Participação 78.25% 12.60% 5.90% 3.25%

Outro interessante comportamento do algoritmo, se deve ao fato de que, apesar do mé-
todo alocar ser invocado diversas vezes durante a execuções das funções buscaLocal,
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restaurar e shaking, ele ainda corresponde a menor participação dentre das quatro eta-
pas, apenas 3,25% do tempo de execução é dedicado para mover as entidades para outros
clusters e manter a estrutura de cluster bloqueados, B, sempre atualizada.

Entretanto, perceba que para a menor instância, Soybean, o tempo consumido por
essa função chegou a ser de 33.62 segundos, o que corresponde à 11% do tempo total
da execução. Enquanto que para o maior conjunto de dados, Statlog, essa mesma função
consumiu, no pior caso, 0.41 segundos, equivalente a 0.13% do tempo disponível para o
experimento. Essa diferença é explicada através do número de iterações do VNS, expresso
pela coluna i da Tabela 4.2. Devido à facilidade do algoritmo em resolver a instância Soy-

bean, pouco esforço computacional é utilizado durante a busca local (apenas 192s, mais
de 40 segundos abaixo do valor médio). Após a busca local ser finalizada, o algoritmo irá
iniciar uma nova iteração do VNS, o que significa invocar uma vez as funções shaking e
buscaLocal (linhas 3-8 do Algoritmo 7). Como a busca local é encerrada rapidamente,
mais iterações são iniciadas e, por consequência, mais etapas do shaking são realizadas.
Por sua vez, sempre que a função shaking é chamada, cada uma das v trocas irá realocar
diversas entidades, provocando o grande aumento de chamadas da função alocar. Para
a configuração 1 de conjunto de dados Sotbean, por exemplo, 68.06% das chamadas de
alocar são provenientes da etapa shaking, embora a mesma seja responsável por ape-
nas 13% do tempo de execução do algoritmo. Por fim, é possível notar que à medida
que a dificuldade do problema aumenta, mais esforço computacional é depositado sobre a
buscaLocal e as participações de shaking e, por consequência, alocar são reduzidas.

Finalmente, os resultados mostram que apesar de simples, o método idealizado para
restaurar a viabilidade das soluções geradas foi muito eficiente. Utilizando apenas 12%
do tempo de execução do algoritmo para restaurar as soluções, a função restaurar foi
capaz de determinar a solução ótima para todas as instâncias em que a melhor solução
inteira era conhecida. Além disso, a eficiência desse algoritmo não se resume à veloci-
dade do método e à qualidade das soluções restauradas, mas também à taxa de sucesso
na tentativa de restaurar soluções inviáveis. Em todos os experimentos computacionais
aqui reportados, a taxa de soluções que foram viabilizadas por número de tentativas de
restauração foi de 100%.

4.2 Desempenho do Modelo

Um dos objetivos desta pesquisa é propor uma nova abordagem ao problema do agru-
pamento de dados semi-supervisionado, utilizando o problema das k-medianas para sepa-
rar os dados. Dessa maneira, essa seção é dedicada à comprovar que o modelo adotado é
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capaz de obter classificações de qualidade.
Inicialmente, é importante observar que não há como determinar se um modelo é

melhor do que o outro, isso irá depender do conjunto de dados e do objetivo que se
deseja alcançar através do agrupamento de dados. Kleinberg (2003), em seu teorema
da impossibilidade, provou através dos principais modelos de agrupamento (incluindo o
k-means e k-medianas) que não é possível um único modelo de agrupamento de dados
satisfazer às três propriedades seguintes:

• Invariância Escalar - Se a métrica de distância for multiplicada por qualquer escalar
d, o resultado do agrupamento de dados não deve ser alterado.
• Riqueza - Projetar um algoritmo para o modelo de agrupamento de dados que seja

capaz de encontrar todas as possíveis partições do conjunto de dados.
• Consistência - Dada uma partição dos dados, qualquer modificação na função de

distância que não diminua a distância entre entidades de diferentes clusters e que
não aumente a distância entre entidades do mesmo cluster, gera o mesmo resultado
do agrupamento de dados.

Kleinberg (2003) então, mostra que é impossível determinar um modelo de agrupamento
de dados capaz de abordar todos os objetivos do agrupamento de dados.

Sob essa ótica, o modelo do PKMSS aqui proposto será avaliado a partir de índices
comumente utilizados na literatura para verificar o desempenho do modelo em separar as
entidades do conjunto de dados em diferentes classes (clusters), ao comparar o resultado
do agrupamento de dados obtido pelo algoritmo com a classificação correta dos dados
(gabarito da instância).

4.2.1 Indicadores de Desempenho RI e ARI

Existem vários indicadores que podem ser utilizados para avaliar o desempenho do
agrupamento de dados. Esses índices são medidas de correspondência entre duas par-
tições do mesmo conjunto de dados, e se baseiam em como pares de entidades estão
classificados em uma tabela de contingência.

Considerem o conjunto de n entidades E = {e1, ...,en}, e suponha que S e S′ sejam
duas partições de E. Então, a Tabela 4.4 representa a tabela de contingência utilizado para
indicar a sobreposição de grupos entre S e S′. Os valores de a,b,c e d correspondem ao:

• a - número de pares de entidades que estão no mesmo cluster em S e no mesmo
cluster em S′;
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• b - número de pares de entidades que estão no mesmo cluster em S e em clusters
diferentes em S′;
• c - número de pares de entidades que estão em clusters diferentes em S e no mesmo

cluster em S′;
• d - número de pares de entidades que estão em clusters diferentes em S e em cluster

diferentes em S′,

e podem ser utilizados para calcular diversos indicadores de desempenho entre clusters.

Tabela 4.4: Tabela de contingência para comparar as partições S e S′.

Partição S′

S Pares no mesmo cluster Pares em clusters diferentes

Pares no mesmo cluster a b

Pares em clusters diferentes c d

Proposto por Rand (1971), o indicador Rand Index (RI) é uma popular, e provavel-
mente a mais utilizada, medida para validação de clusters. O RI pode ser facilmente
computado pela equação (4.1) expressa abaixo:

RI =
a+d

a+b+ c+d
(4.1)

Em termos práticos, o índice RI deseja calcular o peso dos pares de entidades que foram
classificados juntos e separados igualmente em S e S′. O valor mínimo para o RI é 0, e o
valor máximo 1, o que indica uma classificação perfeita dos dados (b e c são nulos).

Contudo, em alguns casos, aplicar o RI pode provocar resultados pouco confiáveis.
já que o valor esperado desse índice não assume um valor constante (zero, por exemplo)
para duas partições aleatórias. Almejando superar essa limitação, o Ajusted Rand Index

(ARI) proposto por Hubert & Arabie (1985), provê um ajuste para assegurar que o valor
esperado do índice seja constante. A formulação do ARI é expressa em (4.2)

ARI =

(n
2

)
(a+d)− [(a+b)(a+ c)+(d +b)(d +a)](n

2

)2− [(a+b)(a+ c)+(d +b)(d +a)]
, (4.2)

e garante valor esperado fixo em 0. Dessa maneira, para o RI, que assume valores entre 0
e 1, o valor médio (embora não constante) é sempre maior ou igual a 0, enquanto o ARI
ajusta o índice e assegura valor esperado em 0 (valor máximo também é 1), provocando
um aumento no intervalo de valores tratados e, consequentemente, aumentando a sensi-
bilidade do índice. O ARI se tornou uma das medidas para validação de cluster de maior
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sucesso, inclusive considerado o índice mais adequado para medir a correspondência en-
tre duas partições com número de clusters diferentes [Milligan & Cooper 1986].

Portanto, motivado pela popularidade do RI e sucesso do ARI para validação de agru-
pamentos de dados, este trabalho decidiu usar ambos os índices para avaliar o desempenho
do modelo em classificar os dados. Os índices RI e ARI obtidos foram comparados com
o modelo de agrupamento de dados semi-supervisionado mais utilizado na literatura, o
SSMSSC (expresso em (2.2)-(2.5)).

Para representar o modelo SSMSSC foi utilizado o algoritmo idealizado por Xia
(2009). Nele, uma adaptação do método de planos de corte de Tuy (1964) é proposta
e, até onde é de conhecimento dos autores, consiste na melhor abordagem heurística para
o COPK-means já publicada. Todas as instâncias que compuseram o benchmark da pes-
quisa (com exceção de Image Segmentation pois não havia sido tratada no trabalho de
Xia (2009)) também foram utilizadas nesse experimento. Além disso, três novas instân-
cias foram adicionadas, elas são:

• Optical Recognition - 3823 entidades e 10 classes:

– Configuração 1: must-link = 496 e cannot-link = 306.
– Configuração 2: must-link = 686 e cannot-link = 420.

• Page Blocks - 5473 entidades e 5 classes:

– Configuração 1: must-link = 548 e cannot-link = 274.
– Configuração 2: must-link = 1024 e cannot-link = 820.

• Magic gamma telescope - 19020 entidades e 2 classes:

– Configuração 1: must-link = 1902 e cannot-link = 952.
– Configuração 2: must-link = 2854 e cannot-link = 1902.

Por fim, almejando maior precisão e melhor comparação entre os modelos, a matriz dis-
tância de entrada ao PKMSS foi gerada utilizando a distância Euclidiana quadrática entre
as entidades e medianas.

A Tabela 4.5 apresenta a avaliação do modelo em termos dos índices de RI e ARI
para o conjunto de instâncias selecionadas. A coluna ssmssccut representa o modelo do
SSMSSC resolvido pela heurística de Xia, e a coluna pkmssvns representa o PKMSS
através do algoritmo VNS proposto neste trabalho.

De imediato, é possível observar grande semelhança entre o desempenho de ambos os
modelos quanto aos índices RI e ARI. Dentre os 48 testes comparativos (dois para cada
configuração) entre os modelos SSMSSC e PKMSS, 14 (≈ 30%) deles apresentaram os
mesmos valores dos índices. Além disso, mesmo quando diferentes, esses valores ainda
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Tabela 4.5: Desempenho do modelo em termos dos índices RI e ARI.

RI ARI
C ssmssccut pkmssvns ssmssccut pkmssvns

Soybean
1 0.83 0.85 0.55 0.60
2 0.86 0.86 0.62 0.62

Protein
1 0.80 0.78 0.31 0.25
2 0.80 0.78 0.32 0.25

Iris
1 0.88 0.89 0.74 0.75
2 0.89 0.89 0.75 0.76

Wine
1 0.75 0.75 0.44 0.45
2 0.75 0.76 0.45 0.45

Ionosphere
1 0.58 0.58 0.16 0.16
2 0.57 0.57 0.14 0.15

Control
1 0.85 0.86 0.54 0.50
2 0.86 0.86 0.53 0.51

Balance
1 0.67 0.64 0.32 0.24
2 0.72 0.64 0.43 0.25

Yeast
1 0.75 0.76 0.16 0.16
2 0.75 0.76 0.17 0.17

Statlog
1 0.86 0.86 0.53 0.53
2 0.86 0.86 0.54 0.53

Optical
1 0.94 0.94 0.70 0.68
2 0.94 0.94 0.71 0.69

Page
1 0.56 0.63 0.01 0.03
2 0.53 0.59 0.01 0.03

Magic
1 0.53 0.60 0.05 0.18
2 0.52 0.58 0.04 0.16

foram próximos um ao outro. Para o conjunto de instâncias selecionadas, o PKMSS
apresentou desempenho um pouco melhor, sendo superior em 19 (≈ 40%) testes com-
parativos, contra 15 (≈ 30%) do SSMSSC. Para os maiores conjuntos de dados Page e
Magic, a performance do PKMSS foi significativamente melhor, chegando a ser até 4 ve-
zes superior em termos do ARI, e 7% melhor para o índice RI com relação ao valor ótimo,
1.00.

Após analisar os indicadores de validação do agrupamento de dados RI e ARI, fica
evidente a capacidade do modelo PKMSS proposto em classificar os dados. A partir
da Tabela 4.5, é possível inferir que quando o semi-supervisionamento é aplicado ao
agrupamento de dados através do problema das k-medianas, resultados comparáveis ao
modelo mais utilizado na literatura são obtidos com frequência. Dessa maneira, além de
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apresentar vantagens como flexibilidade em alterar a métrica de distância e a discretização
do problema, está provado quer o modelo PKMSS é extremamente eficiente em resolver
o problema ADSS.

4.2.2 Aplicação do Modelo Com Nova Técnica de Aprendizado Ativo

Ainda sobre a avaliação do PKMSS, um último experimento será aplicado para validar
o desempenho do modelo. O modelo PKMSS será avaliado quanto à capacidade em uti-
lizar as informações auxiliares para melhorar a classificação dos dados. O problema será
o agrupamento de dados para reconhecimento facial dos indivíduos do conjunto de dados
Yale’s Faces [Georghiades & others 1997]. Além disso, o problema utilizará a distância
tangente [Simard et al. 1993] para expressar as dissimilaridades entre duas imagens, pois
é considerada uma medida mais adequada do que a distância Euclidiana para se trabalhar
com expressões faciais.

A Figura 4.1 apresenta os 15 indivíduos que compõem o conjunto de dados. Existem
11 imagens para cada indivíduo, uma para cada expressão facial ou configuração: luz no
centro, com óculos escuro, feliz, luz do lado esquerdo, sem óculos, normal, luz no lado
direito, triste, sonolento, surpreso e piscando um olho. Ao todo, o conjunto de dados é
formado por 165 imagens faciais.

Figura 4.1: Indivíduos do conjunto de dados Yale Face Database.

Um dos principais interesses desse experimento é verificar se o modelo idealizado
para resolver o problema de dados semi-supervisionado é, de fato, capaz de utilizar as
restrições de must-link e cannot-link para melhorar o desempenho do agrupamento de
dados. Nesse sentido, o experimento terá a seguinte sequência:
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1. Executar o algoritmo para realizar reconhecimento facial dos indivíduos sem con-
siderar nenhuma restrição de must-link e cannot-link.

2. A partir da solução obtida, determinar as duas imagens que são responsáveis pelo
diâmetro máximo da solução, i.e., as duas imagens que foram designadas ao mesmo
cluster e possuem a maior distância entre si (considerando todos os clusters). Caso
essas duas imagens sejam de indivíduos diferentes, adicionar uma restrição de
cannot-link entre elas.

3. A partir da solução obtida, determinar as duas imagens que são responsáveis pelo
split mínimo da solução, i.e., as duas imagens que foram designadas a clusters
diferentes e possuem a menor distância entre si (considerando todos os clusters).
Caso essas duas imagens sejam do mesmo indivíduo, adicionar uma restrição de
must-link entre elas.

4. Executar novamente o algoritmo considerando as novas restrições adicionadas.

5. Repetir as etapas 2,3 e 4 até que nenhuma nova restrição (geradas em 2 e 3) seja
adicionada.

A Figura 4.2 apresenta as imagens do diâmetro máximo após a primeira execução do
algoritmo (i.e., sem restrições). Perceba que ambas as imagens dos sujeitos 12 e 15 são da
configuração em que há uma fonte de luz no lado esquerdo da imagem, e por essa razão,
elas foram designadas ao cluster que está centralizado na mediana da imagem do sujeito
1, cuja configuração também é de luz no lado esquerdo.

Figura 4.2: Ilustração do uso do diâmetro para criação de restrições de cannot-link.
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Dessa maneira, é possível assumir que o algoritmo interpretou a presença de sombra ao
lado direito das imagens como sendo a característica comum entre essas imagens. Uma
restrição de cannot-link entre as duas imagens dos sujeitos 12 e 15 mostradas na Figura
4.2, pode então, guiar o processo de agrupamento de dados em outra direção, de forma a
se obter um aperfeiçoamento na classificação dos dados geradas pelo algoritmo.

De maneira análoga, a Figura 4.3 apresenta o split mínimo após a primeira execução
do algoritmo. A imagem do sujeito 10 sonolento foi designado ao cluster centralizado na
mediana do sujeito 14, que também apresenta expressões de sonolência. É possível então,
adicionar uma restrição de must-link entre as imagens do split (sujeito 10 com óculos e
sonolento) para guiar o processo de agrupamento de dados em classificar as imagens de
acordo com o indivíduo exibido.

Figura 4.3: Ilustração do uso do split para criação de restrições de must-link.

Note que essa estratégia pode ser classificada como uma técnica de aprendizado ativo,
em que a função oráculo fornece restrições de must-link e cannot-link iterativamente atra-
vés de análises do diâmetro máximo e split mínimo da solução. Essa técnica foi de grande
auxílio para definir as restrições iniciais do problema visando aperfeiçoar o resultado do
agrupamento de dados.

Durante esse processo, o algoritmo foi executado 10 vezes até que as sugestões de
restrições provenientes do diâmetro máximo e split mínimo não foram adequadas para
aperfeiçoar o reconhecimento de cada indivíduo. No total, foram adicionadas 10 restri-
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ções de cannot-link e 8 restrições de must-link. Em cada uma dessas execuções, os índices
RI e ARI foram calculados de acordo com a classificação gabarito das imagens.

Os gráficos apresentados nas Figuras 4.4 e 4.5 oferecem a evolução do algoritmo em
classificar os indivíduos durante as 10 execuções em termos dos índices RI e ARI (Figura
4.5). Note que mais uma vez, o modelo foi capaz de obter uma ótima classificação para o
conjunto de dados. Utilizando apenas algumas restrições, o valores dos índices RI e ARI
chegaram a ser 0.96 e 0.70, respectivamente. Além disso, ao analisar os gráficos, fica
evidente a capacidade do modelo em utilizar as informações auxiliares na forma de res-
trições de must-link e cannot-link para guiar e, consequentemente, aperfeiçoar o processo
de agrupamento de dados.

Iteração

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
I

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

Classificação por RI

Figura 4.4: Progresso da classificação dos indivíduos em termos do índice RI.

Para o índice ARI, por exemplo, após a décima execução do algoritmo, houve uma
diferença de 0.8 quando comparado à classificação gerada na primeira execução do al-
goritmo (sem restrições). Em se tratando do índice ARI, esse valor corresponde a um
enorme avanço na correspondência entre a partição dos dados gerada pelo algoritmo e a
classificação correta dos indivíduos.

Nesse experimento, ainda outro método utilizado chamou atenção nos resultados. A
tática em utilizar as medidas de diâmetro máximo e split mínimo para prover restrições ao
problema não foi apenas simples de implementar e rápida de executar, mas também muito
eficaz em semi-supervisionar o problema e aperfeiçoar o desempenho do agrupamento de
dados. Com apenas 10 execuções dessa estratégia, o algoritmo aumentou significativa-
mente sua capacidade em classificar corretamente os indivíduos de cada imagem. Em
virtude disso, permanece como outra importante contribuição desta pesquisa a recomen-
dação do uso dessa técnica de aprendizado ativo para auxiliar o usuário especialista do
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Iteração

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
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I

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

0.69

0.7

Classificação por ARI

Figura 4.5: Progresso da classificação dos indivíduos em termos do índice ARI.

domínio a fornecer informações auxiliares ao algoritmo.
Por fim, após todos os resultados e análises reportadas nesta seção, fica comprovado

eficiência da utilização do problema das k-medianas para resolver o problema de agrupa-
mento de dados semi-supervisionado. O modelo para o PKMSS idealizado foi capaz de
fornecer excelentes classificações dos dados em problemas de diversos domínios diferen-
tes.

4.3 Exploração da Vantagem do Modelo

Como visto na capítulo anterior, é possível calcular o valor do impacto das restri-
ções de must-link e cannot-link no custo da solução através do preço sombra das restri-
ções. A utilização dessa informação permite auxiliar o usuário de uma aplicação semi-
supervisionada ou o usuário especialista do domínio à identificarem quais restrições ado-
tadas estão impedindo que o custo da solução melhore.

Nesta seção, a vantagem do modelo será explorada através de uma aplicação de mar-
keting. No conjunto e dados escolhido para realizar o experimento, 102 alunos da George-

town University foram solicitados a agrupar 29 produtos de salgadinho (de marcas como
Doritos, Cheetos e Ruffles) em categorias. Cada indivíduo deveria separar os salgadinhos
da maneira como desejasse, considerando qualquer característica dos produtos como sa-
bor, cheiro, cor, ardência, ingredientes utilizados e etc. Além disso, cada aluno era livre
para determinar quantas categorias diferentes, denominadas de pilhas, eram necessárias
para separar os produtos analisados. Na classificação fornecida pelos indivíduos, cada
produto deveria ser inserido em, exatamente, uma pilha.
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Seja Y w a matriz binária para representar a classificação sugerida por cada indivíduo
w, em que cada entrada yw

li é igual a 1 caso o indivíduo w tenha inserido o produto i na
pilha l, e 0 caso contrário. Um exemplo do formato da matriz Y w é mostrado abaixo. O
número de linhas da matriz corresponde ao número de pilhas estabelecido pelo aluno.

Y w = [yw
li ] =


1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 · · · 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 · · · 0 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... · · · ...
...

...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · · · 1 1 1


Em posse da matriz de pilhas Y w produzida a partir da classificação fornecida por cada
indivíduo, é possível calcular uma matriz de similaridade para cada um dos indivíduos.
Usou-se para este cálculo o método proposto por Takane (1980), no qual a similari-
dade entre dois objetos é inversamente proporcional à quantidade de objetos colocados
na mesma pilha. A matriz de similaridade Gw do indivíduo w é calculada como segue:

Gw = (Y w)T [Y w(Y w)T ]−1Y w,

e para o exemplo anterior, ficaria da seguinte forma:

Gw =



1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 0 0 0 0 · · · 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 · · · 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 · · · 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 · · · 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 · · · 0 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... · · · ...
...

...
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · · · 1/3 1/3 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · · · 1/3 1/3 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 · · · 1/3 1/3 1/3



.

Perceba que a matriz de similaridade Gw é quadrada com ordem no número de pro-
dutos avaliados (29 no conjunto de dados utilizado), e cada entrada gw

i j corresponde a
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similaridade entre os produtos i e j avaliada pelo usuário w. O valor proveniente deste
cálculo varia dentro do intervalo [0, 1]. Pode-se, portanto, obter o grau de dissimilaridade
dw

i j entre dois produtos i e j de acordo com a opinião do indivíduo w pelo complemento
de gw

i j. Ou seja, uma matriz de dissimilaridades Dw para o indivíduo w é dada por

Dw = 1−Gw = [dw
li ] =



5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 1 1 1 1 · · · 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3/4 3/4 3/4 3/4 · · · 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3/4 3/4 3/4 3/4 · · · 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3/4 3/4 3/4 3/4 · · · 1 1 1
1 1 1 1 1 1 3/4 3/4 3/4 3/4 · · · 1 1 1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... · · · ...
...

...
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · · · 2/3 2/3 2/3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · · · 2/3 2/3 2/3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · · · 2/3 2/3 2/3



.

A partir da obtenção da matriz Dw para cada indivíduo w, o experimento produziu a
matriz distância D (entrada ao problema) como sendo a somatória de todas as 102 matrizes
correspondentes às dissimilaridades sugeridas por cada indivíduo

D =
102

∑
w=1

Dw.

Para finalizar a construção dos dados de entrada do problema, a diagonal principal da
matriz D foi configurada em 0 de forma a anular a dissimilaridade entre os mesmos pro-
dutos. A Figura 4.6 ilustra, através de um esquema de cores, a matriz distância para o
conjunto de dados utilizado. As cores mais próximas do azul escuro correspondem aos
valores mais próximos de 0, e as cores vermelhas mais próximas do valor máximo de
dissimilaridade, 102.

Com o conhecimento fornecido pelos indivíduos através da matriz D, é possível exe-
cutar o algoritmo proposto para encontrar grupos de produtos que, em geral, foram empi-
lhados juntos durante o processo de classificação que os alunos foram submetidos. Con-
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Doritos Cool Ranch
Doritos Nacho Cheese
Doritos Spicy S. Chili 
Doritos Spicy Nacho
Doritos J. S. C. BBQ

Cheetos Crunchy
Cheetos Puffs

Cheetos C. Flamin’ Hot
Chesters Flamin’ Hot F.

Fritos Chili Cheese
Fritos F. T. H. BBQ

Fritos Bar−B−Q
Fritos The Original

Funyuns The Original
Smartfood Pop. W. Ched.

Sunchips H. Cheddar
Sunchips French Onion

Lay’s K. C. M. BBQ
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Figura 4.6: Ilustrar a matriz distância resultante após somar as matrizes de dissimilaridade
de todos os 102 indivíduos.

sidere o fato de que, na média, os 102 indivíduos utilizaram 5 pilhas para classificar os 29
salgadinhos, se o algoritmo for executado com o número de clusters k = 5, o agrupamento
de dados resultante fornece a informação de quais foram os 5 produtos (centro de cada
cluster) que melhor representaram uma categoria, e como os 29 produtos são classificados
de acordo. Na verdade, visando obter uma classificação gabarito dos dados, o resolvedor
CPLEX foi aplicado para resolver essa instância do problema (com k = 5 e sem restrições
de must-link ou cannot-link) de forma ótima (inteira). Essa solução gabarito foi utilizada
para verificar as mudanças ocorridas nos índices de validação de agrupamentos RI e ARI
durante este experimento.

Almejando demonstrar a aplicabilidade do valor Ω, que correspondente ao ganho má-
ximo possível para solução fornecida pelo VNS ao relaxar o impacto causado pelas res-
trições de must-link e cannot-link no custo da função objetivo do modelo, o experimento
adicionou o semi-supervisionamento ao problema. Isso foi realizado utilizando as infor-
mações fornecidas pelos próprios indivíduos do conjunto de dados. Seja um indivíduo
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w, a partir de sua matriz Y w é possível gerar restrições de forma que, se os produtos i e
j foram adicionadas na mesma pilha, pode-se inferir que o usuário w informou uma res-
trição de must-link entre os produtos i e j. De forma análoga, se o usuário w colocou os
produtos i e j em pilhas separadas, é possível formular uma restrição de cannot-link entre
os produtos i e j.

Sob essa perspectiva, dois casos de uso serão utilizados para demonstrar o significado
do valor do Ω em relação às restrições informadas por cada indivíduo do exemplo. Du-
rante esse experimento, optou-se por tratar apenas a restrição que forneceu o maior Ω

possível para a solução do VNS. Isso foi realizado pois desejava-se verificar o comporta-
mento da solução ao relaxar as restrições gradativamente. Como será visto nos exemplos
seguintes, em cada iteração do experimento a restrição que fornecia o maior Ω foi esco-
lhida para ser relaxada.
Exemplo 1: O indivíduo número 9 informou que os pares de produtos [Cheetos Crunchy;
Cheetos Puffs], [Sunchips French Onion; Sunchips Harvest Cheddar] e [Fritos Bar-B-Q;
Fritos Flavor Twists Honey BBQ] deveriam estar em pilhas diferentes. Dessa maneira,
essas três informações foram adicionados ao problema na forma de restrições de cannot-

link.
A tabela abaixo sumariza a sequência de execuções do algoritmo para o exemplo. A

primeira coluna indica o número da iteração e a segunda coluna quais restrições foram
consideradas durante aquela iteração do algoritmo. O símbolo ∗ indica a restrição que
apresentou o maior Ω possível. Esse valor máximo é indicado na coluna Ω. A quarta
coluna fornece o quanto o custo da solução objetivo melhorou após remover a restrição
com maior Ω. Por fim, as colunas RI e ARI fornecem os índices de validação de clusters.

Restrições Ω melhoria RI ARI

1a

Cheetos Crunchy 6≡ Cheetos Puffs 1.22%

- 0.83 0.48*Sunchips F. Onion 6≡ Sunchips H. Cheddar 1.24%

Fritos Bar-B-Q 6≡ Fritos F. T. H. BBQ 1.23%

2a Cheetos Crunchy 6≡ Cheetos Puffs 1.02%
0.23% 0.97 0.90

*Fritos Bar-B-Q 6≡ Fritos F. T. H. BBQ 1.03%

3a *Cheetos Crunchy 6≡ Cheetos Puffs 0.52% 0.51% 0.98 0.94

4a - - 0.52% 1.00 1.00

Na primeira execução, quando as três restrições de cannot-link estavam ativas, o Ω

máximo calculado foi de 1.24%. Contudo, após relaxar a restrição [Sunchips French

Onion 6≡ Sunchips Harvest Cheddar], a solução melhorou o custo da função objetivo em
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apenas 0.23%. Esse comportamento não é estranho e, de fato, pode acontecer. Isso ocorre
porque o valor do Ω funciona como uma estimativa da variação da função objetivo. Uma
das razões para o Ω apresentar o valor aproximado, se deve justamente por considerar em
seu cálculo a incerteza de que o algoritmo foi capaz de encontrar a solução ótima, e utiliza
o valor da relaxação linear para estimar o ganho máximo possível.

Em seguida, após relaxar as restrições [Fritos Bar-B-Q 6≡ Fritos Flavor Twists Honey

BBQ] e [Cheetos Crunchy 6≡ Cheetos Puffs], os valores de melhoria são elevados em taxas
de 49.5% e 100%, respectivamente, em relação ao valor máximo que solução poderia
melhorar. Outro fator interessante é o aumento dos índices RI e ARI em cada interação.
Como pode ser observado na Figura 4.6, essas três restrições vão de encontro ao que a
maioria dos indivíduos informaram e, por essa razão, estavam degradando o resultado do
agrupamento de dados.
Exemplo 2: O indivíduo 26 separou os salgadinhos em cinco pilhas. Porém, diferente de
96% dos indivíduos entrevistados, ele colocou os pares de produtos [Lay’s Sweet Southern

Heat BBQ; Smartfood Popcorn White Cheddar] e [Lay’s Baked Original; Cheetos Crun-

chy Flamin’ Hot] na mesma pilha. Essas informações foram utilizadas para formar restri-
ções de must-link.

A tabela abaixo contempla a sequência de execução para este exemplo. Assim como
no exemplo anterior, os valores mostrados na melhoria são inferiores ao Ω máximo e,
como já explicado, esse comportamento é normal e esperado, pois o valor do Ω corres-
ponde ao valor máximo possível que a solução do algoritmo pode alcançar.

Restrições Ω melhoria RI ARI

1a *Lay’s S. S. H. BBQ ≡ Smartfood P. W. Cheddar 22.17%
- 0.93 0.79

Lay’s B. Original ≡ Cheetos C. F. Hot 21.56%

2a *Lay’s B. Original ≡ Cheetos C. F. Hot 20.66% 0.24% 0.96 0.89

3a - - 0.19% 1.00 1.00

Contudo, algo que chama atenção nos valores exibidos deste exemplo são os valores
mais elevados para Ω. Em geral, isso é um reflexo do fato de que as restrições de must-

link são mais "ditatoriais" do que as de cannot-link [Baghshah & Shouraki 2010]. Em
outras palavras, as restrições de must-link, em geral, acabam tornando o algoritmo mais
inflexível do que as cannot-links. Por essa razão, os valores dos preços sombras quando
essas restrições estão ativas tendem a serem mais elevados. Inclusive, experimentos com-
putacionais realizados por Baghshah & Shouraki (2010), mostraram que as restrições de
must-link são mais úteis para guiar o processo de agrupamento de dados do que as restri-
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ções de cannot-link.
Em conclusão ao experimentos computacionais realizados nesta seção, é possível afir-

mar que a medida do Ω foi útil para indicar possíveis restrições degradando o agrupa-
mento de dados, bem como estimar o valor máximo que a solução proveniente de um
método heurístico é capaz de obter. Porém, reconhece-se que a técnica proposta ainda
precisa de ajustes para melhorar a precisão desse indicador. Apesar disso, essa técnica
ainda permanece como grande contribuição à comunidade científica em propor uma me-
dida pioneira para esse propósito. Com a crescente importância de técnicas de agrupa-
mento de dados semi-supervisionados em aplicações de mineração de dados, esse tipo de
estimativa será, não apenas de extrema utilidade, mas também de muita importância para
aperfeiçoar o desempenho de algoritmos de ADSS.



Capítulo 5

Considerações Finais

Apresentou-se neste trabalho, um novo modelo para o problema de agrupamento de
dados semi-supervisionado. O modelo proposto, denominado de PKMSS, explora o pro-
blema das k-medianas para realizar o agrupamento de dados com respeito às restrições
de must-link e cannot-link envolvendo pares de elementos do conjunto de dados. Experi-
mentos comparativos envolvendo o PKMSS e o modelo de agrupamento de dados semi-
supervisionado mais utilizado na literatura, SSMSSC, mostraram que o modelo proposto
neste trabalho foi capaz de fornecer melhores índices de validação de clusters, como RI e
ARI, para a maioria dos conjuntos de dados comparados.

Para resolver o PKMSS, um algoritmo utilizando a metaheurística VNS foi proposto.
As estruturas de vizinhança foram estabelecidas através de trocas entre as medianas sele-
cionadas para compor a solução, e medianas candidatas à entrarem na solução. A busca
local do método VNS foi implementada como proposta por Resende & Werneck (2007).
O conceito principal do método é determinar o melhor par de medianas, uma para sair e
outra para entrar na solução, que quando trocadas, são capazes de reduzir o custo da solu-
ção mais do que qualquer outro par. O método VNS projetado foi extremamente eficiente
para resolver o PKMSS, não apenas em respeito ao tempo de resolução, mas principal-
mente na qualidade das soluções geradas. O algoritmo foi capaz de encontrar a solução
ótima em todos os experimentos reportados para os quais a solução ótima era conhecida.

No algoritmo idealizado, todas as restrições de must-link foram tratadas durante o
pré-processamento da instância. Fez-se uso do conceito de super-entidade para represen-
tar todos os elementos interligados entre si através de restrições de must-link. Para lidar
com as restrições de cannot-link, a execução do algoritmo foi dividida em duas fases:
(i) quando o algoritmo está na primeira fase, as restrições de cannot-link são todas rela-
xadas, indicando que as entidades podem ser designadas a qualquer cluster da solução.
Entretanto, sempre que uma nova solução for criada nessa fase (isso pode ocorrer com a
solução inicial e as soluções geradas pelas etapas de shaking e busca local do VNS), o al-
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goritmo irá ativar a segunda fase (ii) para restaurar a viabilidade da solução com respeito
as restrições de cannot-link, i.e., mover cada entidade que está violando alguma restrição
de cannot-link para outro cluster, da melhor forma possível. O método projetado para
restaurar a viabilidade das soluções fez uso de eficientes estruturas de dados que indica-
vam quais os cluster que cada entidade poderia ser designada sem inviabilizar a solução.
Resultados reportados em instâncias benchmark mostraram que a taxa de sucesso desse
método em restaurar as soluções foi de 100%. Além disso, ao observar a qualidade das so-
luções geradas pelo algoritmo VNS proposto, tornou-se evidente o excelente desempenho
em utilizar essa estratégia para resolver o problema.

Por fim, esta pesquisa ainda apresentou grande contribuição científica ao propor dois
novos mecanismos para auxiliar o usuário da aplicação de agrupamento de dados. A
primeira delas remete à exploração de uma das vantagens do modelo proposto: através
dos valores da solução linearmente relaxada, e do preço sombra das restrições de cannot-

link e must-link, uma medida de estimativa, denominada Ω, foi projetada para fornecer ao
usuário da aplicação a indicação de quanto a solução encontrada pelo algoritmo heurístico
pode melhorar caso alguma restrição auxiliar seja relaxada. Até onde é de conhecimento
dos autores, a abordagem em propor tal medida é pioneira na literatura. Além disso, o
número de aplicações que utilizam ADSS está em contínuo crescimento e esse tipo de
informação pode ser de grande importância e relevância para o usuário especialista do
domínio, permitindo-o identificar possíveis restrições que estão degradando o resultado
do agrupamento de dados. A segunda contribuição é com relação à aquisição de restri-
ções de cannot-link e must-link para auxiliar o usuário guiar o processo de agrupamento
de dados através de uma nova técnica de aprendizado ativo proposta. Os resultados expe-
rimentais mostraram que a estratégia adotada para fornecer restrições auxiliares através
do diâmetro máximo e split mínimo da solução foi capaz de elevar significativamente,
com apenas algumas execuções do algoritmo, os índices de validação de clusters RI e
ARI. Dessa forma, esse mecanismo pode ser empregado pelo usuário especialista como
forma de aprimorar o resultado do agrupamento de dados.

Como trabalhos e desafios futuros relacionados a esta pesquisa, deseja-se aperfeiçoar
a medida de impacto das restrições para torna-lá mais precisa e útil aos usuários especi-
alistas que fornecem informações auxiliares. Finalmente, mostrar que este trabalho não
está limitado apenas à esfera cientifica, e aplicar o modelo e algoritmo aqui idealizados
em aplicações reais de mineração de dados.
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