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Resumo

Avaliar o desempenho de algorítmos de classificação não é uma tarefa fácil de ser
realizada quando são considerados vários critérios distintos e os valores numéricos são
muito próximos. Recentemente, uma abordagem linguística baseada nos Números Com-
plexos Fuzzy foi proposta para a avaliação multicritério de algorítmos de classificação
de uma forma mais fléxivel. Porém, quando os valores absolutos são muito próximos,
essa abordagem sugere uma classificação com um grande número de empates. Pensando
nessa problemática, este trabalho introduz o conceito de Número Complexo Graduado e
propõe uma nova abordagem linguística, baseada neste novo conceito, para a avaliação
multicritério de classificadores. O conceito proposto neste trabalho é fundamentado nas
definições de: elemento graduado, conjunto graduado e número real graduado. Assim
como um número complexo usual, um Número Complexo Graduado é definido como um
par de números reais graduados. Partindo dessa definição, propõe-se as formas algébrica
e polar de um Número Complexo Graduado, demostra-se que o conjunto desses números
possui a mesma estrutura algébrica dos números complexos e uma noção de métrica é de-
senvolvida. Por fim, mostra-se como esses números podem recuperar a noção de Número
Complexo Fuzzy. A contribuição do trabalho encerra-se com a aplicação desse tipo de
número na avaliação multicritério de desempenho de classificadores.

Palavras-chave: Fuzzy, Números Graduados, Números Complexos Graduados, Apren-
dizado de Máquina.



Abstract

Evaluate the performance of classification algorithms is not an easy task to be perfor-
med when considering several different criteria and the absolute numerical values are very
close. Recently, in order to obtain more flexibility, a linguistic approach based in Fuzzy
Complex Numbers for the multi-criteria evaluation of classification algorithms was pro-
posed. However, when the absolute values are very close, this approach suggests a ran-
king with a large number of ties. In order to solve this problem, this work introduces the
concept of Gradual Complex Number and proposes a new linguistic approach. Gradual
Complex Numbers are built upon the definitions of: gradual element, gradual set and
gradual number. They are pairs of real gradual real numbers and their algebraic and po-
lar forms are developed in such a way that they have the same structure of usual complex
numbers. A notion of distance for such numbers is also developed. This work also provi-
des a way to recover the notion of Fuzzy Complex Numbers. Finally the work provides
an application of such number in the classifiers performance multi-criteria evaluation.

Index terms: Fuzzy, Graual Numbers, Gradual Complex Numbers, Machine Lear-
ning.
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Introdução

O conceito de conjuntos fuzzy foi introduzido em 1965 por Lotfi Zadeh [31],
com o objetivo de tentar quantificar certos termos linguísticos. Um conjunto fuzzy é uma
generalização dos conjuntos clássicos, no qual as funções de pertinências que definem um
conjunto fuzzy são uma extenção das funções características para o intervalo [0,1].

Um subconjunto fuzzy sobre certas condições é chamado de número fuzzy. O uni-
verso de discurso nos quais os números fuzzy estão definidos são os números reais e seus
subconjuntos. Os números fuzzy foram introduzidos numa tentativa de estender os núme-
ros regulares. Várias propostas surgiram com a tentativa de equipar esses números com
as propriedades algébricas usuais, porém as operações aritméticas propostas são uma ex-
tensão da aritmética intervalar [22]. Dessa forma, as operações de adição e multiplicação
não possuem inverso. Pensando nessa temática, Didier Dubois e Henri Prade [6, 7] in-
troduziram novos conceitos na literatura: o de elemento graduado, conjunto graduado e
número real graduado, agora, um elemento graduado está para um conjunto graduado da
mesma forma que um elemento está para um conjunto crisp. Um elemento graduado é
definido por uma função, chamada de função de atribuição, que, diferente do conjunto
fuzzy, mapeia os elementos do intervalo de números reais (0,1] em um conjunto universo
S. Assim, a função atribuição associa para cada grau de pertinência um elemento do con-
junto S. Um número real graduado é um elemento graduado, onde a função de atribuição
que o caracteriza é definida do intervalo (0,1] em IR. As operações básicas da aritmética,
bem como todas as propriedades algébricas definidas sobre o conjunto desses números
são herdadas do conjunto dos números reais.

Em 1989, com o objetivo de estender os números complexos, J.J. Buckley introdu-
ziu os números complexos fuzzy [2]. Desde então várias abordagens surgiram com a
finalidade de definir os números complexos fuzzy de forma que a relação existente entre
número real e número complexo fosse a mesma existente entre um número real fuzzy e
um número complexo fuzzy [5,11,23,24,30]. Porém, operar com os números complexos
fuzzy é o mesmo que operar com os números reais fuzzy. Sendo assim, as operações
aritméticas definidas sobre o conjunto desses números, bem como sua forma algébrica e
polar não possuem as mesmas proprieades dos números complexos. Motivado por esta
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problemática, este trabalho introduz o conceito de números complexos graduados, onde,
assim como um número complexo é definico como um par de números reais, um número
complexo graduado é definido como um par de números reais graduados. Dessa forma,
será mostrado que as operações aritméticas definidas sobre o conjunto dos números com-
plexos graduados, podem ser estendidas dos números complexos usuais. Além disso, será
estudado como complexos graduados podem representar um número complexo fuzzy para
que problemas em aplicações com números complexos fuzzy e sua aritmética sejam con-
tornados com o uso deste novo conceito.

Recentemente, os números complexos fuzzy foram aplicados na avaliação do desem-
penho de classificadores com respeito a diferentes critérios [8]. Cada vez mais, métodos
de classificação tem sido desenvolvidos para desempenhar tarefas como sensoriamento
remoto, análise de imagens e reconhecimento facial. Na avaliação de um método de clas-
sificação ou na comparação entre diferentes métodos, alguns critérios são considerados,
como por exemplo: acurácia preditiva, robustez, precisão, desempenho e entre outros. Po-
rém, avaliar a performace de métodos de classificação para critérios distintos não é uma
tarefa fácil. Durante o processo de avaliação são utilizadas medidas quantitativas e qua-
litativas. Medidas quantitativas são aparentemente mais precisas, mas, ao avaliar vários
métodos de classificação, o desempenho desses métodos pode vir a ser valores númericos
bem próximos e tornam-se difíceis de ser interpretados pelos usuários finais. Diferente-
mente das medidas quantitativas, medidas qualitativas são mais facilmente interpretadas
pelos usuários finais pelo fato de atribuir ao desempenho de cada método de classificação
um termo linguistico pré-estabelecido. Números complexos fuzzy tem sido aplicados com
sucesso na avaliação de desempenho de algoritmos de classificação quando vários crité-
rios distintos são levados em consideração simultaneamente. Sendo assim, conclui-se este
trabalho com a aplicação de números complexos graduados na avaliação de desempenho
de classificadores e com a análise dos resultados obtidos.

No próximo capítulo será visto uma introdução sobre números complexos, sua arit-
mética, a sua forma polar e algébrica, assim como algumas propriedades, além de alguns
conceitos que serão necessários para o desenvolvimento deste trabalho.
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Capítulo 1

Números Complexos

1.1 Introdução

No século XI, o matemático hindu Sridhara propôs uma fórmula, conhecida por fór-
mula de Baskara, para resolver equações do segundo grau. Relembrando, dada a equação
do segundo grau ax2 + bx+ c = 0, com a 6= 0, a fórmula de Baskara é um método siste-
mático para obter as raízes

x1 =
−b+

√
∆

2a
ex2 =

−b−
√

∆

2a
(1.1)

onde ∆ = b2− 4ac. Ao resolver essa equação podem haver casos em que ∆ < 0. Entre-
tanto, os matemáticos da época não se perturbavam com esses casos, pois eles alegavam
que, para este caso, o problema não tinha solução.

Somente na Itália, no século XVI, os matemáticos Cardano e Tartaglia perceberam
que, ao tentar resolver equações do terceiro grau, os números reais não eram suficientes e,
então, surgiram as primeiras idéias de números complexos. Após inúmeras tentativas para
resolver equações cúbicas, não havia como negar que os números reais eram insuficientes
para resolver equações algébricas.

Porém, apenas em 1572, o Italiano Rafael Bombelli conseguiu chegar aos, hoje cha-
mados, números complexos e demostrou em seu livro L’Algebra que os números comple-
xos são fechados sobe as operações básicas da aritmética.

O surgimento dos números complexos possibilitou obter soluções para casos em que
é necessário descobrir conjuntos numéricos, em que o quadrado de um número negativo
tem como resultado um número negativo. O conteúdo deste capítulo será inteiramente
baseado em [14].

Definição 1.1 (Números Complexos [14])Seja R o conjunto dos números reais, tomando

um sistemas de coordenadas xy no plano IR× IR = IR2:
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Capítulo 1. Números Complexos

IR2 = {(x,y)|x,y ∈ IR}

onde, IR2 é o conjunto dos pares ordenados (x,y) em que x e y são números reais.

Sejam as seguintes operações sobre IR2: Dados (x,y) e (z,w) ∈ IR2.

1. Igualdade:
(x,y) = (z,w)⇔ x = z e y = w

2. Adição: a soma de dois pares ordenados é um novo par ordenado cujos primeiros
termos e segundos termos são, respectivamente, a soma dos primeiros e a soma dos
segundos termos dos pares ordenados dados.

(x,y) + (z,w) = (x+ z,y+w)

3. Multiplicação: o produto de dois pares ordenados é um novo par ordenado cujo
primeiro termo é a diferença entre o produto dos primeiros termos e o produto dos
segundos termos dos pares dados e cujo segundo termo é a soma dos produtos do
primeiro termo de cada par dado pelo segundo termo do outro.

(x,y) · (z,w) = (xz− yw,xw+ yz)

Definição 1.2 O conjunto dos números complexos C é o conjunto dos pares ordenados de

números reais (x,y) para os quais estão definidas a igualdade, a adição e a multiplicação.

Dessa forma, um número complexo z é equivalente a um par ordenado (x,y) de IR2, isto é

z ∈ C⇔ z = (x,y), sendo x, y ∈ IR

As operações de adição e multiplicação possuem as seguintes propriedades:
(I) propriedade associativa;
(II) propriedade comutativa;
(III) existência do elemento neutro;
(IV) existência do elemento simétrico para a adição;
(V) existência do elemento inverso para a multiplicação.
Demonstração
Considere os seguintes números complexos: z1 = (a,b), z2 = (c,d) e z3 = (e, f ), onde
a,b,c,d,e e f ∈ IR
(I) [Adição]

[z1 + z2]+ z3 = [(a,b)+(c,d)]+(e, f ) = [(a+ c,b+d)]+(e, f )

= [(a+ c)+ e,(b+d)+ f ] = [a+(c+ e),b+(d + f )]

= (a,b)+ [(c+ e,d + f )] = (a,b)+ [(c,d)+(e, f )]

= z1 +[z2 + z3]
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Capítulo 1. Números Complexos

(I) [Multiplicação]

[z1 · z2] · z3 = [(a,b) · (c,d)] · (e, f )

= [(ac−bd,ad +bc)] · (e, f )

= [(ac−bd)e− (ad +bc) f ,(ac−bd) f +(ad +bc)e]

= [ace−bde−ad f −bc f ,ac f −bd f +ade+bce]

= [a(ce−d f )−b(de+ c f ),a(de+ c f )+b(ce−d f )]

= (a,b) · [(ce−d f ,de+ c f )]

= z1 · [z2 · z3]

(II) [Adição]

z1 + z2 = (a,b)+(c,d) = (a+ c,b+d)

= (c+a,d +b) = (c,d)+(a,b)

= z2 + z1

(II) [Multiplicação]

z1 · z2 = [(a,b) · (c,d)]
= [(ac−bd,ad +bc)]

= [(ca−db,cb+da)]

= z2 · z1

(III) [Adição]
Suponha que existe eA = (x,y) ∈ C tal que z1 + eA = z1 para todo z1 ∈ C. Assim,

(a,b)+(x,y) = (a,b) =⇒{
a+ x = a se e somente se x = 0
b+ y = b se e somente se y = 0

Logo, eA = (0,0) é o elemento neutro da adição.

(III) [Multiplicação]
Suponha que existe eM = (x,y) ∈ C tal que z1 · eM = z1 para todo z1 ∈ C. Assim,

5



Capítulo 1. Números Complexos

(a,b) · (x,y) = (ax−by,ay+bx) = (a,b) =⇒{
ax−by = a se e somente se x = 1 e y = 0
ay+bx = b se e somente se x = 1 e y = 0

Logo, eM = (1,0) é o elemento neutro da multiplicação.

(IV) [Adiçã]
Suponha que existe um z′ = (x,y) ∈ C tal que z1 + z′ = eA para todo z1 ∈ C

(a,b)+(x,y) = (0,0) =⇒{
a+ x = 0 se e somente se x =−a

b+ y = 0 se e somente se y =−b

Logo, z′ = (−a,−b) é chamado de simétrico ou inverso aditivo, o qual adicionado a
qualquer número será obtido como resultado o elemento neutro.

(V) [Multiplicação]
Suponha que existe um z′ = x+ yi ∈ C tal que z1 · z′ = eM, para todo z1 ∈ C.

(a,b) · (x,y) = (ax−by,ay+bx) = (1,0)⇒{
ax−by = 1
ay+bx = 0

Analisando o sistema acima, obtemos x = a
a2+b2 e y = −b

a2+b2 .
Logo, z′ = ( a

a2+b2 ,
−b

a2+b2 ) é chamado de inverso multiplicativo, o qual multiplicado a
qualquer número será obtido como resultado o elemento neutro.

Subtração Como consequência das propriedades (I), (II) e (IV), correspondentes à
operação de adição, existe um único z ∈ C tal que z1 + z = z2, onde z1, z2 ∈ C. De fato,
sejam z1 = (x1,y1) , z2 = (x2,y2) ∈ C. Como z1 = (x1,y1) ∈ C, existe um único elemento
z′1 = (−x1,−y1), chamao simétrico de z1, tal que z1 + z1 = ea, ond ea = (0,0) também é
único e é chamado elemento neutro da adição em C. Assim, temos:
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Capítulo 1. Números Complexos

z1 + z = z2 =⇒ z′1 +(z1 + z) = z′1 + z2

=⇒ (z′1 + z1)+ z = z2 + z′1
=⇒ ea + z = z2 + z′1
=⇒ z = z2 + z′1

Portanto, o número z, obtido acima, é chamado de diferença entre z2 e z1 e é indicado
por z = z2 − z1, então:

z2− z1 = z2 + z′1 = (x2,y2)+(−x1,−y1) = (x2− x1,y2− y1)

Exemplo 1.1 Para z1 = (8,4) e z2 = (3,1), temos que z1− z2 = (8,4)− (3,1) = (8,4) +
(−3,−1) = (5,3)

Divisão Como consequência das propriedades (I), (II) e (V), correspondente à ope-
ração de multiplicação, existe um único z ∈ C, tal que z1 · z = z2. De fato, sejam z1 =
(x1,y1) 6= 0 e z2 = (x2,y2) ∈ C. Como z1 = (x1,y1) ∈ C existe um único elemento z′1 =

( x1
x2

1+y2
1
, −b

x2
1+y2

1
) chamado inverso multiplicativo de z1, tal que z1 · z′1 = em, onde em = (1,0)

também é único e é chamado elemento neutro da multiplicação em C. Assim, temos:

z1 · z = z2 =⇒ z′1 · (z1 + z) = z′1 · z2 =⇒
=⇒ (z′1 · z1) · z = z2 · z′1 =⇒
=⇒ em · z = z2 · z′1 =⇒
=⇒ z = z2 · z′1

Portanto, o número z, obtido acima, é chamado quociente entre z2 e z1 e é indicado
por z = z2

z1
, mais especificamente, temos:

z2

z1
= z2 · z′1 = (w,v) · ( x

x2 + y2 ,−
y

x2 + y2 ) = (
wx+ vy
x2 + y2 ,

vx−wy
x2 + y2 ) (1.2)

(1.3)

Exemplo

(6,3)
2,3 = (6,3) · ( 2

13 ,−
3

13) = (21
13 ,−

12
13)

Como pode ser observado, as operações de subtração e divisão são efetuadas trans-
formando em adição com o inverso aditivo e em multiplicação com o inverso multipli-
cativo. De acordo com a definição 1.1 um número complexo é representado como um
par ordenado de IR2. Além dessa representação, um número complexo também pode ser
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Capítulo 1. Números Complexos

representado na forma algébrica e na forma polar. Estas representações serão apresentaas
nas próximas seções.

1.2 Forma Algébrica de um número complexo

1.2.1 Unidade Imaginária

Chama-se unidade imaginária e é indicada por i o número complexo (0,1). Note que,
i2 = (0,1) · (0,1) = (0 ·0−1 ·1,0 ·1+1 ·0) = (−1,0)
o que corresponde ao número real −1. Portanto, pode-se escrever i2 = −1.
Dado um número complexo qualquer z = (x,y), note ainda que

z = (x,y) = (x,0)+(0,y) = x(1,0)+ y(0,1)

Lembrando que (1,0) representa o número real 1 e (0,1) representa a unidade imagi-
nária i, então

z = (x,y) = (x,0)+(0,y) = x(1,0)+ y(0,1) = x+ yi

Assim, todo número complexo z= (x,y) pode ser escrito na forma z = x + yi, chamada
de forma algébrica. O número x é chamado parte real de z, denominado por Re(z),
enquanto o y é chamado parte imaginária de z, denominado de Im(z).

Chama-se real todo número complexo cuja parte imaginária é nula. Chama-se imagi-

nário puro todo número complexo que possui a parte real nula e a imaginária diferente de
zero.

z = x+0i = x (número real)
z = 0+ yi = yi, (y 6= 0) (imaginário puro)

Na representação dos números complexos, a forma algébrica é mais prática que o
par ordenado, uma vez que ela facilita as operações aritméticas básicas, como pode ser
observado nas definições de igualdade, adição e multiplicação a seguir.

1. Igualdade: dois números complexos são iguais, se e somente se, possuem partes
reais iguais e partes imaginárias iguais.
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Capítulo 1. Números Complexos

x + yi = w + ki⇔ x = w e y = k

2. Adição: a soma de dois números complexos é um número complexo cuja parte real
é a soma das partes reais das parcelas e cuja parte imaginária é a soma das partes
imaginárias das parcelas.

(x+ yi)+(w+ ki) = (x+w)+(y+ k)i

3. Mutiplicação: o produto de dois números complexos é obtido aplicando a proprie-
dade distributiva e levando em consideração que i2 = −1.
(x+ yi) · (w+ ki) = x(w+ ki)+ yi(w+ ki) = xw+ xki+ ywi+ yki2 = (xw− yk)+

i(xk+ yw)

1.2.2 Conjugado

Dado um número complexo z = x + yi, o seu simétrico z̄ = x − yi em relação ao eixo
x é chamado de conjugado do complexo z.

z = x + yi⇐⇒ z̄ = x − yi

É imediato notar que o complexo conjugado de z̄ é z:

¯̄z = x− yi = x + yi = z

Portanto, podemos dizer que z̄ e z são números complexos conjugados, pois um é
conjugado do outro.

Teorema 1.1 Para toto z ∈ C e sendo z = x + yi tem-se:

1. z + z̄ = 2 · Re{z}
2. z − z̄ = 2 · Im{z} · i
3. z = z̄⇐⇒ z ∈ R

Demostração

1. z + z̄ = (x + yi) + (x − yi) = 2x = 2 · Re{z}
2. z − z̄ = (x + yi) − (x − yi) = 2yi = 2 · Im{z} · i

9
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3. z = z̄⇐⇒ (x+ yi) = (x− yi)⇐⇒ y =−y⇐⇒ y = 0⇐⇒ z ∈ IR

Teorema 1.2 Dados z = x + yi e z′ = x′ + y′i números complexos quisquer, então tem-se:

1. z+ z′ = z̄ + z̄′

2. z · z′ = z̄ · z̄′

1. Demonstração

z+ z′ = (x+ x′)+(y+ y′)i =⇒ z+ z′ = (x+ x′)− (y+ y′)i = (x− yi)+(x′+ y′i) =
z̄+ z̄′

2. Demontração

z · z′ = (x+ yi) · (x′+ y′i) = (xx′− yy′) + (xy′+ x′y)i
então,

zz′ = (xx′− yy′)− (xy′+ x′y)i
= (xx′− xy′i)+(−x′yi+ yy′i2)
= x(x′− y′i)− yi(x′− y′i)
= (x− yi) · (x′− y′i)
= z̄ · z̄′

1.2.3 Imersão de IR em C

Considere o subconjunto γ de C da seguinte forma:

γ = {(x,y) ∈ C/y = 0}

γ é o conjunto de todos os números complexos cuja parte imaginária é nula.
Considere agora um função F que pega cada elemento de IR e leva a um elemento de

γ, ou seja

F : IR → γ

x 7→ (x,0)

Note que a função F é bijetora, pois:

10
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1. Sobrejetividade: É fácil ver que F é sobrejetora, pois para todo par (x,0) ∈ γ existe
um x ∈ IR tal que F(x) = (x,0).

2. Injetividade: Note que F é injetora, pois dado x,y ∈ IR com x 6= y, então, como foi
mostrado acima, existe (x,0),(y,0) ∈ γ tal que F(x) = (x,0) e F(y) = (y,0). Como
x 6= y, pela definição de igualdade de pares ordenados temos que (x,0) 6= (y,0) e,
portanto, F(x) 6= F(y).

Note ainda que F conserva as operação de adição e multiplicação, pois:

1. Adição:

F(x+ y) = F(x+ y,0) = F(x,0)+F(y,0) = F(x)+F(y)

2. Produto:

F(xy) = F(xy,0) = F(xy−0 ·0,x ·0+ y ·0) = F(x,0) ·F(y,0) = F(x) ·F(y)

Logo, pode-se dizer que IR e γ são algebricamente isomorfos pelo fato de existir uma
função bijetora F que conserva a adição e a multiplicação.

Devido a esse isomorfismo, operar com (x,0) ou com x leva a um mesmo resultado.
Ou seja, o abuso de linguagem:

x = (x,0) ∀ x ∈ IR

será usada daqui por diante.
Desse ponto de vista, conclui-se que o conjunto dos números complexos C contém o

conjunto dos números reais IR.
À primeira vista, parece ser possível também identificar o conjunto dos números reais

como o conjunto dos números complexos através dos pares ordenados em que o primeiro
termo é zero, ou seja

y = (0,y) ∀ y ∈ IR

Se isso fosse possível, y2 = (0,y) · (0,y) = (−y2,0). Desse modo, teríamos (0,y2)

= y2 = (−y2,0), o que apenas acontece quando y = 0. Portanto, a identificação suposta
não é verdadeira, ou seja, não é possível identificar o conjunto dos números reais como o
conjunto dos númeors complexos.
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1.3 Forma Polar de um número complexo

Nas seções passadas vimos que um número complexo possui a forma algébrica z =

x+ yi. Porém, existem certos problemas, como potências complexas e radiciação, que
tornam-se dificeis de serem resolvidos quando trabalhamos com números complexos
nesta forma. Para facilitar a resolução de problemas deste tipo necessitamos represen-
tar o número complexo na sua forma polar. Observe a figura 1.1.

Figura 1.1: Representação Geométrica do Número Complexo z

Observe que na Figura 1.1 um número complexo pode ser representado não apenas
pelo ponto (x,y), mas sim pelo vetor

−→
Oz = (x,y) e pelo ângulo θ que o vetor forma com o

eixo das abcissas. Sendo assim, o módulo de z é o valor da distância da origem ao ponto
z = (x,y), ou seja, o módulo de um número complexo é igual ao módulo do vetor que o
representa. Então, seja r o módulo do número complexo z

r = |z|=
√
(x−0)2 +(y−0)2 =

√
x2 + y2

O ângulo θ que o vetor forma com o eixo das abcissas é chamado de argumento ou
fase de z. Note que um número complexo pode ter uma infinidade de argumentos, porém
os argumentos que pertencem ao intervalo [−π,π] é chamado de argumento principal de
z e é escrito como Arg z.

Essa coordenada (r,θ) que descreve o número complexo z é chamada de coordenada

polar. Existe uma relação entre as coordenadas cartesianas (x,y) e as coordenadas po-
lares (r,θ), em que conhecendo-se a representação cartesiana de um número complexos
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pode-se encontrar a sua representação polar e, analogamente, conhecendo-se a sua repre-
sentação polar pode-se encontrar a sua representação cartesiana. Para tanto, observe a
seguinte figura.

Figura 1.2: Representação Polar de um Número Complexo z

Observe que os seguimentos xyr formam um triângulo retângulo, sendo assim

cosθ = x
r e sinθ = y

r

então,

x = r cosθ e y = r sinθ

que é a equação que relaciona as referidas coordenadas.
Logo, um número complexo z = x+ yi pode ser escrico como

z = r cosθ+ ir sinθ⇐⇒ z = r(cosθ+ isinθ)

Esta forma z = r(cosθ+ isinθ) é chamada de forma polar ou forma trigonométrica

de z, onde o ângulo θ é o argumento de z.
Para esta nova forma tem-se as seguintes condições:

1. z 6= 0, pois garante que r 6= 0.1

2. Existe pelo menos um ângulo θ que satisfaz a definição

1Observe que com esta condição a origem, onde z = (0,0) é o único número complexo que não admite
representação polar, se r = 0 , o argumento pode ser qualquer número, o qual não teria utilidade alguma.
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cos2 θ+ sin2
θ = x2

r2 +
y2

r2 = x2+y2

r2 = x2+y2

x2+y2 = 1
3. Como sin e cos são função periódicas com um período de 2π, então todos os argu-

mento de z serão dados por
θ = θ0 +2kπ, k ∈ ZZ

onde θ0 é chamado argumento principal de z

Teorema 1.3 As seguintes propriedades são referentes ao módulo dos números comple-

xos z e z′.

Mod1 |z| ≥ 0
Mod2 |z|= 0⇐⇒ z = 0
Mod3 |Re(z)| ≤ |z| e |Im(z)| ≤ |z|
Mod4 |z|= |z̄|
Mod5 |zz′|= |z||z′|
Mod6 | zz′ |=

|z|
|z′| , se z′ 6= 0

Mod7
2 |z+ z′| ≤ |z|+ |z′|

Demonstração
Mod1

x2 ≥ 0
y2 ≥ 0

}
=⇒ x2 + y2 ≥ 0 =⇒

√
x2 + y2 ≥ 0 =⇒ |z| ≥ 0

Mod2

|z|= 0⇐⇒
√

x2 + y2 = 0⇐⇒ x2 + y2 = 0⇐⇒ x2 = y2 = 0⇐⇒ z = 0

Mod3

Seja z = x+ yi, então

Re(z) = x e |Re(z)|= |x|=
√

x2 ≤
√

x2 + y2 = |z|.

Analogamente para |Im(z)| ≤ |z|
Mod4

Seja z = x+ yi, então z̄ = x− yi e

|z|=
√

x2 + y2 =
√

x2 +(−y)2 = |z̄|
2A desigualdade estabelecida na prorpiedade Mod5, a qual significa que um lado do triângulo é menor

ou igual a soma dos outros dois, é chamada de desigualdade triangular.
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Mod5

|zz′|= (zz′)(zz′) = zz′zz′ = zz̄ · z′z̄′ = |z|2|z′|2 = (|z||z′|)2

Extraindo as raizes, temos

|zz′|= |z||z′|

Mod6

A demonstração desta propriedade é análoga a demonstração da propriedade anterior
e, por esse motivo, será omitida.

Mod7

|z+ z′|2 = (z+ z′)(z+ z′) = zz̄+ zz̄′+ z̄z′+ z′z̄′ = |z|2 + zz̄′+ z̄z′+ |z′|2

Sabendo que, zz̄′ = zz̄′, então, zz̄′+ z̄z′ = zz̄′+ zz̄′ = 2Re(zz̄′).

Desse modo,

|z|2 + zz̄′+ z̄z′+ |z′|2 = |z|2 +2Re(zz̄′)+ |z′|2

Porém, tem-se por Mod3 que,

Re(zz̄′)≤ |Re(zz̄′)| ≤ |zz̄′|= |z||z̄′|= |z||z′|

Usando esse fato, obtem-se

|z+ z′|2 = |z|2 + zz̄′+ z̄z′+ |z′|2 = |z|2 +2Re(zz̄′)+ |z′|2 ≤ |z|2 +2|Re(zz̄′)+ |z′|2 ≤
|z|2 +2|zz′|+ |z′|2

Então,

|z+ z′|2 ≤ |z|2 +2|zz′|+ |z′|2 ≤ (|z|+ |z′|)2

Extraindo as raizes,

|z+ z′| ≤ |z|+ |z′|

Algumas regiões no plano complexo podem ser caracterizadas por desigualdades en-
volvendo números complexos como, por exemplo, a desigualdade |z− z′| ≤ k que des-
creve o conjunto que contém todos os pontos do plano cuja distância entre os números
complexos z e z′ são menores ou iguais a k. Logo, a região do plano que representa essa
desigualdade é uma circunferência de raio k como está ilustrado a seguir.
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Figura 1.3: Representação Geométrica da Desigualdade |z− z′| ≤ k

1.3.1 Potenciação

Daos dois números complexos na forma polar:

z = r(cosθ+ isinθ) e z′ = r′(cosθ′+ isinθ′)

zz′ = rr′(cosθ+ isinθ)(cosθ′+ isinθ′)

= rr′[cosθcosθ′− sinθsinθ′+ i(sinθcosθ′+ sinθ′ cosθ)]

Lembrando que

cos(θ+θ′) = cosθcosθ′− sinθsinθ′

e

sin(θ+θ′) = sinθcosθ′+ sinθ′ cosθ

Segue que

zz′ = rr′[cos(θ+θ′)+ isin(θ+θ′)]

Observe que o módulo do produto de n números complexos é equivalente ao produto
dos módulos dos fatores e o seu argumento é equivalente a soma dos argumentos dos
fatores, ou seja, se zz′ = r(cosθ+ isinθ) então
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{
r = rr′

θ = θ+θ′

generalizando, Dada uma família de números complexos z j = r j(cos(θ j)+ isin(θ j)),
para 1≤ j ≤ n {

r = r1r2r3...rn

θ = θ1 +θ2 +θ3 + ...+θn

Se z = z′ = r(cosθ+ isinθ), tem-se

z2 = r2(cos2θ+ isin2θ)

e se z3 = z2z, tem-se que

z3 = r3(cos3θ+ isin3θ)

Portanto, prosseguindo deste modo, pode-se observar que para qualquer número n,
não apenas natural mas, inteiro, tem-se

zn = rn(cosnθ+ isinnθ)

Esta é a 1a fórmula de Moivre.

Teorema 1.4 Dados um número complexo z = r(cosθ+ isinθ), não nulo, e um número

inteiro n, tem-se

zn = rn(cosnθ+ isinnθ)

Demonstração

Será provado primeiro para n ∈ IN por indução matemática

1. Base: para n = 0, temos {
z0 = 1

r0(cos0θ+ isin0θ) = 1

2. Suponha que a fórmula seja válida para n = k, então
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zk = rk(coskθ+ isinkθ)

3. para n = k+1

zk+1 = zk · z = rk(coskθ+ isinkθ) · r(cosθ+ isinθ)

= rkr[cos(kθ+θ)+ isin(kθ+θ)]

= rk+1[cos(k+1)θ+ isin(k+1)θ]

4. para n < 0. Se n < 0 então n =−k tal que k ∈ IN. Desse modo

zn = z−k = 1
zk = 1

rk(coskθ+isinkθ)

= 1
rk · 1

(coskθ+isinkθ)

= 1
rk ·

(coskθ−isinkθ)
(coskθ+isinkθ)·(coskθ−isinkθ)

Como
(coskθ+ isinkθ) · (coskθ− isinkθ) = cos2 kθ+ isin2 kθ = 1,

cos(kθ) = cos(−kθ) e sin(kθ) =−sin(−kθ)

utilizando essas igualdades, tem-se

z−k = (cos(−kθ)+isin(−kθ))
rk

= r−k(cos(−kθ)+ isin(−kθ))

Em resumo, qualquer que seja o interiro n tem-se
zk = rk(coskθ+ isinkθ)

1.3.2 Raiz enésima

A raíz enésima de um número complexo z, denotada por n
√

z é um número complexo
zm tal que

n
√

z = zm⇔ (zm)
n = z, onde m,n ∈N

No conjunto dos números reais, sabe-se que a equação xn = 1 possui duas raizes (x= 1
e x =−1), se n for par, e uma raiz (x = 1),caso contrário. Porém, o que ocorreria se, neste
caso, as soluções pudessem ser números complexos? A seguir veremos como encontrar e
como determinar as raízes desta equação no conjunto dos números complexos.

Teorema 1.5 Seja z um número complexo não nulo, então, existem n raizes enésimas de

z que são da forma:
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zm = n
√

r(cos(θ+2kπ

n )+ isin(θ+2kπ

n ))

onde, n ∈ IN, k ∈ ZZ e n
√

r ∈ IR+

A fórmula acima é conhecida como a 2a fórmula de Moivre.
Demonstração

Seja z um número complexo em que n
√

z = zm, o objetivo é encontrar todas as raizes
tal que (zm)

n = z. Pelo resultado anterior da 1a fórmula de Moivre, tem-se que

(zm)
n = z⇔ ρn(cos(nφ)+ isin(nφ)) = r(cosθ+ isinθ)

Logo, tem-se que ρn = r⇔ ρ = n
√

r e nφ = θ+2kπ⇔ φ = θ+2kπ

n , para todo k ∈ Z.
Observando os valores de k, percebe-se que as soluções podem ser infinitas, já que

existem infinitos valores para k. Sendo assim, para 0≤ θ < 2π e para todo k < n tem-se,

1. k = 0⇒ φ = θ

n

2. k = 1⇒ φ = θ+2π

n

3. k = 2⇒ φ = θ+4π

n

4.
...

...
...

5. k = n−1⇒ φ = θ+2n−2π

n

tem-se que os valores de φ são todos distintos, porém se for feito para todo k ∈ ZZ+,
certamente encontrar-se-á valores repetidos. Portanto, só existem n valores distintos para
k.

Agora,

k = n⇒ φ = θ+2nπ

n = θ

n +2π = θ

n

ou seja, fazendo k = n os valores de φ são iguais aos valores de k = 0 e, portanto, são
dispensáveis.

Contudo, para serem encontradas todas as raizes de zm basta fazer para todo k ∈ ZZ+

tal que k < n.
Exemplo

Encontre todas as raizes cúbicas de −8.

Solução
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Utilizando os resultados anteriores, tem-se que n
√

z= 3
√
−8 e, portanto, n= 3 e z=−8.

Sendo assim,

r =
√
|z|

=
√

x2 + y2

=
√

(−8)2

= 8

e contudo, 
cosθ = x

r = −8
8 = −1

sinθ = y
r = 0

8 = 0

Logo θ = π.
Sabendo disso, pode-se concluir através da segunda fórmula de Moivre que

zm = 3
√

8(cos(π+2kπ

3 )+ isin(π+2kπ

3 ))

Então, quando

k = 0 z1 = 2(cos(π

3 )+ isin(π

3 )) = 1+ i
√

3
k = 1 z2 = 2(cosπ+ isinπ) = −2
k = 2 z3 = 2(cos(5π

3 )+ isin(5π

3 )) = 1− i
√

3

Interpretação Geométrica

Como foi mostrado anteriormente, z possui n raízes enésimas distintas. Observe que
as n raízes enésimas de z possuem o mesmo módulo, que significa que elas são pontos de
uma mesma circunferência de raio n

√
|z| de origem (0,0) no plano Argand-Gauss.

Observe também que os ângulos das n raizes enésimas de z formam uma progressão
aritmética com a1 = θ

n e razão 2π

n . Sendo assim, os pontos das n raizes enésimas de z

dividem a circunferência de raio n
√
|z| e centro na origem em n partes congruentes.

Veja abaixo a interpretação geométrica do exemplo da raíz cúbica de −8

As 3 raízes cúbicas −8 dividem a circunferência de raio 2 e centro na origem em 3
partes distintas, formando, assim, os vétices de um triângulo regular inscrito na circunfe-
rência. Portanto, se n = 2 tem-se que os pontos são opostos e os módulos desses pontos
correspondem ao raio da circunferência de centro na origem. Porém, se n≥ 3 tem-se que
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Figura 1.4: Representação da raíz cúbica de −8

os pontos corresponden aos vértices de um polígono regular inscrito na circunferência de
raio n

√
|z| e centro na origem.
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1.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi feita uma revisão sobre os números complexos. A princípio foi
visto uma breve introdução sobre a história dos números complexos, onde conpreende-se
que as equações de terceiro grau que impuseram a necessidade de trabalhar com estes
números. Seguidamente mostrou-se todas as representações dos números complexos usu-
almente conhecidas(cartesiana, algébrica e polar), a potenciação e a raíz enésima de um
número complexo. No próximo capítulo são apresentados alguns conceitos da teoria dos
conjuntos fuzzy e número fuzzy.
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Números Complexos Fuzzy

Antes de falar sobre a teoria dos conjuntos fuzzy é necessário relembrar algumas de-
finições básicas relacionadas a teoria dos conjuntos clássicos. Um conjunto clássico ou
conjunto crisp é uma coleção de objetos, também chamados de elementos, x de um con-
junto universo U que possuem uma certa propriedade A. Se um determinado elemento x

do conjunto universo U possui uma certa propriedade A diz-se que x pertence ao conjunto
A e escreve-se x ∈ A, caso contrário, x /∈ A. Um conjunto que não possui elementos é
chamado de conjunto vazio e é denotado por /0.

Um conjunto B é dito subconjunto de A, B ⊆ A, se todo elemento que pertence a B

também pertence a A. Dize-se que B = A se B possui os mesmos elementos que A e vice-
versa. Isto significa que B⊆ A e que A⊆ B. Portanto, pode-se afirmar que todo conjunto
é subconjunto dele próprio. O conjunto B é chamado de subconjunto próprio de A se
B ⊆ A, porém, B 6= A. O conjunto de todos os subconjuntos prórpios de um conjunto A

é chamado conjunto das partes de A e é denotado por P(A). Se A ⊆ P e m ∈ P, m diz-se
majorante de A se ∀x ∈ A, x≤ m.

Uma das formas de caracterizar a pertinência de um conjunto é através da função
característica fC(x), que é um mapeamento do conjunto universo U no conjunto {0,1}.

fC(x) : U −→ {0,1}

onde fA(x) = 1 significa que x pertence ao conjunto A e fA(x) = 0 significa que x não
pertence ao conjunto A.

Se o conjunto universo U for exatamente o conjunto dos números reais, U = IR, um
número real será chamado número crisp.

Agora serão definidas algumas operações como: complemento, interseção e união,
sobre o conjunto universo U .

1. Complemento: O complemento de um conjunto A, onde A é um subconjunto de U ,
é definido como Ā = 1− fA(x), onde fA é a função característica do conjunto A.
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Observa-se que o complemento Ā de um conjunto A é justamente todos os elemen-
tos do universo U que não pertencem ao conjunto A.

2. Interseção: Se A e B são subconjuntos de U , diz-se que C = A∩B, se

fC(x) =

{
1,se fA(x) = fB(x) = 1

0,se caso contrário

ou seja, a interseção C dos conjuntos A e B será a reunião de todos os elementos
que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo.

3. União: Se A e B são subconjuntos de U , diz-se que C = A∪B, se

fC(x) =

{
1,se fA(x) = 1 ou fB(x) = 1

0,se caso contrário

ou seja, a união C dos conjuntos A e B será a reunião de todos os elementos que
pertencem a A com todos os elementos que pertencem a B.

As operações de união, interseção e complemento possuem certas propriedades como:

1. Associatividade:
(A∪B)∪C = A∪ (B∪C)

(A∩B)∩C = A∩ (B∩C)

2. Comutatividade:
A∪B = B∪A

A∩B = B∩A

3. Distributividade:
A∩ (B∪C) = (A∩B)∪ (A∩C)

A∪ (B∩C) = (A∪B)∩ (A∪C)

4. Idempotência:
A∩A = A

A∪A = A

5. Involução:
¯̄A = A

6. Lei de Morgan:
A∪B = Ā∩ B̄

A∩B = Ā∪ B̄

7. Absorção:
A∪ (A∩B) = A A∩ (A∪B) = A
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Até agora foi visto que um conjunto crisp ou conjunto clássico é caracterizado por
sua função característica e que esse tipo de conjunto possui algumas operações como
complemento, interseção e união, e estas operações possuem certas propriedades. Porém,
conjuntos fuzzy são uma generalização dos conjuntos clássicos. Em outras palavras, o
conjunto crisp é um caso especial de conjuntos fuzzy [3].

2.1 Conjuntos Fuzzy

Um conjunto fuzzy também é representado por uma função, chamada de função de
pertinência µC(x). A função de pertinência µC(x) é um mapeamento do conjunto universo
U no intervalo [0,1], e não no conjunto {0,1}, como é o caso da função característica na
teoria dos conjuntos clássicos. Logo, a função de pertinência pode ter como valor algum
número entre zero e um.

µC : U −→ [0,1]

Se µÃ(x) = 1 diz-se que x pertence ao conjunto fuzzy Ã, se µÃ(x) = 0 diz-se que x

não pertence ao conjunto fuzzy Ã. Mas, se µÃ(x) = 0.8 diz-se que x pertence ao conjunto
fuzzy Ã com o grau de pertinência 0.8 ou, em outras palavras, que x tem pertinência de
0.8 em Ã.

Quando a função de pertinência possui sempre valores iguais a um ou a zero obtem-se
um subconjunto clássico. Portanto, o conjunto fuzzy é uma generalização do conjunto
clássico e a função de pertinência é uma generalização da função característica.

Diz-se que um conjunto fuzzy Ã contém um conjunto fuzzy B̃, Ã ≥ B̃, se para todo
elemento x de U , µÃ(x) ≥ µB̃(x). Dois conjuntos fuzzy Ã e B̃ são ditos iguais,Ã = B̃, se
para todo x, µÃ(x) = µB̃(x). Um conjunto fuzzy vazio é um conjunto que possui µ

/̃0
(x) = 0,

para todo elemento x do conjunto universo U . O conjunto fuzzy das partes de U é um
conjunto fuzzy que possui todos os subconjuntos fuzzy de U , escreve-se P̃(U).

Assim como nos conjuntos clássicos, podemos definir uma algebra de subconjuntos
fuzzy com operações de complemento, união e interseção sobre os subconjuntos fuzzy de
U . Para isso, tome Ã e B̃ como subconjuntos fuzzy de U .

1. Complemento: O complemento ¯̃A de um conjunto fuzzy Ã é definido como µ ¯̃A(x) =

1−µÃ(x).
2. União: Seja C̃ a união dos conjuntos Ã e B̃, C̃ = Ã∪ B̃. A união C̃ é caracterizada

pela função de pertinência µC̃(x) em que o grau de pertinência de x em C̃ será o
maior grau que x possui entre os conjuntos Ã e B̃, então
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µC̃(x) = max(µÃ(x),µB̃(x))

3. Interseção: A interseção C̃ dos conjuntos Ã e B̃ é semelhante a adição, porém, em
vez do máximo usa-se o mínimo, ou seja,

µC̃(x) = min(µÃ(x),µB̃(x))

Observar-se no exemplo que segue como essas operações podem ser representadas
geometricamente quando U = IR.

Exemplo

Sejam Ã e B̃ conjuntos fuzzy da forma

Figura 2.1: Conjuntos fuzzy Ã e B̃ Figura 2.2: Complemento de ¯̃A

Figura 2.3: União Ã∪ B̃ Figura 2.4: Interseção Ã∩ B̃
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Definição 2.1 (Conjunto Suporte): O conjunto suporte de um conjunto fuzzy Ã, Sup(Ã),

é o conjunto de todos os elementos x∈U que possuem grau de pertinência em Ã diferente

de zero, ou seja,

Sup(Ã) = {x ∈U/µÃ(x)> 0}

Definição 2.2 (Conjunto Normalizado): Um conjunto fuzzy Ã diz-se normalizado quando

existe pelo menos um elemento x ∈U que possui grau de pertinência em Ã igual a um, ou

seja, quando µÃ(x) = 1, para algum x ∈U.

Definição 2.3 (Núcleo): O núcleo de um conjunto fuzzy Ã é o conjunto N(Ã) de todos os

elementos x ∈U que possuem grau de pertinência em Ã igual a um, ou seja,

N(Ã) = {x ∈U/µÃ(x) = 1}

2.1.1 α-Corte e Convexidade de um Conjunto

O α-corte de um subconjunto fuzzy Ã, é definido como o conjunto Ãα de todos os
elemento x ∈U que possuem o grau de pertinência em Ã maiores ou iguais a α, logo

Ãα = {x ∈U/µÃ(x)≥ α}

para todo α ∈ [0,1].
Note que Ã0 = {x ∈U/µÃ(x) ≥ 0} é o conjunto universo U . Porém, veja que Ã0 6=

Sup(Ã), pois o conjunto Sup(Ã) é o conjunto onde µÃ(x) é restritamente maior que zero,
o que significa que Sup(Ã) é a base do conjunto fuzzy Ã. O conjunto Ãα produz sempre
um conjunto crisp para todo α ∈ [0,1].

Um conjunto clássico IR de pontos em IRn é convexo, do ponto de vista geométrico,
pois para cada dois pontos a,b ∈ IR os pontos sobre a linha que conecta o ponto a ao
ponto b também pertencem a IR. Pode-se definir um conjunto fuzzy convexo através de
seus α-cortes. Um conjunto fuzzy Ã é dito convexo se e somente se o conjunto α-corte de
Ã, Ãα, é convexo para todo α ∈ [0,1].

Como o conjunto α-corte é um conjunto crisp, então, em outras palavras, um conjunto
fuzzy é dito convexo se e somente se todos os possíveis α-cortes do conjunto fuzzy são
convexos no sentido clássico.
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2.2 Número Fuzzy

Um conjunto fuzzy sobre certas condinções é chamado número fuzzy. O universo
de discursso onde os números fuzzy estão definidos são os números reais e seus subcon-
juntos. Os números fuzzy são uma extensão dos números regulares no sentido que não
representam um único valor, mas, um conjunto de valores entre 0 e 1.

Definição 2.4 (Números Fuzzy): Seja Z̃ um conjunto fuzzy de IR. Z̃ é chamado de nú-

mero fuzzy se satisfaz as seguintes condições:

1. N(Z̃) 6= /0;

2. O α-corte de Z̃ são todos intervalos fechados e limitados, considerando 0 < α≤ 1;

3. Sup(Z̃) é um conjunto limitado.

Dizer que N(Z̃) 6= /0 significa que existe pelo menos um elemento em que µÃ(x) = 1,
ou seja, Z̃ é um conjunto normalizado.

De modo geral, todos os números reais e todos os intervalos fechados convencio-
nais(crisp) podem tornar-se um número fuzzy. Seja Z̃ o conjunto de todos os números
fuzzy e r um número real. Um número fuzzy Ñ que representa um valor r é da forma:

Ñ(x) =

{
1,se x = r

0,se caso contrário

Nesse caso, o conjunto suporte é [r,r], o núcleo é [r,r] e seus α-corte são [r,r]. Portanto,
Ñ é um número fuzzy já que o seu conjunto suporte, o seu núcleo e seus α-cortes são
todos intervalos fechados, considerando 0 < α ≤ 1. Um número fuzzy Ñ que representa
o intervalo I é da seguinte forma:

Ñ(x) =

{
1,se x ∈ [a,b]

0,se caso contrário

O conjunto suporte de Ñ é igual a [a,b], o núcleo é [a,b] e todos os seus α-cortes são
[a,b], são também todos intervalos fechados, para 0 < α ≤ 1. Portanto, o conjunto R
é um subconjunto de Z̃ e o conjunto de todos os seus intervalos fechados são também
subconjunto de Z̃.
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Os números fuzzy que foram vistos até então são números fuzzy contínuos, mas exis-
tem também números fuzzy descontínuos como podem ser vistos em [29], porém, em
aplicações, são dificilmente utilizados.

Existem vários tipos de números fuzzy. Na próxima seção será visto apenas dois tipos
básicos: os triangulares e os trapezoidais, que são os mais utilizados na prática.

2.2.1 Dois Tipos Básicos de Números Fuzzy

Entre os vários tipos de números fuzzy, existem aqueles em que a função de pertinên-
cia possui forma especial que facilita a sua aplicação(por exemplo).

Número Fuzzy Triangular

Os números fuzzy triangulares ou números fuzzy lineares, como também são conhe-
cidos, são números fuzzy que possuem as funções de pertinências mais simples do tipo
linear. Devido a esse fato, são os números fuzzy mais utilizados em aplicações. Aqui um
número fuzzy triangular será representado como:

Ñ = (a/b/c)

A função característica µÑ de um número fuzzy triangular Ñ = (a/b/c) é definida por:

µÑ(x) =


x−a
b−a , se a≤ x < b
c−x
c−b , se b≤ x≤ c

0, se caso contrário

Os números fuzzy triangulares, como próprio nome se refere, são números na forma
de um triângulo. Por esse motivo, é definido por três números a < b < c, onde o Sup(Ñ)

é o intervalo [a,c], que é a base do triângulo, e o N(Ñ) = b, que é o vértice do triângulo.

Números Fuzzy Trapezoidais

Os números fuzzy trapezoidais são números fuzzy na forma de um trapézio. Aqui, ele
serão representados como:

M̃ = (a/b/c/d)

A função de pertinência µM̃ de um número trapezoidal M̃ = (a/b/c/d) é dada como:
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µÑ(x) =


x−a
b−a , se a≤ x≤ b

1, se b≤ x≤ c
d−x
d−c , se b≤ x≤ c

0, se caso contrário

Os números fuzzy trapezoidais são definidos por quatro números a < b < c < d, onde
Sup(Ñ) é o intervalo [a,d], que é a base do trapézio, e o N(Ñ) é o intervalo [b,c].

2.2.2 Aritmética Fuzzy

Assim como na matemática clássica, uma das utilidades dos números fuzzy é permitir
a realização das operações aritméticas com a vantagem de que, no caso dos números
fuzzy, tais operações resultam em valores com informação de imprecisão. Sendo assim,
considere Z̃ o conjunto de todos os números fuzzy. Dados dois números fuzzy Ã e B̃

pertencentes a Z̃, obter-se-á a adição, subtração, multiplicação e divisão desses números
fuzzy. Existem dois métodos para obeter as operações aritméticas básicas de números
fuzzy, que são: (1) usando o princípio de extensão e (2) usando o α-corte e a aritmética
intervalar.

Princípio de Extensão

O princípio de extenção proposto por Zadeh é uma ferramenta básica da teoria dos
conjuntos fuzzy que sustenta a extenção das operações do domínio clássico ao domínio
fuzzy.

Sejam Ã e B̃ dois números fuzzy pertencentes a Z̃ e suas respectivas funções caracte-
rísticas µÃ(x) e µB̃(y), onde x e y ∈ R. Se C̃ = Ã+ B̃, então a função característica µC̃ é
dada por:

µC̃(z) = sup{min(µÃ(x),µB̃(y))|x+ y = z}

Se C̃ = Ã− B̃, então

µC̃(z) = sup{min(µÃ(x),µB̃(y))|x− y = z}

Da mesma forma, se C̃ = Ã · B̃ tem-se

µC̃(z) = sup{min(µÃ(x),µB̃(y))|x · y = z}
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Se C̃ = Ã
B̃ e se zero não pertencer ao conjunto suporte de B̃, então tem-se

µC̃(z) = sup{min(µÃ(x),µB̃(y))|xy = z}

Na definição das operações aritmética acima, pode-se perceber que existem infinitas
combinações de valores de entradas x e y para um único valor de saída z. Ou seja, na
adição de dois números fuzzy Ã e B̃, como mostra na figura 2.7, se como valor de entrada
for dado x = 8 e y = 3 obtem-se como valor de saída z = x+ y = 11, onde o seu grau
característico seria dado como min(µÃ(8),µB̃(3)). No entanto, para a mesma entrada tem-
se também a combinação x = 7 e y = 4, onde o grau característico é min(µÃ(7),µB̃(4)).
Então, para um mesmo valor de saída z podem ser obtidas várias combinações de entrada,
onde cada combinação possui um grau característico diferente. Logo, pela definição,
o grau de µC̃(z) é resultante da aplicação do operador de supremo para toda possivel
combinação de entrada assumido para um mesmo valor de saída z. Isto pode ser percebido
não apenas na adição mas também em todas as outras operações.

7     8 3     4 

1 1 1 

11 

Min 

Sup 

Figura 2.5: Adição de dois números fuzzy Ã e B̃, respectivamente.

Devido às infinitas combinações de valores de entrada para um mesmo valor de saída,
a implementação das operações artméticas pelo princício de extenção não é fácil de ser re-
alizada. Porém, pode-se utilizar os α-cortes e a aritmética intervalar. Antes de apresentar
este outro método serão vistos alguns princípios básicos da aritmética intervalar.

α-Cortes e Aritmética Intervalar

Seja Ã um número fuzzy. Por definição o conjunto Ãα é um intervalo fechado e limi-
tao, para 0 < α≤ 1. Em outras palavras, se 0 < α≤ 1, o Ãα é definido como o conjunto
crisp {x ∈U/µÃ ≥ α}, que será o conjunto de todos os valores x ∈U tal que a função
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característica de Ã, no ponto x, tem valor maior ou igual a α. Separadamente, define-
se Ã0 como sendo a base do conjunto fuzzy, pois caso contrário ele será todo conjunto
U . Por exemplo, se Ã = {(1/0),(2/0.5),(3/1),(4/0.5),(5/0)} é um número fuzzy tri-
angular, então Ã0 = [1,5] que será a base do conjunto Ã. De modo geral, para facilitar
a implementação das operações aritméticas, é necessário encontrar Ãα de modo que seus
intervalos sejam representados por funções que dependam do valor de α. Então, seja
Ã = (a,b,c) um número fuzzy triangular cujos lados são segmentos de linhas retas e
Ã0 = [a,c]. Defini-se Ãα = [a+σe ·α,c−σd ·α], onde σe representa a distância da extre-
midade ao vértice do lado esquerdo e, analogamente, σd representa a distância do vértice
a extremidade do lado direito. Por exemplo, no triângulo da figura 2.6, onde Ã0 = [1,5],
o Ãα = [1+(3−1) ·α,5− (5−2) ·α] = [1+2α,3α].

1 

1 3 5 

y 

x 
σ σ 

Figura 2.6: Número fuzzy triangular Ñ = (1/3/5).

Portanto, sejam Ã e B̃ dois números fuzzy, onde Ãα = [aα,bα] e B̃α = [cα,dα], para
todo 0 < α≤ 1. Usando o α-corte e atráves do método da aritmética intervalar, defini-se
as operações aritméticas fuzzy como:

Adição

Sendo C̃ = Ã+ B̃, com Ãα = [aα,bα] e B̃α = [cα,dα], então

C̃ = [aα + cα,bα +dα]

para todo 0 < α≤ 1.

Subtração

Do mesmo modo pode-se definir a subtração. Seja C̃ = Ã− B̃, então,
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C̃ = [aα−dα,bα− cα]

também para todo 0 < α≤ 1.

Multiplicação

Na Multiplicação tem-se que, sendo C̃ = Ã · B̃, então

C̃ = [α′,β′]

α′ = min{aα · cα,aα ·dα,bα · cα,bα ·dα}
β′ = max{aα · cα,aα ·dα,bα · cα,bα ·dα}

para todo 0 < α≤ 1
Assim como na artimética intervalar, pode-se simplificar a multiplicação caso as ex-

tremidades sejam conhecidas. Por exemplo, se Ã > 0 e B̃ > 0, então C̃ = [aα · cα,bα ·dα].

Divisão

Considerando que 0 6= B̃, define-se a Divisão C̃ = Ã/B̃ como,

C̃ = [α′,β′]

α′ = min{aα÷ cα,aα÷dα,bα÷ cα,bα÷dα}
β′ = max{aα÷ cα,aα÷dα,bα÷ cα,bα÷dα}

para todo 0 < α≤ 1
Assim como na artmética intervalar, também pode-se simplificar a Divisão se os ex-

tremos forem conhecidos.
Exemplo, sejam Ã= (0|1|2) e B̃= (1|2|4) dois números fuzzy triangulares cujos lados

são segmentos de linhas retas, então σ = 1 e Ãα = [0+α,2−α], já em B̃ σd = 1 e σe = 2,
então B̃α = [1+α,4−2α]. A Adição destes dois números fuzzy será:

C̃α = [1+2α,6−3α]

para todo 0 < α≤ 1. Exemplo, se α = 1, então Ã1 = [1,1], B̃1 = [2,2] e C̃1 = [3,3].
O método do α-corte e da aritmética intervalar é muito utilizado em computação, pois

facilitam resolver expressões do tipo P = (Ãα + B̃α) · Ãα.
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2.3 Números Complexos Fuzzy

Os Números Complexos Fuzzy foram primeiramente propostos por J.J.Buckley em
[2, 5]. Desde então surgiram vários trabalhos envolvendo os Números Complexos Fuzzy
como pode ser visto em [11, 17, 23, 24, 30]. Alguns autores apontam e discutem erros en-
contrados em lemas e teoremas do trabalho inicialmente proposto por Buckley e refazem
a definição dada a princípio. Isto é consequência de uma área que ainda encontra-se em
fase inicial. A análise complexa fuzzy está ganhando cada vez mais atenção em traba-
lhos futuros e provê uma ferramenta poderosa para solucionar problemas decorrentes de
aplicações.

O trabalho inicialmente introduzido por J. J. Buckley em 1989 [2], define um Número
Complexo Fuzzy e mostra que o conjunto de todos os Números Complexos Fuzzy são
fechados sobre as operações básicas da aritmética usando o princípio de extensão. Além
disso, é mostrado que as operações aritméticas também podem ser definidas através dos
α-cortes. Neste trabalho é apresentado algumas propriedades dos Números Complexos
Fuzzy na forma algébrica e na forma polar derivadas dos números complexos regulares.
Por fim, Buckley apresenta duas formas para definir uma métrica sobre o conjunto dos
Números Complexos Fuzzy com o objetivo de produzir um espaço métrico completo e
assim ser possível estudar sobre diferenciabilidade e continuidade de funções complexas
fuzzy.

Um Número Complexo Fuzzy Ĉ, segundo Buckley, é representado por uma função de
pertinência ρĈ que associa a cada número complexo do conjunto C um número contido
no intervalo [0,1], chamado de grau de pertinência, ou seja, sua função de pertinência é da
forma ρ : C→ [0,1]. Assim como para os números fuzzy, esse grau de pertinência indica
o quanto um número complexo regular de C, da forma x+ yi, pertence ao conjunto Ĉ. O
α-corte de um Número Complexo Fuzzy é definido como:

Ĉα = {x ∈ C| ρĈ(x)> α}

onde 0≤ α < 1. Separadamente define-se Ĉ1 como:

Ĉ1 = Sup(Ĉ) = {x ∈ C| ρĈ(x) = 1}

Definição 2.5 (Números Complexos Fuzzy [2]): Um Número Complexo Fuzzy Ĉ é um

número caracterizado por uma função de pertinência ρĈ que mapea os elementos de C
no intervalo [0,1] e se e somente se satisfaz as seguintes condições:

1. ρĈ é uma função contínua;
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2. Ĉα, para 0≤α< 1, é um conjunto aberto, limitado, conexo e simplesmente conexo;

3. Ĉ1 é um conjunto não vazio, compacto, conexo e simplesmente conexo.

Observe que quando α = 0, o conjunto Ĉ0 = {x ∈ C/ ρĈ(x)> 0} é o conjunto suporte
de Ĉ, escreve-se Sup(Ĉ). A condição 3 estabelece que o conjunto Ĉ1 seja um conjunto
não vazio, ou seja, que o conjunto Ĉ seja um conjunto normalizado.

Como pode-se perceber a definição de Números Complexos Fuzzy foi baseada na
definição de números fuzzy. A definição de números fuzzy dada a princípio também
exigia que a função µ, que é um mapeamento de R no intervalo [0,1], fosse contínua.
Porém, com o passar dos anos, alguns pesquisadores sentiram a necessidade de tornar
esta condição um pouco mais fraca. Esta alteração foi proposta com o objetivo mais
importante de definir uma métrica para uma família de números fuzzy e assim ser possivel
estudar algumas propriedades topológicas desse espaço métrico, como pode ser visto em
[10]. Pensando também em estudar a convergencia, continuidade e diferenciabilidade de
funções Complexas Fuzzy, Buckley em [4] apresenta a definição de Número Complexo
Fuzzy Generalizado, que é a definição de Números Complexos Fuzzy enfraquecida. Para
Buckley, um Número Complexo Fuzzy Generalizado é definido como:

Definição 2.6 (Números Complexos Fuzzy Generalizados [5]): Um Número Complexo

Fuzzy Generalizado Ĉ é um número caracterizado por uma função de pertinência ρĈ

que mapea os elementos de C no intervalo [0,1] e se e somente se satisfaz as seguintes

condições:

1. ρĈ é uma função semicontínua superior;

2. Ĉα, para 0 < α≤ 1, é um conjunto compacto, conexo e simplesmente conexo;

3. Ĉ1 é um conjunto não vazio.

Buckley exige nos itens 2 e 3 que, para Ĉ ser considerado um Número Complexo
Fuzzy, os conjuntos Ĉα e Ĉ1 sejam ambos conexo e simplesmente conexo. Na defini-
ção de Número Complexo Fuzzy Generalizado esta condição é requerida no item 2. Em
topologia, um determinado conjunto é dito conexo se, e somente se, os únicos subconjun-
tos que ele possui que são simultaneamente abertos e fechados são o conjunto /0(vazio)
e ele próprio. Em outras palavras, um conjunto é dito conexo quando ele não adimite
outra união além da X = X ∪ /0. Um conjnto X é considerado simplesmente conexo se,
e somente se, toda trajetória fechada em X pode ser contraída a um ponto em X . Essas
condições foram exigidas para assegurar que o conjunto Ĉα, para 0 ≤ α ≤ 1, não conte-
nha buracos e não seja formado pela união de dois ou mais conjuntos disjuntos abertos e
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não vazios. Para assegurar isto, Buckley poderia ter simplesmente substituido essas duas
condições por algo mais forte como a convexidade. Porém, na secção 4 em [2] Buckley
apresenta como um Número Complexo Fuzzy pode ser representado na forma polar. Ele
observou que este tipo de número baseado na forma polar é um subconjunto não convexo
do conjunto de todos os Números Complexos Fuzzy. Por esse motivo, ele não exige que o
conjunto Ĉα, para o≤ α≤ 1, seja um conjunto convexo, pois, caso contrário, um Número
Complexo Fuzzy baseado na forma polar não seria considerado um Número Complexo
Fuzzy.

Em [24] é realizado uma análise complexa fuzzy onde são discutidos alguns erros en-
contrados na literatura e alguns equivocos nos conceitos introduzidos. Nele são discutidos
erros em lemas e teoremas encontrados nos trabalhos iniciais produzidos por Buckley e
nos artigos que deram continuidade aos seus trabalhos. Através de contra-exemplos ele
mostra que todos os erros encontrados são relacionados a condição de simplesmente co-

nexo exigida na definição de Números Complexos Fuzzy. Entre os erros encontrados,
é mostrado que, segundo a definição dada a princípio, o conjunto de todos os Números
Complexos Fuzzy não são fechados sobre as operações básicas da aritmética, pois a divi-
são, múltiplicação, adição e subtração de alguns Números Complexos Fuzzy resultam em
conjuntos que não são simplesmente conexos. Sendo assim, novas abordagens surgiram
na literatura, como pode ser visto em [24], [17], [5], [23] e [11] para redefinir um Número
Complexo fuzzy.

A definição de Números Complexos Fuzzy(Generalizado) proposta em [24] é uma
versão modificada da definição apresentada por Buckley. Em [24] o autor verificou que a
condição de simplesmente conexo é inapropriada para a definição. Então, ele propôs uma
nova definição na qual não requer que o conjunto Ĉα seja simplesmente conexo.

Definição 2.7 (Números Complexos Fuzzy [24]): Um número complexo fuzzy Ĉ é um

número caracterizado por uma função de pertinência ρĈ que mapeia os elementos de C
no intervalo [0,1] e se e somente se satisfaz as seguintes condições:

1. ρĈ é uma função contínua;

2. Ĉα, para 0≤ α < 1, é um conjunto aberto, limitado e conexo;

3. Ĉ1 é um conjunto não vazio, compacto e conexo.

Definição 2.8 (Números Complexos Fuzzy Generalizado [24]): Um Número Complexo

Fuzzy Generalizado Ĉ é um número caracterizado por uma função de pertinência ρĈ

que mapeia os elementos de C no intervalo [0,1] e se e somente se satisfaz as seguintes

condições:
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1. ρĈ é uma função semicontínua superior;

2. Ĉα, para 0 < α≤ 1, é um conjunto compacto e conexo;

3. Ĉ1 é um conjunto não vazio.

Em [17] também é realizado uma analise complexa fuzzy onde é definido dois tipos de
convergência para séries de Números Complexos Fuzzy e a relação entre esses dois tipos
de convergencias são discutidos. Para esse estudo, é apresentado uma nova definição para
um Número Complexos Fuzzy. Para [17], um Número Complexo Fuzzy Ĉ é representado
por uma função de pertinência que mapeia os números complexos no intervalo [0,1]. O
α-corte de um Número Complexo Fuzzy Ĉ é definido como

Ĉα = {x ∈ C| ρĈ(x)≥ α}

onde 0 < α ≤ 1. Separadamente define-se Ĉ0 como o conjunto suporte, Sup(Ĉ) que é o
fecho da união de Ĉα, para todo 0 < α≤ 1.

Ĉ0 = Sup(Ĉ) = {x ∈ C| ρĈ(x)> 0}

Definição 2.9 (Números Complexos Fuzzy [17]): Ĉ é considerado um Número Com-

plexo Fuzzy se e somente se satisfaz as seguintes condições:

1. ρĈ é uma função semicontínua superior;

2. Ĉα, para 0 < α≤ 1, é um conjunto compacto;

3. Ĉ1 é um conjunto não vazio, ou seja, é um conjunto normalizado;

4. Ĉα é um conjunto convexo;

Observe que nesta definição o autor não exige que o conjunto Ĉα seja um conjunto
conexo nem simplesmente conexo. Porém, ele acrescenta a condição de que para Ĉ ser
um Número Complexo Fuzzy o conjunto Ĉα precisa ser convexo. Em outras palavras, o
autor retira a condição proposta à princípio por Buckley, porém, exige algo mais forte que
é a convexidade.

Como pode-se perceber, as definições dadas acima definem um Número Complexo
Fuzzy através de uma função de pertinência que mapeia os números complexos no in-
tervalo [0,1]. Para Vladik, em [23], o problema desta definição é que ela é dificil de ser
modelada para uma linguagem natural. Sendo assim, ele apresenta uma nova forma de
definir um Número Complexo Fuzzy. Para o autor, um Número Complexo Fuzzy pode
ser caracterizado não apenas por uma função de pertinência de valor real, mas sim, por
uma família de funções de pertinência de valores reais. Ou seja, um Número Complexo
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Fuzzy é representado por uma família de funções de pertinência que mapeiam o conjunto
dos números reais no intervalo [0,1] e onde cada função representa uma característica
do número complexo, como por exemplo: a parte real, a parte imaginária, o conjugado, o
módulo e entre outros. Neste caso, a melhor representação fuzzy de um número complexo
depende tão somente da escolha da família de funções que o representa. Neste artigo, são
discutidos critérios para a escolha ótima dessa família de funções de pertinência.

Pensando também em representar um Número Complexo Fuzzy através de funções de
pertinência que mapeam o conjunto dos números reais no intervalo [0,1], Zhang faz um
estudo sobre a distância de dois Números Complexos Fuzzy. Em [11], Zhang mostra que,
como um número complexo regular é um par de números reais, pode-se representar um
Número Complexo Fuzzy como um par ordenado de números fuzzy. Sendo assim, nesta
nova abordagem não precisam ser estabelecidos os critérios de validação da função de
pertinência que caracterizam um Número Complexo Fuzzy, pois a definição de um Nú-
mero Complexo Fuzzy é sustentada pela definição de um número fuzzy. Por esse motivo,
o estudo sobre Números Complexos Fuzzy realizado aqui será inteiramente baseado nesta
abordagem. Segundo Zhang, um número complexo fuzzy é dado da seguinte forma.

Considerando Z̃ o conjunto de todos os números fuzzy.

Definição 2.10 (Número Complexos Fuzzy [11]): Sejam Ã e B̃ dois números fuzzy per-

tencentes a Z̃. Um Número Complexo Fuzzy Ĉ é um conjunto fuzzy caracterizado pela

função a seguir

ρĈ : IRR× IRR → [0,1] (2.1)

(a,b) → min(µÃ(a),µB̃(b)) (2.2)

onde µÃ e µB̃ são funções de pertinência que caracterizam dois números fuzzy Ã e B̃,

respectivamente. Note que Ã é um número fuzzy que representa a parte real, denotado

por Re(C̃) = Ã, e B̃ é um número fuzzy que representa a parte imaginária, denotado

por Im(C̃) = B̃. O grau de pertinência de um número complexo x = a+ bi é o mínimo

entre o grau de pertinência que a parte real possui em um conjunto fuzzy Ã e o grau de

pertinência que a parte imaginária possui em um conjunto fuzzy B̃. Logo, um conjunto

complexo fuzzy Ĉ pode ser representado por um par ordenado de números fuzzy (Ã, B̃).

Proposição 2.1 (Número Complexo Fuzzy Normalizado): Seja Ĉ o conjunto de todos

os números complexos fuzzy. Um número complexo fuzzy Ĉ é dito normalizado se existir

pelo menos um elemento x ∈ Ĉ tal que ρĈ(x) = 1.
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Demostração

Seja Ĉ ∈ C. Sendo assim, Ĉ = (Ã, B̃), onde Ã e B̃ ∈ Z̃.
Se Ã e B̃ são números fuzzy, então existem dois números reais a e b tais que

µÃ(a) = 1 µB̃(b) = 1 (2.3)

Isto significa que vai existir pelo menos um elemento x = a+bi em Ĉ tal que

ρĈ(x) = min(µÃ(a),µB̃(b)) (2.4)

= min(1,1) (2.5)

= 1. (2.6)

Logo, pode-se dizer que Ĉ é normalizado.

Definição 2.11 (Núcleo): O Núcleo de um número complexo fuzzy Ĉ é um conjunto com-

posto por todos os elemento x ∈ C tal que ρĈ(x) = 1, ou seja

N(Ĉ) = {x ∈ C| ρĈ(x) = 1}

Note que, sendo x = a+bi, ρĈ(x) = 1 apenas quando µÃ(a) = 1 e µB̃(b) = 1.

Definição 2.12 (Conjunto Suporte): O Conjunto Suporte de um conjunto complexo fuzzy

Ĉ, denotado por Sup(Ĉ), é o conjunto definido como

Sup(Ĉ) = {x ∈ C| ρĈ(x)> 0}

Sendo Ĉ = (Ã, B̃) e x = a+ bi, o conjunto suporte de um número complexo fuzzy Ĉ

pode ser visto como

Sup(Ĉ) = {x ∈ C| min(µÃ(a),µB̃(b))> 0}

Definição 2.13 (Conjunto α-Corte): O Conjunto α-Corte de um número complexo Ĉ é

o conjunto em que todos os elementos x possuem graus de pertinências em Ĉ maiores ou

iguais a α.

Ĉα = {x ∈ C| ρĈ(x)≥ α}
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onde 0 < α≤ 1.

Assim como o conjunto suporte, o conjunto α-corte de um número complexo fuzzy Ĉ

também pode ser visto como

Ĉα = {x ∈ C| min(µÃ(a),µB̃(b))≥ α}

onde α ∈ ]0,1]

Definição 2.14 (Operações sobre o Conjunto Ĉ [11]): Considere dois números comple-

xos fuzzy Ĉ = (Ã, B̃) e Ẑ = (D̃, Ẽ), onde Ã, B̃, D̃ e Ẽ são números fuzzy. As operações

sobre Ĉ são definidas como

• Adição: Ĉ+ Ẑ = Ŵ

Ŵ = (Ã+ D̃, B̃+ Ẽ)

• Subtração: Ĉ− Ẑ = Ŵ

Ŵ = (Ã− D̃, B̃− Ẽ)

• Multiplicação: Ĉ · Ẑ = Ŵ

Ŵ = (Ã · D̃, B̃ · Ẽ)
• Divisão: Ĉ

Ẑ
= Ŵ

Ŵ = ( Ã
D̃ ,

B̃
Ẽ )

Na divisão, o Sup(Ẑ) não pode conter zero.

• Mínimo: min(Ĉ, Ẑ) = Ŵ

Ŵ = (min(Ã, D̃),min(B̃, Ẽ))

• Máximo: max(Ĉ, Ẑ) = Ŵ

Ŵ = (max(Ã, D̃),max(B̃, Ẽ))

• Produto de um número complexo regular com um Número Complexo Fuzzy:

c ·Ĉ = Ŵ , onde c = (a,b) ∈ C
Ŵ = (c · Ã,c · B̃)

2.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada uma extensão dos números complexos para conjuntos
fuzzy, com enfoque principal na abordagem de números complexos fuzzy proposta por
Zang. No próximo capítulo será fornecido os fundamentos da teoria dos graduados, onde
serão apresentados os conceitos de elemento graduado, conjunto graduado e números
real graduado. É inportante observar que estes conceitos derão início a investigação da
abordagem proposta nesta tese e que motivaram o estudo da potencialidade desta nova
representação.

40



Capítulo 3

Números Reais Graduados

Como visto anteriormente, o conjunto dos números reais fuzzy não forma uma es-
trutura de corpo e inspirados por esta problemática, Didier Dubois e Henri Prade [6, 7]
proporam novos conceitos na literatura: o de elemento graduado, conjunto graduado e
número real graduado, onde a relação existente entre um conjunto crisp e um elemento
regular é a mesma existente entre um conjunto graduado e um elemento graduado. Um
elemento graduado é um conjunto caracterizado por uma função atribuição, que mapeia
o intervalo de números reais (0,1] em um conjunto universo S, como pode ser visto a
seguir:

Definição 3.1 (Dubois e Prade [6]) Seja S um conjunto qualquer. Um elemento gradu-
ado b em S é definido por uma função parcial, chamada função atribuição ab, onde

ab : (0,1] → S

ab(α) 7→ r (3.1)

Diferentemente dos conjuntos fuzzy, a função atribuição associa para cada grau de
pertinência um elemento do conjunto S. Note que a definição de função atribuição pro-
posta inicialmente em [6] é um função parcial e, portanto, não está definida para todo grau
de pertinência. Ou seja, o domínio da função atribuição pode ser um subconjunto próprio
do intervalo (0,1].

Em um conjunto fuzzy A, ao atribuir a um elemento x o grau de pertinência α, dize-se
que o elemento x pertence ao conjunto fuzzy A com o grau α. No caso dos conjuntos
graduados a idéia é a mesma, no entanto, a função atribuição escolhe um elemento em S

que pertence ao elemento graduado b com o grau de pertinência α. Observe também que
nos conjuntos fuzzy era possível obter vários elementos com um mesmo grau de pertinên-
cia. Em um elemento graduado a função de atribuição associa cada grau de pertinência
a apenas um único elemento de S, além disso, é possível que um mesmo elemento de S
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esteja associado a graus de pertinências distintos. Dessa forma, ab(1) = r significa que o
elemento de S que pertence a b com o grau de pertinência igual a 1 é r, ou que o elemento
de S que pertence a b é o elemento r. O conjunto imagem da função atribuição é um
subconjunto de S e, portanto podem existir vários elementos em S que não pertencem a
b. Consequentemente, a expressão ab(0) = r estaria ligada a todos esses elementos, mas
se esse fosse o caso, ab poderia não ser função. Portanto, o zero precisa ser excluído do
domínio de ab.

O fato de num conjunto fuzzy vários elementos do universo possuírem o mesmo grau
de pertinência faz com que seja impossível representar usando apenas um único elemento
graduado. Para recuperar a idéia de conjunto fuzzy seria necessário mais de um elemento
graduado, ou seja, seria necessário um conjunto de elementos graduados.

Definição 3.2 (Dubois e Prade [6]) Um conjunto graduado G induzido por uma família

de elementos graduados b1,b2,b3, ...,bn em S, com funções de atribuição ab1,ab2,ab3, ...,abn

possui função de atribuição aG definida por:

aG : (0,1] → P (S), talque

aG(α) 7→ {ab1(α),ab2(α),ab3(α), ...,abn(α)}. (3.2)

onde P (S) é o conjunto das partes de S.

Exemplo 3.1 Considere S = IR e G = {b1,b2,b3}, onde b1 = 2x+2, b2 = 2x+1 e b3 =

−2x+6. Pela definição 3.2 o conjunto gradual G é definido por aG(α)= {ab1(α),ab2(α),ab3(α)},
então quando:

• α = 0.3, aG(0.3) = {ab1(0.3),ab2(0.3),ab3(0.3)}= {2.6,1.6,5.4}
• α = 0.5, aG(0.5) = {ab1(0.5),ab2(0.5),ab3(0.5)}= {3,2,5}
• α = 0.8, aG(0.8) = {ab1(0.8),ab2(0.8),ab2(0.8)}= {3.6,2.6,4.4}
• α = 1, aG(1) = {ab1(1),ab2(1),ab3(1)}= {4,3,4}

Dessa forma, pode-se definir a função característica de um conjunto fuzzy construído
a partir de um conjunto graduado.

Definição 3.3 (Dubois e Prade [6]) Um conjunto fuzzy F induzido por um conjunto
graduado G com função atribuição aG, tem sua função característica definida por:

µG(s) = sup{α|s ∈ aG(α)} (3.3)
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Portanto, pela definição acima o conjunto fuzzy F induzido pelo conjunto graduado G

do exemplo anterior, possui a função característica µG, onde µG(2.6) = sup{0.3,0.8} =
{0.8}, µG(3) = 1, µG(4.4) = 0.8, µG(4) = 1 e assim segue. Por fim, pela função caracte-
rística µG encontramos o seguinte conjunto fuzzy:

F = {0.8/2.6,1/3,0.5/2,0.3/1.6,0.8/3.6,1/4,0.3/5.4,0.5/5,0.8/4.4}

A representação de um conjunto fuzzy como um conjunto graduados não é única, exis-
tem várias possíveis representações distintas como conjunto graduado para um mesmo
conjunto fuzzy. No entanto, se um elemento graduado b, pertencente a G, gera um con-
junto fuzzy F e possui uma função atribuição injetiva, a função característica é o inverso
da função atribuição,µF = a−1

b . Porém, quando a função atribuição não é injetiva pode-se
obter um conjunto fuzzy através da definição 3.3. Também é possível dizer se um de-
terminado elemento gradual b gera um conjunto fuzzy F , isto pode ser feito usando a
seguinte definição.

Definição 3.4 (Dubois e Prade [6]) Um elemento graduado b em S é dito pertencer a um

conjunto fuzzy F se e somente se para todo s∈ S, se existe um α∈ (0,1] onde ai(α)= s, tal

que µG(s)≥ α. O grau característico de um elemento graduado b em um conjunto fuzzy

F é definido por uma função atribuição ab∈F tal que ab∈F(α) = µF(ab(α)),∀α∈Dom(F)

3.1 Número Real Graduado

A princípio Didier Dubois e Henri Prade, em [6], incluiram dois novos conceitos
na literatura, o de elemento graduado e conjunto graduado, e deram apenas uma noção
intuitiva do que seria um número graduado. Posteriormente, em [7], Jérônime Fortin,
Didier Dubois e Hélène Fargier introduziram a definição de número real graduado, como
pode ser vista a seguir.

Observação: Segundo a definição 3.1 uma função atribuição que define um elemento
graduado é uma função parcial. Porém, para evitar problemas futuros na aplicação das
operações aritméticas, serão consideradas apenas funções totais.

Definição 3.5 (Número real graduado [7]): Um número real graduado r̃ é um elemento

graduado definido por uma função atribuição
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Ar̃ : (0,1] → IR,onde

Ar̃(α) 7→ r (3.4)

A função atribuição Ar̃ que define um número real graduado r̃ associa para cada grau
de pertinência um número real r. Um número real usual r ∈ IR pode ser visto como um
número real graduado r̃, no qual para todo α ∈ (0,1], ar̃(α) = r. Considere R̃, o conjunto
de todos os números reais graduados, ou seja, o conjunto de todas as funções definidas do
intervalo (0,1] em IR. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão sobre R̃

podem ser definidas da seguinte forma:

Definição 3.6 Considere 〈+,−, ·,/〉 as operações de adição, subtração, multiplicação

e divisão, respectivamente, definidas sobre o conjunto dos números reais. Seja r̃1 e r̃2

números reais graduados com funções atribuição Ar̃1 e Ar̃2 , nesta ordem, as operações

aritméticas definidas sobre R̃ são dadas por:

Adição r̃1 + r̃2, para todo α ∈ (0,1] é definido como:

Ar̃1+r̃2(α) = Ar̃1(α)+Ar̃2(α)

Subtração r̃1− r̃2, para todo α ∈ (0,1] é definido como:

Ar̃1−r̃2(α) = Ar̃1(α)−Ar̃2(α)

Multiplicação r̃1 · r̃2, para todo α ∈ (0,1] é definido como:

Ar̃1·r̃2(α) = Ar̃1(α) ·Ar̃2(α)

Divisão r̃1
r̃2

, para todo α ∈ (0,1] é definido como:

A r̃1
r̃2

(α) =
Ar̃1(α)

Ar̃2(α)

onde Ar̃2(α) 6= 0, para todo 0 < α≤ 1.
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É fácil perceber que operar com os números reais graduados é o mesmo que operar
com os números reais. Dessa forma, o conjunto dos números reais graduados mantêm as
mesmas propriedades algébricas dos números reais.

Proposição 3.1 A estrutura 〈R̃,+,−, ·,÷,0,1〉 constitui um grupo.

Associatividade Considere ã, b̃, c̃ números reais graduados com funções atribuição Aã,

Ab̃, Ac̃, nesta ordem. Então, para todo α ∈ (0,1] tem-se

A(ã+b̃)+c̃(α) = Aã+b̃(α)+Ac̃(α)

= Aã(α)+Ab̃(α)+Ac̃(α)

= Aã(α)+Ab̃+c̃(α)

= Aã+(b̃+c̃)(α)

(3.5)

Elemento Neutro Considere r̃ um número real graduado. Existe um número real gradu-

ado ẽ, tal que para todo α ∈ (0,1]

Ar̃+ẽ(α) = Ar̃(α)+Aẽ(α)

= Ar̃(α), se e somente se Aẽ(α) = 0. (3.6)

Portanto, o elemento neutro da adição sobre R̃ é o número real graduado 0̃, definido

pela função de atribuição A0̃(α) = 0 para todo α.

Inverso Aditivo Considere r̃ um número real graduado. Existe um número real gradu-

ado s̃, tal que

Ar̃+s̃(α) = Ar̃(α)+As̃(α)

= A0̃(α) (3.7)

Note que o resultado da função atribuição para cada α é um número real, então

Ar̃(α)+As̃(α) = 0 se As̃ = A−r̃ =−Ar̃. Logo, para todo número real graduado r̃

existe um número real graduado −r̃, tal que Ar̃(α)+A−r̃(α) = A0̃(α).

Distributividade Considere ã, b̃, c̃ números reais graduados com funções atribuição Aã,

Ab̃, Ac̃, nesta ordem. Então, para todo α ∈ (0,1] tem-se
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Aã·(b̃+c̃)(α) = Aã(α) ·A(b̃+c̃)(α)

= Aã(α) · (Ab̃(α)+Ac̃(α))

= Aã(α) ·Ab̃(α)+Aã(α) ·Ac̃(α)

= A(ã·b̃)(α)+A(ã·c̃)(α)

= A(ã·b̃)+(ã·c̃)(α)

(3.8)

O mesmo ocorre para operação de multiplicação. Portanto, o conjunto dos números
reais graduados, R̃, recupera toda álgebra usual dos números reais, o que não ocorre com o
conjunto dos números reais fuzzy. Na próxima seção será visto como podemos representar
um número real fuzzy a partir de números reais graduados.

3.2 Números Reais Graduados e Números Reais Fuzzy

Assim como um conjunto fuzzy pode ser representado por um conjunto graduado, um
número real fuzzy pode ser construído a partir de números reais graduados. sabe-se que
existem vários tipos de números reais fuzzy, no capítulo anterior mostramos apenas dois
tipos, triangulares e trapezoidas, os quais serão necessários para o desenvolvimento deste
trabalho.

Note que a função de pertinência µN de um número fuzzy triangular N é definida por
duas funções, a função linear esquerda que é dada pelos limites inferiores dos α-cortes e a
função linear direita que é dada pelos limites superiores dos α-cortes. Consequentemente,
a função de pertinência pode ser vista como um par de funções.

µN(x) =


µ+N (x), se a≤ x≤ b

µ−N (x), se b≤ x≤ c

0,se caso contrário

Logo, um número fuzzy triangular pode ser representado como N = (µ+N ,µ
−
N ). O

mesmo ocorre para o número fuzzy trapezoidal M = (µ+M,µ−M), como pode ser visto a
seguir.
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µM(x) =


µ+M(x), se a≤ x≤ b

1, se b≤ x≤ c

µ−M(x), se c≤ x≤ d

0, se caso contrário

Note que tanto números fuzzy triangulares N = (µ+N ,µ
−
N ) como os números fuzzy tra-

pezoidais M = (µ+M,µ−M) podem ser representados por pares de funções quando o par de
funções representar um número triangular teremos: µ+N (1) = µ−N (1), ou seja, existirá ape-
nas um único ponto em que as funções de pertinência atribuirá grau 1. Diferente dos
números fuzzy triangulares, quando um par de funções representar um número trapezoi-
dal teremos: µ+M(1) 6= µ−M(1), ou seja, a função atribuirá números reais diferentes para o
grau 1. A figura 3.1 mostra como acontece esta representação.

μ μ μ μ + + - - 

Figura 3.1: Representação de números fuzzy através de pares de funções de pertinências

Nestes casos, como as funções µ+N ,µ
−
N ,µ

+
M,µ−M são injetivas, o inverso dessas funções

serão números reais graduados. Partindo disso, assim como é possível obter números reais
graduados partindo de números fuzzy, também é possível recuperar a idéia de número
fuzzy usando a noção de número real graduado. Porém, para construir um número fuzzy
é necessário um par de números reais graduados com certas propriedades, como mostra a
observação a seguir:

Observação 3.1 Para descrever um número fuzzy F triangular ou trapezoidal através de

um par de números reais graduados (r̃1, r̃2), se faz necessário que:

• as funções atribuição Ar̃1 e Ar̃2 sejam crescentes e decrescentes, respectivamente, e
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• para todo 0 < α≤ 1, Ar̃1(α)≤ Ar̃2(α).

Sendo assim, é possível a partir do par de números reais graduados, (r̃1, r̃2), se obter
a função característica do número fuzzy F que eles representam:

µF(x) =


Sup{α/Ar̃1(α)≤ x}, se x ∈ Im(Ar̃1)

1, se Ar̃1(1)≤ x≤ Ar̃2(1)
Sup{α/Ar̃2(α)≥ x}, se x ∈ Im(Ar̃2)

0, outros casos

(3.9)

μ + 

μ - 

μ + 

μ - 

Figura 3.2: Par de números reais graduados representando número fuzzy triangular ou
trapezoidal

3.3 Considerações Finais

Neste capítulo, vimos uma nova abordagem para solucionar problemas decorrentes da
utilização da aritmética fuzzy. Diferente dos números fuzzy, os números reais graduados
mantêm a mesma estrutura algébrica dos números reais e é possível construir um número
fuzzy partindo desta nova abordagem. No próximo capítulo será introduzido a definição
de números complexos graduados partindo da definição de números reais graduados e
mostrar que, assim como os reais graduados, os números complexos graduados recupera
toda álgebra dos números complexos.
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Capítulo 4

Números Complexos Graduados(NCG)

Nos capítulos anteriores vimos a definição de um conjunto fuzzy e o significado desta
representação. A teoria dos conjuntos fuzzy foi proposta com o objetivo de quantificar
certos termos linguísticos de carater vago, impreciso e inexato, presentes em uma ligua-
gem natural. Um conjunto fuzzy é definido como uma função de pertinência que mapeia
o conjunto universo U em um intervalo de números reais [0,1], diferente dos conjuntos
clássicos e da função característica, tornando-se, assim, uma abordagem mais flexível.
Dessa forma, dado um conjunto universo que contém todas as temperaturas, é possível
não apenas determinar quais dessas são ou não consideradas temperaturas “baixas”, mas
também é possível determinar o quanto uma determinada temperatura está “baixa” ou
a intensidade com que a mesma está “baixa”. Os elementos do intervalo [0,1] os quais
determinam a intensidade com que uma temperatura pentence ao subconjunto de tempe-
raturas “baixas”, ou que determina o quanto uma temperatura está baixa, é chamado de
grau de pertinência. Porém, em muitos casos, é preciso determinar não o quanto uma
temperatura está baixa ou com que intensidade ela está baixa, mas é preciso saber qual é a
temperatura que possui uma determinada intensidade em relação ao conjunto de tempera-
turas “baixas”, ou qual é a temperatura que está baixa com uma determinada intensidade
ou grau de pertinência. Note que a informação que precisamos é o inverso da informação
proposta pelos conjuntos fuzzy. Note também que através de um número real graduado
não é possível representar um número fuzzy, ou seja, não é possível suprir a necessidade
de tal informação.

Este capítulo é o principal capítulo desta dissertação, pois introduz o conceito de nú-
meros complexos graduados, que assim como os reais graduados, recupera toda algebra
dos números complexos, e mostra como através desta nova abordagem pode-se recuperar
a noção de números fuzzy e números complexos fuzzy. Será mostrado também que o
significado desta representação é o inverso do proposto pela teoria dos conjuntos fuzzy.

Assim como um número complexo é definido como um par de números reais, os
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números complexos graduados podem ser definido como um par de números reais gradu-
ados. Note que, apenas com um número real graduado não é possível recuperar a noção
de número fuzzy, pois ele não contém informação suficiente para tal representação. Neste
capítulo mostra-se que é possível construir um número fuzzy a partir de um número com-
plexo graduado, visto que ele nada mais é que um par de números reais graduados como
pode ser visto na definição a seguir.

Definição 4.1 (Número complexo gradual)Seja C o conjunto dos números complexos, ã

e b̃ números reais graduados definidos pelas funções de atribuição Aã e Ab̃, respectiva-

mente. Um número complexo graduado z̄ = (ã, b̃) é definido por uma função atribuição

Az̄ tal que,

Az̄ : (0,1] → C,onde

Az̄(α) = (Aã(α),Ab̃(α)) (4.1)

Aã chama-se parte real do complexo gradual z̄ e é denotado por Rez̄, Ab̃ chama-se
parte imaginária e é denotado por Imz̄. O conjunto de todos os números complexos
graduados é denotado por C̄.

Exemplo 4.1 Dado dois números reais graduados ã e b̃, um número complexo gradual

z̄ = (ã, b̃) é dado pela função atribuição Az̄, onde para α = 1,Az̄(1) = (Aã(1),Ab̃(1)) =
(2,5), α = 0.8,Az̄(0.8) = (Aã(0.8),Ab̃(0.8)) = (3,3) e assim segue para todo α.

Note que, agora é possível determinar qual elemento de C posssui em z̄ intensidade
ou grau de pertinência 0.5, fazendo Az̄(0.5) = (4,2).

Porém, em um dado conjunto fuzzy mais de dois elementos distintos podem possuir
um mesmo grau de pertinência e, neste caso, não é possível representá-lo usando apenas
um número complexo graduado. Para representar conjuntos fuzzy é necessário mais de
um complexo graduado, ou seja, é necessário um conjunto de números complexos gradu-
ado, o qual é definido da seguinte forma.

Definição 4.2 (Conjunto de números complexos graduados): Um conjunto de números

complexos graduados G = {z̄1, z̄2, z̄3, ...}, com funções de atribuição {az1,az2,az3, ...}, é

definido pela seguinte função de atribuição:

AG : (0,1] → P (C),onde

AG(α) = {az̄1(α),az̄2(α),az̄3(α), ...} (4.2)
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Note que todo número complexo z = (a,b) ∈ C, pode ser visto como um número
complexo gradual z̄ definido por uma função atribuição Az̄(α) = (a,b), para todo α ∈
(0,1].

4.1 Aritmética sobre C̄

Definição 4.3 (Operações aritméticas sobre C̄):Dados z̄1, z̄2 z̄3 ∈ C̄ e assumindo as ope-

rações aritméticas sobre os complexos: “+, −, · e /”, as operações definidas sobre o

conjunto C̄ são dadas por: Para todo α ∈ (0,1].

• Adição: (Az̄1 +Az̄2)(α)
de f
= Az̄1+z̄2(α) = Az̄1(α)+Az̄2(α)

• Subtração:(Az̄1−Az̄2)(α)
de f
= Az̄1−z̄2(α) = Az̄1(α)−Az̄2(α)

• Multiplicação: (Az̄1 ·Az̄2)(α)
de f
= Az̄1·z̄2(α) = Az̄1(α) ·Az̄2(α)

• Divisão: Para a divisão, considere Az̄2(α) 6= (0,0), ∀ α ∈ (0,1].

(Az̄1/Az̄2)(α)
de f
= Az̄1/z̄2(α) =

Az̄1(α)

Az̄2(α)

Proposição 4.1 A estrutura < C̄,+,−,×,÷,1,0 > constitui um corpo.

Demostração

• Comutatividade: Para todo α ∈ (0,1], Az̄1+z̄2(α)
de f
= Az̄1(α)+Az̄2(α) = Az̄2(α)+

Az̄1(α) = Az̄2+z̄1(α).
• Elemento Neutro: O elemento neutro da adição é um número complexo gradual

x̄, onde para todo α ∈ (0,1], Az̄1+x̄(α) = Az̄1(α). Então, considere x̄ definido pela
função de atribuição Ax̄(α) = (Ax̃(α),Aỹ(α)), Az̄1+x̄(α) = Az̄1(α)Az̄1(α)+Ax̄(α) =

Az̄1(α)→ Ax̄ = A0̄

Portanto, A0̄ é o elemento neutro de um número complexo gradual para a operação de
adição. Da mesma forma podem ser verificadas as demais propriedades de corpo. Dessa
forma, ao contrário do caso fuzzy, a atribuição de incertezas ao número complexo não
acarreta em perda de propriedades algébricas.

Observação 4.1 Note que existe uma injeção algébrica de ĨR em C̄, dada pela função

I : ĨR→ C̄, tal que I(Ar̃) = (Ar̃,A0̃), onde A0̃ = 0, ∀ α ∈ (0,1].
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4.2 Forma algébrica de um número complexo gradual

Chama-se unidade imaginária, o número complexo gradual ī caracterizado pela fun-
ção atribuição Aī(α) = (A0̃,A1̃), onde A0̃(α) = 0 e A1̃(α) = 1 para todo α ∈ (0,1].

Proposição 4.2 Todo número complexo gradual z̄ = (ã, b̃) definido por uma função atri-

buição Az̄(α) = (Aã(α),Ab̃(α)), pode ser escrito na forma Az̄(α) = Aã+b̃·ī(α). Chama-se

esta representação de forma algébrica de um número complexo gradual, que também

pode ser vista como z̄ = ã+ b̃ · ī.

Demostração:

Se Az̄(α) = (Aã(α),Ab̃(α)), então

(Aã(α),Ab̃(α)) = (Aã(α),A0̃(α))+(A0̃(α),Ab̃(α))

= (Aã(α),A0̃(α))+(Ab̃(α),A0̃(α)) · (A0̃(α),A1̃(α))

= Aã(α)+Ab̃(α) ·Aī(α)

= Aã+b̃(α) ·Aī(α)

= Aã+b̃·ī(α)

Definição 4.4 (Conjugado):Seja z̄ = ã+ b̃ī um número complexo gradual definido pela

função atribuição Az̄(α) = (Aã +Ab̃ ·Aī)(α). O conjugado de z̄ é o número complexo

gradual z̄′ definido por uma função atribuição Az̄′(α), onde para todo α ∈ (0,1],

Az̄′(α) = Aã(α)−Ab̃(α) ·Aī (4.3)

Não é difícil concluir que essa proposta de números complexos graduados recupera
toda a algebra usual de complexos, por exemplo a divisão pode ser obtida usando a noção
de conjugado.

4.3 Forma trigonométrica de um número complexo gra-
dual

Considere z̄ = ã + īb̃ definido por uma função atribuição Az̄(α) = Aã(α) + Aī(α) ·
Ab̃(α). Observe que para um determinado grau de pertinência α, a função atribuição
Az̄(α) atribui para cada grau um número complexo qualquer (a,b). Então, temos que para
Az̄(α) existe um ponto, Pα = (a,b), no plano de Argand-Gauss. Dessa forma cada Pα
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estabelece um módulo ρα e um ângulo θ, onde o módulo ρα é obtido pela função ρ : (0,1]
→ IR, onde ρ(α) =

√
A2

ã(α)+A2
b̃
(α). Com isso, este trabalho propõe uma noção de

“métrica” no espaço dos complexos graduados. Veja a definição a seguir.

Definição 4.5 (Distância entre dois NCG):Dado dois complexos graduados z̄1, z̄2 : (0,1]→
C̄ e uma métrica d : C × C→ IR, a distância entre os complexos graduados z̄1 e z̄2 base-

ada em d é a função:

d̄ : C̄ × C̄ → ĨR, onde

d̄(z̄1, z̄2)(α) = d(z̄1(α), z̄2(α))

Proposição 4.3 : Para todo α ∈ (0,1],

1. d̄(z̄, z̄) = 0̃;

2. d̄(z̄1, z̄2) = d̄(z̄2, z̄1);

3. d̄(z̄1, z̄3)≤ d̄(z̄1, z̄2)+ d̄(z̄2, z̄3)

Demonstração

1. d̄(z̄, z̄)(α) = d(z̄(α), z̄(α)) = 0 = 0̃(α).

2. d̄(z̄1, z̄2)(α) = d(z̄1(α), z̄2(α)) = d(z̄2(α), z̄1(α))
de f
= d̄(z̄2, z̄1)(α) = d̄(z̄2, z̄1)

3. d̄(z̄1, z̄3)(α) = d(z̄1(α), z̄3(α)) ≤ d(z̄1(α), z̄2(α)) + d(z̄2(α), z̄3(α)) = d̄(z̄1, z̄2)(α)

+ d̄(z̄2, z̄3)(α)

No que segue será visto a definição do módulo ρα em função da distância d̄.

Definição 4.6 Seja d : C×C→ IR a métrica euclidiana, d[(x,y),(u,v)]=
√
(x−u)2 +(y− v)2,

o módulo de um complexo graduado z̄ = (ã, b̃), é dado pela função ρ : C̄→ ĨR, onde

ρ(z̄) = d̄(z̄, 0̄).

Definição 4.7 (cos e sin): O cosseno do ângulo θ para um número complexo gradual z̄ é

definido pela função:

¯cos : (0,1] → [−1,1], tal que (4.4)

cos(α) =
Aã(α)

ρ(α)

53



Capítulo 4. Números Complexos Graduados(NCG)

De forma análoga pode-se obter a função que define o seno como:

¯sin : (0,1] → [−1,1], tal que

sin(α) =
Ab̃(α)

ρ(α)
(4.5)

Proposição 4.4 Todo número complexo graduadoz̄ definido por uma função atribuição

Az̄(α) = (Aã(α),Ab̃(α)), onde, para todo α ∈ (0,1], Aã(α) 6= 0 ou Ab̃(α) 6= 0, pode ser

representado pela função de atribuição

Az̄(α) = ρ(α) · ( ¯cos(α)+ ī · ¯sin(α)) (4.6)

Chamada forma trigonométrica ou polar de um número complexo gradual.

Demonstração

Dado um número complexo graduado z̄ = (ã, b̃), com função atribuição Az̄(α) =

(Aã(α),Ab̃(α)), pela proposição 4.2, a forma algébrica do número complexo graduado
z̄ é dada por: Az̄(α) = Aã(α)+ īAd̃(α). Então, Mutiplicando por ρ(α)/ρ(α), onde ρ(α) é
o módulo do ponto Az̄(α), temos Az̄(α) = ρ(α) · Aã(α)

ρ(α) +ρ(α) · ī · Ab̃(α)
ρ(α) . Como na definição

4.7 o ¯cos(α) = Aã(α)
ρ(α) e o ¯sin(α) = Ab̃(α)

ρ(α) , então Az̄(α) = ρ(α) · ¯cos(α)+ρ(α)ī · ¯sin(α) =
ρ(α) · ( ¯cos(α)+ ī · ¯sin(α)). Logo, todo número complexo graduado z̄ pode ser represen-
tado pela função atribuição Az̄(α) = ρ(α) · ( ¯cos(α)+ ī · ¯sin(α)), chamada forma trigono-
métrica ou polar.

QED

Proposição 4.5 Para todo número graduado z̄ definido por uma função atribuição Az̄(α)=

ρ(α) · ( ¯cos(α)+ ī · ¯sin(α)), pode-se obter a sua forma algébrica.

Demonstração

Dado z̄ com função atribuição da forma Az̄(α) = ρ(α) · ( ¯cos(α) + ī · ¯sin(α)), onde,
para todo α ∈ (0,1], ¯cos(α) e ¯sin(α) são números da forma Aã(α)

ρ(α) e Ab̃(α)
ρ(α) , respectivamente.

Então, Az̄(α) = ρ(α) ·( ¯cos(α)+ ī · ¯sin(α)) = ρ(α) ·(Aã(α)
ρ(α) + ī · Ab̃(α)

ρ(α) ) = Aã(α)+ ī ·Ab̃(α) =

(Aã + ī ·Ab̃)(α).

QED
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Exemplo 4.2 Dados ã = {0.3/1,0.5/2,0.6/−1,0.8/2,1/2} e b̃ = {0.3/1, 0.5/1, 0.6/
√

3,
0.8/2, 1/0}, um número complexo gradual z̄ = (ã, b̃) será z̄ = {0.3/(1,1), 0.5/(2,1),
0.6/(−1,

√
3), 0.8/(2,2), 1/(2,0)} pode ser representado algebricamente como z̄= {0.3/1+

i,0.5/2+ i,0.6/−1+
√

3i,0.8/2+2i,1/2} e sua representação polar seria:

Para α = 0.3,

ρ(0.3) =
√

Aã2(0.3)+Ab̃2(0.3) =
√

12 +12 =
√

2

¯cos(0.3) =
Aã(0.3)
ρ(0.3)

=
1√
2
=

√
2

2

¯sin(0.3) =
Ab̃(0.3)
ρ(0.3)

=
1√
2
=

√
2

2
(4.7)

Finalmente, para o grau 0.3 a representação polar de z̄ seria Az̄(0.3) = ρ(0.3) ·
(cosθ(0.3)+ isinθ(0.3)) =

√
2 · (cos π

4 + isin π

4 ). De modo análogo pode-se obter a re-

presentação triginométrica para todo α.

Na próxima seção serão vistas as condições necessárias para que um número com-
plexo graduado represente um número fuzzy.

4.4 Número fuzzy representado por números complexos
graduados

Em [7] é mostrado como um par de números reais graduados podem ser vistos como
um número fuzzy. Porém, como um par de números reais graduados nada mais é que um
número complexo graduado, esta representação pode ser vista na seguinte definição.

Definição 4.8 Seja z̄ um número complexo graduado. Para descrever um número fuzzy

Fz̄ através do complexo grauado z̄, é necessário que:

1. Rez̄ e Imz̄ sejam funções contínuas;

2. Rez̄ e Imz̄ sejam crescentes e decrescentes, respectivamente;

3. Rez̄(α)≤ Imz̄(α), para todo 0 < α≤ 1.

Assim, a função de pertinência do número fuzzy Fz̄ é definida como:
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µFz̄(x) =


Sup{α/Rz̄(α)≤ x}, se x ∈ ran(Rz̄)

1

1, se Rz̄(1)≤ x≤ Imz̄(1)
Sup{α/Imz̄(α)≥ x}, se x ∈ ran(Imz̄)

0, Caso contrário.

(4.8)

Lembre-se que, graficamente, um número complexo gradual é uma linha reta no plano
IR3. Para números que satisfazem a definição 4.8, a parte real e a parte imaginária do
complexo gradual podem ser vistas como o limite inferior e superior, respectivamente,
do número fuzzy representado. Em outras palavras, para o número fuzzy Fz̄, dizer que
Az̄(0.5) = (2,3) significa o mesmo que [2,3] é o intervalo fechado contendo todos os
elemento de IR que possuem grau de pertinência maior ou igual a 0.5, então Az̄(α)= (x,y),
onde [x,y]α é o intervalo α-corte de Fz̄. Note também que, se Az̄(1) = (x,x), isto significa
que o intervalo α-corte de Fz̄, sempre que α = 1, é o intervalo [x,x] e o número fuzzy
representado por z̄ será um número fuzzy triangular. Caso contrário, o número fuzzy
representado será um número fuzzy trapezoidal. Na figura 4.1 esta representação pode
ser observada.

Rz 

α 

1 

Imz 

(2,3) 

3 

2 

2 3 

- 
z Número Complexo Graduado F - z 

Número Fuzzy 

Figura 4.1: Real fuzzy constuído a partir de complexos graduados

Na próxima secção será visto como números complexos graduados podem ser caracte-
rizados em termos de números complexos fuzzy, assim também como números complexos
fuzzy de Zang podem ser representados por números complexos graduados.
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4.5 Números complexos graduados e números complexos
fuzzy

Na definição 4.8 foi visto que é possível obter um número fuzzy partindo de um nú-
mero complexo graduado. Como um número complexo fuzzy é um par de números reais
fuzzy, será necessário um par de números complexos graduados. Seguindo este raci-
ocínio, a definição a seguir mostra como obter a função de pertinência de um número
complexo fuzzy construído a partir de um par de números complexos graduados.

Definição 4.9 (Número complexo fuzzy construído a partir de NCG): Sejam z̄ e w̄ núme-

ros complexos graduados que satisfazem a definição 4.8. A função de pertinência µĈ(z̄,w̄)

do número complexo fuzzy Ĉ(z̄,w̄) construído a partir do par (z̄, w̄) é definida pela função

µĈ(z̄,w̄)
(x,y) =



min(Sup−(Rez̄(x)),Sup−(Rew̄(y))),se x ∈ ran(Rez̄) e y ∈ ran(Rew̄)

min(Sup−(Rez̄(x)),Sup+(Imw̄(y))),se x ∈ ran(Rez̄) e y ∈ ran(Imw̄)

min(Sup+(Imz̄(y)),Sup−(Rew̄(y))),se x ∈ ran(Imz̄) e y ∈ ran(Rez̄)

min(Sup+(Imz̄(x),Sup+(Imw̄(y))),se x ∈ ran(Imz̄) e y ∈ ran(Imw̄)

1, se Rez̄(1),≤ x≤ Imz̄(1) e Rew̄(1)≤ y≤ Imw̄(1)

Sup−(Rez̄(x)),se x ∈ ran(Rez̄) e Rew̄(1)≤ y≤ Imw̄(1)

Sup+(Imz̄(y)),se x ∈ ran(Imz̄) e Rew̄(1)≤ y≤ Imw̄(1)

Sup−(Rew̄(y)),se Rez̄(1)≤ x≤ Imz̄(1) e y ∈ ran(Rew̄)

Sup+(Imw̄(y)),se Rez̄(1),≤ x≤ Imz̄(1) e y ∈ ran(Imw̄)

0, Caso contrário.

(4.9)

Considerando Sup−(Rez̄(x))= Sup{α,Rez̄(α)≤ x} e Sup+(Imz̄(x))= Sup{α, Imz̄(α)≥
x}, 2 analogamente para Sup−(Rew̄) e Sup+(Imw̄)

3.

Note que a definição acima requer que o par de complexos graduados (z̄, w̄) satisfaçam
a definição 4.8. Em outras palavras, a definição requer que seja possível construir dois
números reais fuzzy F̃z̄ e F̃w̄ a partir de z̄ e w̄, respectivamente. Portanto, a função de
pertinência dada acima, na realidade, é uma combinação das funções de pertinências µF̃z̄

e
µF̃w̄

obtidas na equação 4.8, no qual o operador de mínimo é aplicado em cada uma dessas
combinações. Isto significa que o número complexo fuzzy gerado através desta função de
pertinência é um número de Zang, como pode ser visto na seguinte proposição.

2Rez é a parte real do complexo graduado z
3Imz é a parte imaginária do complexo graduado z

57



Capítulo 4. Números Complexos Graduados(NCG)

Proposição 4.6 Considere um par de números complexos graduados (z̄, w̄), que satisfaz

a definição acima, e µĈ(z̄,w̄)
a função de pertinência de um complexo fuzzy construído

a partir de (z̄, w̄). Todo número complexo fuzzy gerado através de µĈ(z̄,w̄)
é um número

complexo fuzzy de Zhang µẐ(x,y) e pode ser visto da seguinte forma:

µC̃(z̄,w̄)
= min(µF̃z̄

(x),µF̃w̄
(y)) = µẐ(x,y)

onde µF̃z̄
(x) e µF̃w̄

(y) são as funções caracteríticas dos números reais fuzzy F̃z̄ e F̃w̄

dadas na equação 4.8.
proof

Dado um par de números complexos graduados (z̄, w̄), onde cada complexo graduado
satisfaz a definição 4.8. Por definição 4.9, é possível obter um número complexo fuzzy
Ĉ(z̄,w̄) através da função característica µĈ(z̄,w̄)

dada na definição. Porém, note que se (z̄, w̄)

satifazem a definição 4.8 então é possível obter os números reais fuzzy F̃z̄ e F̃w̄ através das
funções µF̃z̄

e µF̃z̄
, respectivamente.

Pela definição 2.10 , dado um par de números reais fuzzy (Ã, B̃), com suas respc-
tivas funções características (µÃ,µB̃), um número complexo fuzzy Ẑ é definido como:
µẐ(x,y) = min(µÃ(x),µB̃(y)). Agora, considere Ã = F̃z̄ e B̃ = F̃w̄, então, por definição,
tem-se que µẐ(x,y) = min(µF̃z̄

(x),µF̃w̄
(y)).

Contudo, observe que min(µF̃z̄
(x),µF̃w̄

(y)) é a função proposta na definição 4.9.
Logo, min(µF̃z̄

(x),µF̃w̄
(y)) = µĈ(z̄,w̄)

(x,y) = µẐ(x,y) e, portanto, o complexo fuzzy ge-
rado pela função caracterítica µĈ(z̄,w̄)

(x,y) dada na definição 4.9 é um número complexo
fuzzy de Zang e pode ser representado da forma µĈ(z̄,w̄)

(x,y) = min(µF̃z̄
(x),µF̃w̄

(y)) =

µẐ(x,y) =.

QED

Na figura 4.2, pode ser visto como obter um número complexo fuzzy de Zang a partir
de um par de números complexos graduados.

Assim como é possível obter um número complexo fuzzy partindo dos graduados,
também é possível obter nos graduados a representação de um número complexo fuzzy.
Em outras palavras, dado um número complexo fuzzy é possível obter um conjunto de
complexos graduados que o represente, como mostra a seguinte definição.

Definição 4.10 (Representação de um número complexo fuzzy nos graduados):Dado

um número complexo fuzzy de Zang Ẑ = (Ã, B̃) com Ã e B̃ números fuzzy triangulares ou
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a 

b 

c 
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 z  = (a,b)   w = (c,d)   - - ~ ~ ~ ~ 
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min(        ,        ) F z - F w - 

Figura 4.2: Número complexo fuzzy construido a partir de um par de números complexos
graduados

trapezoidais. Então, o conjunto de números complexos graduados GẐ que representa o

complexo fuzzy Ẑ nos graduados é definido pela seguinte função de atribuição:

AGZ̃
(α) = {(x,y)|RZ̃(x) = α e ImZ̃(y) = α}. (4.10)

Em [11], dado um número complexo fuzzy Ẑ, tem-se que o conjunto α-corte de Ẑ

é uma região retangular fechada. Então, a função atribuição acima associa para cada α

quantro pontos, em que dão origem a quatro linhas retas no plano no plano IR3, que não
necessáriamente conincidem quando α = 1. Graficamente falando, esses quatro segmen-
tos representam a “estrutura” de um número complexo fuzzy de Zang. Nas figuras 4.3 e
4.4 é possível ver esta diferença.

4.6 Considerações Finais

Neste capítulo desenvolvemos a idéia de números complexos graduados e apresenta-
mos a sua forma algébrica e polar. Vimos também que, assim como os números reais
graduados, os números complexos graduados possuem a mesma estrutura algébrica dos
números complexos. Além disso, mostramos a relação existente entre números fuzzy
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Figura 4.3: Conjunto de complexos graduados representando um complexo fuzzy de
Zhang

Figura 4.4: Número complexo fuzzy obtido a partir do par de complexos graduados

e números complexos graduados. Por fim, vimos que é possível através de um par de
complexos graduados, sob certas condições, construir um número complexo fuzzy e que
também é possível obter a representação de um dado números complexo fuzzy usando
números complexos graduados.

No penúltimo capítulo será visto como e em que circunstãncias os números complexos
graduados podem ser aplicados para avaliar o desempenho de algorítimos de classificação.
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Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial(IA) que possui como ob-
jetivo o desenvolvimento de programas computacionais que melhoram seu desempenho
automaticamente através da experiência. Um processo de aprendizagem inclui a aquisi-
ção de novas formas de conhecimento: o desenvolvimento motor e a habilidade cognitiva,
a organização do novo conhecimento e as descobertas de novos fatos e teorias através da
observação e experimentação. Desde o princípio, pesquisas tem sido desenvolvidas com
o objetivo de implantar algumas destas capacidades em computadores. Para tanto, é ne-
cessário construir máquinas capazes de aprender, capazes de se modificar e realizar cada
vez melhor suas tarefas. Porém, a criação de sistemas inteligentes com estas capacidades
tem sido o maior desafio para os pesquisadores de IA.

Entender como os seres humanos adquirem conhecimento, habilidades e muitos con-
ceitos abstratos é uma meta científcia. A capacidade de aprender é fundamental para um
comportamento inteligente. Aprendizado de máquina consiste no estudo de técnicas com-
putacionais capazes de adquirir novos conhecimento, novas capacidades e novas formas
de organizar o conhecimento já existente. A busca de métodos computacionais inteligen-
tes possibilita também um melhor entendimento sobre o próprio processo de raciocínio
humano. Um sistema de aprendizado é aquele que se modifica automaticamente no sen-
tido de que possa realizar as mesmas tarefas para um mesmo domínio de conhecimento
de uma forma cada vez mais eficiente. Assim como os seres humanos, para aprender, os
sistemas podem se valer de estratégias de aprendizado. Algumas dessas estratégias são
comentadas a seguir:

• Aprendizado por hábito: Neste tipo de aprendizado o conhecimento é diretamente
assimilado pelo aprendiz, não sendo necessário realizar nenhuma inferência sobre
a informação fornecida.
• Aprendizado por instrução: Neste tipo de aprendizado o aprendiz adquire conhe-

cimentos de uma determinada fonte, mas não copia a informação fornecida dire-
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tamente para a memória como no caso do aprendizado por hábito. O aprendizado
seleciona os fatos mais relevantes ou tansforma a informação fonte em formas mais
apropriadas.
• Aprendizado por dedução: No aprendizado dedutivo o aprendiz adquire conheci-

mento por meio de dedução do conhecimento já adquirido. Em outras palavras,
o conhecimento adquirido é o resultado de uma trnasformação sobre um conheci-
mento já possuído, que preserva a veracidade. Geralmente, neste processo, realiza-
se uma sequência de deduções ou cálculos sobre a informação presente, memori-
zando o resultado, em alguns casos.
• Aprendizado por analogia: Nessa estratégia de aprendizagem o aprendiz adquire

um novo conhecimento transformando a definição de um conhecimento semelhante
já adquirido. O aprendizado por analogia consiste em adaptar uma regra existente
modificando-a apropriadamente de forma a poder aplicá-la ao novo conhecimento.

Uma outra estratégia e provavelmente a mais utilizada como forma de aquisição de
novos conhecimentos é o aprendizado por indução. Esta estratégia, por ser a utilizada
neste trabalho, é comentada com maior profundidade na próxima seção.

5.1 Aprendizado indutivo

Obter um conceito partindo de um conjunto de exemplos, descobrir padrões ou se-
melhanças em uma coleção de dados aparentemente caóticos, é o proceso realizado pelo
aprendizado indutivo. A indução é caracterizaa como um raciocínio que parte do es-
pecífico para o geral, do particular para o universal. Neste processo de aprendizado, a
conclusão contém informações que não está contida no conjunto de fatos ou premissas e,
portanto, esta informação a mais pode ou não preserar a verdade. Apesar da indução ser
o recurso mais utilizado pelo cérebro humano para obter conhecimento novo, ela deve ser
utilizada com cautela, pois se a quantidade de fatos for insuficiente, ou se os exemplos
não forem bem selecionados, as hipóteses obtidas podem ser de pouco valor.

O indutivo é efetuado a partir de raciocínio sobre fatos fornecidos por um processo
externo ao sistema de aprendizado. O aprendizado por indução pode ser dividido em
supervisionado e não-supervisionao. No aprendizado supervisionado é fornecido ao al-
goritmo um conjunto de exemplos que estão pré-classificados. O objetivo do algoritmo
de aprendizado é construir um classificador capaz de determinar de forma bem-sucedida
a classe de exemplos novos ainda não rotulados. Se as classes posuírem valores discretos,
esse problema é conhecido como classificação. Caso as classes possuam valores contí-
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nuos esse problema é conhecido como regressão. Já no aprendizado não-supervisionado
o algoritmo analisa os exemplos fornecidos e tenta determinar se alguns deles de alguma
forma podem ser agrupados. Em seguida, é necessário uma análise para estabelecer o
significado de cada agrupamento em relação ao problema.

Logo, definir a estratégia de aprendizado indutivo a ser utilizado, depende se os exem-
plos estão ou não pré-classificados. Uma vez definida a estratégia a ser utilizado, a pró-
xima fase é determinar o paradigma a ser empregado. Na próxima seção serão apresenta-
dos alguns paradigmas de aprendizado de máquina.

5.2 Paradigmas de aprendizado

Existem diversos tipos de paradgmas de aprendizado de máquina. A seguir são des-
critos resumidamente alguns desses paradigmas:

• Simbólico: Os sistemas de aprendizado simbólico buscam aprender construindo
representações simbólicas de um conceito através da análise de exemplos e contra-
exemplos desse conceito. As representações simbólicas estão tipicamente na forma
de alguma expressão lógica, árvores de decisão, regras de produção ou redes se-
mânticas.
• Estatístico: Aprendizado estatístico busca tomar decisões através de raciocínio so-

bre a probabilidade dos dados. O objetivo consiste em utilizar modelos estatísticos
para encontrar uma boa aproximação do conceito induzido. Geralmente, técnicas
estatísticas tendem a focar tarefas em que todos os atributos têm valores contínuos
ou ordinais. Muitos deles também são paramétricos, assumindo alguma forma de
modelo, e então encontrando valores apropriados para os parâmetros do modelo a
partir de dados. Entre os métodos estatísticos existentes, os mais conhecidos são os
de aprendizado Bayesiano.
• Baseado em exemplos: Uma forma de classificar um caso é lembrar de um caso

semelhante cuja classe é conhecida e assumir que o novo caso terá a mesma classe.
Esta filosofia exemplifica os sistemas baseados em exemplos, que classificam casos
novos através de casos semelhantes conhecidos.
• Conexionistas:Redes neurais são construções matemáticas relativamente simples

que foram inspiradas no modelo biológico do sistema nervoso. Sua representação
envolve unidades altamente interconectadas, no qual o nome conexionismo é utili-
zado para descrever a área de estudo.
• Evolutivo: Este paradigma possui uma analogia direta com a teoria de Darwin, na
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qual sobrevivem os mais bem adaptados ao ambiente. O aprendizado evolutivo
consiste em um conjunto de elementos de classificação que competem para realizar
a predição. Elementos que possuem um desempenho fraco são descartados, en-
quanto que os possuem um desempenho forte proliferam, produzindo variações de
si mesmos.

Na próxima seção serão apresentados alguns algoritmos de aprendizado supervisio-
nado tratando com maior profundidade os que serão utilizados para o desenvolvimento
deste trabalho.

5.3 Métodos de Aprendizado Supervisionado

Como mencionado anteriormente, o aprendizado supervisionado consiste em induzir
conceitos de exemplos que estão rotulados com uma classe conhecida. Dependendo dos
valores atribuídos a classe, o problema é conhecido como classificação ou regressão. Este
trabalho aborda um problema de classificação. Nesta seção são apresentados quatro al-
goritmos de aprendizado de máquina supervisionado bastante conhecidos na literatura:
KNN, Árvore de Decisão, Redes Neurais Artificiais e Naive Bayes

• KNN: é um método de classificação que consiste em atribuir a classe de cada ele-
mento desconhecido a partir da classe majoritária obtida entre os seus vizinhos mais
próximos identificados no conjunto de treinamento. A definição de vizinhança é re-
alizada a partir de uma medida de similaridade que geralmente é uma medida de
distência calculada no espaço de características. A distância euclidiana é frequen-
temente empregada neste processo. O KNN é um dos métodos de aprendizado de
máquina mais simples e é independente quanto a distribuição dos dados no espaço
de características, porém a complexidade computacional para obter os k-vizinhos
mais próximos é muito alta.
• Árvore de Decisão: Este é considerado o principal método de aprendizado de má-

quina supervisionado, especialmente quando o problema envolve atributos nomi-
nais. Uma árvore de decisão é conposta por três elementos básicos: nó raiz, arestas,
nó folha. A construção de uma árvore de decisão depende do conjunto de dados
de treino. Uma vez construída, regras podem ser extraídas através dos diversos ca-
minhos providos pela árvore para que sejam geradas informações sobre o processo
de aprendizagem. Para classificar um novo exemplo, os atributos são testados pelo
nó raiz e pelos nós subsequentes. O resultado dos testes permite que os valores dos
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atributos das instâncias dadas sejam propagados do nó raiz até um dos nós folhas,
ou seja, até que uma classe seja atribuído à amostra.
• Redes Neurais Artificiais: Este método é baseado no sistema nervoso humano. O

cérebro humano é um dispositivo de processamento com diversas habilidades. A
princípio este método foi proposto para ser um método computacional massiva-
mente paralelo, tal qual o cérebro humano. Porém, com o desenvolvimento das
pesquissas, esse objetivo tornou-se remoto. Este método é semelhante ao cérebro
humano em dois aspectos: (1) O conhecimento é adquirido pela rede através de um
processo de aprendizagem; (2) as interconexões entre os neurônios são utilizados
par armazenar o conhecimento.
• Naive Bayes: O Naive Bayes baseia-se em fundamentações simples, mas frequente-

mente produz elevada taxa de classificação em problemas reais. Este método busca
uma resposta para questionamentos como: “Qual a probabilidae de uma classe ocor-
rer dada uma instância?” . O método naive Bayes consiste em atribuir a amostra
uma das classes com maior probabilidade envolvidas no problema. Esta probabili-
dade é calculada através de uma fórmula, chamada fórmula de Bayes.

Um dos objetivos deste trabalho é avaliar o desempenho de alguns algoritmos de
aprendizado de máquina supervisionado. Particularmente, serão avaliados 4 algoritmos,
os quais são derivados do KNN mencionado anteriormente. Este algoritmos de classifica-
ção são apresentados a seguir.

1. Classificador KNN fuzzy (FNN) [1]: O algoritmos KNN classifica uma nova en-
trada de acordo com os exemplos dos dados de treinamento que são mais semelhan-
tes a ela, ou seja, o classificador KNN procura k elementos do conjunto de treina-
mento que estejam mais próximos deste elemento desconhecido. Porém, cada ob-
jeto é considerado igualmente importante na atribuição da classe de agrupamento.
Este algoritmo foi extendido por atribuir um peso característico de um objeto para
diferentes classes. FNN também leva em conta a importância relativa de qualquer
objecto de teste em relação a cada classe de agrupamento.

2. Classificador KNN fuzzy-robusto(FRNN-FRS) [19]: Esta abordagem combina as
aproximações fuzzy-robusto com a idéia do FNN citado. Dado um objeto de teste,
os vizinhos mais próximos deste objeto são utilizados para construir as aproxima-
ções inferiores e superiores de cada classe de decisão. Estas aproximações for-
necem uma pista para determinar a associação de classe do objeto de teste. Esta
abordagem tem a capacidade de lidar com dados de valor real e é considerada efi-
ciente na precisão da classificação melhorando consideravelmente a remoção de
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recursos redundantes, irrelevantes, e ruidosos.
3. Classificador KNN de domínio fuzzy-robusto (FRNN-O) [25]: Esta abordagem

combina algoritmos KNN com ambos fuzzy e fuzzy-robusto para gerar a classe
usando um função de domínio fuzzy-robusto. Ao contrário dos algoritmos conven-
cionais KNN, nesta abordagem não é necessário especificar o número de vizinhos
com todos os objectos de treino considerado. Inicialmente, um parâmetro que de-
termina a largura de banda da função de domínio fuzzy-robusto é calculada para
cada atributo e todos os valores de confiança das classes de decisão para o objeto
de teste y são definidos como 0. Em seguida, o quadrado da distância ponderada
de y de todos os objetos é computado a fim de atualizar o valor de domínio fuzzy-
robusto de y. Finalmente, quando todos os objectos de treino forem aplicados, o
algoritmo retorna a classe com a maior valor de domínio fuzzy-robusto.

4. Classificador KNN quantificado vagamente(VQNN) [15]: Este método é similar ao
FRNN-FRS. Porém, este aplica o modelo de conjunto quantificado vagamente para
obter as aproximações fuzzy-robustas superiores e inferiores. Este modelo pode ser
melhor na presença de ruídos.

Estes algoritmos de classificação serão avaliados juntamente com 4 algoritmos de
seleção de atributos, os quais serão apresentados na próxima seção.

5.4 Métodos de Seleção de Atributos

Para a boa performace de qualquer método de aprendizado de máquina é necessário
considerar a qualidade, a representatividade e o volume de instâncias de treino a serem
utilizadas. Em muitos casos, os atributos que descrevem as instâncias podem não ser re-
presentativos ou não possuir relação com a classe da instância, podem conter ruídos por
inúmeros problemas ou podem não ter nenhuma inportância. Além disso, em métodos de
aprendizado o números crescente de atributos considerados requer um números crescente
exponencialmente de objetos de treino, isto é conhecido como curso de dimensionalidade.
Assim, vários métodos de seleção de atributos tem sido propostos na literatura com o ob-
jetivo de reduzir o número de atributos que descrevem as instâncias de treino e melhorar o
desempenho dos métodos de aprendizado de máquina. A seleção de atributos consiste em
escolher um subconjunto de atributos, preservando a semântica e a informação original, a
fim de reduzir a dimensão do banco de dados e, assim, reduzir a complexidade do banco
de dados, o tempo de processamento e atributos desnecessários. Neste trabalho serão
avaliados 4 algorítmos de aprendizado supervisionado e serão aplicados 4 algorítmos de
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redução de atributos, os quais são particularmente discutidos a seguir.

• Avaliador de subconjuntos consistentes(CS) [18]: Este método utiliza uma aborda-
gem estatística para selecionar os atributos que consiste em avaliar um subconjunto
de atributos considerando o critério de consistencia o qual especifica em que me-
dida o subconjunto pode ser aceito. A consistência de um subconjunto nunca pode
ser maior que a do conjunto total de atributos. Este avaliador de subconjuntos é uti-
lizado juntamente com um algoritmos de busca que procura o menor subconjunto
de atributos com a mesma consistencia do conjunto total de atributos.
• Seletor de atributos fuzzy-robusto(FRFS) [16]: Este método de seleção de atributos

engloba os conceitos relacionados mais distintos sobre vaguesa e indiscernibilidade,
oferecendo maior flexibilidade quando trabalha com valores reais.
• Avaliador de subconjuntos fuzzy baseados na correlação(CFS) [12]: Este método é

uma abordagem de filtro que seleciona o subconjunto de atributos de acordo com a
correlação baseada em uma função de avaliação heurística. Assim, os subconjuntos
que possuem alta correlação com as classes e que não estão correlacionados um
com o outro são procurados.
• Seleção de atributos de conjuntos robustos de tolerancia com distancia métrica-

assistida(DMTRS) [20]: Este método é uma extensão dos conjuntos robustos de
tolerancia(TRS) combinado com uma distancia métrica assistida.

5.5 Considerações Finais

Neste capítulo foram fornecidos alguns conceitos sobre aprendizado de máquina. Al-
guns conceitos sobre aprendizado supervisionado, utilizado quando os exemplos estão
rotulados, e não supervisionado, utilizados quando os exemplos não estão rotulados, fo-
ram apresentados. Além disso, apresentou-se também alguns métodos de aprendizado
supervisionado explicando com maior profundidade aqueles que serão necessários para o
desenvolvimento deste trabalho. Por fim, mostramos a importância de métodos de seleção
de atributos para o bom desempenho de qualquer abordagem de aprendizado de máquina
e os métodos de seleção de atributos que serão utlizados no próximo capítulo.
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Capítulo 6

NCG Aplicados na Avaliação de
Desempenho de Classificadores

Avaliar o desempenho de algorítmos de clasificação com respeito a vários critérios
distintos não é uma tarefa fácil. Em muitos casos esta avaliação é representada por valores
númericos. Porém, quando esses valores são muito próximos, avaliar a performace destes
algoritmos apresenta-se ainda mais difícil de ser interpretada pelos usuários. Pensando
nesta temática, Qiang Shen et al [9] proporam realizar esta avaliação utilizando valores
qualitativos através de números complexos fuzzy. Segundo o autor, avaliar o desempenho
utilizando uma abordagem qualitativa é mais fácil de ser interpretada, principanmente
quando os valores núméricos são muito próximos e a avalição está sendo realizada para
vários critérios diferentes.

Neste capítulo objetivamos aplicar os números complexos graduados, que são pro-
postos nesta dissertação, na avaliação de algums algoritmos de classificação, observar os
resultados atingindos e compará-los aos resultados obtidos com a aplicação dos números
complexos fuzzy.

6.1 Visão geral do sistema

Assim como em [9], a probemática consiste em avaliar o desempenho de classificado-
res. Neste trabalho, iremos avaliar a combinação de 4 algoritmos de seleção de atributos
com 4 algoritmos de classificação, formando 16 combinações. Em particular, objetivamos
ajudar os usuários finais a melhor interpretar qual combinação das 16 atingiu um melhor
desempenho com relação as outras, considerando aqui 4 critérios distintos: porcentagem
de classificação correta(CCP), capacidade de redução, precisão e recall.

O sistema implementado é composto por dois processos principais: processamento de
dados e a avaliação, como pode ser visto na figura 6.1 a seguir.
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Usuário final 

Processamento de dados Avaliação 
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representativo 
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Figura 6.1: Sistema

Inicialmente, no processamento de dados é aplicado a seleção de atributos. O propó-
sito desta aplicação é escolher um subconjunto de atributos, preservando a semântica e
a informação original, a fim de reduzir a dimensão do banco de dados e, assim, reduzir
a complexidade do banco de dados, o tempo de processamento e atributos desnecessá-
rios. Em seguida, o processo de aprendizagem é empregado com a finalidade de criar um
modelo que represente a relação entre os dados de entrada e as classes a partir do treina-
mento do conjunto de dados. Após isto, o resultado da classificação é transmitido para
a segunda etapa que consiste na avaliação destes. No processo de avaliação os valores
numéricos obsolutos obtidos são primeiramente normalizados. Em seguida, esses valores
numéricos atribuidos para cada classificador são transformados em números complexos
graduados, ou seja, em conjuntos, os quais representam termos linguísticos como “Alto”
ou “Baixo”. Isto é frequentemente empregado para cada critério. Após isto, os valores de
cada classificador para os critérios dados são agregados em um único número complexo
graduado. Finalmente, este número complexo graduado obtido é convertido em um valor
númerico e ordenado segundo este. Note que o resultado geral deste processamento é
um valor numérico, porém, este resultado é mais humanamente interpretável, como pode
ser visto adiante, pois durante este processo são utilizados valores qualitativos ou termos

69



Capítulo 6. NCG Aplicados na Avaliação de Desempenho de Classificadores

Tabela 6.1: Bases de dados
Bases de dados Atributos Instâncias Classes

breast cancer prognostic 34 198 2
Ionosphere 34 351 2
Gaussian 601 60 3
Parkison 26 5875 2
Libras 91 360 15

Spam Base 58 4601 2
Lung cancer 56 32 3

jude 986 248 6
simulated 601 60 6

arrhythmia 279 452 16
glass 10 214 7

vehicle 18 946 4
sonar 60 111 97
MIAS 322 281 161

DDSM 281 832 4

linguísticos. Além disso, o fato de usar esta abordagem qualitativa faz com que valores
numéricos muito próximos, obtenham a mesma classificação.

A princípio este processamento será executado para 16 combinações em 10 base de
dados, as quais podem ser encontradas no UCI Repositório de Aprendizagem de Má-
quina [21]. Em seguida, será realizada uma comparação com a abordagem dos números
complexos fuzzy e uma f-medida, assim como realizado em [9]. Para isto, o processa-
mento será executao para as mesmas 16 combinações em 5 bases de dados, das quais 3
são: glass, vehicle e sonar do UCI Repositório de Aprendizagem de Máquina [21] e 2 ba-
ses de dados mamograficas que são: MIAS Mammography Image Analysis Society [28]
e a DDSM Digital Database of Screening Mammography [13]. A tabela 6.1 apresenta
melhor as bases de dados que serão utilizados no trabalho.

Como visto anteriormente, a seleção de atributos ocorre no início do processamento
e possui uma importância significativa no resultado final, pois a aplicação deste reduz o
ruído e a quantidade de atributos irrelevantes ou desnecessários, vito que nem todo atri-
buto é utilizado. Dessa forma, utilizaremos os 4 algoritmos de seleção de atributos men-
cionados no capítulo anterior: o Consistency subset evaluator (CS) [18], o Fuzzy-rough
feature selection (FRFS) [16], o Correlation-based feature subset evaluator(CFS) [12] e
o Distance metric-assisted tolerance rough set feature selection(DMTRS) [20]. Combi-
nados como estes algorítmos de seleção de atributos, são empregados quatro classifica-
dores para classificar as cinco bases de dados. Estes algoritmos de classificação foram
apresentados no capítulo 6 e são eles: Fuzzy k-nearest neighbours classifier (FNN) [1], o
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Fuzzy-rough k-nearest neighbours classifier (FRNN-FRS) [19], o Fuzzy-rough ownership
k-nearest neighbours classifier (FRNN-O) [25] e o Vaguely-quantified k-nearest neigh-
bourst classifier (VQNN) [15].

Na próxima seção apresenta-se como ocorre a segunda etapa do sistema, que consiste
na avaliação dos dados utilizando os números complexos graduados.

6.2 Avaliação utilizando NCG

O valor obtido no primeiro processamento para cada classificador resulta em um valor
numérico absoluto que representa o desempenho do classificador com respeito a um dado
critério. Estes valores são transmitidos para a fase de avaliação. Na avaliação estes valores
numéricos são normalizados. Este processo de normalização ocorre com a finalidade
de colocar os valores dentro do intervalo [0,1]. Em geral, o valor normalizado destes
resultados são definidos como a seguir:

N(xi) =
xi−min(x1,x2,x3, ..,xn)

max(x1,x2,x3, ..,xn)−min(x1,x2,x3, ..,xn)
, tal que i = 1,2,3..,n. (6.1)

onde xi é o resultado obtido após o primeiro processamento para um dado classificador;
e como estamos trabalhando com 16 combinações, teremos n = 16. O resultado norma-
lizado é mapeado em um conjunto pré-definido de números complexos graduados, deno-
tado Ḡ = {w̄, v̄, l̄, m̄, h̄, H̄, b̄}. Portanto, para cada um dos 16 classificadores é atribuído
um par que consiste em um número complexo graduado z̄ ∈ Ḡ e o grau α que representa
o quando ele pertence a este número, denota-se isso por (α, z̄). Estes números comple-
xos graduados representam termos linguísticos tais como: worst(w̄), very low(v̄), low(l̄),
moderate(m̄), high(h̄), very high(H̄) e best(b̄), onde as partes reais e imaginárias desses
complexos graduados podem ser vistas como as funções mostradas na figura 6.2.

Em particular, dado um valor absoluto normalizado x, mapear este valor no conjunto
de complexos graduados Ḡ é o mesmo que atribuir a x o número complexo graduado em
que este valor possui o maior grau de pertinência. Este mapeamento pode ser representado
pela função a seguir.

Definição 6.1 (Mapeamento de x em Ḡ) Dado um valor absoluto normalizado x e o

conjunto de números fuzzy F = {Fw̄,Fv̄,Fl̄,Fm̄,Fh̄,FH̄ ,Fb̄} obtidos a partir dos complexos

graduados contidos em Ḡ = {w̄, v̄, l̄, m̄, h̄, H̄, b̄}. O número complexo graduado z̄ ∈ Ḡ, que

melhor representa x, e o grau α que indica o quanto z̄ o representa, denota-se (α, z̄), é
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Figura 6.2: Conjunto de complexos graduados usados na avaliação

definido pela função R(x), onde para α ∈ (0,1]

R(x) = {(Fz̄, z̄)|max
z̄∈Ḡ

Fz̄(x)}

No caso da aplicação em questão R(x) é um conjunto unitário, assim da função R

obtemos imediatamente o par (α, z̄), onde z̄ ∈ Ḡ representa o número fuzzy Fz̄ em que x

apresenta o maior grau de pertinência α. Então, dizemos que o valor absoluto normalizado
x pertence ao conjunto z̄ com o grau de pertinência α, denota-se (α, z̄). Esta função pode
ser vista no exemplo a seguir.

Exemplo

Dado x = 0.4 e sabendo que Fw̄(0.4) = 0 , Fv̄(0.4) = 0 , Fl̄(0.4) = 0.4 , Fm̄(0.4) = 0.6 ,
Fh̄(0.4) = 0 , FH̄(0.4) = 0 , Fb̄(0.4) = 0 e maxz̄∈Ḡ Fz̄ = 0.6, então R(x) = {(0.6, m̄)}

Observe que Fw̄(0.4) = Fv̄(0.4) = Fh̄(0.4) = FH̄(0.4) = Fb̄(0.4) = 0 pelo fato de 0.4
não pertencer a imagem dos complexos graduados w̄, v̄, h̄, H̄ e b̄ como pode ser obser-
vado na equação 4.8. Então, dizemos que 0.4 pertence ao número complexo graduado
m com grau de pertinência 0.6. Note que, da forma em que o conjunto Ḡ está defi-
nido e como os valores absolutos estão normalizados, não existe a possibilidade de temos
max{0,0,0,0,0,0,0}, pois o valor normalizado x deve pertencer a imagem de pelo menos
um conjunto.

Dessa forma, dado um classificador, ele receberá um número complexo graduado per-
tencente a Ḡ para cada critério avaliado. Portanto, como estamos avaliando os classifica-
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dores em relação a mais de um critério, então para cada classificador será atribuído mais
de um número complexo graduados. Após isto, os complexos graduados atribuídos a um
dado classificador são transformados em um único complexo graduado através de uma
função, chamada de função de agregação, na qual é empregada para agregar os núme-
ros complexos graduados em um único complexo graduado. Esta função de agregação é
definida como mostra a seguir.

Definição 6.2 (Agregação):Considere z̄ e w̄ dois números complexos graduados perten-

centes a Ḡ e a definição de módulo dada em 4.6. A função de agregação Ag(z̄, w̄) dos

complexos graduados z̄ e w̄ é definida, para todo α ∈ (0,1], como:

Ag : C̄ × C̄ 7→ C̄, tal que

Ag(z̄, w̄)(α) = (mod(Rez̄,Rew̄)(α),mod(Imz̄, Imw̄)(α)) (6.2)

Note que a função Ag resulta em um número complexo graduado no qual a parte
real representa o módulo das partes reais e a parte imaginária representa o módulo das
partes imaginárias. O módulo é empregado com a finalidade de agregar em um único
complexo graduado o quanto os respectivos números complexos graduados estão distantes
de 0(zero) e mais próximos de 1. É extremamente importante ressaltar que se existir n

números complexos graduados a serem agregados, a função de agregação pode ser vista
da seguinte forma:

Definição 6.3 (Agregação de n números complexos graduados):Considere (z̄1, ..., z̄n)

números complexos graduados, onde z̄i ∈ Ḡ para todo i = 1,2,3, ...,n, e a definição de

módulo dada em 4.6. A função de agregação Ag(z̄1, , ..., z̄n) dos complexos graduados

z̄1, ..., z̄n é definida, para todo α ∈ (0,1], como:

Ag : C̄n 7→ C̄, tal que (6.3)

Ag(z̄1, ..., z̄n)(α) = (
√

∑Rez̄i(α)
2,
√

∑ Imz̄i(α)
2)

Note que a agregação dos componentes pode ser realizada aleatóriamente devido a
proprieade comutativa da adição de números complexos graduados demostrada no ca-
pítulo anterior. Como pode ser notado, a função de agregação resulta em um número
complexo graduado. Não é difícil perceber que este número satisfaz a definição 4.8 e,
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assim como no caso fuzzy, pode-se utilizar seu valor representativo com o objetivo de
converter o número complexo graduado em um valor numérico absoluto. O valor repre-
sentativo do número complexo graduado é dado na equação 6.4 e pode ser visto na figura
6.3.

Imz 

Rez 

a 

1 α 

x 

Rep(z) 

1/3 

Figura 6.3: Valor representativo de um número complexo graduado z̄

Rep(z̄)(α) =
Rez̄(α)+a+ Imz̄(α)

3
(6.4)

Em particular, dado um classificador A avaliado em relação a dois critérios distintos,
por exemplo, CCP e redução de atributos, o processo de avaliação ocorre da seguinte
forma: (1) os valores absolutos x e y são normalizados, onde x indica o desempenho de
A em relação a CCP e y indica o desempenho de A em relação a redução de atributos, (2)
aplicamos a função R, onde R(x) = (z̄1,ω) e R(y) = (z̄2,β), (3) aplicamos min(ω,β) = γ,
(4) agregamos os complexos graduados através de Ag(z̄1, z̄2) = c̄, dado na definição 6.2,
para todo γ ≤ α ≤ 1, (5) finalmente obtemos o valor representativo, aplicando a função
Rep, do complexo graduado resultante da etapa 4.

Na próxima seção serão vistas as tabelas com os resultados da avaliação do desempe-
nho dos classificadores usando números complexos graduados.

6.3 Análise dos experimentos

Como visto anteriormente, serão avaliados 16 combinações, entre 4 algorítmos de se-
leção de atributos e 4 algorítmos de classificação. Essas combinações serão avaliadas
considerando 4 critérios distintos: porcentagem de clasificação correta(CCP), números
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de atributos reduzidos, precisão e recall, em 10 bases de dados: Breast cancer prognos-

tic, Ionosphere, Gaussian, Parkison, Libras, Spam base, Lung cancer, Jude, Simalated e
arrhythmia. Nas tabelas 6.2- 6.11 pode ser visto o desempenho das 16 combinações.

Na etapa da avaliação os valores absolutos de desempenho para cada critério são nor-
malizados, nas tabelas esses valores absolutos normalizados são apresentados. Observe
que, por exemplo, para o critério CCP, será atribuído valor 1.0 ao classificador que possuir
o maior valor absoluto em CCP e 0.0 ao classificador que obtiver o menor valor absoluto
em CCP. Assim ocorre para os outros critérios, precisão e recall. Porém, para a quanti-
dade de atributos reduzidos, será atribuído valor 1.0 ao classificador que obtiver o menor
valor absoluto, ou seja, ao classificador que mais conseguiu reduzir o conjunto de dados
de origem, e será atribuído valor 0.0 ao classificador que possuir o maior valor absoluto.
Seguidamente, esses valores normalizados são mapeados no conjunto de números com-
plexos graduados Ḡ através da função R e, será atribuído a cada combinação um número
complexo graduado pertencente a Ḡ e um grau α, que indica o quanto esse valor normali-
zado pertence ao número complexo graduado. Após isto, aplica-se o operador de mínimo,
pois, para agregar os complexos graduados em um único, precisamos da informação do
quanto o dado classificador pertence a todos os números complexos graduados e, por isso,
obtemos a intersecção. Em seguida, os números complexos graduados são agregados atra-
vés da função Ag dada na definição 6.3, onde a parte real possui a informação do quanto
as partes reais dos complexos graduados estão distantes de 0.0 e a parte imaginária possui
a informação do quanto as partes imaginárias dos complexos graduados estão também
distantes de 0.0. Por fim, para transformar o número complexo graduado resultante em
um valor absoluto, obtemos seu valor representativo através da equação 6.4 e ordenamos
segundo este valor.

Tabela 6.2: Avaliação usando CCP e RA para Breast cancer prognostic

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.0000 1.0000 0.8447 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (h, 0.6212) (w, 1.0000) 0.7062 Joint 12

CS + FNN 0.8151 1.0000 0.9533 0.8162 (h, 0.7395) (b, 1.0000) (H, 0.8131) (h, 0.7353) 0.9991 Joint 2

CS + FRNN-O 0.5928 1.0000 0.9015 0.5956 (m, 0.6288) (b, 1.0000) (H, 0.6061) (m, 0.6176) 0.8872 Joint 6
CS + VQNN 0.7777 1.0000 0.9432 0.7794 (h, 0.8892) (b, 1.0000) (H, 0.7727) (h, 0.8824) 1.0000 1

FRFS + FRNN-FRS 0.0741 0.0000 0.0000 0.0735 (v, 0.7036) (w, 1.0000) (w, 1.0000) (v, 0.7059) 0.0000 16
FRFS + FNN 0.8892 0.0000 0.9735 0.8897 (H, 0.5569) (w, 1.0000) (H, 0.8939) (H, 0.5588) 0.9480 5

FRFS + FRNN-O 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.9851 4
FRFS + VQNN 0.6295 0.0000 0.9078 0.6324 (h, 0.5180) (w, 1.0000) (H, 0.6313) (h, 0.5294) 0.8108 10

CFS + FRNN-FRS 0.0000 1.0000 0.8447 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (h, 0.6212) (w, 1.0000) 0.7062 Joint 12

CFS + FNN 0.8151 1.0000 0.9533 0.8162 (h, 0.7395) (b, 1.0000) (H, 0.8131) (h, 0.7353) 0.9991 Joint 2

CFS + FRNN-O 0.5928 1.0000 0.9015 0.5956 (m, 0.6288) (b, 1.0000) (H, 0.6061) (m, 0.6176) 0.8872 Joint 6
CFS + VQNN 0.7777 1.0000 0.0000 0.7794 (h, 0.8892) (b, 1.0000) (v, 1.0000) (h, 0.8824) 0.8260 9

DMTRS + FRNN-FRS 0.2590 0.7500 0.9205 0.2574 (l, 0.9640) (h, 1.0000) (H, 0.6818) (l, 0.9706) 0.7233 11
DMTRS + FNN 0.1849 0.7500 0.7184 0.1838 (l, 0.7395) (h, 1.0000) (h, 0.8737) (l, 0.7353) 0.6293 15

DMTRS + FRNN-O 0.6295 0.7500 0.7336 0.6324 (h, 0.5180) (h, 1.0000) (h, 0.9343) (h, 0.5294) 0.8504 8
DMTRS + VQNN 0.3705 0.7500 0.7576 0.3676 (l, 0.5180) (h, 1.0000) (h, 0.9697) (l, 0.5294) 0.6308 14
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Tabela 6.3: Avaliação usando CCP e RA para Ionosphere

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.7047 0.6364 0.5845 0.7063 (h, 0.8188) (h, 0.5455) (m, 0.6619) (h, 0.8254) 0.6875 8

CS + FNN 0.5227 0.6364 0.4742 0.5238 (m, 0.9090) (h, 0.5455) (m, 0.8969) (m, 0.9048) 0.5112 Joint 10

CS + FRNN-O 0.5451 0.6364 0.5052 0.5476 (m, 0.8196) (h, 0.5455) (m, 0.9794) (m, 0.8095) 0.5112 Joint 10

CS + VQNN 0.8412 0.6364 0.8247 0.8413 (h, 0.6353) (h, 0.5455) (h, 0.7010) (h, 0.6349) 0.7647 Joint 6
FRFS + FRNN-FRS 0.9777 0.6364 0.9485 0.9762 (H, 0.9106) (h, 0.5455) (H, 0.7938) (H, 0.9048) 1.0000 1

FRFS + FNN 0.1588 0.6364 0.0619 0.1587 (l, 0.6353) (h, 0.5455) (v, 0.7526) (l, 0.6349) 0.2890 15
FRFS + FRNN-O 0.2729 0.6364 0.2268 0.2778 (l, 0.9082) (h, 0.5455) (l, 0.9072) (l, 0.8889) 0.3141 13

FRFS + VQNN 0.7957 0.6364 0.7526 0.7937 (h, 0.8172) (h, 0.5455) (h, 0.9897) (h, 0.8254) 0.7647 Joint 6
CFS + FRNN-FRS 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.9310 2

CFS + FNN 0.4773 0.0000 0.4330 0.4762 (m, 0.9090) (w, 1.0000) (m, 0.7320) (m, 0.9048) 0.3103 14
CFS + FRNN-O 0.2729 0.0000 0.2577 0.2778 (l, 0.9082) (w, 1.0000) (l, 0.9691) (l, 0.8889) 0.0000 16
CFS + VQNN 0.7502 0.0000 0.7010 0.7460 (h, 1.0008) (w, 1.0000) (h, 0.8041) (h, 0.9841) 0.6207 9

DMTRS + FRNN-FRS 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.4064 12
DMTRS + FNN 0.7271 1.0000 0.6495 0.7302 (h, 0.9082) (b, 1.0000) (h, 0.5979) (h, 0.9206) 0.8663 3

DMTRS + FRNN-O 0.7502 1.0000 0.7010 0.7460 (h, 1.0008) (b, 1.0000) (h, 0.8041) (h, 0.9841) 0.8650 5
DMTRS + VQNN 0.7725 1.0000 0.7113 0.7698 (h, 0.9098) (b, 1.0000) (h, 0.8454) (h, 0.9206) 0.8649 4

Tabela 6.4: Avaliação usando CCP e RA para Gaussian

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.1999 0.9844 0.1887 0.2014 (l, 0.7996) (H, 0.9375) (l, 0.7549) (l, 0.8058) 0.1125 13
CS + FNN 0.0000 0.9844 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (H, 0.9375) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.0233 15

CS + FRNN-O 0.0799 0.9844 0.0907 0.0815 (v, 0.6803) (H, 0.9375) (v, 0.6373) (v, 0.6739) 0.0000 16
CS + VQNN 0.1601 0.9844 0.1912 0.1607 (l, 0.6403) (H, 0.9375) (l, 0.7647) (l, 0.6427) 0.1055 14

FRFS + FRNN-FRS 0.6000 1.0000 0.6225 0.5995 (m, 0.6002) (b, 1.0000) (m, 0.5098) (m, 0.6019) 0.4034 11
FRFS + FNN 0.7600 1.0000 0.7794 0.7602 (h, 0.9599) (b, 1.0000) (h, 0.8824) (h, 0.9592) 0.7557 6

FRFS + FRNN-O 0.7600 1.0000 0.7721 0.7602 (h, 0.9599) (b, 1.0000) (h, 0.9118) (h, 0.9592) 0.7556 7
FRFS + VQNN 0.4000 1.0000 0.3897 0.4005 (m, 0.6002) (b, 1.0000) (m, 0.5588) (m, 0.6019) 0.4020 12

CFS + FRNN-FRS 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.8607 Joint 2

CFS + FNN 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.8607 Joint 2

CFS + FRNN-O 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.8607 Joint 2

CFS + VQNN 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.8607 Joint 2
DMTRS + FRNN-FRS 0.6000 0.6875 0.6446 0.5995 (m, 0.6002) (h, 0.7500) (h, 0.5784) (m, 0.6019) 0.3418 10

DMTRS + FNN 0.9599 0.6875 0.9608 0.9592 (H, 0.8397) (h, 0.7500) (H, 0.8431) (H, 0.8369) 1.0000 1
DMTRS + FRNN-O 0.8399 0.6875 0.8407 0.8393 (h, 0.6403) (h, 0.7500) (h, 0.6373) (h, 0.6427) 0.5972 8
DMTRS + VQNN 0.7999 0.6875 0.7966 0.8010 (h, 0.8006) (h, 0.7500) (h, 0.8137) (h, 0.7962) 0.5972 9

Tabela 6.5: Avaliação usando CCP e RA para Parkison

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 1
CS + FNN 0.5785 0.0000 0.5980 0.5464 (m, 0.6862) (w, 1.0000) (m, 0.6078) (m, 0.8144) 0.3333 11

CS + FRNN-O 0.7364 0.0000 0.7549 0.7320 (h, 0.9456) (w, 1.0000) (h, 0.9804) (h, 0.9278) 0.6667 Joint 4

CS + VQNN 0.6318 0.0000 0.6373 0.6289 (h, 0.5272) (w, 1.0000) (h, 0.5490) (h, 0.5155) 0.6667 Joint 4
FRFS + FRNN-FRS 0.8421 0.5000 0.8529 0.8454 (h, 0.6318) (m, 1.0000) (h, 0.5882) (h, 0.6186) 0.7384 3

FRFS + FNN 0.3159 0.5000 0.3235 0.3093 (l, 0.7364) (m, 1.0000) (l, 0.7059) (l, 0.7629) 0.1768 14
FRFS + FRNN-O 0.6318 0.5000 0.6373 0.6289 (h, 0.5272) (m, 1.0000) (h, 0.5490) (h, 0.5155) 0.7385 2
FRFS + VQNN 0.2636 0.5000 0.2745 0.2577 (l, 0.9456) (m, 1.0000) (l, 0.9020) (l, 0.9691) 0.1759 15

CFS + FRNN-FRS 0.6841 0.0000 0.6961 0.6804 (h, 0.7364) (w, 1.0000) (h, 0.7843) (h, 0.7217) 0.6667 Joint 4
CFS + FNN 0.3159 0.0000 0.3333 0.3093 (l, 0.7364) (w, 1.0000) (l, 0.6667) (l, 0.7629) 0.0000 16

CFS + FRNN-O 0.4738 0.0000 0.5196 0.4742 (m, 0.8954) (w, 1.0000) (m, 0.9216) (m, 0.8969) 0.3333 Joint 11

CFS + VQNN 0.4205 0.0000 0.4608 0.4227 (m, 0.6821) (w, 1.0000) (m, 0.8431) (m, 0.6907) 0.3333 Joint 11

DMTRS + FRNN-FRS 0.1579 1.0000 0.2059 0.1546 (l, 0.6318) (b, 1.0000) (l, 0.8235) (l, 0.6186) 0.5109 Joint 7

DMTRS + FNN 0.1579 1.0000 0.1667 0.1546 (l, 0.6318) (b, 1.0000) (l, 0.6667) (l, 0.6186) 0.5109 Joint 7
DMTRS + FRNN-O 0.1056 1.0000 0.1176 0.1031 (v, 0.5774) (b, 1.0000) (v, 0.5294) (v, 0.5876) 0.4417 9
DMTRS + VQNN 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.4365 10

A avaliação de desempenho de algorítmos de classificação não é uma tarefa fácil de ser
realizada. A utilização do método línguístico dos números complexos graduados permite
que números muitos próximos obtenham a mesma posição no raking final, como pode
ser visto nas tabelas. Observe que na base de dados ionosphere as combinações CS +
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Tabela 6.6: Avaliação usando CCP e RA para Libras

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.8737 0.3889 0.8680 0.8727 (h, 0.5050) (m, 0.5556) (h, 0.5279) (h, 0.5091) 0.5656 6

CS + FNN 0.2534 0.3889 0.3503 0.2545 (l, 0.9863) (m, 0.5556) (l, 0.5990) (l, 0.9818) 0.0373 Joint 13
CS + FRNN-O 0.7721 0.3889 0.8579 0.7727 (h, 0.9116) (m, 0.5556) (h, 0.5685) (h, 0.9091) 0.5655 7

CS + VQNN 0.1901 0.3889 0.2183 0.1909 (l, 0.7603) (m, 0.5556) (l, 0.8731) (l, 0.7636) 0.0373 Joint 13
FRFS + FRNN-FRS 0.8482 1.0000 0.8528 0.8500 (h, 0.6071) (b, 1.0000) (h, 0.5888) (h, 0.6000) 0.7466 3

FRFS + FNN 0.0989 1.0000 0.0812 0.1045 (v, 0.6044) (b, 1.0000) (v, 0.6751) (v, 0.5818) 0.2848 11
FRFS + FRNN-O 0.4052 1.0000 0.4264 0.4045 (m, 0.6208) (b, 1.0000) (m, 0.7056) (m, 0.6182) 0.5181 8
FRFS + VQNN 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.2809 12

CFS + FRNN-FRS 0.8988 0.0000 0.8985 0.9000 (H, 0.5953) (w, 1.0000) (H, 0.5939) (H, 0.6000) 0.7696 2
CFS + FNN 0.3040 0.0000 0.4619 0.3045 (l, 0.7840) (w, 1.0000) (m, 0.8477) (l, 0.7818) 0.0000 16

CFS + FRNN-O 0.8232 0.0000 0.8883 0.8227 (h, 0.7074) (w, 1.0000) (H, 0.5533) (h, 0.7091) 0.5955 5
CFS + VQNN 0.3163 0.0000 0.4416 0.3182 (l, 0.7347) (w, 1.0000) (m, 0.7665) (l, 0.7273) 0.0002 15

DMTRS + FRNN-FRS 1.0000 0.9444 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (H, 0.7778) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 1
DMTRS + FNN 0.4558 0.9444 0.5279 0.4545 (m, 0.8232) (H, 0.7778) (m, 0.8883) (m, 0.8182) 0.5056 9

DMTRS + FRNN-O 0.7215 0.9444 0.7919 0.7227 (h, 0.8861) (H, 0.7778) (h, 0.8325) (h, 0.8909) 0.7369 4
DMTRS + VQNN 0.3163 0.9444 0.3655 0.2864 (l, 0.7347) (H, 0.7778) (l, 0.5381) (l, 0.8545) 0.3264 10

Tabela 6.7: Avaliação usando CCP e RA para Spam Base

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.6730 0.5429 0.6724 0.6724 (h, 0.6920) (m, 0.8286) (h, 0.6897) (h, 0.6897) 0.6240 Joint 6
CS + FNN 0.3149 0.5429 0.3276 0.3103 (l, 0.7405) (m, 0.8286) (l, 0.6897) (l, 0.7586) 0.0000 16

CS + FRNN-O 0.8114 0.5429 0.8276 0.8103 (h, 0.7543) (m, 0.8286) (h, 0.6897) (h, 0.7586) 0.6240 Joint 6

CS + VQNN 0.5260 0.5429 0.6034 0.5345 (m, 0.8962) (m, 0.8286) (m, 0.5862) (m, 0.8621) 0.2885 Joint 13

FRFS + FRNN-FRS 0.6834 0.0000 0.6897 0.6897 (h, 0.7336) (w, 1.0000) (h, 0.7586) (h, 0.7586) 0.5444 Joint 9
FRFS + FNN 0.5190 0.0000 0.5172 0.5172 (m, 0.9239) (w, 1.0000) (m, 0.9310) (m, 0.9310) 0.1739 15

FRFS + FRNN-O 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 0.9148 4

FRFS + VQNN 0.7889 0.0000 0.8276 0.7931 (h, 0.8443) (w, 1.0000) (h, 0.6897) (h, 0.8276) 0.5444 Joint 9
CFS + FRNN-FRS 0.7889 0.8571 0.7931 0.7931 (h, 0.8443) (h, 0.5714) (h, 0.8276) (h, 0.8276) 0.7163 8

CFS + FNN 0.9170 0.8571 0.9138 0.9138 (H, 0.6678) (h, 0.5714) (H, 0.6552) (H, 0.6552) 1.0000 Joint 1

CFS + FRNN-O 0.9429 0.8571 0.9483 0.9483 (H, 0.7716) (h, 0.5714) (H, 0.7931) (H, 0.7931) 1.0000 Joint 1

CFS + VQNN 0.9394 0.8571 0.9483 0.9483 (H, 0.7578) (h, 0.5714) (H, 0.7931) (H, 0.7931) 1.0000 Joint 1
DMTRS + FRNN-FRS 0.0450 1.0000 0.0517 0.0517 (v, 0.8201) (b, 1.0000) (v, 0.7931) (v, 0.7931) 0.2896 11

DMTRS + FNN 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.2885 Joint 13
DMTRS + FRNN-O 0.0744 1.0000 0.0862 0.0862 (v, 0.7024) (b, 1.0000) (v, 0.6552) (v, 0.6552) 0.2917 10
DMTRS + VQNN 0.0156 1.0000 0.0345 0.0172 (v, 0.9377) (b, 1.0000) (v, 0.8621) (v, 0.9310) 0.2890 12

Tabela 6.8: Avaliação usando CCP e RA para Lung cancer

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.9499 0.8889 0.9934 0.8279 (H, 0.7997) (H, 0.5556) (H, 0.9737) (h, 0.6883) 0.9792 2
CS + FNN 0.4000 0.8889 0.1743 0.3441 (m, 0.6000) (H, 0.5556) (l, 0.6974) (l, 0.6234) 0.6139 12

CS + FRNN-O 1.0000 0.8889 1.0000 0.8731 (b, 1.0000) (H, 0.5556) (b, 1.0000) (h, 0.5078) 1.0000 1
CS + VQNN 0.8499 0.8889 0.8273 0.7405 (h, 0.6003) (H, 0.5556) (h, 0.6908) (h, 0.9619) 0.8660 4

FRFS + FRNN-FRS 0.6499 0.7778 0.5214 0.5638 (h, 0.5997) (h, 0.8889) (m, 0.9145) (m, 0.7450) 0.6825 10
FRFS + FNN 0.1499 0.7778 0.1414 0.1227 (l, 0.5997) (h, 0.8889) (l, 0.5658) (v, 0.5092) 0.4483 15

FRFS + FRNN-O 1.0000 0.7778 0.9359 0.8731 (b, 1.0000) (h, 0.8889) (H, 0.7434) (h, 0.5078) 0.9355 3
FRFS + VQNN 0.8000 0.7778 0.7336 0.6968 (h, 0.8000) (h, 0.8889) (h, 0.9342) (h, 0.7870) 0.8028 7

CFS + FRNN-FRS 0.8000 0.0000 0.5757 1.0000 (h, 0.8000) (w, 1.0000) (m, 0.6974) (b, 1.0000) 0.7214 8
CFS + FNN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.0000 16

CFS + FRNN-O 0.9499 0.0000 0.8898 0.8279 (H, 0.7997) (w, 1.0000) (H, 0.5592) (h, 0.6883) 0.8327 6
CFS + VQNN 0.9000 0.0000 0.9243 0.7800 (H, 0.6000) (w, 1.0000) (H, 0.6974) (h, 0.8801) 0.8349 5

DMTRS + FRNN-FRS 0.6000 1.0000 0.5197 0.5205 (m, 0.6000) (b, 1.0000) (m, 0.9211) (m, 0.9182) 0.7103 9
DMTRS + FNN 0.1499 1.0000 0.1250 0.1227 (l, 0.5997) (b, 1.0000) (l, 0.5000) (v, 0.5092) 0.5737 14

DMTRS + FRNN-O 0.3000 1.0000 0.2072 0.2553 (l, 0.8000) (b, 1.0000) (l, 0.8289) (l, 0.9788) 0.5843 13
DMTRS + VQNN 0.4000 1.0000 0.2993 0.3441 (m, 0.6000) (b, 1.0000) (l, 0.8026) (l, 0.6234) 0.6310 11

FNN e CS + FRNN-O possuem valores numéricos muito próximos e obtiveram a mesma
posição no ranking. Porém, pode-se notar que, pelos valores absolutos, a combinação
CS + FRNN-O obteve valores numéricos superiores a CS + FNN. No entanto, não é
possível afirmar que esta combinação é melhor que a combinação CS + FNN, pois os
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Tabela 6.9: Avaliação usando CCP e RA para Jude

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.4876 0.9964 0.4026 0.4848 (m, 0.9504) (H, 0.9856) (m, 0.6104) (m, 0.9394) 0.4109 10
CS + FNN 0.4392 0.9964 0.3117 0.4364 (m, 0.7568) (H, 0.9856) (l, 0.7532) (m, 0.7455) 0.3203 11

CS + FRNN-O 0.5366 0.9964 0.4610 0.5333 (m, 0.8536) (H, 0.9856) (m, 0.8442) (m, 0.8667) 0.4282 9
CS + VQNN 0.4634 0.9964 0.3377 0.4606 (m, 0.8536) (H, 0.9856) (l, 0.6494) (m, 0.8424) 0.3134 12

FRFS + FRNN-FRS 0.1464 1.0000 0.1429 0.1455 (l, 0.5856) (b, 1.0000) (l, 0.5714) (l, 0.5818) 0.1347 13
FRFS + FNN 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.0000 16

FRFS + FRNN-O 0.0974 1.0000 0.1039 0.0970 (v, 0.6104) (b, 1.0000) (v, 0.5844) (v, 0.6121) 0.0073 15
FRFS + VQNN 0.1706 1.0000 0.2273 0.1697 (l, 0.6824) (b, 1.0000) (l, 0.9091) (l, 0.6788) 0.1294 14

CFS + FRNN-FRS 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 1
CFS + FNN 0.9268 0.0000 0.9221 0.9273 (H, 0.7072) (w, 1.0000) (H, 0.6883) (H, 0.7091) 0.9385 3

CFS + FRNN-O 0.9516 0.0000 0.9481 0.9515 (H, 0.8064) (w, 1.0000) (H, 0.7922) (H, 0.8061) 0.9590 2
CFS + VQNN 0.2976 0.0000 0.9026 0.9030 (l, 0.8094) (w, 1.0000) (H, 0.6104) (H, 0.6121) 0.5364 8

DMTRS + FRNN-FRS 0.8536 0.9281 0.8442 0.8545 (h, 0.5856) (H, 0.7122) (h, 0.6234) (h, 0.5818) 0.8460 7

DMTRS + FNN 0.7562 0.9281 0.7468 0.7636 (h, 0.9752) (H, 0.7122) (h, 0.9870) (h, 0.9455) 0.8542 Joint 4

DMTRS + FRNN-O 0.7804 0.9281 0.7727 0.7818 (h, 0.8784) (H, 0.7122) (h, 0.9091) (h, 0.8727) 0.8542 Joint 4

DMTRS + VQNN 0.7320 0.9281 0.7208 0.7333 (h, 0.9280) (H, 0.7122) (h, 0.8831) (h, 0.9333) 0.8542 Joint 4

Tabela 6.10: Avaliação usando CCP e RA para Simulated

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.4443 0.9574 0.3663 0.4467 (m, 0.7773) (H, 0.8298) (l, 0.5348) (m, 0.7867) 0.3059 11
CS + FNN 0.5557 0.9574 0.2674 0.5567 (m, 0.7773) (H, 0.8298) (l, 0.9304) (m, 0.7733) 0.3225 10

CS + FRNN-O 0.6110 0.9574 0.6300 0.6133 (m, 0.5560) (H, 0.8298) (h, 0.5201) (m, 0.5467) 0.5618 7
CS + VQNN 0.6667 0.9574 0.3663 0.6667 (h, 0.6667) (H, 0.8298) (l, 0.5348) (h, 0.6667) 0.6229 6

FRFS + FRNN-FRS 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.0000 16
FRFS + FNN 0.1110 1.0000 0.0000 0.1133 (v, 0.5560) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (v, 0.5467) 0.0058 15

FRFS + FRNN-O 0.1667 1.0000 0.0879 0.1667 (l, 0.6667) (b, 1.0000) (v, 0.6484) (l, 0.6667) 0.0905 12
FRFS + VQNN 0.2223 1.0000 0.0842 0.2233 (l, 0.8893) (b, 1.0000) (v, 0.6630) (l, 0.8933) 0.0898 13

CFS + FRNN-FRS 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 Joint 1
CFS + FNN 0.8890 0.0000 0.9158 0.8900 (H, 0.5560) (w, 1.0000) (H, 0.6630) (H, 0.5600) 0.9125 3

CFS + FRNN-O 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (w, 1.0000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 Joint 1
CFS + VQNN 0.7777 0.0000 0.8242 0.7800 (h, 0.8893) (w, 1.0000) (h, 0.7033) (h, 0.8800) 0.4085 9

DMTRS + FRNN-FRS 0.7777 0.8723 0.7656 0.7800 (h, 0.8893) (h, 0.5106) (h, 0.9377) (h, 0.8800) 0.6830 Joint 4
DMTRS + FNN 0.6667 0.8723 0.3773 0.6667 (h, 0.6667) (h, 0.5106) (m, 0.5092) (h, 0.6667) 0.5359 8

DMTRS + FRNN-O 0.7223 0.8723 0.7399 0.7233 (h, 0.8893) (h, 0.5106) (h, 0.9597) (h, 0.8933) 0.6830 Joint 4
DMTRS + VQNN 0.6110 0.8723 0.3114 0.6133 (m, 0.5560) (h, 0.5106) (l, 0.7546) (m, 0.5467) 0.0859 14

Tabela 6.11: Avaliação usando CCP e RA para Arrhythmia

Classificadores CCP No atributos Precision Recall NCG NCG NCG NCG Rep(Ag(z)) Ranking
Valor nor. Valor nor. Valor nor. Valor nor. CCP Noatrubutos Precision Recall Graduado

CS + FRNN-FRS 0.7731 0.6500 0.8684 0.7721 (h, 0.9077) (h, 0.6000) (h, 0.5263) (h, 0.9116) 0.7787 Joint 5

CS + FNN 0.8555 0.6500 0.6526 0.8558 (h, 0.5778) (h, 0.6000) (h, 0.6105) (h, 0.5767) 0.7787 Joint 5
CS + FRNN-O 0.8970 0.6500 0.8000 0.8977 (H, 0.5881) (h, 0.6000) (h, 0.8000) (H, 0.5907) 0.9467 2
CS + VQNN 0.9380 0.6500 0.8632 0.9349 (H, 0.7521) (h, 0.6000) (h, 0.5474) (H, 0.7395) 0.9441 3

FRFS + FRNN-FRS 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 (w, 1.0000) (b, 1.0000) (w, 1.0000) (w, 1.0000) 0.4138 14
FRFS + FNN 0.4949 1.0000 0.0684 0.4930 (m, 0.9795) (b, 1.0000) (v, 0.7263) (m, 0.9721) 0.5796 11

FRFS + FRNN-O 0.4739 1.0000 0.0789 0.4744 (m, 0.8956) (b, 1.0000) (v, 0.6842) (m, 0.8977) 0.5801 10
FRFS + VQNN 0.5051 1.0000 0.1368 0.5023 (m, 0.9795) (b, 1.0000) (l, 0.5474) (m, 1.0093) 0.6013 9

CFS + FRNN-FRS 0.7731 0.5500 0.8632 0.7721 (h, 0.9077) (m, 0.8000) (h, 0.5474) (h, 0.9116) 0.7001 7
CFS + FNN 1.0000 0.5500 1.0000 1.0000 (b, 1.0000) (m, 0.8000) (b, 1.0000) (b, 1.0000) 1.0000 1

CFS + FRNN-O 0.8760 0.5500 0.8526 0.8744 (H, 0.5042) (m, 0.8000) (h, 0.5895) (h, 0.5023) 0.7908 4
CFS + VQNN 0.8248 0.5500 0.5316 0.8233 (h, 0.7008) (m, 0.8000) (m, 0.8737) (h, 0.7070) 0.6145 8

DMTRS + FRNN-FRS 0.1547 0.0000 0.2263 0.1535 (l, 0.6188) (w, 1.0000) (l, 0.9053) (l, 0.6140) 0.0000 16
DMTRS + FNN 0.7213 0.0000 0.1842 0.7209 (h, 0.8854) (w, 1.0000) (l, 0.7368) (h, 0.8837) 0.4797 13

DMTRS + FRNN-O 0.0513 0.0000 0.1211 0.5860 (v, 0.7950) (w, 1.0000) (v, 0.5158) (m, 0.6558) 0.0579 15
DMTRS + VQNN 0.6906 0.0000 0.1737 0.6884 (h, 0.7623) (w, 1.0000) (l, 0.6947) (h, 0.7535) 0.4798 12

valores numéricos da combinação CS + FRNN-O podem ter sido maiores simplesmente
por causa de ruídos. Assim, uma abordagem linguística ajuda aos usuários finais a melhor
interpretar os resultados.

Como pode ser observado nas tabelas, a base de dados breast cancer prognostic, par-

kison e spam base obtiveram o maior número de empates. Já a base de dados lung cancer
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não obteve nenhum empate. Não é difícil percerber que esta abordagem classificou como
melhor uma combinação diferente para cada base de dados. Porém, pode-se notar que o
algoritmo de seleção de recurso DMTRS obteve um desempenho satisfatório na maioria
das bases de dados e o algoritmo de classificação FRNN-FRS obteve também o melhor
desempenho para a maioria das bases de dados.

Na próxima seção será realizada uma comparação entre a abordagem dos números
complexos graduados e a abordagem dos números complexos fuzzy.

6.4 Comparação com a abordagem dos números comple-
xos fuzzy

Nesta seção a avaliação dos classificadores é realizada considerando também as me-
didas de porcentagem correta de classificação (CCP), quantidade de atributos reduzidos,
precisão e recall. Esta avaliação é realizada utilizando as 16 combinações, onde serão
avaliadas nas cinco bases de dados glass, DDSM, sonar, MIAS, vehicle, assim como apre-
sentado em [9]. As tabelas com os resultados da avaliação e a análise dos mesmos podem
ser vistas nas próximas seções.

6.4.1 Avaliação usando as medidas de CCP e redução de atributos

Primeiramente realizamos a avaliação das 16 abordagens diferentes considerando a
procentagem de classificação correta(CCP) e a quantidade de atributos reduzidos, assim
como foi realizado em [9]. O resultado da avaliação com respeito as bases de dados
apresentadas podem ser vistos nas tabelas 6.12-6.16.

Assim como realizado na seção anterior, o valor absoluto obtido para os critérios CCP
e quantidade de atributos reduzidos são normalizados. Em seguida, para cada citério,
será atribuído a cada classificador um número complexo graduado pertencente a Ḡ e um
grau de pertinência α. Sendo assim, para um dado classificador será atribuído um par de
números complexos graduados com os respecivos graus de pertinências. Seguidamente
aplicamos o operador de mínimo nos graus de pertinências e, logo após, os números
complexos graduados são agregados em um único número complexo graduado através da
função Ag em 6.2. Por fim, com o objetivo de transformar o número complexo gradu-
ado resultante em um valor absoluto, obtemos seu valor representativo e ordemos as 16
abordagens segundo este valor.

Segundo Xin Fu e Qiang Shen, em [9], a vantagem de utilizar a abordagem fuzzy é que
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Tabela 6.12: Avaliação usando CCP e RA para glass

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.6671 (h̄, 0.6683) 0.4000 (m̄, 0.6000) 0.6327 0.6163 Joint 5 Joint 5
CS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.4000 (m̄, 0.6000) 0.4933 0.4687 9 9

CS + FRNN-O 0.7229 (h̄, 0.8918) 0.4000 (m̄, 0.6000) 0.6327 0.6163 Joint 5 Joint 5
CS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.4000 (m̄, 0.6000) 0.3479 0.3232 12 12

FRFS + FRNN-FRS 0.4447 (m̄, 0.7788) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.3449 0.3131 Joint 13 Joint 13
FRFS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.3449 0.3131 Joint 13 Joint 13

FRFS + FRNN-O 0.7788 (h̄, 0.8847) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.5241 0.5010 8 8
FRFS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-FRS 0.6671 (h̄, 0.6683) 0.2000 (l̄, 0.8000) 0.5540 0.5407 7 7
CFS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.2000 (l̄, 0.8000) 0.3874 0.3658 Joint 10 11

CFS + FRNN-O 0.6112 (m̄, 0.5553) 0.2000 (l̄, 0.8000) 0.3883 0.3658 Joint 10 10
CFS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.2000 (l̄, 0.8000) 0.1677 0.1400 15 15

DMTRS + FRNN-FRS 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 1 1
DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7032 0.6888 4 4

DMTRS + FRNN-O 0.3341 (l̄, 0.6635) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7268 0.7261 3 3
DMTRS + VQNN 0.4447 (m̄, 0.7788) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7883 0.7886 2 2

Tabela 6.13: Avaliação usando CCP e RA para DDSM

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.3338 (l̄, 0.6649) 0.4545 (m̄, 0.8182) 0.3561 0.3626 Joint 10 11
CS + FNN 0.4525 (m̄, 0.8100) 0.4545 (m̄, 0.8182) 0.5253 0.5177 Joint 8 Joint 8

CS + FRNN-O 0.6115 (m̄, 0.5541) 0.4545 (m̄, 0.8182) 0.5253 0.5177 Joint 8 Joint 8
CS + VQNN 0.8179 (h̄, 0.7282) 0.4545 (m̄, 0.8182) 0.7487 0.7402 6 6

FRFS + FRNN-FRS 0.5396 (m̄, 0.8417) 0.3636 (l̄, 0.5455) 0.3570 0.3626 Joint 10 10
FRFS + FNN 0.3015 (l̄, 0.7942) 0.3636 (l̄, 0.5455) 0.1190 0.1173 Joint 14 Joint 14

FRFS + FRNN-O 0.1511 (l̄, 0.6042) 0.3636 (l̄, 0.5455) 0.1190 0.1173 Joint 14 Joint 14
FRFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.3636 (l̄, 0.5455) 0.9017 0.9057 Joint 3 3

CFS + FRNN-FRS 0.3338 (l̄, 0.6649) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16
CFS + FNN 0.4921 (m̄, 0.9683) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.2873 0.2832 Joint 12 Joint 12

CFS + FRNN-O 0.5719 (m̄, 0.7124) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.2873 0.2832 Joint 12 Joint 12
CFS + VQNN 0.8021 (h̄, 0.7916) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.5746 0.5663 7 7

DMTRS + FRNN-FRS 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8619 0.8495 5 5
DMTRS + FNN 0.3496 (l̄, 0.6016) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9007 0.9057 Joint 3 4

DMTRS + FRNN-O 0.4848 (m̄, 0.9393) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9976 1.0000 Joint 1 2
DMTRS + VQNN 0.5956 (m̄, 0.6174) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 Joint 1 1

quando os números estão muitos próximos será atribuído a estes uma mesma classificação
no resultado final de seu desempenho, pois, em casos como estes, o fato de um classifica-
dor obter um desempenho melhor que o outro pode ter ocorrido simplesmente por causa
de um ruído. Portanto, como pode ser observado nas tabelas, a abordagem fuzzy atri-
buiu a mesma classificação as combinações que possuem os mesmos termos linguísticos.
Porém, a consequência disto é que, em muitos casos, teremos um grande número de em-
pates como pode ser visto na tabela 6.16, onde quatro classificadores receberam a mesma
posição no resultao final de seu desempenho. Uma das vantagens de utilizarmos a aborda-
gem dos complexos graduados é que esta consegue reduzir significativamente o número
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Tabela 6.14: Avaliação usando CCP e RA para sonar

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.5176 (m̄, 0.9297) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.0976 0.1108 Joint 13 13
CS + FNN 0.7240 (h̄, 0.8961) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.4720 0.4786 Joint 9 Joint 9

CS + FRNN-O 0.9656 (H̄, 0.8624) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.8050 0.7368 6 6
CS + VQNN 0.6552 (h̄, 0.6208) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.4720 0.4786 Joint 9 Joint 9

FRFS + FRNN-FRS 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.9991 1.0000 Joint 1 2
FRFS + FNN 0.3104 (l̄, 0.7584) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.0962 0.1108 Joint 13 14

FRFS + FRNN-O 0.8272 (h̄, 0.6910) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.6479 0.6375 8 8
FRFS + VQNN 0.4480 (m̄, 0.7921) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.3341 0.3272 12 12

CFS + FRNN-FRS 0.4480 (m̄, 0.7921) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 Joint 15 Joint 15
CFS + FNN 0.7584 (h̄, 0.9663) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.4033 0.3950 11 11

CFS + FRNN-O 0.9312 (H̄, 0.7247) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.7697 0.6584 7 7
CFS + VQNN 0.3792 (m̄, 0.5168) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 Joint 15 Joint 15

DMTRS + FRNN-FRS 0.2072 (l̄, 0.8287) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8572 0.8684 3 3
DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8067 0.7900 5 5

DMTRS + FRNN-O 0.1039 (v̄, 0.5842) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8096 0.8063 4 4
DMTRS + VQNN 0.4136 (m̄, 0.6545) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 Joint 1 1

Tabela 6.15: Avaliação usando CCP e RA para MIAS

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.6623 (h̄, 0.6493) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.7781 0.8144 Joint 4 Joint 6
CS + FNN 0.1893 (l̄, 0.7572) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.4041 0.4399 14 14

CS + FRNN-O 0.6488 (h̄, 0.5953) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.7781 0.8144 Joint 4 Joint 6
CS + VQNN 0.8246 (h̄, 0.7015) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.7781 0.8144 Joint 4 Joint 6

FRFS + FRNN-FRS 0.4460 (m̄, 0.7842) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.8360 0.8029 Joint 7 4
FRFS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.6761 0.6052 Joint 12 12

FRFS + FRNN-O 0.6353 (h̄, 0.5413) 0.9615 (H̄, 0.8462) 1.0000 1.0000 1 1
FRFS + VQNN 0.6084 (m̄, 0.5666) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.8153 0.8030 Joint 7 5

CFS + FRNN-FRS 0.9191 (H̄, 0.6762) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.6565 0.6052 Joint 12 13
CFS + FNN 0.3921 (m̄, 0.5683) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-O 0.8111 (h̄, 0.7554) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.3469 0.3631 15 15
CFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.6939 0.7262 11 11

DMTRS + FRNN-FRS 0.1758 (l̄, 0.7032) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7389 0.7983 Joint 9 10
DMTRS + FNN 0.5000 (m̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8577 0.9192 Joint 2 3

DMTRS + FRNN-O 0.4730 (m̄, 0.8921) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8579 0.9192 Joint 2 2
DMTRS + VQNN 0.3377 (l̄, 0.6493) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7399 0.7983 Joint 9 9

de empates. Isto ocorre pelo fato desta aborgadem utilizar a intersecção para agregar os
números complexos graduados. Para a base de dados glass, a abordagem fuzzy atribuiu a
mesma posição para as combinações CFS + FNN e CFS + FRNN-O. Já a abordagem dos
complexos graduados conseguiu “desempatar” e atribuiu posições diferentes para as res-
pectivas combinações. Nas outras combinações os resultados nas duas abordagens foram
os mesmos. Para as bases de dados DDSM e sonar a abordagem dos graduados conseguiu
reduzir dois empates em cada uma. No entanto, o resultado foi mais visível para a base
de dados MIAS onde conseguiu reduzir um número maior de empates.

Logo, para os critérios avaliados nesta secção o algorítmo de seleção de recurso DM-
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Tabela 6.16: Avaliação usando CCP e RA para vehicle

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.7476 ( h̄, 0.9916) 0.0000 ( w̄ , 1.0000) 0.2771 0.2909 Joint 14 Joint 14
CS + FNN 0.6085 ( m̄, 0.5659) 0.0000 ( w̄ , 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

CS + FRNN-O 0.9043 ( H̄, 0.6174) 0.0000 ( w̄ , 1.0000) 0.5189 0.4848 7 7
CS + VQNN 1.0000 ( b̄, 1.0000) 0.0000 ( w̄ , 1.0000) 0.5543 0.5817 6 6

FRFS + FRNN-FRS 0.3046 ( l̄, 0.7815) 0.8182 ( h̄ , 0.7273) 0.3230 0.3524 Joint 10 13
FRFS + FNN 0.3650 ( l̄, 0.5401) 0.8182 ( h̄ , 0.7273) 0.3247 0.3524 Joint 10 10

FRFS + FRNN-O 0.8690 ( h̄, 0.5239) 0.8182 ( h̄ , 0.7273) 0.6215 0.6524 3 3
FRFS + VQNN 0.4783 ( m̄, 0.9132) 0.8182 ( h̄ , 0.7273) 0.4451 0.4695 Joint 8 9

CFS + FRNN-FRS 0.1825 ( l̄, 0.7299) 0.6364 ( h̄ , 0.5455) 0.3246 0.3524 Joint 10 Joint 11
CFS + FNN 0.1656 ( l̄, 0.6623) 0.6364 ( h̄ , 0.5455) 0.3246 0.3524 Joint 10 Joint 11

CFS + FRNN-O 0.5217 ( m̄, 0.9132) 0.6364 ( h̄ , 0.5455) 0.4454 0.4695 Joint 8 8
CFS + VQNN 0.0000 ( w̄, 1.0000) 0.6364 ( h̄ , 0.5455) 0.2771 0.2909 Joint 14 Joint 14

DMTRS + FRNN-FRS 0.2958 ( l̄, 0.8168) 1.0000 ( b̄ , 1.0000) 0.5891 0.6394 Joint 4 5
DMTRS + FNN 0.9478 ( H̄, 0.7910) 1.0000 ( b̄ , 1.0000) 1.0000 1.0000 1 1

DMTRS + FRNN-O 0.7829 ( h̄, 0.8683) 1.0000 ( b̄ , 1.0000) 0.8316 0.8850 2 2
DMTRS + VQNN 0.3480 ( l̄, 0.6078) 1.0000 ( b̄ , 1.0000) 0.5916 0.6394 Joint 4 4

TRS obteve a melhor performace para as bases de dados glass, DDSM, sonar e vehicle.
Para a base de dados glass a combinação DMTRS + FRNN-FRS obteve o melhor desem-
penho em ambas as abordagens em relação aos critérios CCP e redução de atribtos. Já
para a base de dados DDSM a combinação DMTRS + VQNN obteve o melhor desempe-
nho, considerando a abordagem dos graduados, para redução de atribtos e um desempe-
nho médio para a CCP. Na base de dados sonar a combinação DMTRS + VQNN obteve
também o melhor desempenho para a redução de atributos e um desempenho médio para
a CCP. Porém, já na base de dados MIAS a combinação FRFS + FRNN-O obteve um
desempenho alto para a CCP e um desempenho muito alto para a redução de atributos.
Contudo, pode-se concluir que em ambas as abordagens fuzzy e graduado classificaram
como melhor e pior as mesmas combinações.

Outra vantagem de utilizarmos a abordagem dos números complexos graduados é que,
além desta reduzir considerávelmente o número de empates, é possível obter o mesmo
resultado dos números complexos fuzzy. Em outras palavras, se o usuário decidir por uma
abordgem mais rigorosa é possível utilizar os números complexos graduados e reduzir o
número de empates, porém, se decidir por uma abordagem mais flexível é possível utilizar
os números complexos graduados e obter o mesmo resultado dos números complexos
fuzzy. Para isto, em vez de obter o mínimo na etapa da agregação, basta fixar um α ∈
]0,1[ nesta mesma etapa para toda a base de dados. Este α será chamado aqui de α-fixo e
poderá ser melhor entendido na próxima secção.
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6.4.2 Usando um α-fixo

Como visto na seção anterior, uma outra vantagem de utilizarmos a abordagem dos
números complexos graduados é a possibilidade de empatar os números novamente e
obter o mesmo resultado dos números complexos fuzzy. Para isto ser possível, basta
utilizarmos um α-fixo, onde α-fixo ∈ ]0,1[, para toda a base de dados. Dessa forma, após
fixar um determinado α-fixo, basta agregar os números complexos graduados para todo
α−fixo ≤ α < 1. Isto ocorre pelo fato de que quando fixamos um α obtemos sempre o
mesmo valor para um número complexo graduado, por esse motivo, as combinações que
possuem os mesmos números complexos graduados obtem os mesmos valores numéricos
e como consequência uma mesma posição no ranking de desempenho. Nas tabelas 6.17-
6.21 pode ser visto o resultado do desempenho dos classificadores com a utilização de um
α-fixo.

Tabela 6.17: Avaliação usando CCP e RA para glass com α-fixo de 0.1

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.6671 (h̄, 0.6683) 0.4 (m̄, 0.6) 0.6183 0.6163 Joint 5 Joint 5
CS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.4 (m̄, 0.6) 0.4720 0.4687 9 9

CS + FRNN-O 0.7229 (h̄, 0.8918) 0.4 (m̄, 0.6) 0.6183 0.6163 Joint 5 Joint 5
CS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.4 (m̄, 0.6) 0.3373 0.3232 12 12

FRFS + FRNN-FRS 0.4447 (m̄, 0.7788) 0.0 (w̄, 1.0) 0.3174 0.3131 Joint 13 Joint 13
FRFS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.0 (w̄, 1.0) 0.3174 0.3131 Joint 13 Joint 13

FRFS + FRNN-O 0.7788 (h̄, 0.8847) 0.0 (w̄, 1.0) 0.5040 0.5010 8 8
FRFS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.0 (w̄, 1.0) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-FRS 0.6671 (h̄, 0.6683) 0.2 (l̄, 0.8) 0.5415 0.5407 7 7
CFS + FNN 0.5006 (m̄, 0.9976) 0.2 (l̄, 0.8) 0.3676 0.3658 Joint 10 Joint 10

CFS + FRNN-O 0.6112 (m̄, 0.5553) 0.2 (l̄, 0.8) 0.3676 0.3658 Joint 10 Joint 10
CFS + VQNN 0.0559 (v̄, 0.7765) 0.2 (l̄, 0.8) 0.1808 0.1400 15 15

DMTRS + FRNN-FRS 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0 (b̄, 1.0) 1.0000 1.0000 1 1
DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0 (b̄, 1.0) 0.6907 0.6888 4 4

DMTRS + FRNN-O 0.3341 (l̄, 0.6635) 1.0 (b̄, 1.0) 0.7251 0.7261 3 3
DMTRS + VQNN 0.4447 (m̄, 0.7788) 1.0 (b̄, 1.0) 0.7879 0.7886 2 2

Note que para a base de dados glass e DDSM é possível obter sempre o mesmo resul-
tado em amabas as abordagens utilizando um α-fixo∈ ]0,1[, apesar dos valores numéricos
obtidos serem diferentes. No entanto, já para a base de dados sonar quando fixamos um
α maior que 0.5 os resultados em amabas as abordagens são diferentes. Observe que,
nesta base de dados, para um 0.6-fixo, a abordagem dos números complexos graduados
considerou a combinação CS + FRNN-O(com CCP igual a (H̄,0.8624) e redução de atri-
butos igual a (l̄,0.5714)) melhor que a combinação DMTRS + FRNN-O(com CCP igual
a (v̄,0.5842) e redução de atributos igual a (b̄,1.0000)) devido ao fato de 0.6 ser maior
que o mínimo entre os graus de pertinência dos números complexo graduados. Em al-
guns casos, este fato alterou o resultado final da classificação. O mesmo ocorre com as
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Tabela 6.18: Avaliação usando CCP e RA para DDSM com α-fixo de 0.5

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.3338 (l̄, 0.6649) 0.5 (m̄, 0.8) 0.3568 0.3626 Joint 10 Joint 10
CS + FNN 0.4525 (m̄, 0.8100) 0.5 (m̄, 0.8) 0.5243 0.5177 Joint 8 Joint 8

CS + FRNN-O 0.6115 (m̄, 0.5541) 0.5 (m̄, 0.8) 0.5243 0.5177 Joint 8 Joint 8
CS + VQNN 0.8179 (h̄, 0.7282) 0.5 (m̄, 0.8) 0.7477 0.7402 6 6

FRFS + FRNN-FRS 0.5396 (m̄, 0.8417) 0.4 (l̄, 0.5) 0.3568 0.3626 Joint 10 Joint 10
FRFS + FNN 0.3015 (l̄, 0.7942) 0.4 (l̄, 0.5) 0.1188 0.1173 Joint 14 Joint 14

FRFS + FRNN-O 0.1511 (l̄, 0.6042) 0.4 (l̄, 0.5) 0.1188 0.1173 Joint 14 Joint 14
FRFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.4 (l̄, 0.5) 0.9011 0.9057 Joint 3 Joint 3

CFS + FRNN-FRS 0.3338 (l̄, 0.6649) 0.0 (w̄, 1.0) 0.0000 0.0000 16 16
CFS + FNN 0.4921 (m̄, 0.9683) 0.0 (w̄, 1.0) 0.2868 0.2832 Joint 12 Joint 12

CFS + FRNN-O 0.5719 (m̄, 0.7124) 0.0 (w̄, 1.0) 0.2868 0.2832 Joint 12 Joint 12
CFS + VQNN 0.8021 (h̄, 0.7916) 0.0 (w̄, 1.0) 0.5736 0.5663 7 7

DMTRS + FRNN-FRS 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0 (b̄, 1.0) 0.8603 0.8495 5 5
DMTRS + FNN 0.3496 (l̄, 0.6016) 1.0 (b̄, 1.0) 0.9011 0.9057 Joint 3 Joint 3

DMTRS + FRNN-O 0.4848 (m̄, 0.9393) 1.0 (b̄, 1.0) 1.0000 1.0000 Joint 1 Joint 1
DMTRS + VQNN 0.5956 (m̄, 0.6174) 1.0 (b̄, 1.0) 1.0000 1.0000 Joint 1 Joint 1

Tabela 6.19: Avaliação usando CCP e RA para sonar com α-fixo de 0.6

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.5176 (m̄, 0.9297) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.0972 0.1108 Joint 13 Joint 13
CS + FNN 0.7240 (h̄, 0.8961) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.4711 0.4786 Joint 9 Joint 9

CS + FRNN-O 0.9656 (H̄, 0.8624) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.8073 0.7368 6 4
CS + VQNN 0.6552 (h̄, 0.6208) 0.3571 (l̄, 0.5714) 0.4711 0.4786 Joint 9 Joint 9

FRFS + FRNN-FRS 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.4286 (m̄, 0.7143) 1.0000 1.0000 Joint 1 Joint 1
FRFS + FNN 0.3104 (l̄, 0.7584) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.0972 0.1108 Joint 13 Joint 13

FRFS + FRNN-O 0.8272 (h̄, 0.6910) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.6474 0.6375 8 8
FRFS + VQNN 0.4480 (m̄, 0.7921) 0.4286 (m̄, 0.7143) 0.3338 0.3272 12 12

CFS + FRNN-FRS 0.4480 (m̄, 0.7921) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16
CFS + FNN 0.7584 (h̄, 0.9663) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.4030 0.3950 Joint 15 Joint 15

CFS + FRNN-O 0.9312 (H̄, 0.7247) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.7522 0.6584 7 7
CFS + VQNN 0.3792 (m̄, 0.5168) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 Joint 15 Joint 15

DMTRS + FRNN-FRS 0.2072 (l̄, 0.8287) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8604 0.8684 3 3
DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8059 0.7900 5 6

DMTRS + FRNN-O 0.1039 (v̄, 0.5842) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8086 0.8063 4 5
DMTRS + VQNN 0.4136 (m̄, 0.6545) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 Joint 1 Joint 1

bases de dados MIAS e vehicle, quando fixamos um α menor ou igual a 0.5 obtemos a
mesma classificação em ambas as abordagens fuzzy e graduado, porém, quando fixamos
um α maior que 0.5 alguns resultados foram alterados devido a este fato. Por este mo-
tivo, quanto mais próximo de 0.0 for o α a ser fixado mais próximos serão os resultados
como pode ser visto nas tabelas 6.17, 6.20 e 6.21, onde até os valores numéricos são bem
próximos.

Na próxima secção será visto o resultado do desempenho dos classificadores em rela-
ção as medidas de precisão e recall. Para esta avaliação utilizamos também uma F-medida
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Tabela 6.20: Avaliação usando CCP e RA para MIAS com α-fixo de 0.1

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.6623 (h̄, 0.6493) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.8076 0.8144 Joint 4 Joint 4
CS + FNN 0.1893 (l̄, 0.7572) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.4325 0.4399 14 14

CS + FRNN-O 0.6488 (h̄, 0.5953) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.8076 0.8144 Joint 4 Joint 4
CS + VQNN 0.8246 (h̄, 0.7015) 0.8077 (h̄, 0.7692) 0.8076 0.8144 Joint 4 Joint 4

FRFS + FRNN-FRS 0.4460 (m̄, 0.7842) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.8045 0.8029 Joint 7 Joint 7
FRFS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.6122 0.6052 Joint 12 Joint 12

FRFS + FRNN-O 0.6353 (h̄, 0.5413) 0.9615 (H̄, 0.8462) 1.0000 1.0000 1 1
FRFS + VQNN 0.6084 (m̄, 0.5666) 0.9615 (H̄, 0.8462) 0.8045 0.8030 Joint 7 Joint 7

CFS + FRNN-FRS 0.9191 (H̄, 0.6762) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.6122 0.6052 Joint 12 Joint 12
CFS + FNN 0.3921 (m̄, 0.5683) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-O 0.8111 (h̄, 0.7554) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.3601 0.3631 15 15
CFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.7202 0.7262 11 11

DMTRS + FRNN-FRS 0.1758 (l̄, 0.7032) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7865 0.7983 Joint 9 Joint 9
DMTRS + FNN 0.5000 (m̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9076 0.9192 Joint 2 Joint 2

DMTRS + FRNN-O 0.4730 (m̄, 0.8921) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9076 0.9192 Joint 2 Joint 2
DMTRS + VQNN 0.3377 (l̄, 0.6493) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.7865 0.7983 Joint 9 Joint 9

Tabela 6.21: Avaliação usando CCP e RA para vehicle com α-fixo de 0.1

Classificadores CCP NCG No atributos NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS 0.7476 (h̄, 0.9916) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.2892 0.2909 Joint 14 Joint 14
CS + FNN 0.6085 (m̄, 0.5659) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

CS + FRNN-O 0.9043 (H̄, 0.6174) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.4916 0.4848 7 7
CS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.5784 0.5817 6 6

FRFS + FRNN-FRS 0.3046 (l̄, 0.7815) 0.8182 (h̄, 0.7273) 0.3473 0.3524 Joint 10 Joint 10
FRFS + FNN 0.3650 (l̄, 0.5401) 0.8182 (h̄, 0.7273) 0.3473 0.3524 Joint 10 Joint 10

FRFS + FRNN-O 0.8690 (h̄, 0.5239) 0.8182 (h̄, 0.7273) 0.6485 0.6524 3 3
FRFS + VQNN 0.4783 (m̄, 0.9132) 0.8182 (h̄, 0.7273) 0.4662 0.4695 Joint 8 Joint 8

CFS + FRNN-FRS 0.1825 (l̄, 0.7299) 0.6364 (h̄, 0.5455) 0.3473 0.3524 Joint 10 Joint 10
CFS + FNN 0.1656 (l̄, 0.6623) 0.6364 (h̄, 0.5455) 0.3473 0.3524 Joint 10 Joint 10

CFS + FRNN-O 0.5217 (m̄, 0.9132) 0.6364 (h̄, 0.5455) 0.4662 0.4695 Joint 8 Joint 8
CFS + VQNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.6364 (h̄, 0.5455) 0.2892 0.2909 Joint 14 Joint 14

DMTRS + FRNN-FRS 0.2958 (l̄, 0.8168) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.6316 0.6394 Joint 4 Joint 4
DMTRS + FNN 0.9478 (H̄, 0.7910) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 1 1

DMTRS + FRNN-O 0.7829 (h̄, 0.8683) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8776 0.8850 2 2
DMTRS + VQNN 0.3480 (l̄, 0.6078) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.6316 0.6394 Joint 4 Joint 4

para comparar as abordagens fuzzy e graduado.

6.4.3 Avaliação usando as medidas de precisão e recall

Nesta seção os classificadores serão avaliados nas cinco bases de dados considerando
as medidas de precisão e recall. Para esta etapa, utilizaremos também uma F-medida,
que é uma média harmônica ponderada, com a finalidade de comparar o resultado final
do desempenho das abordagens fuzzy e graduado. Esta F-medida é definida da seguinte
forma:

85



Capítulo 6. NCG Aplicados na Avaliação de Desempenho de Classificadores

F−measure = 2× precision× recall
precision+ recall

(6.5)

Como pode-se perceber esta medida, por ser uma média harmônica ponderada, con-
sidera ao mesmo tempo as medidas de precisão e recall. Isto significa que ela só será
alta se ambos os valores forem altos. Nas tabelas 6.22-6.26 pode ser visto o resultado do
desempenho dos classificadores usando a abordagem fuzzy, a abordagem dos graduados
e a F-medida.

Tabela 6.22: Avaliação usando recall e precisão para glass

Classificadores Recall NCG Precision NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy F-measure Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado F-measure

CS + FRNN-FRS 0.8680 (h̄, 0.5278) 0.5875 (m̄, 0.6499) 0.6374 0.6427 0.5389 Joint 6 6 6
CS + FNN 0.4987 (m̄, 0.9948) 0.0121 (v̄, 0.9516) 0.3479 0.3371 0.4722 9 9 9

CS + FRNN-O 0.8886 (H̄, 0.5544) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9883 1.0000 0.5694 Joint 1 2 2

CS + VQNN 0.2622 (l̄, 0.9512) 0.0796 (v̄, 0.6817) 0.1720 0.1460 0.4638 Joint 13 13 13

FRFS + FRNN-FRS 0.6650 (h̄, 0.6598) 0.4348 (m̄, 0.7390) 0.6373 0.6270 0.5150 Joint 6 7 7
FRFS + FNN 0.4619 (m̄, 0.8475) 0.4220 (m̄, 0.6881) 0.4971 0.5015 0.5014 8 8 8

FRFS + FRNN-O 0.9692 (H̄, 0.8766) 0.6614 (h̄, 0.6454) 0.8718 0.8660 0.5506 Joint 3 3 3

FRFS + VQNN 0.0754 (v̄, 0.6984) 0.1922 (l̄, 0.7689) 0.1715 0.1460 0.4602 Joint 13 14 14

CFS + FRNN-FRS 0.9709 (H̄, 0.8835) 0.6257 (h̄, 0.5029) 0.8654 0.8660 0.5480 Joint 3 4 4
CFS + FNN 0.4996 (m̄, 0.9984) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.3479 0.3265 0.4713 10 10 10

CFS + FRNN-O 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9605 (H̄, 0.8421) 1.0000 1.0000 0.5741 Joint 1 1 1

CFS + VQNN 0.1671 (l̄, 0.6684) 0.1992 (l̄, 0.7969) 0.2424 0.2118 0.4666 Joint 11 Joint 11 11
DMTRS + FRNN-FRS 0.9057 (H̄, 0.6230) 0.6155 (m̄, 0.5379) 0.7698 0.7598 0.5433 5 5 5

DMTRS + FNN 0.1671 (l̄, 0.6684) 0.1992 (l̄, 0.7969) 0.2424 0.2118 0.4666 Joint 11 Joint 11 12

DMTRS + FRNN-O 0.0651 (v̄, 0.7395) 0.1992 (l̄, 0.7969) 0.1704 0.1460 0.4600 Joint 13 15 15
DMTRS + VQNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0516 (v̄, 0.7938) 0.0000 0.0000 0.4454 16 16 16

Tabela 6.23: Avaliação usando recall e precisão para sonar

Classificadores Recall NCG Precision NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy F-measure Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado F-measure

CS + FRNN-FRS 0.5263 (m̄, 0.8947) 0.5054 (m̄, 0.9785) 0.5000 0.5015 0.7877 Joint 8 Joint 8 8

CS + FNN 0.7158 (h̄, 0.8632) 0.7527 (h̄, 0.9892) 0.7500 0.7523 0.8184 Joint 4 Joint 4 6

CS + FRNN-O 0.9544 (H̄, 0.8175) 0.9964 (H̄, 0.9857) 0.9848 0.9194 0.8524 Joint 2 2 2

CS + VQNN 0.6667 (h̄, 0.6667) 0.6344 (h̄, 0.5376) 0.7500 0.7523 0.8067 Joint 4 Joint 4 7
FRFS + FRNN-FRS 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 0.8560 1 1 1

FRFS + FNN 0.3018 (l̄, 0.7930) 0.3297 (l̄, 0.6810) 0.2500 0.2508 0.7594 Joint 13 13 13

FRFS + FRNN-O 0.8140 (h̄, 0.7439) 0.8746 (h̄, 0.5018) 0.7500 0.7523 0.8339 Joint 4 Joint 4 4

FRFS + VQNN 0.4351 (m̄, 0.7404) 0.4946 (m̄, 0.9785) 0.5000 0.5015 0.7804 Joint 8 Joint 8 9

CFS + FRNN-FRS 0.4807 (m̄, 0.9228) 0.4122 (m̄, 0.6487) 0.5000 0.5015 0.7780 Joint 8 Joint 8 10

CFS + FNN 0.8351 (h̄, 0.6596) 0.7455 (h̄, 0.9821) 0.7500 0.7523 0.8265 Joint 4 Joint 4 5

CFS + FRNN-O 0.9333 (H̄, 0.7333) 0.9283 (H̄, 0.7133) 0.9761 0.9194 0.8462 Joint 2 3 3
CFS + VQNN 0.4175 (m̄, 0.6702) 0.3405 (l̄, 0.6380) 0.3960 0.4043 0.7685 12 12 12

DMTRS + FRNN-FRS 0.2070 (l̄, 0.8281) 0.2043 (l̄, 0.8172) 0.2500 0.2508 0.7440 Joint 13 Joint 13 14
DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 0.7150 16 16 16

DMTRS + FRNN-O 0.1018 (v̄, 0.5930) 0.1111 (v̄, 0.5556) 0.0370 0.0836 0.7300 15 15 15

DMTRS + VQNN 0.3895 (m̄, 0.5579) 0.5054 (m̄, 0.9785) 0.5000 0.5015 0.7778 Joint 8 Joint 8 11

Note que para a base de dados glass a abordagem dos números complexos gradua-
dos conseguiu reduzir considerávelmente o número de empates causados pela abordagem
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Tabela 6.24: Avaliação usando recall e precisão para MIAS

Classificadores Recall NCG Precision NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy F-measure Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado F-measure

CS + FRNN-FRS 0.7922 (h̄, 0.8312) 0.4839 (m̄, 0.9355) 0.7197 0.7167 0.6629 5 5 5
CS + FNN 0.1082 (v̄, 0.5671) 0.0717 (v̄, 0.7133) 0.0407 0.0935 0.5262 15 15 15

CS + FRNN-O 0.6104 (m̄, 0.5584) 0.5842 (m̄, 0.6631) 0.5646 0.5609 0.6550 Joint 7 Joint 7 7

CS + VQNN 0.8485 (h̄, 0.6061) 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.9993 1.0000 0.7372 Joint 1 2 2

FRFS + FRNN-FRS 0.5065 (m̄, 0.9740) 0.4337 (m̄, 0.7348) 0.5646 0.5609 0.6225 Joint 7 Joint 7 11
FRFS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 0.5036 16 16 16

FRFS + FRNN-O 0.6407 (h̄, 0.5628) 0.3548 (l̄, 0.5806) 0.6328 0.6369 0.6274 6 6 9

FRFS + VQNN 0.6190 (m̄, 0.5238) 0.6057 (m̄, 0.5771) 0.5646 0.5609 0.6588 Joint 7 Joint 7 6
CFS + FRNN-FRS 0.9091 (H̄, 0.6364) 0.7491 (h̄, 0.9964) 0.9792 0.9427 0.7132 3 3 3

CFS + FNN 0.3074 (l̄, 0.7706) 0.3871 (m̄, 0.5484) 0.4476 0.4522 0.5916 Joint 12 13 12
CFS + FRNN-O 0.7143 (h̄, 0.8571) 0.7563 (h̄, 0.9749) 0.8468 0.8414 0.6899 4 4 4

CFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 0.8710 (h̄, 0.5161) 1.0000 1.0000 0.7404 Joint 1 1 1
DMTRS + FRNN-FRS 0.2857 (l̄, 0.8571) 0.1373 (l̄, 0.5491) 0.2823 0.2805 0.5561 14 14 14

DMTRS + FNN 0.5779 (m̄, 0.6883) 0.4588 (m̄, 0.8351) 0.5646 0.5609 0.6345 Joint 7 Joint 7 8

DMTRS + FRNN-O 0.4905 (m̄, 0.9619) 0.4796 (m̄, 0.9183) 0.5646 0.5609 0.6265 Joint 7 Joint 7 10

DMTRS + VQNN 0.3506 (l̄, 0.5974) 0.4857 (m̄, 0.9427) 0.4473 0.4522 0.6093 Joint 12 12 13

Tabela 6.25: Avaliação usando recall e precisão para vehicle

Classificadores Recall NCG Precision NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy F-measure Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado F-measure

CS + FRNN-FRS 0.7458 (h̄, 0.9831) 0.8379 (h̄, 0.6485) 0.7500 0.7522 0.6697 Joint 5 Joint 5 6
CS + FNN 0.6279 (h̄, 0.5114) 0.5895 (m̄, 0.6419) 0.6377 0.6408 0.6448 7 7 7

CS + FRNN-O 0.9175 (H̄, 0.6699) 0.9337 (H̄, 0.7347) 0.9725 0.9194 0.6879 Joint 2 3 3
CS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 0.6980 1 1 1

FRFS + FRNN-FRS 0.3021 (l̄, 0.7915) 0.4237 (m̄, 0.6949) 0.3958 0.4043 0.6115 Joint 10 10 10

FRFS + FNN 0.3906 (m̄, 0.5623) 0.3242 (l̄, 0.7030) 0.3964 0.4043 0.6106 Joint 10 12 11

FRFS + FRNN-O 0.8806 (H̄, 0.5225) 0.9285 (H̄, 0.7141) 0.9602 0.9194 0.6850 Joint 2 4 4

FRFS + VQNN 0.4805 (m̄, 0.9219) 0.4731 (m̄, 0.8924) 0.5000 0.5015 0.6269 Joint 8 Joint 8 9

CFS + FRNN-FRS 0.1732 (l̄, 0.6927) 0.3685 (l̄, 0.5262) 0.2500 0.2522 0.5989 Joint 13 Joint 13 14
CFS + FNN 0.1805 (l̄, 0.7222) 0.1157 (v̄, 0.5372) 0.1869 0.1913 0.5822 15 15 15

CFS + FRNN-O 0.5343 (m̄, 0.8629) 0.5726 (m̄, 0.7097) 0.5000 0.5150 0.6374 Joint 8 Joint 8 8
CFS + VQNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 0.5622 16 16 16

DMTRS + FRNN-FRS 0.2874 (l̄, 0.8504) 0.4127 (m̄, 0.6507) 0.3960 0.4043 0.6098 Joint 10 11 12

DMTRS + FNN 0.9617 (H̄, 0.8467) 0.9801 (H̄, 0.9204) 0.9872 0.9194 0.6940 Joint 2 2 2

DMTRS + FRNN-O 0.7885 (h̄, 0.8460) 0.8290 (h̄, 0.6839) 0.7500 0.7523 0.6720 Joint 5 Joint 5 5

DMTRS + VQNN 0.3464 (l̄, 0.6146) 0.3441 (l̄, 0.6234) 0.2500 0.2508 0.6091 Joint 13 Joint 13 13

Tabela 6.26: Avaliação usando recall e precisão para DDSM

Classificadores Recall NCG Precision NCG Rep(Ag(z)) Fuzzy F-measure Ranking
Valor normal. Valor normal. Valor normal. Fuzzy Graduado F-measure

CS + FRNN-FRS 0.6886 (h̄, 0.7546) 0.3834 (m̄, 0.5335) 0.6319 0.6427 0.4581 Joint 5 Joint 5 8
CS + FNN 0.0668 (v̄, 0.7326) 0.2286 (l̄, 0.9143) 0.1666 0.1401 0.4081 14 14 15

CS + FRNN-O 0.5037 (m̄, 0.9853) 0.5948 (m̄, 0.6208) 0.4921 0.4687 0.4661 Joint 7 Joint 7 5

CS + VQNN 0.7985 (h̄, 0.8059) 0.8327 (h̄, 0.6691) 0.7461 0.7344 0.5043 Joint 2 Joint 3 2
FRFS + FRNN-FRS 0.8929 (H̄, 0.5714) 0.5169 (m̄, 0.9325) 0.7655 0.7286 0.4821 4 2 4

FRFS + FNN 0.1987 (l̄, 0.7949) 0.4457 (m̄, 0.7829) 0.3860 0.3658 0.4345 Joint 10 12 12
FRFS + FRNN-O 0.3022 (l̄, 0.7912) 0.2535 (l̄, 0.9860) 0.2382 0.2031 0.4243 13 13 13
FRFS + VQNN 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 0.5307 1 1 1

CFS + FRNN-FRS 0.8059 (h̄, 0.7766) 0.3870 (m̄, 0.5481) 0.6319 0.6427 0.4649 Joint 5 Joint 5 6

CFS + FNN 0.1392 (l̄, 0.5568) 0.4977 (m̄, 0.9908) 0.3869 0.3658 0.4348 Joint 10 10 11

CFS + FRNN-O 0.5742 (m̄, 0.7033) 0.4753 (m̄, 0.9013) 0.4921 0.4687 0.4601 Joint 7 Joint 7 7

CFS + VQNN 0.8333 (h̄, 0.6667) 0.7948 (h̄, 0.8208) 0.7461 0.7344 0.5033 Joint 2 Joint 3 3
DMTRS + FRNN-FRS 0.0659 (v̄, 0.7363) 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 0.3872 16 16 16

DMTRS + FNN 0.0000 (w̄, 1.0000) 0.2909 (l̄, 0.8364) 0.1638 0.1253 0.4093 15 15 14

DMTRS + FRNN-O 0.3819 (m̄, 0.5275) 0.4883 (m̄, 0.9532) 0.4921 0.4687 0.4496 Joint 7 Joint 7 10

DMTRS + VQNN 0.3480 (l̄, 0.6081) 0.6094 (m̄, 0.5626) 0.3868 0.3658 0.4573 Joint 10 11 9
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dos complexos fuzzy, apenas as combinações DMTRS + FNN e CFS + VQNN obtive-
ram a mesma posição no ranking para as duas abordagens. Enquanto que em todas as
outras combinações a abordagens dos números complexos graduados atribuiu a mesma
posição que a F-medida. Na base de dados sonar a abordagem dos graduados conseguiu
desempatar apenas as combinações CFS + FRNN-O e CS + FRNN-O que obtiveram a
mesma posição no ranking dos complexos fuzzy e todas as outras combinações obtive-
ram a mesma posição no ranking dos graduados e da F-medida. Porém, note que na base
de dados vehicle a abordagem dos números complexos graduados consegui tembém re-
duzir o número de empates, mas as combinações DMTRS + FRNN-FRS e FRFS + FNN
obtiveram posições diferentes no ranking para a abordagem dos graduaos e a F-medida.
Observe que a abordagem dos complexos graduados considerou a combinação DMTRS +
FRNN-FRS (com (l̄, 0.8504) para recall e com ( m̄, 0.6507) para precision) melhor que a
combinação FRFS + FNN (com ( m̄, 0.5623) para recall e com (l̄, 0.7030) para precision)
pelo fato dos valores obsolutos das meidas de precisão e recall em DMTRS + FRNN-FRS
pertencenrem mais aos números complexos grauados médio e baixo que a combinação
FRFS + FNN. Com tudo, as abordagens fuzzy, graduado e a f-medida atribuíram a me-
lhor posição e a pior posição para as mesmas combinações.

Na próxima secção será visto a avaliação geral de desempenho para as 16 combina-
ções, considerando somente as abordagens fuzzy e graduado.

6.4.4 Avaliação geral

Para a avaliação geral do desempenho dos classificadores, as medidas de CCP, quan-
tidade de atributos reduzidos, precisão e recall são juntamente comparadas, considerando
apenas as abordagens fuzzy e graduado. Nas tabelas 6.27-6.31, estas medidas são repre-
sentadas usando os números complexos graduados, ou seja, termos linguísticos, e os seus
reprectivos graus de pertinências, que indicam o quanto a dada combinação pertence ao
número complexo graduado em relação a uma determinada medida. Os números comple-
xos graduados são agregados através da equação 6.3 tendo em conta o mínimo entre os
graus de pertinênicas.

Note que para cada base de dados a abordagem proposta dos números complexos gra-
duados considerou uma combinação diferente como a melhor. Na base de dados glass a
combinação DMTRS + FRNN-FRS obteve o melhor posição no raking geral, na base de
dados DDSM a combinação FRFS + VQNN é que obteve a melhor posição, já na base de
dados sonar a combinação FRFS + FRNN-FRS obteve o melhor desempenho geral, na
base de dados MIAS a combinação CS + VQNN foi considerada a melhor dentre as de-
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Tabela 6.27: Avaliação geral para glass

Classificadores CCP No atributos Precision Recal Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
NCG NCG NCG NCG Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS (h̄, 0.6683) (m̄, 0.6000) (m̄, 0.6499) (h̄, 0.5278) 0.6661 0.6122 6 6
CS + FNN (m̄, 0.9976) (m̄, 0.6000) (v̄, 0.9516) (m̄, 1.0000) 0.3992 0.3743 11 11

CS + FRNN-O (h̄, 0.8918) (m̄, 0.6000) (b̄, 1.0000) (H̄, 0.5544) 0.9173 0.8849 2 2
CS + VQNN (v̄, 0.7765) (m̄, 0.6000) (v̄, 0.6817) (l̄, 0.9512) 0.2020 0.1883 14 14

FRFS + FRNN-FRS (m̄, 0.7788) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.7390) (h̄, 0.6598) 0.5059 0.4469 10 10
FRFS + FNN (m̄, 0.9976) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.6881) (m̄, 0.8475) 0.3976 0.3572 12 12

FRFS + FRNN-O (h̄, 0.8847) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.6454) (H̄, 0.8766) 0.7731 0.6793 5 5
FRFS + VQNN (v̄, 0.7765) (w̄, 1.0000) (l̄, 0.7689) (v̄, 0.6984) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-FRS (h̄, 0.6683) (l̄, 0.8000) (h̄, 0.5029) (H̄, 0.8835) 0.7838 0.7139 4 4
CFS + FNN (m̄, 0.9976) (l̄, 0.8000) (w̄, 1.0000) (m̄, 1.0000) 0.3216 0.2931 13 13

CFS + FRNN-O (m̄, 0.5553) (l̄, 0.8000) (H̄, 0.8421) (b̄, 1.0000) 0.8142 0.7936 3 3
CFS + VQNN (v̄, 0.7765) (l̄, 0.8000) (l̄, 0.7969) (l̄, 0.6684) 0.1161 0.1453 15 15

DMTRS + FRNN-FRS (b̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.5379) (H̄, 0.6230) 1.0000 1.0000 1 1
DMTRS + FNN (w̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.7969) (l̄, 0.6684) 0.5278 0.5227 9 9

DMTRS + FRNN-O (l̄, 0.6635) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.7969) (v̄, 0.7395) 0.5286 0.5351 8 8
DMTRS + VQNN (m̄, 0.7788) (b̄, 1.0000) (v̄, 0.7938) (w̄, 1.0000) 0.5637 0.5440 7 7

Tabela 6.28: Avaliação geral para DDSM

Classificadores CCP No atributos Precision Recal Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
NCG NCG NCG NCG Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS (l̄, 0.6649) (m̄, 0.8182) (m̄, 0.5335) (h̄, 0.7546) 0.4492 0.4529 8 8
CS + FNN (m̄, 0.8100) (m̄, 0.8182) (l̄, 0.9143) (v̄, 0.7326) 0.2009 0.2120 13 13

CS + FRNN-O (m̄, 0.5541) (m̄, 0.8182) (m̄, 0.6208) (m̄, 0.9853) 0.3992 0.3963 10 10
CS + VQNN (h̄, 0.7282) (m̄, 0.8182) (h̄, 0.6691) (h̄, 0.8059) 0.7123 0.7083 2 2

FRFS + FRNN-FRS (m̄, 0.8417) (l̄, 0.5455) (m̄, 0.9325) (H̄, 0.5714) 0.5784 0.5602 6 6
FRFS + FNN (l̄, 0.7942) (l̄, 0.5455) (m̄, 0.7829) (l̄, 0.7949) 0.1314 0.1472 15 15

FRFS + FRNN-O (l̄, 0.6042) (l̄, 0.5455) (l̄, 0.9860) (l̄, 0.7912) 0.0000 0.0000 16 16
FRFS + VQNN (b̄, 1.0000) (l̄, 0.5455) (b̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 1 1

CFS + FRNN-FRS (l̄, 0.6649) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.5481) (h̄, 0.7766) 0.3493 0.3354 11 11
CFS + FNN (m̄, 0.9683) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.9908) (l̄, 0.5568) 0.2006 0.2051 14 14

CFS + FRNN-O (m̄, 0.7124) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.9013) (m̄, 0.7033) 0.2923 0.2901 12 12
CFS + VQNN (h̄, 0.7916) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.8208) (h̄, 0.6667) 0.6380 0.6333 4 4

DMTRS + FRNN-FRS (w̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) (v̄, 0.7363) 0.3998 0.4045 9 9
DMTRS + FNN (l̄, 0.6016) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.8364) (w̄, 1.0000) 0.4521 0.4717 7 7

DMTRS + FRNN-O (m̄, 0.9393) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.9532) (m̄, 0.5275) 0.6619 0.6743 3 3
DMTRS + VQNN (m̄, 0.6174) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.5626) (l̄, 0.6081) 0.6040 0.6214 5 5

mais e na base de dados vehicle a combinação DMTRS + FNN foi considerada a melhor.
Isto significa que um dado classificador pode ser apropriado para um tipo específico de
ploblema e para outros este mesmo classificador pode não ser adequado. Porém, pode-se
perceber que o algoritmo de seleção de atributos DMTRS foi o melhor em relação a me-
dida de redução de capacidadde em todas as bases de dados. Já o algoritmo de seleção
de atributos CFS, em relação a medida de redução de atributos, foi considerado o pior
nas bases de dados DDSM, sonar e MIAS, em relação a glass ele obteve um desempenho
baixo e na base de dados vehicle o mesmo obteve um desempenho alto. Observe que,
assim como em todos os outos resultados, na avaliação geral ambas abordagens fuzzy e
graduado atribuiram a melhor posição e a pior posição para as mesmas combinações em
todas as bases de dados. Com tudo, pode-se perceber o quanto é difícil estabelecer a me-
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Tabela 6.29: Avaliação geral para sonar

Classificadores CCP No atributos Precision Recal Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
NCG NCG NCG NCG Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS (m̄, 0.9297) (l̄, 0.5714) (m̄, 0.9785) (m̄, 0.8947) 0.2100 0.1722 13 13
CS + FNN (h̄, 0.8961) (l̄, 0.5714) (h̄, 0.9892) (h̄, 0.8632) 0.5797 0.4622 Joint 6 7

CS + FRNN-O (H̄, 0.8624) (l̄, 0.5714) (H̄, 0.9857) (H̄, 0.8175) 0.9008 0.7575 2 3
CS + VQNN (h̄, 0.6208) (l̄, 0.5714) (h̄, 0.5376) (h̄, 0.6667) 0.5799 0.4622 Joint 6 6

FRFS + FRNN-FRS (b̄, 1.0000) (m̄, 0.7143) (b̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) 1.0000 1.0000 1 1
FRFS + FNN (l̄, 0.7584) (m̄, 0.7143) (l̄, 0.6810) (l̄, 0.7930) 0.0000 0.0000 16 16

FRFS + FRNN-O (h̄, 0.6910) (m̄, 0.7143) (h̄, 0.5018) (h̄, 0.7439) 0.6394 0.5201 5 4
FRFS + VQNN (m̄, 0.7921) (m̄, 0.7143) (m̄, 0.9785) (m̄, 0.7404) 0.2955 0.2471 11 Joint 11

CFS + FRNN-FRS (m̄, 0.7921) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.6487) (m̄, 0.9228) 0.1781 0.1099 14 14
CFS + FNN (h̄, 0.9663) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.9821) (h̄, 0.6596) 0.5577 0.4139 8 8

CFS + FRNN-O (H̄, 0.7247) (w̄, 1.0000) (H̄, 0.7133) (H̄, 0.7333) 0.9010 0.7178 3 2
CFS + VQNN (m̄, 0.5168) (w̄, 1.0000) (l̄, 0.6380) (m̄, 0.6702) 0.0777 0.0226 15 15

DMTRS + FRNN-FRS (l̄, 0.8287) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.8172) (l̄, 0.8281) 0.3756 0.3735 9 9
DMTRS + FNN (w̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) 0.2955 0.2027 12 Joint 11

DMTRS + FRNN-O (v̄, 0.5842) (b̄, 1.0000) (v̄, 0.5556) (v̄, 0.5930) 0.3009 0.2572 10 10
DMTRS + VQNN (m̄, 0.6545) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.9785) (m̄, 0.5579) 0.5832 0.5511 4 5

Tabela 6.30: Avaliação geral para MIAS

Classificadores CCP No atributos Precision Recal Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
NCG NCG NCG NCG Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS (h̄, 0.6493) (h̄, 0.7692) (m̄, 0.9355) (h̄, 0.8312) 0.7198 0.7091 5 5
CS + FNN (l̄, 0.7572) (h̄, 0.7692) (v̄, 0.7133) (v̄, 0.5671) 0.0529 0.0690 15 15

CS + FRNN-O (h̄, 0.5953) (h̄, 0.7692) (m̄, 0.6631) (m̄, 0.5584) 0.5885 0.5796 9 11
CS + VQNN (h̄, 0.7015) (h̄, 0.7692) (b̄, 1.0000) (h̄, 0.6061) 1.0000 1.0000 1 1

FRFS + FRNN-FRS (m̄, 0.7842) (H̄, 0.8462) (m̄, 0.7348) (m̄, 0.9740) 0.6245 0.5779 Joint 10 8
FRFS + FNN (w̄, 1.0000) (H̄, 0.8462) (w̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) 0.2649 0.1765 14 14

FRFS + FRNN-O (h̄, 0.5413) (H̄, 0.8462) (l̄, 0.5806) (h̄, 0.5628) 0.7919 0.7581 4 4
FRFS + VQNN (m̄, 0.5666) (H̄, 0.8462) (m̄, 0.5771) (m̄, 0.5238) 0.6125 0.5778 Joint 10 10

CFS + FRNN-FRS (H̄, 0.6762) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.9964) (H̄, 0.6364) 0.9124 0.8299 3 3
CFS + FNN (m̄, 0.5683) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.5484) (l̄, 0.7706) 0.0000 0.0000 16 16

CFS + FRNN-O (h̄, 0.7554) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.9749) (h̄, 0.8571) 0.6152 0.6034 8 9
CFS + VQNN (b̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.5161) (b̄, 1.0000) 0.9568 0.9518 2 2

DMTRS + FRNN-FRS (l̄, 0.7032) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.5491) (l̄, 0.8571) 0.3911 0.4231 13 13
DMTRS + FNN (m̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.8351) (m̄, 0.6883) 0.6450 0.6612 Joint 6 6

DMTRS + FRNN-O (m̄, 0.8921) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.9183) (m̄, 0.9619) 0.6424 0.6612 Joint 6 7
DMTRS + VQNN (l̄, 0.6493) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.9427) (l̄, 0.5974) 0.4806 0.5076 12 12

lhor combinação ou o melhor classificador considerando critérios distintos e avaliando-os
em diferentes bases de dados. Porém, o objetivo deste trabalho é sugerir um possível
ranking de desempenho dos classificadores e auxiliar os usuários a melhor interpretar os
resultados finais.

6.5 Considerações finais

Neste capítulo foi proposto a aplicação dos números complexos graduados para avaliar
o desempenho de classificadores. Consideramos neste trabalho avaliar 16 combinações,
entre 4 algoritmos de seleção de atributos e 4 algorítmos de classificação, em cinco bases

90



Capítulo 6. NCG Aplicados na Avaliação de Desempenho de Classificadores

Tabela 6.31: Avaliação geral para vehicle

Classificadores CCP No atributos Precision Recal Rep(Ag(z)) Fuzzy Ranking
NCG NCG NCG NCG Valor normal. Fuzzy Graduado

CS + FRNN-FRS (h̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) (h̄, 0.6485) (h̄, 0.9831) 0.4485 0.4551 7 6
CS + FNN (m̄, 0.5659) (w̄, 1.0000) (m̄, 0.6419) (h̄, 0.5114) 0.2299 0.2809 11 11

CS + FRNN-O (H̄, 0.6174) (w̄, 1.0000) (H̄, 0.7347) (H̄, 0.6699) 0.7572 0.7311 5 4
CS + VQNN (b̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) (b̄, 1.0000) 0.8023 0.9156 2 2

FRFS + FRNN-FRS (l̄, 0.7815) (h̄, 0.7273) (m̄, 0.6949) (l̄, 0.7915) 0.1795 0.2665 Joint 12 13
FRFS + FNN (l̄, 0.5401) (h̄, 0.7273) (l̄, 0.7030) (m̄, 0.5623) 0.1811 0.2665 Joint 12 12

FRFS + FRNN-O (h̄, 0.5239) (h̄, 0.7273) (H̄, 0.7141) (H̄, 0.5225) 0.7961 0.7920 3 3
FRFS + VQNN (m̄, 0.9132) (h̄, 0.7273) (m̄, 0.8924) (m̄, 0.9219) 0.3234 0.3935 Joint 9 9

CFS + FRNN-FRS (l̄, 0.7299) (h̄, 0.5455) (l̄, 0.5262) (l̄, 0.6927) 0.0994 0.1956 14 14
CFS + FNN (l̄, 0.6623) (h̄, 0.5455) (v̄, 0.5372) (l̄, 0.7222) 0.0707 0.1533 15 15

CFS + FRNN-O (m̄, 0.9132) (h̄, 0.5455) (m̄, 0.7097) (m̄, 0.8629) 0.3237 0.3935 Joint 9 8
CFS + VQNN (w̄, 1.0000) (h̄, 0.5455) (w̄, 1.0000) (w̄, 1.0000) 0.0000 0.0000 16 16

DMTRS + FRNN-FRS (l̄, 0.8168) (b̄, 1.0000) (m̄, 0.6507) (l̄, 0.8504) 0.3493 0.4749 6 7
DMTRS + FNN (H̄, 0.7910) (b̄, 1.0000) (H̄, 0.9204) (H̄, 0.8467) 1.0000 1.0000 1 1

DMTRS + FRNN-O (h̄, 0.8683) (b̄, 1.0000) (h̄, 0.6839) (h̄, 0.8460) 0.7277 0.7782 4 5
DMTRS + VQNN (l̄, 0.6078) (b̄, 1.0000) (l̄, 0.6234) (l̄, 0.6146) 0.2836 0.4186 8 10

de dados. Avaliamos estas combinações em relação a 4 critérios distintos: porcentagem de
classificação correta (CCP), quantidades de atributos reduzidos, precisão e recall. Com-
paramos a abordagem dos números complexos graduados com a abordagem dos números
complexos fuzzy e uma F-medida.

91



Capítulo 7

Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o conceito de números complexos graduados. Assim como
os números complexos usuais, os números complexos graduados foram construídos a par-
tir do conceito dos números reais graduados. As formas algébrica e polar, além de uma
noção de distância para esses números, foram desenvolvidas. Assim como sua versão
usual esses números constituem um corpo. Demonstrou-se a aplicabilidade e eficência
dessa nova entidade matemática ao aplicá-la na área de avaliação de desempenho de clas-
sificadores, onde se propõe a substiruição de números complexos fuzzy no processo de
avaliação linguística.

O resultado dos experimentos no capítulo 7, permitiu a constatação da dificuldade na
avaliação do desempenho dessas combinações em bases de dados diferentes quando são
levados em consideração vários critérios usando apenas valores numéricos. As aborda-
gens fuzzy e graduados propõem realizar esta avaliação utilizando termos linguísticos.
Utilizar termos linguísticos para avaliar o desempenho de algorítmos de classificação
torna os resultados mais compreensíveis para os usuários finais, já que essa abordagem
atribui a números muito próximos a mesma posição no “ranking” final. A vantagem dos
números complexos graduados é que eles são tão flexíveis quanto os números complexos
fuzzy, já que para um mesmo α ambos proveem a mesma quantidade de empates; e podem
ser também mais rigorosa diminuindo significativamente o número de empates causados
pela abordagem dos números complexos fuzzy (utilizando o operador de mínimo).

Este trabalho demonstra que tanto a abordagem dos complexos graduados quanto a
dos complexos fuzzy consideraram como melhor e pior as mesmas combinações. O obje-
tivo deste trabalho não foi decidir, dentre as combinações, qual obteve o melhor desempe-
nho para todas as bases de dados em relações aos critérios em que foram avaliados, mas
propor um novo método de avaliação linguístico, que tanto pode ser flexível quanto um
pouco mais rigoroso, que auxilia os usuários a interpretar melhor os resultados finais de
desempenho dos classificadores e sugerir um possível “ranking” de classificação. Futura-
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mente pretende-se investigar a possibilidade de aplicar os números complexos graduados
em processamento de sinais e porpor a noção de números quatérnios graduados e suas
aplicações; e.g. robótica.

93



Capítulo 8

Trabalhos Produzidos

Alguns aspectos desta dissertação foram publicados em [26], onde propõe-se os nú-
meros complexos graduados, mostra-se que a forma algébrica e a forma trigonométrica,
assim como todas as propriedades algébricas podem ser estendidas dos números comple-
xos. Em [27], trabalho submetido ao congresso EUSFLAT, além de propor os números
complexos graduados, demonstra-se como é possivel representar números fuzzy e núme-
ros complexos fuzzy a partir de números complexos graduados. Por fim, será submetido a
revista IEEE Transactions on Fuzzy Systems a proposta de um novo método de avaliação
linguístico baseado nos números complexos graduados.
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