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Resumo

Espezua Llerena, Soledad. Redução dimensional de dados de alta dimensão e poucas amos-

tras usando Projection Pursuit. 2013. 107 f. Tese de doutorado. Escola de Engenharia de

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.

Reduzir a dimensão de bancos de dados é um passo importante em processos de reconhe-

cimento de padrões e aprendizagem de máquina. Projection Pursuit (PP) tem emergido como

uma técnica relevante para tal fim, a qual busca projeções dos dados em espaços de baixa

dimensão onde estruturas interessantes sejam reveladas. Apesar do relativo sucesso de PP em

vários problemas de redução dimensional, a literatura mostra uma aplicação limitada da mesma

em bancos de dados com elevada quantidade de atributos e poucas amostras, tais como os ge-

rados em biologia molecular. Nesta tese, estudam-se formas de aproveitar o potencial de PP

em problemas de alta dimensão e poucas amostras a fim de facilitar a posterior construção de

classificadores. Entre as principais contribuições deste trabalho tem-se: i) Sequential Projec-

tion Pursuit Modified (SPPM), um método de busca sequencial de espaços de projeção baseado

em Algoritmo Genético (AG) e operadores de cruzamento especializados; ii) Block Sequential

Projection Pursuit Modified (Block-SPPM) e Whitened Sequential Projection Pursuit Modi-

fied (W-SPPM), duas estratégias de aplicação de SPPM em problemas com mais atributos do

que amostras, sendo a primeira baseada e particionamento de atributos e a segunda baseada

em pré-compactação dos dados. Avaliações experimentais sobre bancos de dados públicos de

expressão gênica mostraram a eficácia das propostas em melhorar a acurácia de algoritmos

de classificação populares em relação a vários outros métodos de redução dimensional, tanto

de seleção quanto de extração de atributos, encontrando-se que W-SPPM oferece o melhor

compromisso entre acurácia e custo computacional.

Palavras-chaves: Redução dimensional, Classificação, Projection pursuit, Dados de Microar-

ranjo.
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Abstract

Espezua Llerena, Soledad. Dimension reduction of datasets with large dimensionalities and

few samples using Projection Pursuit. 2013. 107 p. Thesis Doctoral. Escola de Engenharia

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.

Reducing the dimension of datasets is an important step in pattern recognition and machine

learning processes. PP has emerged as a relevant technique for that purpose. PP aims to find

projections of the data in low dimensional spaces where interesting structures are revealed.

Despite the success of PP in many dimension reduction problems, the literature shows a limited

application of it in dataset with large amounts of features and few samples, such as those

obtained in molecular biology. In this work we study ways to take advantage of the potential

of PP in order to deal with problems of large dimensionalities and few samples. Among the

main contributions of this work are: i) SPPM, an improved method for searching projections,

based on a genetic algorithm and specialized crossover operators; and ii) Block-SPPM and

W-SPPM, two strategies of applying SPPM in problems with more attributes than samples.

The first strategy is based on partitioning the attribute space while the later is based on a pre-

compaction of the data followed by a projection search. Experimental evaluations over public

gene-expression datasets showed the efficacy of the proposals in improving the accuracy of

popular classifiers with respect to several representative dimension reduction methods, being

W-SPPM the strategy with the best compromise between accuracy and computational cost.

Keywords: Dimentionality reduction, Classification, Projection Pursuit, Microarray data.
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Capítulo 1

Introdução

Nas últimas décadas temos assistido um acelerado desenvolvimento e aprimoramento de

tecnologias de aquisição de dados em várias áreas científicas e industriais (Johnstone e Tit-

terington, 2009). Isto tem levado ao surgimento de tecnologias de elevado rendimento, as

quais têm a capacidade de gerar conjuntos de dados cujos números de atributos medidos (p)

são ordens de magnitude maiores que o número de observações ou amostras (n), os assim

chamados dados de alta dimensão e poucas amostras (do inglês large p small n data). Um

exemplo representativo desses desenvolvimentos tecnológicos é a tecnologia de microarranjo

(Russell et al., 2008), a qual tem possibilitado a medição simultânea e econômica dos níveis

de expressão de milhares de genes, levando assim a avanços significativos na compreensão das

bases biomoleculares de doenças severas como o câncer e, consequentemente, à melhoria de

tratamentos e possíveis curas (Golub et al., 1999; Segal et al., 2005).

Apesar da relativa facilidade em coletar bancos de dados de alta dimensão e poucas amos-

tras em diversas áreas do conhecimento, a análise e interpretação dos mesmos provou ser uma

tarefa desafiadora (Jimenez e Landgrebe, 1999; Clarke et al., 2008; Johnstone e Titterington,

2009). A origem dessa dificuldade reside no fenômeno conhecido como “a maldição da di-

mensionalidade” (Korn et al., 2001), inerente a esse tipo de dados. Tal fenômeno estabelece

que à medida que se aumenta a razão entre a dimensão dos dados (número de atributos) e o

numero de amostras, o espaço onde elas estão representados torna-se cada vez mais vazio e os

pontos de dados tendem a ser equidistantes. Isto gera efeitos negativos na maioria de técnicas

de reconhecimento de padrões e do aprendizado de máquina, especialmente aqueles baseados

em distâncias, tendo-se geralmente instabilidade na estimação de modelos, sobre ajuste dos

parâmetros e tendência a convergir frequentemente para modelos ótimos locais. Tais efeitos
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comprometem o poder de generalização dos modelos induzidos e, portanto, a sua utilidade

prática (Jimenez e Landgrebe, 1999; Clarke et al., 2008).

Uma abordagem amplamente usada para viabilizar a análise e construção de modelos em

dados de alta dimensão e poucas amostras é a redução da dimensão (Clarke et al., 2008).

Existem dois paradigmas para esse propósito: seleção de atributos (SA) (Liu e Yu, 2005a;

Saeys et al., 2007) e extração de atributos (EA) (Guyon et al., 2006; Burges, 2010). Os métodos

de seleção de atributos tentam encontrar subconjuntos reduzidos de atributos entre os atributos

originais que sejam relevantes para a análise pretendida. Os métodos de extração de atributos

constroem novas representações que podem ser altamente informativas, mediante combinações

(lineares ou não lineares) dos atributos originais. SA tem a vantagem de manter a acepção

original dos atributos, facilitando assim a interpretação por um experto do domínio (Saeys

et al., 2007). No entanto, tem sido apontado que métodos de SA podem não ser tão competitivos

quanto os métodos de EA quando o objetivo final é a construção de um sistema de classificação

ou regressão (Liu e Motoda, 1998). Uma explicação para isso é que SA está atado ao espaço

original de atributos, enquanto que EA não possui tal restrição, proporcionando assim maiores

chances de encontrar representações mais compactas e informativas para a tarefa desejada. De

fato, visto desde uma perspectiva abrangente, SA é um caso especial de EA, no qual é procurada

uma representação que combina linearmente os atributos originais, sendo os coeficientes de

combinação valores binários (Liu e Motoda, 1998).

Projection Pursuit (PP) (Friedman e Tukey, 1974; Friedman, 1987) é uma abordagem de

EA que tem-se mostrado promissora em contornar o fenômeno da maldição da dimensionali-

dade. PP reduz a dimensão dos dados mediante a busca de projeções lineares de baixa dimensão

onde aspectos “interessantes"dos dados são exibidos. Para tal fim, PP requer: i) uma função

objetivo, chamada de índice de projeção, que quantifica o grau de “interessante” de uma pro-

jeção dada, e ii) uma estratégia de busca (otimizador) para encontrar as bases do espaço de

projeção que maximizam a função índice. A utilidade de PP tem sido mostrada em uma di-

versidade de aplicações, tais como: detecção de objetivos a partir de imagens hiperespectrais

(Malpica et al., 2008; West, 2006; Chiang et al., 2001); análise de polimorfismos em genética

(Cui et al., 2005); distribuição de recursos hídricos (Wang e Zhang, 2010); classificação de

danos de inundações (Huang e Zhang, 2011; Jin et al., 2003), entre outras.

Uma das principais vantagens de PP, e que explica em parte sua relativa popularidade, é a

sua flexibilidade para se adaptar a vários tipos de análises e tarefas. Isto é possível mediante a
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apropriada definição do índice de projeção, a qual encapsula toda a informação relevante para

a análise requerida. Assim, por exemplo, PP pode realizar o clássico Principal Component

Analysis (PCA) usando como função índice a variância dos dados projetados, enquanto que

uma análise supervisionada Linear Discriminant Analysis (LDA) seria possível com a função

discriminante de Fisher como função índice (Daszykowski et al., 2007). A literatura de PP

tem-se focado fortemente em estudar e propor uma variedade de funções de índices para diver-

sas tarefas, encontrando-se assim índices para realizar análise de agrupamentos (Pena e Prieto,

2001; Bolton e Krzanowski, 2003), para facilitar a classificação de dados (Lee et al., 2005;

Demirci et al., 2008; Pires e Branco, 2010; Grochowski e Duch, 2011), para realizar análise de

regressão (Ren et al., 2007) e para auxiliar na estimativa de funções de densidade de probabi-

lidade (Aladjem, 2005) (revisões de índices podem ser encontrados em (Lee et al., 2005; Jee,

2009; Rodriguez-Martinez et al., 2010)). Outra vantagem importante de PP é a sua capacidade

de projetar dados após a construção do espaço de projeção (capacidade denominada em inglês

como out-of-sample mapping), propriedade que resulta útil quando se está construindo uma

maquina para estimar ou lidar com situações não observadas.

Apesar das vantagens acima mencionadas, a literatura tem mostrado uma limitada aplica-

ção de PP na analise de bancos de dados de alta dimensão e poucas amostras como aqueles

gerados pela tecnologia de microarranjo. Uma explicação para isto pode ser encontrada na

elevada dificuldade computacional em encontrar espaços de projeção ótimos para tais situa-

ções. Assim por exemplo, a projeção de um banco de dados com p = 10000 atributos (uma

ordem de magnitude realista em bancos de microarranjo) para um espaço visual de dimensão

m = 3 requer a otimização de uma matriz de projeção com p ×m = 30000 elementos. Evi-

dentemente, o problema se torna ainda mais difícil à medida que o número de atributos ou a

dimensão do espaço de projeção (dimensão alvo) é aumentada. Os otimizadores de PP tra-

dicionais, baseados em gradiente ou no procedimento Newton-Raphson (Huber, 1985; Jones

e Sibson, 1987; Nason, 1995; Pena e Prieto, 2001), são usualmente inapropriados para esses

cenários de muito alta dimensão, dada sua elevada suscetibilidade de cair em ótimos locais irre-

levantes (Friedman, 1987) ou a indisponibilidade de gradientes em alguns índices de projeção.

Otimizadores mais globais para PP têm sido propostos em anos recentes, incluindo: Algoritmo

Genético (AG) (Guo et al., 2000), Simulated Annealing (SA) (Lee et al., 2005), Random Scan

Sampling Algorithm (RSSA) (Webb-Robertson et al., 2005) e otimização por enxame de par-

tículas (PSO) (Berro et al., 2010). No entanto, não é claro que tais otimizadores possam lidar

adequadamente com dimensionalidades tão altas como aquelas encontradas em bancos de da-
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dos gerados pela tecnologia de microarranjo. A carência de aplicações de PP neste tipo de

dados é um indicativo da dificuldade de otimizar índices de projeção nessas situações.

A presente tese estuda estratégias de aplicação de PP a fim de tornar factível sua utili-

zação na redução dimensional de dados de muito alta dimensão e poucas amostras e assim

facilitar sua posterior classificação. O estudo é elaborado sobre a ideia base da metodologia

Sequential Projection Pursuit (SPP) (Guo et al., 2000), uma forma de PP que constrói o espaço

de projeção buscando as suas bases de maneira sequencial (ao invés de abordagens anterio-

res que otimizam todas as bases de forma simultânea (Friedman, 1987; Posse, 1995b; Nason,

1995)), requerendo assim otimizar somente índices unidimensionais a cada iteração. Já que o

otimizador é uma parte crítica de PP, numa primeira etapa foi realizado um estudo sobre um

otimizador AG para o ajuste de bases de projeção, o qual foi chamado de Projection Pursuit

Genetic Algoritm (PPGA). O estudo envolveu uma análise de desempenho de 8 operadores de

cruzamento, 3 existentes na literatura e 5 propostos no presente trabalho. Os resultados desta

avaliação apontaram que os operadores hiper-cônicos, aqui propostos, tendem a encontrar pro-

jeções de melhor qualidade (aptidão) em relação a operadores de cruzamento canônicos. Estes

resultados, junto com desenvolvimentos recentes na literatura de PP, permitiram desenvolver

uma versão melhorada de Sequential Projection Pursuit (SPP), o Sequential Projection Pursuit

Modified (SPPM), o qual incorpora o melhor operador de cruzamento da avaliação anterior

e substitui o procedimento original que evita encontrar bases de projeção repetidas (procedi-

mento chamado de “structure removal"), procedimento que pode induzir distorções na busca

de bases (Posse, 1995a). O novo procedimento para evitar repetições nas bases é baseado no

método deflation-inflation (Rodriguez-Martinez et al., 2010), o qual não apresenta distorções e

facilita o cálculo das bases.

Numa segunda etapa, foram desenvolvidos dois esquemas baseados em SPPM para reduzir

a dimensão de bancos de dados de muito alta dimensão e poucas amostras. O primeiro es-

quema, chamado de Block Sequential Projection Pursuit Modified (Block-SPPM), particiona o

conjunto de atributos originais em blocos de tamanho acessível para SPPM, o qual busca subes-

paços de projeção para cada bloco. Um procedimento para ponderar e combinar os subespaços

de projeção encontrados por SPPM foi desenvolvido a fim de montar a matriz de projeção

final. O segundo esquema, chamado de Whitened Sequential Projection Pursuit Modified (W-

SPPM), é baseado numa compactação previa dos dados, seguida por uma aplicação de SPPM

nos dados compactados. A compactação é realizada através de uma transformação por bran-
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queamento (conhecida em inglês como whitening transform) Asuncion Vicente et al. (2007),

a qual consegue reduzir rapidamente a dimensão dos dados na ordem de n. A transformação

de branqueamento foi escolhida com base em algumas evidências que apontam que os dados

branqueados e purgados de atributos irrelevantes podem ser de grande utilidade para construir

modelos acurados (Alter et al., 2000; Wall et al., 2003; Asuncion Vicente et al., 2007). Ava-

liações experimentais sobre bancos de dados públicos de microarranjo foram conduzidas com

os métodos propostos a fim de estimar seu desempenho em facilitar a classificação dos dados.

Os resultados mostraram a viabilidade de Block-SPPM e W-SPPM em melhorar a acurácia

de classificação em relação a vários métodos representativos de redução dimensional, tanto de

seleção quanto de extração de atributos, sendo W-SPPM o método com melhor compromisso

entre acurácia e custo computacional.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do presente trabalho é estudar o potencial da técnica de Projection Pursuit

(PP) na redução dimensional de bancos de dados com elevada quantidade de atributos e poucas

amostras, tal como os gerados com a tecnologia de microarranjo. Os objetivos específicos são

os seguintes:

◦ Desenvolver métodos eficientes de otimização de índices de projeção em alta dimensão;

◦ Propor estratégias para tornar viável a aplicação da técnica de PP na redução dimensional

de dados de alta dimensão e poucas amostras visando a construção de classificadores

acurados;

◦ Avaliar as propostas quanto a seu potencial em melhorar a acurácia de classificação de

dados em relação a métodos existentes.

1.2 Organização do texto

Este trabalho está organizado em seis capítulos: O Capítulo 2 apresenta conceitos im-

portantes de redução dimensional e uma revisão dos principais métodos existentes, com foco

naqueles que foram descritos para altas dimensionalidades. O Capítulo 3 apresenta os funda-

mentos teóricos de PP, uma revisão dos principais índices de projeção e o algoritmo SPP, o qual

5



constitui a base do presente trabalho. O Capítulo 4 descreve as metodologias propostas para

redução dimensional com PP, incluindo Projection Pursuit Genetic Algoritm (PPGA), SPPM,

Block-SPPM e W-SPPM. O Capítulo 5 apresenta as avaliações experimentais das metodologias

propostas, incluindo a descrição dos dados usados, configurações experimentais, resultados e

discussões. Por último, o texto finaliza com o Capítulo 6, apresentando as conclusões e suges-

tões para futuros trabalhos.
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Capítulo 2

Redução dimensional de dados

Neste capítulo é apresentada uma revisão de conceitos e abordagens importantes em re-

dução dimensional. A Seção 2.1 apresenta a notação usada ao longo do texto. A Seção 2.2

apresenta o contexto onde o problema de redução dimensional aparece. Na Seção 2.3 e 2.4

são revistas, respectivamente, as duas maiores abordagens usadas para reduzir a dimensão de

dados: seleção de atributos e extração de atributos.

2.1 Notação

Ao longo do texto considera-se que os dados X a analisar estão dispostos em um for-

mato matricial, tal como mostrado na Tabela 2.1. A i-ésima amostra é descrita pelo vetor

p-dimensional xi = (xi1, xi2, . . . , xip), onde xij denota o valor medido do atributo Xj na

respectiva amostra i. Adicionalmente, em casos de dados rotulados, a matriz de dados X tem

associada um vetor de etiquetas de classe C = (c1, c2, . . . , cn), onde cada amostra xi está as-

sociado a uma etiqueta de classe ci, a qual pode assumir um de g estados possíveis (número de

classes). O termo ‘atributo’ é utilizado para nos referir alguma coluna de X, enquanto que o

termo ‘amostra’ é usado para referenciar alguma linha de X.

2.2 Contexto

Uma grande parte dos desenvolvimentos teóricos e metodológicos de análise de dados fo-

ram estabelecidos no século passado e foram objetivados principalmente para situações onde o
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Tabela 2.1: Formato assumido para conjuntos de dados
Atributos Classes

Amostras X1 X2 . . . Xp C

x1 x11 x12 . . . x1p c1

x2 x21 x22 . . . x2p c2

x3 x31 x32 . . . x3p c3
...

...
...

. . .
...

...
xn xn1 xn2 . . . xnp cn

número de atributos p é inferior ao número de amostras ou observações n, cenário conhecido

em estatística como “small p, large n”. A razão disto foi a pouca disponibilidade na época de

tecnologias de aquisição de dados de alto desempenho que gerem grandes quantidades de atri-

butos, assim como limitações em recursos computacionais. Entre os resultados teóricos mais

notáveis desses desenvolvimentos está o teorema do limite central (Johnstone e Titterington,

2009), o qual estabelece que quando o número de amostras n aumenta, a distribuição amos-

tral da sua média aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal. Este resultado teve

implicações importantes em estatística, permitindo derivar vários estimadores de parâmetros

de modelos, porém, sendo somente válidos quando o número de amostras por parâmetro é

realmente grande, tal como exige o teorema do limite central.

Nas duas últimas décadas, áreas de pesquisa que lidam com análise de dados, especial-

mente estatística, aprendizado de máquina, mudaram drasticamente em relação a seus desafios.

Isto porque as tecnologias de sensoriamento e aquisição de dados evoluíram dramaticamente.

Ao mesmo tempo, o suporte computacional mostrou cada vez maiores capacidades, tanto de

processamento quanto de armazenamento. Como consequência, é cada vez mais frequente

observar cenários experimentais em que o número de atributos medidos é muito superior ao

número de amostras, cenários conhecidos em estatística como “large p, small n”. Exemplos

de áreas onde estes cenários são gerados incluem: análise de imagens, genômica, astronomia,

ciências atmosféricas, a web, entre outras (Johnstone e Titterington, 2009).

Um dos principais desafios ao lidar com bancos de dados com mais atributos do que amos-

tras é o fenômeno conhecido como “a maldição da dimensionalidade"(Korn et al., 2001), o qual

é inerente nesse tipo de dados. Este fenômeno estabelece que à medida que p cresce em rela-

ção a n, os pontos de dados tendem a ser equidistantes e seu espaço subjacente torna-se cada

vez mais esparso. Isto gera efeitos negativos na maioria de metodologias de análise de dados,

como aquelas de reconhecimento de padrões e aprendizagem de máquina que são baseadas
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em distâncias, desde que a informação de distância não serve mais para evidenciar estruturas.

Outras consequências relacionadas à maldição da dimensionalidade são: sobre treinamento de

modelos e tendência a convergir frequentemente em modelos ótimos locais. Tais efeitos com-

prometem o poder de generalização dos modelos induzidos e, portanto, a sua utilidade prática

(Jimenez e Landgrebe, 1999; Clarke et al., 2008).

Uma forma amplamente utilizada para contornar os efeitos da maldição da dimensionali-

dade é reduzindo a dimensão dos dados (Clarke et al., 2008). Em termos gerais, reduzir a di-

mensão de um conjunto de dados X pode ser definido como o processo de encontrar uma nova

representação S = {s1 . . . , sn} para X (sendo si a representação em baixa dimensão k < p da

respectiva amostra xi), tal que características relevantes para a análise pretendida sejam exi-

bidas em S (Fodor, 2002). No entanto, encontrar a representação adequada S é um problema

desafiador, o qual é evidenciado pela diversidade de abordagens que podem ser encontradas na

literatura para tal propósito. Entre as razões dessa dificuldade estão a falta de conhecimento a

priori sobre se os dados originais X possuem a informação de relevância procurada e também

dificuldades computacionais associadas a elevadas quantidades de atributos.

Encontrar uma adequada categorização das diversas abordagens existentes de redução di-

mensional é uma tarefa difícil dada a natureza multidisciplinar desta área e a transversalidade

de muitas abordagens. A Figura 2.1 apresenta uma classificação tradicional e não exaustiva

de métodos de redução dimensional (adaptada de (Lee e Verleysen, 2007; Fodor, 2002)). Esta

classificação encontra-se com frequência na literatura de aprendizado de máquina e mineração

de dados, a qual divide a redução da dimensão em duas grandes categorias: métodos de seleção

de atributos e métodos de extração de atributos. Nas seções seguintes são brevemente revisadas

estas duas abordagens e seus principais métodos, especialmente aqueles descritas para dados

de muito alta dimensão.

2.3 Seleção de atributos

As técnicas de seleção de atributos (SA) buscam encontrar um subconjunto de atributos

dentro do conjunto de atributos original que contribuam para a análise ou estudo pretendido

(por exemplo: classificação, análise de agrupamentos, regressão) (Liu e Motoda, 2007; Guyon

et al., 2006). O problema é desafiante, desde que encontrar o conjunto de atributos mais re-

levante para a análise em questão é um problema combinatório, que na maioria dos casos é
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Figura 2.1: Classificação de técnicas para redução da dimensão, adaptada de (Lee e Verleysen,
2007; Fodor, 2002).

intratável com busca exaustiva (Peng et al., 2005; Qu et al., 2005). As vantagens de encontrar

um conjunto reduzido de atributos é que ele pode ser diretamente interpretado por um espe-

cialista do domínio, ajudando assim a um maior entendimento do fenômeno em estudo. Um

exemplo notável de aplicação de SA é encontrado em pesquisas de mapeamento genético de

doenças, onde os pesquisadores medem os níveis de expressão de massivas quantidades de

genes tentando evidenciar um grupo deles que esteja associado ao estado de uma determinada

doença ou fenótipo (Saeys et al., 2007). A Figura 2.2 mostra um esquema tradicional de seleção

de atributos (adaptado de (Dash e Liu, 1997)), o qual é formado pelos seguintes componentes:

◦ Busca de subconjuntos de atributos candidatos;

◦ Avaliação dos subconjuntos por meio de um critério de avaliação (por exemplo, alguma

medida de informação ou dependência em relação a uma variável alvo);

◦ Repetição dos passos anteriores até satisfazer algum critério de parada (por exemplo,

um número pré-definido de atributos, um número pré-definido de iterações, se a adi-

ção/remoção de atributos ao subconjunto atual não melhora o critério de avaliação);
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◦ Validação do subconjunto encontrado a fim de estimar sua utilidade na análise pretendida

(Duda et al., 2001; Liu e Yu, 2005b).

4) Validação do 

resultado

3) Critério de 

parada
sim

2) Avaliação

   do subconjunto

1) Busca do 

   subconjunto

não

Conjunto 

de dados

Atributos 

selecionados

Processo

Atributos

relevantes

Figura 2.2: Arcabouço tradicional para seleção de atributos (adaptado de (Dash e Liu, 1997)).
Quatro etapas formam este esquema: busca de subconjuntos, avaliação de subconjuntos, crité-
rio de parada e validação dos subconjuntos resultante.

Os métodos de seleção de atributos diferem principalmente na forma em como eles reali-

zam a busca dos subconjuntos de atributos e nos critérios usados para avaliar a qualidade dos

subconjuntos. De forma geral, eles podem ser enquadrados em duas categorias: métodos filtro

e métodos wrappers.

Os métodos filtro empregam alguma medida de ‘relevância’ para pontuar os atributos ori-

ginais e assim procurar pelo melhor subconjunto, descartando os atributos que não atingem

um determinado limiar de relevância. A vantagem dos métodos filtro é que eles são sim-

ples, rápidos e escalam facilmente com o número de atributos. No entanto, estes métodos

comumente não tomam em consideração as interdependências entre atributos, o qual é muitas

vezes importante na construção de modelos (por exemplo, de agrupamento, de classificação ou

de regressão) (Saeys et al., 2007; Liu e Yu, 2005b). Entre os métodos filtros mais populares

tem-se: método t-Test e t-Test modificado (Zhou e Wang, 2007), ReliefF (Kononenko, 1994) e

Correlation-based Feature Selection (CFS) (Hall, 2000, 1999).

Os métodos wrappers incluem dentro da etapa de busca de atributos o modelo de apren-

dizagem a ser usado, o qual é encarregado de avaliar os subconjuntos de atributos candidatos.

A principal vantagem desta abordagem é sua capacidade de encontrar atributos realmente rele-

vantes para o algoritmo de aprendizado de máquina a ser usado. A desvantagem é seu elevado

custo computacional, já que o algoritmo de aprendizado de máquina tem que ser usado toda

vez que um subconjunto de atributos é avaliado. Entre os algoritmos mais representativos desta

abordagem estão: o C4.5 (Quinlan, 1992), Fast Correlation-Based Filter (FCBF) (Liu e Yu,

2003) e seu predecessor Consistency-Based Filter (CBF) (Dash e Liu, 2003).
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Os métodos filtros e wrappers têm constituído a base de métodos de redução dimensional

de dados de alta dimensão (principalmente dados gerados pela tecnologia de microarranjo).

Esses métodos encontram-se frequentemente acoplados com avançadas heurísticas de busca.

Por exemplo, Garcia-Nieto e Alba (2012) descreveram um otimizador baseado em Parti-

cle Swarm Optimization (PSO) paralelo combinado com um classificador Support Vector Ma-

chine (SVM) para seleção de genes relevantes em dados de câncer; Chuang et al. (2011) usaram

uma combinação de CFS e Taguchi-genetic algorithm (TGA) na seleção de genes para classi-

ficação em onze bancos de expressão gênica de câncer; Kulkarni et al. (2011) apresentaram o

sistema DISCIPULUS1 que usa um processo de seleção de genes usando atributos ordenados

provenientes do teste t-test ou informação mútua acoplado com um classificador AG, mos-

trando vantagens na predição de câncer de cólon; Lee e Leu (2011) apresentaram um método

hibrido que usa um AG de ajuste dinâmico para gerar um número de subconjuntos de genes

ordenados para logo aplicar o teste X 2 para pontuar os subconjuntos a serem usados por um

classificador SVM; Debnath e Kurita (2010) usaram um algoritmo evolutivo para selecionar

potenciais genes informativos para um classificador SVM; Tan et al. (2008) hibridizaram um

AG e um método filtro t-Test para selecionar marcadores genéticos que junto com um classi-

ficador SVM ajudem na previsão de tumores. Sharma et al. (2012) usaram recentemente um

método wrapper que combina a seleção de genes e classificação usando um método de partici-

onamento de atributos, de forma que a busca é focada em pequenos conjuntos de genes que são

avaliados por um classificador e em seguida é repetido o procedimento com as partições melhor

pontuadas, diminuindo sempre e uma unidade o conjunto de genes até encontrar a configuração

de genes ótima.

Além dos métodos filtros e wrappers, a literatura recente de seleção de atributos mostra

também um interesse crescente por métodos baseados no cálculo do Markov Blanket (MB)

(de Morais e Aussem, 2010). O conceito de MB é frequentemente usado no contexto de Re-

des Bayesianas (RB) e se refere ao mínimo conjunto de atributos que consegue isolar (fazer

condicionalmente independente) a variável classe do resto de atributos, dado o conjunto MB.

Trabalhos como os de Zheng e Kwoh (2011),Ram e Chetty (2011),Liu et al. (2010), propõem

o uso de MBs para selecionar vários subconjuntos de genes para propósitos de classificação.

Zhu et al. (2010) usa um algoritmo memético baseado em MB e dois novos critérios, “full class

relevancy” (FCR) e “partial class relevant” (PCR), para estimar a relevância de atributos em

1http://www.rmltech.com/
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situações de mais de duas classes. Han et al. (2010) propuseram um novo método baseado em

MB, “Detection of Associations using Markov Blanket"(DASSO-MB), para detectar interações

epistáticas em controle de casos de “genome-wide association studies” (GWAS). Os resulta-

dos mostraram que o conjunto de marcadores SNP detectados por DASSO-MB têm uma forte

associação a doenças e apresenta um menor número de falsos positivos.

2.4 Extração de atributos

Diferentemente dos métodos de seleção de atributos, os métodos de extração de atributos

tentam reduzir a dimensão dos dados procurando novas representações dos mesmos em espa-

ços de baixa dimensão, onde alguma informação de relevância seja exibida (Guyon et al., 2006;

Saeys et al., 2007). Nesta abordagem os atributos originais são combinados (linearmente ou

através de funções não lineares) para gerar novos atributos, perdendo-se assim a interpretação

dos atributos gerados. Normalmente, um dos objetivos das transformações é que cada atributo

gerado mostre um aspecto diferente dos dados (atributos descorrelacionados), pelo que é espe-

rado ter uma redução significativa da dimensionalidade com este tipo de abordagens (Guyon

et al., 2006).

De forma geral, os métodos de extração de atributos podem-se dividir em dois grandes gru-

pos: métodos lineares e métodos não lineares (Figura 2.1). Os métodos lineares tentam extrair

informações de interesse dos dados procurando projeções lineares dos mesmos em espaços de

baixa dimensão onde se facilite a análise pretendida. Entre os métodos mais populares de proje-

ção linear tem-se: PCA (Pearson, 1901), LDA (Duda et al., 2001), Factor Analysis (FA) (Scott,

1992), Singular Value Decomposition (SVD) (Demmel, 1997), PP (Friedman e Tukey, 1974)

e Independent Component Analysis (ICA) (Scott, 1992), métodos que tem ganhado populari-

dade em aplicações como visualização, análise de agrupamentos, classificação, estimativa de

funções de densidade e regressão.

Os métodos não lineares de extração de atributos tentam preservar na nova representação

alguma medida de distância entre os pontos de dados originais, sem estar limitados à lineari-

dade do mapeamento. Entre os métodos mais populares nesta abordagem tem-se: Multidimen-

sional Scaling (MDS) (Kruskal, 1969), Non Linear MDS (NMDS) (Borg e Groenen, 2005),

Curvilinear Component Analysis (CCA) (Demartines e Herault, 1997), Isomap (Silva e Tenen-

baum, 2003; Tenenbaum et al., 2000), Geodesic Non Linear mapping (GNLM) (Lee e Verley-
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sen, 2007), Curvilinear Distance Analysis (CDA) (Lee et al., 2004). Têm-se também alguns

métodos não lineares que ao invés de conservar distâncias tentam conservar a topologia (vizi-

nhanças dos pontos) do espaço original. Entre as técnicas mais representativas neste tipo de

métodos estão: Self-Organizing Maps (SOM) (Kohonen et al., 2001), Generative topographic

mapping (GTM) (Bishop e Williams, 1998), Locally Linear Embedding (LLE) (Roweis e Saul,

2000) (Belkin e Niyogi, 2002), Isotop (Lee e Verleysen, 2002).

A adequação dos diversos métodos de extração de atributos para um dado problema de-

pende fortemente da natureza dos dados (Lee e Verleysen, 2007). Assim, métodos de projeção

linear são aplicáveis quando se dispõe de valores medidos de atributos; já os métodos que pre-

servam distâncias são mais adequados em situações em que a única informação disponível é

alguma informação de distância ou similaridade entre dados (Lee e Verleysen, 2007; Borg e

Groenen, 2005; Tenenbaum et al., 2000). Os métodos baseados em topologia são mais bem

aproveitados quando as escalas de variação dos dados não são relevantes e sim as vizinhanças

locais dos pontos (por exemplo, sistemas de visualização de dados) (van der Maaten et al.,

2008; Maimom e Rokach, 2005; Fodor, 2002; Carreira-Perpiñán, 2001).

Entre os métodos de extração de atributos, os métodos de projeção linear são os que mais

atenção têm recebido na literatura, dada sua simplicidade, sua frequente convexidade (é possí-

vel encontrar uma solução fechada) e o sólido suporte teórico existente (Duda et al., 2001). A

metodologia de busca de Projeção (do inglês Projection Pursuit) nasceu justamente como um

marco flexível onde podem ser colocados diversos métodos de projeção linear. No Capítulo 3

será descrito em detalhe essa metodologia, dada sua relevância para o presente trabalho.

Em relação à utilização de métodos de extração de atributos na redução dimensional de

dados de muito alta dimensão, estes não tem recebido tanta atenção quanto os métodos de se-

leção de atributos. No entanto, nos últimos anos tem-se observado um interesse crescente por

este tipo de abordagens. Por exemplo, Huang e Feng (2012) apresentaram um novo método

de aprendizado, o pSELF, que é livre de parâmetros e está baseado no LDA para propósitos de

classificação de dados de expressão de tumores no cérebro; Li et al. (2010) usaram um algo-

ritmo baseado em LLE, o LLDE (Local linear Discriminant Embedding), para mapear dados

de expressão para análise exploratório e classificação; Lee et al. (2008) compararam métodos

lineares (Isomap, LLE, Laplacian Eigenmaps (LE)) e não lineares (PCA, LDA, MDS) com a

intenção de determinar quais desses métodos são mais discriminativos no novo espaço de trans-

formação; para tal fim usaram dados de expressão gênica de câncer e classificadores baseados
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em SVM e arvores de decisão C4.5; Zhao e Zhang (2009) apresentaram um método baseado

na distância probabilística e em LLE para reduzir a dimensão de cinco dados de microarranjo;

Cheng et al. (2011) apresentaram uma metodologia baseado em LLE embutido como kernel

no processo de redução dimensional (chamado de KVDA, kernel-view discriminant analysis)

e aplicaram essa metodologia em conhecidos bancos de dados de expressão gênica de câncer.

Considerações Finais

Nesse capítulo foi apresentado uma revisão dos principais paradigmas usados para reduzir

a dimensão de dados: seleção de atributos (SA) (Liu e Motoda, 2007; Saeys et al., 2007) e

extração de atributos (EA) (Guyon et al., 2006). Os métodos de SA procuram subconjuntos re-

duzidos de atributos que mostrem associação com a variável classe. Os métodos de EA buscam

novos espaços de representação dos dados que facilitem a discriminação de classes, sendo as

dimensões obtidas geralmente como combinações lineares ou não lineares dos atributos origi-

nais. SA tem sido a abordagem mais usada em dados de microarranjo devido a sua propriedade

de reter a acepção original dos atributos (o qual ajuda a entender o fenômeno gerador de clas-

ses) (Saeys et al., 2007). No entanto, alguns estudos apontaram que se o objetivo principal é a

acurácia do classificador alvo,os método baseados em EA podem ser uma melhor escolha (Liu

e Motoda, 1998; Dai et al., 2006). Uma explicação para isso é que SA está atado ao espaço

original de atributos, enquanto que EA não possui tal restrição, proporcionando assim maiores

chances de encontrar representações mais compactas e informativas para a classificação. De

fato, visto desde uma perspectiva abrangente, SA é um caso especial de EA no qual se procura

um espaço de representação cujas dimensões são combinações lineares dos atributos originais,

com a restrição de que os coeficientes de combinação são valores binários (Liu e Motoda,

1998).
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Capítulo 3

Projection Pursuit

Neste capítulo é introduzida uma revisão dos conceitos teóricos da técnica de Projection

Pursuit (PP). A Seção 3.1 inicia introduzindo alguns conceitos básicos associados à teoria

de projeções. Em seguida, na Seção 3.2, apresenta-se a teoria referente a PP. Na Seção 3.3

são revisados alguns dos mais populares índices de projeção. Na Seção 3.4 apresenta-se uma

revisão das abordagens existentes para otimização de PP. Na Seção 3.5 é descrito o algoritmo

SPP, o qual constitui o marco base usado para a obtenção de projeções do presente trabalho.

Finalmente, na Seção 3.5 são dadas algumas considerações finais a respeito da seleção de

parâmetros em PP.

3.1 Projeção dimensional

Matematicamente, cada amostra xi ∈ X pode ser considerada como um ponto num espaço

p-dimensional. É sempre possível encontrar uma nova representação S(n×k) para esses pontos

num espaço k-dimensional (k < p) fazendo uma transformação Rp → Rk a cada ponto xi,

processo conhecido como projeção dimensional. Quando S é obtido mediante a transformação

linear S = XA, onde A ∈ Rp×k, diz-se que S é uma projeção dimensional linear de X,

onde A é chamada de matriz de projeção e as colunas de A representam as bases do espaço de

projeção (Cook et al., 2008).

Um objetivo importante ao projetar os dados é encontrar projeções que facilitem encontrar

aspectos relevantes dos dados. Por exemplo, na Figura 3.1 é mostrado um objeto e dois planos

de projeção H1, H2. É evidente que H2 apresenta a melhor projeção do objeto que facilita a
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sua identificação.

Figura 3.1: Projeção de um objeto sobre dois planos. A projeção no plano H2 apresenta a
informação mais relevante do objeto para facilitar sua identificação

Geralmente, na busca projeções lineares, é imposta a restrição de ortonormalidade nas

bases de projeção, assim AT ·A = Ik. Esta restrição é feita para garantir que as dimensões

do espaço de projeção ofereçam informações distintas e complementares do banco de dados

(Anton e Busby., 2006).

3.2 Projection Pursuit (PP)

O conceito de PP foi formalmente introduzido no trabalho de Friedman e Tukey (1974),

embora as idéias seminais foram originalmente propostas por Kruskal (1969). PP é uma téc-

nica estatística que nasce pela necessidade de automatizar o processo de busca de projeções,

inicialmente de uma ou duas dimensões, que era anteriormente realizado de forma manual (Fri-

edman e Tukey, 1974). Dado que a idéia inicial de PP foi na análise exploratória visual tem-

se que muitas vezes esta técnica é chamada de Exploratory Projection Pursuit (EPP) (Posse,

1995b; Crawford, 1991; Friedman, 1987). Nas aplicações iniciais, PP foi usado no processo

de descoberta do conhecimento como uma ferramenta para buscar e propor projeções relevan-

tes dos dados, onde estruturas 1 “interessantes” eram evidenciadas. A análise e interpretação

das projeções era deixada para os usuários, reconhecendo as elevadas capacidades humanas

em descobrir padrões em baixas dimensões (Dayal, 2011). A medição da relevância de uma

projeção era realizada com uma função de pontuação, chamada de função índice.

Formalmente, PP busca uma projeção linear S = XA num espaço de projeção k-dimensional

(k < p), sendo A(p×k) = [L1,L2, . . . ,Lk] a matriz de projeção. As bases do espaço de pro-

1Uma estrutura pode ter vários significados e em geral não é definida a não ser que se conheça exatamente o
que se esteja procurando. Geralmente uma estrutura só é reconhecida quando é encontrada. Podendo-se encaixar
em diversos contextos, como por exemplo: tendências, agrupamentos, padrões, outliers, buracos, etc.
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jeção são as colunas Li de A e são restringidas a ser ortonormais. Vamos considerar também

uma função índice I que mede o “interessante” da projeção XA. O problema de PP pode

ser definido então como um problema de otimização restrito (Equação 3.1), onde se procura a

matriz A que maximize I sujeito à restrição de ortonormalidade (Rodriguez-Martinez et al.,

2010; Nason, 1995).

A∗ = arg max
A
{I(XA)}

sujeito a ATA = I. (3.1)

A seleção do índice de projeção é um fator relevante em PP. Grande parte das pesquisas

a esse respeito centraram-se na construção de índices robustos e de utilidade geral embora

sua efetividade seja comumente dependente do problema e as características dos conjuntos de

dados (Rodriguez-Martinez et al., 2010; Jee, 2009).

3.3 Índices de projeção

Grande parte da literatura de PP têm-se concentrado no desenvolvimento de índices para

diversos tipos de análise e características dos dados. Por exemplo, é possível encontrar índi-

ces para análise de agrupamentos (Perisic e Posse, 2005; Pena e Prieto, 2001; Posse, 1995a,b;

Cook et al., 1993; Jones e Sibson, 1987; Friedman e Tukey, 1974), classificação de dados (Gro-

chowski e Duch, 2008; Lee e Cook, 2010; Lee et al., 2005; Jimenez e Landgrebe, 1999), análise

de regressão (Friedman e Stuetzle, 1981; Hall, 1989) e estimativa de funções de densidade de

probabilidade (Aladjem, 2005) .

A seguir são descritos brevemente os principais índices da literatura tanto para análise não

supervisionada (Subseção 3.3.1) quanto para a análise supervisionada (Subseção 3.3.2). A

maioria dos índices são descritos para espaços de projeção alvo de uma dimensão (1D), razão

pela qual usa-se a notação L1 em lugar de A para indicar que se trata de uma única base de

projeção (p× 1). A razão por descrever os índices em 1D é motivada pela proposta deste texto

em que somente se otimiza índices unidimensionais de cada vez, embora o espaço de projeção

resultante não esteja restrito a esta dimensionalidade, como será descrito no capitulo seguinte.
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3.3.1 Índices para análise não supervisionada

◦ Índice da Entropia: Friedman et al. (1984) apresentaram o índice baseado na entropia

para encontrar as melhores direções de projeção, minimizando a função de densidade

normal f(.). Um problema associado a este índice é seu intenso cálculo computacional,

isto porque precisaria do cálculo de estimadores de densidade e integrais de alta ordem

quando são requeridas projeções em 2D ou 3D (Cook et al., 1993; Friedman, 1987). Para

1D este índice é definido IEntropy = −
∫∞
−∞ f(x). log f(x)dx, onde f(x) representa

uma estimativa da densidade dos dados na direção projetada. Uma forma frequente de

se aproximar a função de densidade f(x) em 1D é mediante a mistura de funções de

kernels gaussianos (Jones e Sibson, 1987) aplicados nos pontos projetados s = XL1.

Assim, o ponto projetado si ∈ s é modelado com a função kernel K(x, si, h) = 1√
2.pi
∗

exp −(x−si)2
2.h2

que esta centrado em si e com uma amplitude controlada por h (parâmetro

de smooth). A Equação 3.2 mostra o índice de entropia calculado com a mistura de

kernels (Jones e Sibson, 1987).

IEntropy = −
∫ ∞
−∞

f(x). log f(x)dx (3.2)

f(x) =
1

n.h

n∑
i=1

K(x, si, h),

É possível estender a Equação 3.2 para duas ou mais dimensões aumentando uma integral

por cada dimensão e definindo a função Kernel na dimensão alvo.

◦ Índice baseado em Momentos: Este índice foi desenvolvido por Jones e Sibson (1987),

tentando aliviar o cálculo das integrais do índice baseado na entropia. Computacional-

mente é mais rápido porque está baseado no cálculo de momentos de terceira e quarta

ordem. Para 1D este índice é dado na Equação 3.3.

IM =
1

12

(
κ2

3 +
1

4
κ2

4

)
, (3.3)

onde κ3 = µ3 e κ4 = µ4 − 3 são os cumulantes de terceiro e quarto momento. µ3 e µ4

são os respectivos momentos calculados nos dados projetados s = XL1.

◦ Índice de curtose: Pena e Prieto (2001) propuseram este índice para à identificação de

agrupamentos, usando como direções de projeção aquelas que maximizam ou minimi-

zam o coeficiente de curtose. Os autores mostraram que, sob certas condições, minimizar
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o coeficiente de curtose pode ajudar a encontrar grupos, maximizando a separação entre

eles, enquanto que maximizar o coeficiente de curtose ajudaria a detectar outliers. Este

índice é definido na Equação 3.4 para 1D (Pena e Prieto, 2001).

ICurtose =
(n− 1)2

∑n
i=1(si − s)4

n

(∑n
i=1(si − s)2

)2 , (3.4)

onde s = XL1 e s a média de s.

◦ Índice Qui-Quadrado: Este índice foi descrito para projeções em duas dimensões e

tentam favorecer projeções que se afastem da distribuição normal, que sejam insensíveis

a rotações dos dados e que também sejam robustas à presença de outliers. Para calcular

o índice, Posse (1995a,b) propôs dividir um plano de projeção (α, β) (definido pelos

vetores bases ortonormais α e β) em 48 regiões Bk distribuídas em anéis com uma

largura angular de 45 graus e um raio R = 2 log 6
1
2 (Figura3.2). Teoricamente, se a

projeção dos dados no plano de projeção é normal então é esperado que cada uma das

48 regiões, apresente uma mesma densidade dos dados. Baseado nessa propriedade, o

índice Qui-Quadrado é calculado como a integração das diferenças em cada região em

relação ao esperado com uma distribuição normal. A Equação 3.5 é uma aproximação

eficiente dessa integração (Posse, 1995a).

IX2(α, β) =
1

9

8∑
j=0

48∑
k=1

1

ck

[
1

n

n∑
i=1

IBk

(
xTi α(ηj), x

T
i β(ηj)

)
− ck

]2

, (3.5)

onde n é o número de amostras; k itera sobre as regiões; ck é a probabilidade medida

sobre a k-ésima região usando a probabilidade bivariada φ2, IBk
é o identificador de

região Bk, ηj = (πj̇)/36, j = 0, ..., 8 é o ângulo pelo qual os dados são rotacionados no

plano de projeção e (α(ηj), β(ηj)) = (α cos(ηj)− β sin(ηj), α sin(ηj) + β cos(ηj)).
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Figura 3.2: Divisão do plano de projeção para a derivação do índice de projeção Qui-quadrado.
Esta divisão é realizada a fim de gerar regiões de densidade equivalentes dos dados para o caso
de distribuições gaussianas. Assim o índice integra as diferenças da densidade observada dos
dados em cada região em relação à esperada no caso gaussiano. Figura adaptada de Posse
(1995a).

◦ Índices Holes, Massa Central e PCA: Estes índices, formalizados por Cook et al.

(1993), são caracterizados por sua simplicidade de implementação e rapidez de cál-

culo.Os índices Holes e Massa Central são derivados da função de densidade normal

Cook et al. (1993). A diferença entre eles é que o primeiro é sensível a projeções com

poucos pontos no centro e o segundo é mais sensível a projeções com bastantes pontos

no centro (Cook e Swayne, 2007). O índice Holes (Equação 3.6) consegue retornar re-

sultados semelhantes ou as vezes melhores do que o índice de entropia (Webb-Robertson

et al., 2005) sem necessitar calcular ou aproximar as custosas integrais do índice de en-

tropia. O índice de Massa Central é definido na Equação 3.7. O índice PCA pode ser

considerado uma extensão do índice Massa Central, na qual o aspecto de interesse é a va-

riância total dos dados projetados, sendo assim, este índice busca a contribuição de cada

projeção sobre a variância total dos dados, favorecendo projeções com mais dispersão.

Este índice é definido na Equação 3.8 para projeções em uma dimensão.

IHoles =
1− 1

n

∑n
i=1 e

− 1
2
si

2

1− e−
p
2

(3.6)

IMC = 1−
1− 1

n

∑n
i=1 e

− 1
2
si

2

1− e−
p
2

(3.7)
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IPCA =
1

n

n∑
i=1

si
2, (3.8)

onde si é um ponto pertencente ao conjunto de dados projetados s = XL1.

◦ Índice Lp (PI_Lp): Este índice não foi descrito como tal, senão como critério de otimi-

zação do método de redução Locality Preserving Projections (LPP) (He et al., 2005) para

reconhecimento de faces. A ideia deste índice é favorecer as projeções que conservam a

vizinhança dos dados. A Equação 3.9 mostra uma adaptação deste critério (o recíproco)

para ser usado como índice no presente trabalho, já que o critério original foi definido

para minimização.

ILp = 1/(LT1 XLL1), (3.9)

onde L é a matriz Laplaciana do grafo de vizinhança (grafo não orientado resultante de

conectar os K vizinhos mais próximos de cada amostra).

3.3.2 Índices para análise supervisionada

◦ Índice Bhattacharya (PI_Bhattacharyya): Este índice está baseado na distância Bhat-

tacharya entre classes e em estatísticas de primeira e segunda ordem. O índice Bhatta-

charya é definido na equação 3.10 para espaços de projeção de uma dimensão e múltiplas

classes (Jimenez e Landgrebe, 1999).

IBhatt = mini,j∈C

{
1

4

(µi − µj)2

σi + σj
+

1

2
log

(
σi + σj
2
√
σiσj

)}
, (3.10)

onde µi e σi denotam respectivamente a média e a variância da projeção das amostras

XL1 pertencentes à classe i.

◦ Índice LDA (PI_lda): O índice LDA é derivado do clássico método Linear Discriminant

Analysis (Jee, 2009; Lee et al., 2005) e favorece projeções lineares com a maior separa-

ção entre classes (no sentido dos mínimos quadrados) e a menor dispersão intra-classe

(classes compactas). A Equação 3.11 mostra a formulação para o cálculo do índice LDA

(Jee, 2009).

Ilda = 1−
∣∣LT1 WL1

∣∣∣∣LT1 (W + B)L1

∣∣ , (3.11)

onde B é a matriz distância entre classes e W é a matriz de dispersão intra-classes.
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◦ Índice QPC (PI_qpc): O índice Quality of Projected clusters (QPC), descrito recen-

temente por Grochowski e Duch (2011), visa favorecer projeções que representem as

classes como grupos compactos e bem separados um dos outros, para assim facilitar a

tarefa de classificação. O índice QPC para 1D é definido na Equação 3.12. Note-se que o

valor do índice aumenta quando duas amostras da mesma classe são projetadas em loca-

lizações próximas, caso contrário o índice é penalizado. O valor da penalização depende

da distância entre os pontos projetados.

IQPC =

n∑
i=1

n∑
j=1

αi,jG((xi − xj)L1), (3.12)

onde αi,j > 0 se as amostras xi e xj pertencem à mesma classe (ci = cj), caso contrário

αi,j < 0; a função G(.) deveria ser tal que seu máximo valor seja na origem. Neste tra-

balho usa-se a função Gaussiana para este propósito, tal como sugerido por seus autores.

◦ Índice NCA (PI_nca): Este índice não foi proposto como tal, e sim como função ob-

jetivo do método Neighborhood Components Analysis (NCA) (Goldberger et al., 2005).

NCA foi usado com sucesso em diversas aplicações (por exemplo, (Yang et al., 2012;

Nguyen e Bai, 2010; Khandelwal et al., 2009)), razão pela qual foi considerado no pre-

sente trabalho. O critério (Equação 3.13) é derivado de um esquema KNN estocástico,

onde a atribuição de vizinhos é proporcional ao número esperado de pontos corretamente

classificados com esse esquema de classificação:

INCA =

n∑
i

∑
j∈Ωi

pij , (3.13)

onde Ωi denota o conjunto de amostras na mesma classe i dado por Ωi = {xj |cj = ci};

pii = 0 e pij =
exp(−‖xiL1−xjL1‖2)∑
k 6=i exp(−‖xiL1−xkL1‖2)

é a probabilidade da amostra xi escolher a

amostra xj como seu vizinho e herdar seu rótulo de classe.

◦ Índice LpS (PI_LpS): Este índice é proposto neste trabalho como uma extensão do ín-

dice não-supervisionado PI_Lp (Equação 3.9) para propósitos de classificação. A única

diferença em relação ao índice de PI_Lp é que PI_LpS escolhe os k-vizinhos mais pró-

ximos para cada amostra xi entre as amostras do conjunto {xj ∈ X|cj = ci}, isto

é, o conjunto de amostras que possuem a mesma etiqueta de classe que xi. Com isto,

pretende-se preservar a informação de vizinhança local relativa à classe de cada amostra.
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As Tabelas 3.1 e 3.2 sumarizam brevemente os índices de projeção apresentados neste

capitulo.

Tabela 3.1: Índices para análise não supervisionada

Índice Referência Equação
Entropia Friedman et al. (1984) IEntropy = −

∫∞
−∞ f(x). log f(x)dx

Momentos Jones e Sibson (1987) IM = 1
12

(
κ2

3 + 1
4κ

2
4

)
Curtose Pena e Prieto (2001) ICurtose =

(n−1)2
∑n

i=1(si−s)4

n

(∑n
i=1(si−s)2

)2

Qui-Quadrado Posse (1995a,b) IX2 = 1
9

∑8
j=0

∑48
k=1

1
ck

[
1
n

∑n
i=1 IBk

(
xTi (α, β)

)
− ck

]2

Holes Cook et al. (1993) IHoles =
1− 1

n

∑n
i=1 e

− 1
2 si

2

1−e−
p
2

Massa Central Cook et al. (1993) IMC = 1− 1− 1
n

∑n
i=1 e

− 1
2 si

2

1−e−
p
2

PCA Cook et al. (1993) IPCA = 1
n

∑n
i=1 si

2

Lp (He et al., 2005) ILp = 1/(LT1 XLL1)

Tabela 3.2: Índices para análise supervisionada

Índice Referência Equação

Bhattacharya (Jimenez e Landgrebe, 1999) IBhatt = mini,j∈C

{
1
4

(µi−µj)2

σi+σj
+ 1

2 log

(
σi+σj

2
√
σiσj

)}
LDA (Jee, 2009; Lee et al., 2005) Ilda = 1− |LT

1 WL1|
|LT

1 (W+B)L1|
QPC Grochowski e Duch (2011) IQPC =

∑n
i=1

∑n
j=1 αi,jG((xi − xj)L1)

NCA (Goldberger et al., 2005) INCA =
∑n

i

∑
j∈Ωi

pij
LpS (He et al., 2005) ILp = 1/(LT1 XLL1)

3.4 Otimização em Projection Pursuit

A otimização em PP é o processo pelo qual tenta-se encontrar uma solução A∗ ao problema

colocado na Equação 3.1, isto é, o conjunto de bases que definem o espaço onde a projeção

linear dos dados maximiza a função índice. As primeiras abordagens propostas para tratar

esse problema foram inspiradas nas técnicas de otimização baseadas em gradiente e Newton-

Raphson (Nason, 1995, 1992; Jones e Sibson, 1987; Friedman, 1987; Friedman e Tukey, 1974).

No entanto, esses métodos mostraram uma alta propensão a cair em ótimos locais de pouca re-

levância, dada a natureza acidentada (muitos ótimos locais) do espaço de otimização induzida

pelas não linearidades da maioria de índices de projeção (Posse, 1995a). Outra limitação en-

contrada nas primeiras abordagens de otimização de PP era a dificuldade computacional em
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buscar projeções em espaços maiores a três dimensões. A quantidade de cálculos dos índices

de projeção nesses espaços tornavam o processo de otimização impraticável nesses casos (Guo

et al., 2001), sendo que a maioria de aplicações iniciais de PP eram no contexto de análise

exploratória visual.

Devido à frequente ineficácia dos métodos baseados em gradiente em encontrar projeções

ótimas, alguns pesquisadores concentraram-se em desenvolver métodos de otimização mais

globais para PP. Por exemplo, Posse (1995b) descreveu um método de otimização para en-

contrar planos de projeção sem precisar de derivadas, colocando uma forte ênfase na busca

de um ‘bom’ ponto inicial (com random search), o qual é refinado sucessivamente, reduzindo

cada vez mais a área de busca. Guo et al. (2000) propuseram a aplicação de um AG canô-

nico para otimizar índices unidimensionais de forma sequencial. Webb-Robertson et al. (2005)

propuseram o algoritmo Random Scan Sampling Algorithm (RSSA), o qual evolui uma solu-

ção baseado em simulação de Monte-Carlo, iterando entre um passo preditivo (onde a solução

é perturbada com valores aleatórios pequenos) e um passo de amostragem (a modificação é

aceita baseada na distribuição de Boltzmann-Gibbs). Os autores mostraram as vantagens de

RSSA numa aplicação com dados hiperespectrais. Lee et al. (2005) apresentaram uma aborda-

gem de otimização baseada na técnica de Simulated Annealing (SA) que, ao igual que RSSA,

trabalha iterativamente sobre uma única solução inicializada aleatoriamente. A cada iteração,

SA escolhe uma solução candidata da vizinhança atual, a qual será aceita com base no potencial

aumento do valor do índice. Recentemente, Berro et al. (2010) aplicaram PSO na maximização

de índices unidimensionais. De forma similar aos AGs, PSO evolui paralelamente uma popu-

lação de soluções. No entanto, a evolução em PSO é baseada no comportamento dinâmico das

soluções ao invés de operadores genéticos como nos AGs.

Em relação à dificuldade em buscar projeções em espaços maiores a três dimensões, um dos

trabalhos mais relevantes que aborda este problema veio de Guo et al. (2000). Nesse trabalho

foi descrito o Sequential Projection Pursuit (SPP), uma metodologia que torna um problema de

otimização de k bases de projeção em k problemas de otimização de uma base. Com a proposta

de SPP foram abertas novas possibilidades de aplicação de PP, além de tarefas exploratórias

visuais. Por exemplo, SPP tem sido aplicado em seleção de atributos (Guo et al., 2001), análise

de agrupamentos (Webb-Robertson et al., 2005) e aprendizado de máquina supervisionado

Rodriguez-Martinez et al. (2010). Dada a capacidade de SPP em facilitar a busca de projeções

em espaços de dimensão arbitrária, este foi adotado como a metodologia base do presente
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trabalho, sobre a qual se elaboraram novas estratégias de busca de projeções para dados de

elevada dimensionalidade. A Seção 3.5 descreve em detalhe a metodologia de SPP.

3.5 Sequential Projection Pursuit (SPP)

Em SPP as bases do espaço de projeção (também chamadas de fatores de projeção) são

obtidas uma após a outra e em ordem decrescente de importância (definida pelo índice). A

cada iteração obtém-se uma base de projeção mediante a otimização de uma função índice

(definida em 1D). Guo et al. (2000) descreveram um AG para tal propósito, o qual representa as

bases de projeção (soluções no AG) como sendo vetores de cadeias binárias nos quais se aplica

operadores canônicos de cruzamento e mutação binária. A primeira base de projeção, L1 ∈ Rp

é obtida otimizando o índice unidimensional da projeção dos dados originais, isto é, I(XL1). A

segunda base L2 é sujeita à restrição de ortonormalidade em relação à primeira base encontrada

(restrição da Equação 3.1). Para garantir isso, SPP retira de X toda a informação relativa à

primeira projeção (obtém uma matriz residual) da seguinte maneira: X = X − (X · L1)LT1

(processo conhecido como remoção da estrutura). A base L2 é então encontrada otimizando

a projeção dos dados residuais I(X · L2). Da mesma forma, são obtidas as subsequentes

bases, L3,L4, . . ., até atingir o número estipulado de bases k. Resumindo, cada base resulta

da otimização do índice com dados residuais (nos quais se retirou as estruturas previamente

encontradas), garantindo assim que cada base capture um aspecto distinto e complementar dos

dados (em relação ao índice usado) e em forma decrescente de importância (já que as primeiras

bases têm mais informação disponível a capturar do que as últimas). O Algoritmo 1 apresenta

o pseudocódigo da metodologia SPP, a qual requer como entrada a matriz de dados originais

X, o número de bases a encontrar k, o tamanho da população r para o AG e a função índice.

Considerações Finais

Nesse capítulo foi apresentado uma revisão da técnica de PP, alguns índices de projeção

importantes, métodos de otimização, e uma descrição do algoritmo SPP para encontrar proje-

ções maiores a três dimensões. Foi visto que PP é uma metodologia de grande flexibilidade,

conseguindo-se adaptar a diversos requerimentos de análise, mediante a escolha adequada do

índice de projeção, desse modo técnicas como: PCA, LDA ou ICA podem ser instanciadas no

marco de PP com a simples mudança da função índice. No entanto, diversas considerações
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Algoritmo 1: SPP
Require: Xn×p matriz de dados

r número de bases de projeção (Fatores)
k tamanho da população inicial
I função índice

Ensure: A = [L1,L2, . . . ,Lr] matriz de bases ortonormais (p× r).
1: for i = 1 : r do
2: for j = 1 : k do
3: Gerar um vetor de projeção aleatório

w(j) = rand(p, 1)
4: Estimar t, projetando X sobre w(j)

t = Xw(j)
5: Normalizar t

t = t/
√
tT t

6: Calcular o índice de projeção e armazenar o vetor de projeção w(j)
e seus respetivos valores (val(j)) atribuídos pela função índice I
[w(j), val(j)] = I(X, t)

7: end for
8: Gerar uma população inicial

InitPop = [w,val]
9: Usar um AG procurando algum vetor em InitPop que maximize a função índice I

[w,val] = AG(X, InitPop, I)
w(i) = max[w,val]

10: Calcular a base Li normalizando o vetor w(i)
Li = w(i)/

√
w(i)Tw(i)

11: Projetar X sobre Li

s(i) = XLi

12: Calcular a matriz residual (Remoção da estrutura)
X = X− s(i)LT

i

13: end for

devem ser tomadas em consideração ao se trabalhar com PP, as quais são sumarizadas a seguir:

◦ Escolha do índice de projeção. Uma grande parte das pesquisas sobre PP centram-se

na construção de um índice que seja robusto e globalmente útil. No entanto, algumas

evidências indicam que a efetividade dos índices depende frequentemente da aplicação e

das caraterísticas do banco de dados (Jee, 2009), razão pela qual a escolha dos mesmos

deve ser guiada por experimentação em cada caso.

◦ Otimização. A otimização em PP é um processo difícil de ser realizada, especialmente

quando a dimensão original é elevada. Técnicas tradicionais baseadas em gradiente são

na grande maioria não aplicáveis dada sua alta propensão a cair em ótimos locais irrele-

vantes. Otimizadores mais avançadas baseadas em AGs (Tu et al., 2003; Liu e Wechsler,

2000; Guo et al., 2000), PSO (Berro et al., 2010) e SA (Webb-Robertson et al., 2005;

Lee et al., 2005) têm reportado melhorar a profundidade de busca e a eficiência compu-

tacional, embora a busca por melhores otimizadores é um tema de constante pesquisa.

28



Capítulo 4

Redução de dimensão com

Projection Pursuit

Neste capítulo, descrevem-se as abordagens propostas para reduzir a dimensão de dados

alto-dimensionais usando PP. Na Seção 4.1, descreve-se o método SPPM, uma nova versão

SPP que melhora vários aspectos da versão original tentando aprimorar a sua eficiência. Em

seguida, na Seção 4.2, é descrita a primeira estratégia de redução dimensional proposta para

dados de muito alta dimensão, o Block-SPPM. Finalmente, na Seção 4.3, é descrita a segunda

estratégia proposta para redução dimensional, a qual foi denominada de W-SPPM.

4.1 SPPM

Como indicado no Capítulo 3, o surgimento da metodologia SPP (Guo et al., 2000) tem

facilitado a expansão da prática corrente de PP para outras aplicações, além da análise explora-

tória visual. No entanto, na proposta original de SPP é possível encontrar algumas limitações.

A primeira limitação, apontada por Webb-Robertson et al. (2005), tem a ver com a ineficiên-

cia computacional do AG usado para otimizar os índices de projeção. Webb-Robertson et al.

(2005) propuseram um novo otimizador para esse propósito, o RSSA, o qual mostrou melhorar

os tempos computacionais do AG original de SPP, embora gerando projeções de qualidades

similares.

A segunda limitação reside na forma como se evita encontrar bases de projeção similares

no processo de construção do espaço de projeção. SPP usa para este fim um procedimento cha-
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mado de remoção de estrutura, proposto originalmente por Friedman (1987), o qual calcula

a matriz de dados residuais para a seguinte otimização realizando uma ‘gaussianização’ dos

dados na direção encontrada, com o objetivo de que tal direção não seja favorecida novamente

pela função de índice nas seguintes buscas de bases. Apesar de Friedman (1987) afirmar que tal

procedimento afeta marginalmente a informação dos dados em outras direções, Posse (1995a)

encontrou que usar tal procedimento de forma repetitiva (como é o caso de SPP) pode implicar

em grandes distorções dos dados. Assim, após sucessivas aplicações do procedimento de remo-

ção de estrutura é possível observar que os ótimos encontrados nos dados residuais resultantes

não estejam mais relacionados com ótimos nos dados originais (e, portanto não representem

mais projeções de interesse).

Nesta seção é descrita uma versão melhorada de SPP, chamada de SPPM (Figura 4.1), para

abordar os problemas mencionados. Apesar de Webb-Robertson et al. (2005) ter apontado que

o AG original de SPP não era eficiente, o autor considera que a otimização com AGs pode ainda

ser bem sucedida se os operadores genéticos fossem adequadamente selecionados. Esta foi

uma das considerações assumidas neste trabalho para gerar um melhor otimizador para SPPM

baseado em AGs. Certamente, os AGs têm mostrado em numerosas ocasiões seu potencial para

lidar com situações em que o espaço de busca é amplo e complexo (Pham e Karaboga, 2012).

No entanto, tal potencial não tem sido bem explorado na otimização de SPP, sendo que para

seu otimizador original foi realizada uma escolha arbitrária dos seus operadores genéticos.

A otimização com AGs pode trazer várias vantagens, tais como: i) capacidade de explorar

em espaços de alta dimensão em forma paralela e multidireccional, dando oportunidade de

encontrar soluções mais globais (Goldberg, 1989); ii) não há necessidade da função objetivo ser

contínua ou diferenciável (propriedade necessária para os algoritmos de otimização baseados

em gradiente) (Tu et al., 2003); iii) em qualquer momento uma solução pode ser captada,

a qual melhora (idealmente) com o tempo (Duda et al., 2001); e iv) é possível controlar a

diversidade da população, o qual pode ser de utilidade em aplicações de análise exploratória

em que muitas soluções alternativas são necessárias para inspeção. Dadas essas vantagens, o

otimizador apresentado aqui para SPPM (chamado de PPGA, Seção 4.1.1), resulta de avaliar o

potencial de diversos operadores de cruzamento com o intuito de melhorar a sua capacidade de

tornar a busca de bases de projeção mais profunda e menos demorada.

Em relação ao problema de como evitar as direções de projeção previamente encontradas,

SPPM aproveita os desenvolvimentos realizados em (Zhang e Chan, 2006; Rodriguez-Martinez
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et al., 2010). Em (Zhang e Chan, 2006) foi descrito (no contexto de ICA) um procedimento

chamado de deflation que, ao invés de realizar alterações nos dados para desfavorecer as proje-

ções prévias, propõe realizar a busca da seguinte projeção no espaço complemento ortogonal1

das bases de projeção encontradas até o momento. Em (Rodriguez-Martinez et al., 2010) foi

melhorado o processo deflation anterior (baseado originalmente no processo Gram-Schmidt) a

fim de balancear o compromisso rapidez computacional/memória em favor do primeiro.

i==k?

Projetar os dados 

S
 = X.A

SPPM

A
pxk

 

PPGA

Buscar a melhor Li 

que maximize I(Zi
Li)

1iq 

Inflation

Obter a matrix de projeção de bases de 

projeção A=[a1,...,ak], com ai recuperada de Li 

e estabelecer {Q2,...,Qi}
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Figura 4.1: Esquema do algoritmo Sequential Projection Pursuit Modified (SPPM). Nesse
esquema pode ser observado que SPPM incorpora os seguintes processos: i) busca de bases de
projeção baseado no algoritmo PPGA; ii) processo deflation; iii) processo inflation. O resultado
de SPPM é a matriz de projeção A.

A Figura 4.1 mostra a arquitetura adotada para SPPM. Esta recebe como entrada um banco

de dados X(n×p) e, no caso supervisionado, os correspondentes rótulos de classe. É necessário

também especificar a função de índice (I) a otimizar e o número de bases (k) que se pretende

obter (dimensão do espaço de projeção). Similar ao SPP, SPPM obtém sequencialmente as

bases do espaço de projeção. Na iteração i, a base Li de A é procurada. Tal busca é executada

pelo otimizador PPGA (descrito abaixo), o qual usa como dados de entrada os dados residuais

1O complemento ortogonal de um vector x ∈ Rn é o espaço de vetores y, os quais são todos ortogonais a x.
Portanto, tal espaço pode ser expandido por n − 1 vectores base. Ou seja, o espaço ortogonal de um vector x
n-dimensional é sempre de dimensão n− 1.
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atuais Zi (de dimensão n × p − i + 1). Para a busca da primeira base Li, usa-se os dados

originais X como dados residuais. Uma vez a base Li é devolvida por PPGA, inicia-se o

processo de Deflation (Algoritmo 2), o qual calcula um conjunto de bases Q(p−i+1)×(p−i)
i que

definem o complemento ortogonal da base encontrada Li. Os dados atuais são então projetados

sobre o complemento ortogonal definido pelas bases Qi, obtendo-se a nova matriz de dados

residuais Zi+1 = ZiQi que será usada na seguinte iteração. Note que a dimensão dos dados

residuais diminui em uma unidade à cada iteração. A matriz de bases Qi é também armazenada

para realizar o procedimento de inflation ao final do processo de busca. O ciclo é repetido até

encontrar todas as k bases. Quando isso acontece, o procedimento de inflation (Algoritmo 3)

é executado, o qual coloca todas as bases encontradas Li (i >= 2) no sistema de coordenadas

do espaço original dos dados, para assim formar a matriz de projeção final A. Basicamente,

colocar uma base Li no espaço original (processo conhecido como “inflar a base") consiste em

uma cadeia de multiplicações desse vector e todos os Qj prévios (todo j < i). SPPM retorna

a matriz A formada por todas as bases infladas, a qual pode ser usada para mapear qualquer

dado x ∈ Rp em uma representação de dimensão reduzida s ∈ Rk, assim s = xA.

Algoritmo 2: Deflation

Require: Lp×1 vetor de projeção
Ensure: Qp×(p−1) matriz de bases complemento ortonormal

1: Retornar o valor da posição do vetor L que seja diferente de zero (o pivô)
q = {i/max(abs(L))}

2: Criar uma matriz de zeros
T = zeros(p, p− 1)

3: Criar um vetor de posições Pos
Pos = [1 : p]

4: Remover do vetor Pos o valor do pivô
Pos(q) = φ

5: Criar os vetores base ortogonais a L
6: for i = 1 : p− 1 do
7: Colocar 1 no primeiro elemento diferente do pivô

T(Pos(i), i) = 1
8: Dividir o elemento entre o valor do pivô

T(q, i) = −L(Pos(i))/L(q)
9: end for

10: Calcular as bases de complemento ortonormal a T
Q = ⊥T

O uso do esquema de deflation-inflation tem a vantagem de ser mais rápido que o proce-

dimento de Gram-Schmidt descrito por Zhang e Chan (2006), conseguindo reduzir o cálculo

computacional e garantindo a ortogonalidade das bases. A desvantagem é a necessidade de

armazenar todos os Qi, para que a matriz de projeção A∗ possa ser construída (Rodriguez-

Martinez et al., 2010). No entanto, tal desvantagem não é de importância com os recursos
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computacionais atuais.

Algoritmo 3: Inflation
Require: bases = {L1, · · · ,Lk}

p = num_dimensoes
matrizes_orthonormais = {Q1, · · · ,Qk}

Ensure: A.
1: k = num_bases
2: Criar uma matriz de zeros

A = zeros(p, k)
3: Colocar L1 na primeira coluna

A(:, 1) = L1

4: Criar uma matriz temporal para realizar o produto
Qprod = Q1

5: Recuperar os tamanhos reais de cada matriz Qi

6: for i = 2 : k do
7: A(:, i) = Qprod · Li

8: if i < k then
9: Qprod = Qprod ·Qi

10: end if
11: end for

4.1.1 Projection Pusuit Genetic Algorithm (PPGA)

PPGA é o otimizador implementado para buscar as bases em SPPM. A estrutura de PPGA

corresponde a uma estrutura clássica de um AG (Wright, 1991), o qual começa gerando de

forma aleatória uma população de indivíduos (bases de projeção) para depois, mediante uma

função de aptidão (índice de projeção), atribuir um valor de aptidão a cada indivíduo gerado

nessa população. Um processo iterativo é realizado em seguida, onde a cada iteração (geração)

é criada uma nova população de indivíduos para a próxima geração. PPGA finaliza quando um

critério de convergência é satisfeito, devolvendo o melhor individuo L∗ encontrado e seu valor

de aptidão (Ival∗) resultante da avaliação do índice com a projeção dos dados nessa direção.

A diferença de PPGA em relação ao AG original de SPP é que a escolha do seu operador de

cruzamento foi realizada com base em um estudo de desempenho de vários operadores (alguns

existentes na literatura e outros propostos para este trabalho), estudo que é apresentado no

Capítulo 5 do presente texto.

Sabe-se que a seleção do operador de cruzamento é de importância fundamental para o bom

desempenho de um AG, já que ele é o principal mecanismo de busca, responsável pelo rápido

intercâmbio de informação entre soluções para criar melhores soluções (Srinivas e Patnaik,

1994). Na maioria dos trabalhos relativos a PP que descreveram otimizadores baseados em AGs

escolheram operadores canônicos para realizar o cruzamento, tais como cruzamento aritmético
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(Chiang et al., 2001) ou cruzamento binário (Tu et al., 2003; Qiang et al., 2002; Guo et al.,

2001, 2000). No entanto, é difícil encontrar na literatura operadores específicos para PP ou

estudos comparativos relatando a adequação de operadores na busca de bases de projeção, o

qual pode ter desencorajado o uso de AGs para esse problema (Webb-Robertson et al., 2005).

A seguir são descritos oito operadores de cruzamento que podem ser usados em PPGA,

três comumente utilizados na literatura: cruzamento aritmético e cruzamento de um-ponto e

multiponto; e cinco novos operadores propostos para este trabalho: uma extensão do cruza-

mento aritmético simples, dois cruzamentos hiper-cônicos e dois cruzamentos guiados pela

aptidão. Uma avaliação experimental destes operadores é apresentada no Capitulo 5 e também

foi publicada em (Espezua et al., 2013, 2012).

Os operadores binários (de um-ponto e multiponto) foram adaptados para valores reais,

considerando cada coordenada como uma unidade de informação a ser transferida (gene). To-

dos os operadores requerem dois indivíduos pais como entrada e retornam dois indivíduos

filhos como saída. Os pais são denotados como a1 = [a11, . . . , a1p]
T e a2 = [a21, . . . , a2p]

T

e os filhos como b1 = [b11, . . . , b1p]
T e b2 = [b21, . . . , b2p]

T . A função Normalize(x) =

x/
√
xT · x é usada para produzir um vetor de comprimento unitário na direção de x. Esta

operação é realizada em todos os operadores de cruzamento, a fim de garantir a normalidade

das bases de projeção. Dessa forma, as projeções dos dados não são escaladas pelos vetores

de projeção e a única informação que determina o valor do índice é a direção das bases de

projeção codificadas pelos indivíduos.

1. Operador de cruzamento aritmético interno (CX1). Este operador foi usado no Pro-

jection Pursuit Exploratory Analysis (PPEA) (Chiang et al., 2001). Os filhos produzidos

são os seguintes:

b1 = Normalize(ra1 + (1− r)a2)

b2 = Normalize((1− r)a1 + ra2), (4.1)

onde r é um número aleatório entre −0, 5 e 0, 5, gerado seguindo uma distribuição uni-

forme. Os vetores filhos são gerados no plano dos pais e são localizados simetricamente

em ambos os lados da bissetriz dos pais, os quais limitam a região onde os filhos podem

ser gerados. Na Figura 4.2(a) exemplifica-se a geração dos filhos para este operador.
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Figura 4.2: Exemplo de geração dos indivíduos filhos nos operadores CX1 e CX2. θ é o angulo
formado por qualquer pai (a1 ou a2) e m, a bissetriz dos pais. θb1 e θb2 são os ângulos formados
pelos filhos b1 e b2 em torno da bissetriz. urand[a, b] é um número aleatório no intervalo [a, b],
gerado seguindo uma distribuição uniforme.

2. Operador de cruzamento aritmético interno-externo (CX2). Este operador é pro-

posto neste trabalho como uma extensão do operador CX1. Os filhos são produzidos da

mesma forma como na Equação 4.1. A única diferença entre estes operadores está no

intervalo em que o número aleatório r é gerado, o qual é [−0.5, 0.5]. Assim, os vetores

filhos são produzidos no plano dos pais em ambos os lados da sua bissetriz, mas podem

cair fora da região delimitada pelos pais, formando um ângulo máximo com relação à

bissetriz de até 2θ, sendo θ o ângulo entre qualquer dos pais e a bissetriz. Na Figura

4.2(b) exemplifica-se como podem ser gerados os filhos dentro e fora dos espaço dos

pais.

3. Operador de cruzamento de um-ponto (CX3). Este é um operador comumente usado

nos AGs (Goldberg, 1989) e foi formulado para recombinar sequências de tipo binário

a partir da seleção de um único ponto de corte nas strings dos pais. Neste trabalho é

implementada uma versão do tipo real para este operador (uma ilustração deste procedi-

mento é apresentado na Figura 4.3). Primeiro, um valor r é escolhido aleatoriamente do
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conjunto {1, 2, . . . , p− 1}. Seguidamente, os filhos são criados como segue:

b1 = Normalize([a11, . . . , a1r, a2r+1, . . . , a2p]
T )

b2 = Normalize([a21, . . . , a2r, a1r+1, . . . , a1p]
T ) (4.2)

Pais Filhos 

a1 

a2 

b1 

b2 

Figura 4.3: Exemplo da geração dos filhos no operador CX3. Os filhos são gerados intercam-
biando trechos dos pais definidos pelo ponto de cruzamento (escolhido aleatoriamente).

4. Operador de cruzamento multiponto (CX4). Este operador (Goldberg, 1989) pode ser

visto como uma extensão do operador CX3. Na Figura 4.4 é ilustrado como este operador

cria os filhos. Primeiro, é criada uma máscara binária aleatória do mesmo comprimento

p dos indivíduos, tentando manter a mesma quantidade de 0s e 1s. Seguidamente são

gerados os filhos b1,b2, o filho b1 é gerado copiando a1 e logo substituindo os valores

por aqueles em a2 cujas posições na máscara é 0. O filho b2 é gerado de forma similar

e complementar, isto e, b2 toma os valores de a2 nas posições onde a máscara é 1 e os

valores de a1 nas outras posições.

 1  0  0    1  1    0 

Pais Filhos 

a1 

a2 

b1 

b2 

Máscara 

Figura 4.4: Exemplo da geração dos filhos no CX4. Os filhos são gerados intercambiando
vários segmentos dos pais. Uma máscara aleatória é usada para gerar o intercâmbio.

5. Operador de cruzamento hiper-cônico interno (CX5). Este operador é proposto neste

trabalho para permitir que os filhos possam ser gerados fora do plano dos pais. Os

filhos são gerados na região interior do hiper-cone resultante da rotação dos pais em

torno da sua bissetriz. Na figura 4.5(a), é apresentado este esquema de geração dos

filhos. Primeiro, é calculada a bissetriz como m = Normalize(a1 + a2). Em seguida,

um plano contendo essa bissetriz é escolhido de forma aleatória (plano de cruzamento).
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Para realizar tal escolha, considera-se à bissetriz m como uma das bases geradoras do

plano. A outra base v é um vetor ortogonal a ela. v pode ser construída escolhendo

aleatoriamente um componente não-zero de m, mj , e uma posição l 6= j; com isso, o

vetor ortogonal é composto por: vi = 0 (i 6= j, l), vl = 1, e vj = −ml/mj . Dessa

forma, as bases do plano de cruzamento são Q = [m,v]. Neste plano, a bissetriz está

sobre a abscissa e os pais estão localizados em ângulos θ e −θ. O vetor filho b1Q é

gerado sobre este plano formando um ângulo θr em relação à abcissa, onde θr é escolhida

aleatoriamente no intervalo [0, θ]. O filho b2Q é gerado de forma simétrica ao filho

b1Q. Para recuperar os filhos no espaço original utilizam-se as bases do plano, assim:

bi = Q ·biQ, i = 1, 2. Com este esquema de cruzamento existem até p(p−1) possíveis

planos de cruzamento, todos intersectando-se na bissetriz dos pais.

6. Operador de cruzamento hiper-cônico interno-externo (CX6). Este operador é pro-

posto neste trabalho como uma extensão do operador CX5. De forma semelhante, os

filhos podem ser gerados em um dos p(p− 1) possíveis planos de cruzamento de forma

simétrica à bissetriz dos pais. A diferença em relação a CX5 é que os filhos podem ser

gerados fora do hiper-cone gerado pela rotação dos pais em torno da sua bissetriz. O

procedimento para produzir os filhos é semelhante ao operador CX5, diferindo no inter-

valo onde θr é gerado (entre [0, 2θ]). Consequentemente, os filhos podem nascer num

espaço maior do que o hiper-cone do operador de CX5. Na Figura 4.5(b), apresenta-se o

esquema deste operador de cruzamento como uma extensão do operador CX5.

7. Operador de cruzamento interno guiado pela aptidão (CX7). Este operador foi pro-

posto neste trabalho para guiar a geração dos filhos em torno do pai de maior aptidão

(sob a premissa que nessa região podem ser encontradas soluções melhores). A Figura

4.6(a) ilustra o procedimento de criação. O cruzamento tem lugar no plano dos pais,

de forma similar a CX1 e CX2. No entanto, os filhos não são mais simétricos à bisse-

triz m dos pais. A segunda base (v) do plano de cruzamento é escolhida de tal forma

que o pai com maior aptidão forme um ângulo negativo com relação à primeira base

(bissetriz m). Considere abest o pai com o melhor aptidão e aworst o outro pai. Os

vectores base no plano são Q = [m,v], onde m é a bissetriz e v é calculada usando

Normalize(abest − (aTworst · m)m). Neste plano, os pais estão localizados entre os

ângulos −θ (o melhor pai) e θ (o pior pai). Para gerar um filho bi(i = 1, 2), um ân-

gulo aleatório θbi (gerado seguindo uma distribuição uniforme) é escolhido no intervalo
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Figura 4.5: Exemplo de geração dos filhos nos operadores CX5 e CX6. θ é o angulo formado
por qualquer dos pais (a1 ou a2) e m, a bissetriz dos pais. θb1 e θb2 são os ângulos formados
pelos filhos b1 e b2 entorno da bissetriz. urand[a, b] é um número no intervalo [a, b], gerado
aleatoriamente seguindo uma distribuição uniforme.

[−θ, θ]. Em seguida, esse ângulo é distorcido (a favor de −θ) usando a seguinte função:

θ
(biased)
bi = 2θ((θi + θ)/2θ)β − θ (4.3)

onde β > 1 controla a intensidade da distorção. Em nossos experimentos, são usados

β = (Fitness(abest)/F itness(aworst))
4. Com a Equação 4.3 os ângulos dos filhos

sempre são gerados no intervalo [−θ, θ]. Os filhos bi são gerados calculando o θ(biased)
bi

como foi explicado no CX1.

8. Operador de cruzamento interno-externo guiado pela aptidão (CX8). Este operador

foi proposto neste trabalho como uma extensão de CX7. A única diferença em relação

a este último operador é que CX8 gera o valor de θbi (e por conseguinte θ(biased)
bi ), no

intervalo [−2θ, 2θ]. Assim, os vetores filhos são produzidos no plano dos pais e com

uma tendência a cair mais próximo do melhor pai. Na Figura 4.6(b), é apresentado o

esquema de geração deste operador.
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Figura 4.6: Exemplo de geração dos filhos nos operadores CX7 e CX8 (guiados pela aptidão).
θ é o angulo formado por qualquer dos pais (a1 ou a2) e m é a bissetriz formada pelos pais.
θb1 e θb2 são os ângulos formados pelos filhos b1 e b2 em torno da bissetriz. urand[a, b] é
um número gerado no intervalo [a, b] seguindo uma distribuição uniforme. θ(biased)

bi é o ângulo
formado com o filho bi inclinado a favor do pai com melhor aptidão.

A seleção de indivíduos pais para cruzamento em PPGA é baseado no método de torneio

(Pham e Karaboga, 2012). Com este método, cada pai é selecionado a partir da competição

dos valores de aptidão de ts indivíduos (tamanho do torneio) escolhidos aleatoriamente da

população atual (de tamanho w). Usando este método de seleção, são selecionados w/2 casais

para formar o “Mating Pool” 2 e gerar assim a população filha de w novos indivíduos. Esta

população filha é então juntada com a população atual para assim selecionar os melhores w

indivíduos que formarão a população da seguinte geração. PPGA finaliza quando um número

máximo de gerações é atingido ou a diferença da aptidão média de duas gerações sucessivas

cai dentro de um limiar de precisão.

2“Mating Pool” é entendido no texto como um conjunto de casais de indivíduos selecionados para reprodução.
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4.2 Block-SPPM

Nesta seção é descrita uma metodologia para tornar viável a aplicação de SPPM quando a

dimensão dos dados é muito grande (milhares de atributos), tal como no caso de dados de mi-

croarranjo. Apesar das melhoras implementadas em SPPM, a aplicação direta do mesmo nes-

ses cenários resultaria em um processo extremamente demorado, dada a magnitude do espaço

de otimização e à grande quantidade de parâmetros a otimizar. Por exemplo, se a dimensão

dos dados originais fosse 10000 (ordem de magnitude frequente em dados de microarranjo)

e o espaço de projeção requerido fosse de 10 dimensões, a quantidade de parâmetros a ajus-

tar (elementos da matriz A) estaria próxima a 100 mil. O esquema aqui proposto, chamado

de Block-SPPM, busca aliviar esse problema particionando os atributos em blocos de tamanho

moderado, sob a consideração de que aplicar SPPM em cada bloco e logo arranjar os resultados

para formar o espaço de projeção final é mais computacionalmente acessível do que realizar

uma única otimização no conjunto total de atributos. Adicionalmente, com o esquema pro-

posto seria sensivelmente facilitada a paralelização do processamento, tirando assim proveito

dos recursos computacionais atuais.

A Figura 4.7 mostra o esquema de Block-SPPM. A matriz de dados de entrada X é partida

em m blocos de atributos {Bloco1, Bloco2, . . . , Blocom}, aproximadamente do mesmo tama-

nho. Em cada bloco Blocoi são realizadas duas aplicações de SPPM. A primeira aplicação

realiza uma otimização das bases, procurando as melhores projeções Ai de acordo ao índice

escolhido. Na segunda aplicação, as amostras do bloco são primeiramente permutadas (cada

coluna é permutada de forma independente) a fim de quebrar qualquer estrutura que possa estar

contida no bloco. O resultado desta operação é um bloco randomizado (BlocoRi ), que, apesar

de manter as propriedades estatísticas do bloco original (média e variância), não é esperado

encontrar nenhuma estrutura de interesse. Com isto se pretende obter informação acerca do

nível de ruído do bloco que tem que ser superada para determinar se o bloco original possui

estruturas relevantes e também para determinar a relevância das bases encontradas no bloco,

Ai, na matriz de projeção final A∗. Após fazer as duas aplicações de SPPM no bloco i, é

determinado o peso do mesmo (wi) calculando para isso a razão entre o somatório dos valores

de índice de todas as bases obtidas para o Blocoi e o somatório dos valores de índice de todas

as bases obtidas para o BlocoRi , assim wi =
∑
Ivali∑
IvalRi

. O procedimento anterior é repetido

para todos os blocos, registrando-se em cada um as bases obtidas junto com seus respectivos

pesos. Finalmente, a matriz A∗ é construída empilhando verticalmente todas as matrizes de
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bases obtidas (começando com A1 e finalizando com Am), previamente ponderadas por seus

pesos, tal como ilustrado na Figura 4.7. Com este processo, mantém-se a coerência entre as

linhas de A∗ e os respectivos atributos em X que a matriz A∗ multiplica ao projetar. Tam-

bém, a ortogonalidade das colunas de A∗ é garantida, desde que SPPM garante que cada Ai é

ortogonal (implícito no processo de deflation - inflation). A ponderação das bases dos blocos

com seus respectivos pesos realiza então um ranqueamento implícito da relevância dos blocos,

premiando assim aos blocos que apresentam estruturas de interesse e penalizando aos que não

conseguem evidenciar diferenças em relação ao ruído de fundo. Note-se na Figura 4.7 que o

parâmetro r é usado para intensificar a diferença entre premiação e penalização. No entanto,

na prática foi observado que Block-SPPM é robusto a este parâmetro, pelo que seu valor foi

fixado a 1 na avaliação apresentada no Capitulo 5.
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Figura 4.7: Esquema de Block-SPPM. Os blocos {Bloco1, . . . , Blocom} representam subcon-
juntos mutuamente exclusivos e exaustivos dos atributos de X, aproximadamente do mesmo
tamanho.
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4.3 W-SPPM

Descrevemos aqui outra estratégia, chamada de W-SPPM, que também tenta tornar viável

a aplicação de SPPM para reduzir bancos de dados de alta dimensão e poucas amostras. A

consideração por trás desta estratégia é que a busca do espaço de projeção poderia ser facili-

tada se o banco de dados fosse primeiro transformado em uma representação mais compacta,

na qual SPPM possa encontrar ótimas bases de projeção em tempos computacionais razoáveis.

W-SPPM implementa tal compactação dos dados através de uma transformação por branquea-

mento (também chamada de transformação Whitening) (Asuncion Vicente et al., 2007), a qual

pode reduzir rapidamente a dimensão dos dados na ordem de n (que já é pequeno, por de-

finição). A escolha desta transformação é baseada em algumas evidências que apontam que

branqueamento pode gerar representações adequadas para análise e construção de modelos em

dados de microarranjo (Alter et al., 2000; Wall et al., 2003) e em problemas de reconhecimento

de objetos (Asuncion Vicente et al., 2007).

W-SPPM
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Figura 4.8: Fluxograma de W-SPPM o qual incorpora as etapas de compactação dos dados
e SPPM. Os resultados de W-SPPM são uma matriz de projeção P, a qual pode servir para
mapear novas amostras e uma matriz de projeção S que pode ser usada em processos de clas-
sificação ou visualização.

A Figura 4.8 mostra a estrutura de W-SPPM, a qual segue duas etapas:

Etapa de compactação. Esta etapa é realizada através da transformação por branqueamento.
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O branqueamento é uma transformação que produz atributos não correlacionados e normali-

zados. Os efeitos do branqueamento sobre dados com grande desequilíbrio entre o número

de amostras e a quantidade de atributos foram recentemente estudados por Deng et al. (2012).

Nesse estudo foi encontrado que os pontos de dados transformados por branqueamento formam

um simplex regular (n − 1) − dimensional. Isto significa que qualquer método baseado em

distância falha ao tentar trabalhar sobre os dados branqueados, já que eles são equidistantes

entre sim. Contudo, os autores também apontaram que retirando algumas dimensões irrelevan-

tes (aqueles associados aos menores valores singulares) dos dados transformados, é possível

produzir representações altamente informativas para uma análise posterior. Num estudo rela-

cionado, Asuncion Vicente et al. (2007) encontrou que a parte mais influente no desempenho

do método ICA é a transformação por branqueamento. Vários outros autores apontaram a

viabilidade de branqueamento como uma etapa de pré-processamento em análise de dados de

microarranjo (Biswas et al., 2008; Cunningham, 2007; DiPietroPaolo et al., 2006; Shen et al.,

2006; Alter et al., 2003; Wall et al., 2003; Alter et al., 2000).

A transformação por branqueamento implementada em W-SPPM é realizada por meio da

decomposição de valores singulares (do inglês singular value decomposition (SVD)) da matriz

de dados X centrada (X com a média subtraída), assim:

X = UDVT , (4.4)

onde Un×n é a matriz de auto vetores de XTX, Dn×n é a matriz diagonal dos valores singu-

lares de XTX (ordenados em ordem decrescente); Vp×n é a matriz de auto vetores de XXT.

Assume-se que os menores valores singulares (e auto vetores correspondentes) são resultado

de informações irrelevantes ou ruído e, portanto eles são excluídos, ficando somente para con-

sideração os q primeiros valores singulares e auto vetores associados. No decorrer do texto,

nos referimos a D como o sub-matriz (q×q) esquerda superior da original D, U e V indicarão

as primeiras q colunas e as primeiras q linhas das respectivas matrizes originais.

Os dados branqueados Y correspondem às linhas da matriz reduzida U(n×q), a qual pode

ser expressa em termos dos dados de entrada como: Y = U = XR, onde R(p×q) = VD−1

é a matriz de transformação de branqueamento (também usada para obter a matriz de projeção

final). Nos experimentos do presente trabalho, o valor de q é selecionado tomando o mínimo

de dimensões do espaço branqueado cuja soma cumulada dos respectivos valores singulares

(elevados ao quadrado) seja superior ao 75% da soma total dos quadrados de todos os n−1 va-
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lores singulares. Na experimentação foi observado que a qualidade dos resultados de W-SPPM

é pouco sensível à variação de q quando este corresponde a valores entre 75% a 90% da soma

total dos quadrados dos valores singulares. No entanto, foi preferido um valor baixo, já que o

tempo de otimização da etapa SPPM aumenta consideravelmente com o aumento de q.

Etapa SPPM. Esta etapa é responsável pela busca de projeções sobre os dados branqueados da

etapa anterior. O procedimento SPPM (Seção 4.1) é usado para tal propósito, o qual devolve

uma matriz de projeção A.

Sumarizando, W-SPPM primeiro compacta os dados X com a transformação de branquea-

mento R num espaço de dimensão q (obtendo-se a representação XR) para logo projetar esses

dados compactados com a matriz de projeção A ao espaço alvo final de dimensão k (obtendo-

se a representação XRA). A matriz de projeção total P que mapeia os dados de entrada ao

espaço alvo é então calculada como: Pp×k = RA. Esta matriz serve também para fazer

mapeamento “out-of-sampling", isto é, projetar amostras que não intervieram na construção

do espaço de projeção (não presentes em X), o qual é importante quando se pretende usar

W-SPPM em conjunto com um classificador, como será visto no Capitulo 5.
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Capítulo 5

Avaliação Experimental

Neste capítulo é apresentada uma avaliação experimental das abordagens descritas no Capi-

tulo 4. Primeiro, na Seção 5.1, é relatado um estudo comparativo dos operadores de cruzamento

descritos na Seção 4.1 para PPGA. Na Seção 5.2 apresenta-se uma avaliação comparativa do

desempenho do otimizador PPGA contra outros algoritmos de otimização. As Seções 5.3 e

5.4, avaliam respectivamente os desempenhos de Block-SPPM e W-SPPM em sua capacidade

de reduzir a dimensão de dados de microarranjo e facilitar a sua classificação.

5.1 Avaliação de operadores de cruzamento para PPGA

Nesta seção apresenta-se um estudo experimental dos oito operadores de cruzamento des-

critos no Capitulo 4 a fim de determinar sua adequação para PPGA. Para tal fim foram esco-

lhidos quatro bancos de dados públicos do repositório UCI (Frank e Asuncion, 2010) e um

quinto banco de dados público de microarranjo (o banco Yeast1). Uma descrição de como são

gerados os dados de microarranjo pode ser encontrada no Anexo A. Esses bancos de dados são

descritos a seguir:

Wine: Os dados neste banco são o resultado da análise química das amostras de três tipos de

vinhos na Itália, e estão dispostos em 178 amostras e 13 atributos contínuos (constituintes

encontrados para cada vinho).

WDBC: Também conhecido como Diagnóstico de Câncer de Mama Wisconsin, é um banco

1http://genome-www.standford.edu/cellcycle
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composto por 569 amostras e 30 atributos de valores reais. Cada amostra descreve as ca-

racterísticas presentes do núcleo de células em imagens digitalizadas tomadas do tecido

da mama.

Sonar: Este banco de dados contém informações de sinais de sonar recolhidos a partir de

artefatos metálicos e rochas da mesma forma no oceano a fim de facilitar a construção de

classificadores. 208 amostras e 60 atributos de valores reais conformam este banco. Cada

atributo representa a energia dentro de uma determinada faixa de frequências integrada

ao longo de um período de tempo.

Musk: Os dados neste banco de dados representam medidas de avaliação que especialistas

humanos deram sobre o odor da substância ‘musk’, empregada na elaboração de fragrân-

cias, 476 amostras e 166 atributos conformam este banco.

Yeast: Este banco de dados foi colectado por Spellman et al. (1998) para determinar a variação

dos genes na fase celular da levedura (‘budding Yeast’). A conformação original deste

banco de dados foi de 76 amostras e 800 atributos (genes), mas para este trabalho foram

descartados 57 genes que apresentavam mais de 20% amostras com valores faltantes e

em 52 genes foram imputados os valores com o estimador BPCA (Oba et al., 2003).

A avaliação dos operadores de cruzamento é esquematizada na Figura 5.1. Em cada banco

de dados são realizadas trezentas réplicas de experimentos a fim de obter estatísticas consis-

tentes. Uma réplica consiste de três passos: 1) gerar uma população inicial W , gerando alea-

toriamente w = 10p vetores em Rp e normalizando para ter comprimento unitário; 2) a partir

dessa população inicial, evoluir duas instâncias de PPGA por cada operador de cruzamento:

uma para um tamanho de torneio (ts) igual a 1% do tamanho da população e outro para um

ts = 5% do tamanho da população (no total 16 instâncias de PPGA são evoluídas por cada

réplica); 3) armazenar as seguintes estatísticas por cada instância de PPGA: i) aptidão média2

da população a 20 gerações, ii) aptidão média da população a 200 gerações, e iii) aptidão mé-

dia e número de gerações quando a população atinge convergência. Considera-se convergência

quando a diferença entre a aptidão máxima e a aptidão média da população é menor a 1e−7

(para o banco Yeast, este valor é colocado em 1e−6 dado o elevado tempo que se necessita

para convergir neste caso; pela mesma razão, somente 50 réplicas são executadas para esse

banco de dados). Se a convergência é atingida antes das 200 gerações então PPGA é mantido

2Em PPGA, a aptidão de um indivíduo é o valor da função índice da projeção que ela representa.
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evoluindo até chegar às 200 gerações. Se a convergência não é alcançada nas primeiras 200

gerações então a instância de PPGA é permitida executar até um máximo de 5000 gerações,

sendo interrompida assim que alcançar convergência. A taxa de cruzamento para todos os ex-

perimentos é 1 (cr = 1) e a taxa de mutação é 0 (desabilitada). Com isso se obriga a que todos

os casais no mating pool produzam seus filhos por cruzamento. Todas as instâncias de PPGA

numa mesma réplica iniciam com a mesma população inicial W . Dessa maneira, o único fator

influente no desempenho de PPGA é o operador de cruzamento. A função de índice usada para

esta avaliação é o índice de Holes (Capítulo 3), escolhida por sua simplicidade de cálculo.

A intenção por registrar a aptidão média da população em diferentes etapas da evolução (20

e 200 gerações) foi determinar quais dos operadores seria o mais apropriado se tivermos um

tempo limitado para obter a resposta. A idéia de testar dois tamanhos de torneio foi determinar

como a pressão seletiva pode afetar o desempenho dos operadores de cruzamento.

População inicial 
aleatória (W)  

  

PPGA 

Cruzamento1 

ts  =  1% 

  Valores armazenados:  

xAptidão média (20 gerações) 
xAptidão média (200 gerações) 
xAptidão média na convergência da população 

xNúmero de gerações na convergência  

PPGA 

Cruzamento1 

ts  =  5% 

PPGA 

Cruzamento8 

ts  =  1% 

PPGA 

Cruzamento8 

ts  =  5% 

« 

« « « 

Replica 1 

Replica 300 

 

 
  
 
 

  
 

Figura 5.1: Esquema de avaliação do desempenho dos operadores de cruzamento para PPGA.
Em cada réplica é gerada uma população inicial aleatória é diferente de tamanho w a qual é
fornecida a 16 instâncias de PPGA: 8 executando os operadores de cruzamento com tamanho
de torneio ts = 0.01w, e as outras 8 instâncias executando um tamanho de torneio ts = 0.05w.

5.1.1 Resultados em convergência

A Figura 5.2 apresenta os resultados médios (sobre as 300 réplicas) da aptidão e o número

de gerações usados pelos diferentes operadores para alcançar convergência. Cada subfigura

mostra resultados para um determinado banco de dados. As curvas representam a aptidão

média (cada curva para um tamanho de torneio) e as séries de barras representam o número

gerações na convergência (igualmente, cada série para um determinado tamanho de torneio).
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Em relação ao número de gerações para convergir, observa-se um padrão similar para todos

os bancos de dados e tamanhos de torneio: o operador CX6 apresenta os maiores valores e cla-

ramente diferenciados dos outros operadores; o operador CX4 apresenta os seguintes maiores

valores; os operadores CX1 e CX7 mostram valores muito próximos, os quais são os valores

mais baixos entre todos os operadores; os operadores CX2 e o CX8 também mostram valo-

res muito próximos, os quais são os segundos valores mais baixos; os operadores CX3 e CX5

apresentam os terceiros melhores valores, com CX5 tendendo a superar o CX3 em bancos de

alta dimensão (Musk e Yeast).

A Figura 5.3 apresenta uma outra perspectiva dos resultados anteriores. Nessa figura é

mostrado o número médio de gerações usadas para convergir como função da dimensão dos

bancos de dados para os dois tamanhos de torneio testados (não é incluído o banco Yeast devido

à diferente precisão de convergência usada). Pode ser observado dois grupos de operadores

com diferentes tendências em relação à dimensionalidade dos dados, independentemente do

tamanho do torneio. O primeiro grupo, formado pelos operadores CX1, CX2, CX3, CX7 e

CX8, apresenta uma diminuição no número de gerações usadas para alcançar convergência

quando a dimensão dos dados é aumentada. O segundo grupo, formado pelos operadores CX4,

CX5 e CX6, apresenta um aumento no número de gerações quando a dimensão dos dados é

aumentada. Por outro lado, quando o tamanho do torneio é variado de ts = 1% a ts = 5%, o

número de gerações usadas para alcançar a convergência diminui em todos os operadores e em

todos os bancos de dados (comportamento também observado na Figura 5.2).

Em relação à aptidão média em convergência (curvas da Figura 5.2), pode-se observar que

o operador CX6 consegue convergir a soluções com valores de aptidão notoriamente maiores

do que os outros operadores, especialmente nos bancos de dados de dimensões maiores (Sonar,

Musk e Yeast). O operador CX4 apresenta os segundos maiores valores de aptidão para ts =

1%, mas quando o tamanho de torneio é aumentado para ts = 5% o operador CX5 consegue

gerar soluções de qualidade similar a CX4. O operador CX3 apresenta os seguintes melhores

valores de aptidão, seguido de perto pelo operador CX8. Os operadores CX1, CX2 e CX7

produzem soluções com valores de aptidão semelhantes, sendo estes os menores valores entre

todos os operadores. Em relação à influência do tamanho de torneio, a tendência na maioria

de operadores e bancos de dados é diminuir os valores de aptidão com o aumento do tamanho

do torneio, sendo os operadores CX5 e CX6 os menos sensíveis a essa mudança (de fato, o

operador CX6 é praticamente insensível).
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Figura 5.2: Resultados sobre o desempenho da aptidão média (curvas) e o número de gerações
(barras) necessários para alcançar a convergência. A escala da esquerda representa o número
de gerações e a escala da direita representa os valores de aptidão (índice de Holes)
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Figura 5.3: Resultados do número médio de gerações necessário para alcançar a convergência
(média das 300 réplicas) em relação aos bancos de dados (ordenados segundo a sua dimen-
são) para os dois tamanhos de torneio testados. É usada escala logarítmica, dadas as grandes
diferenças entre operadores.
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5.1.2 Resultados em número fixo de gerações

A Figura 5.4 mostra, para cada banco de dados, os valores médios da aptidão populacional

a 20 e 200 gerações para ts = 1% (um comportamento similar foi encontrado para ts = 5%).

As seguintes observações podem ser retiradas desses resultados: i) nos bancos de baixa dimen-

são (Wine eWDBC) os operadores CX4 e CX6 apresentam valores próximos e notoriamente

maiores que os outros operadores nos dois números de gerações. O operador CX5 mostra tam-

bém valores competitivos em 20 gerações, mas, diferente de CX4 e o Cx6, este operador não

mostra uma significativa melhoria ao passar de 20 a 200 gerações; ii) nos banco de dados de

maior dimensão, o operador CX6 torna-se o único operador em mostrar uma clara superiori-

dade de aptidão em ambos os números de gerações, especialmente em 200 gerações. Nesses

mesmos bancos de dados, o operador CX4 produz os segundos maiores valores de aptidão em

200 gerações, mas quando se considera somente 20 gerações, este operador é superado pelo

CX5. Os operadores CX3 e CX8 geram as seguintes melhores soluções em todos os bancos

de dados, com CX3 tendo um melhor aumento de aptidão ao passar de 20 a 200 gerações.

Os operadores CX1, CX2 e CX7 produziram as soluções de menor aptidão em todos os ban-

cos de dados, independentemente do número de gerações, além de apresentarem um aumento

marginal da aptidão média ao passar de 20 a 200 gerações.

5.1.3 Discussão

Os resultados acima evidenciam que o desempenho dos operadores de cruzamento é afe-

tado pela dimensionalidade dos dados e pela pressão seletiva usada para evoluir o PPGA. Dos

resultados da aptidão em convergência, pode-se inferir que a criação de indivíduos em torno do

hiper-cone gerado pela rotação dos pais ao redor da sua bissetriz (operadores CX5, CX6) é uma

melhor idéia que simplesmente gerar os filhos no plano dos pais (como no caso dos operadores

CX1, CX2, CX7 e CX8). Isto pode ser explicado pelo maior espaço de busca que representa o

hiper-cone para PPGA. Essa observação é ainda mais evidente com o operador CX6, no qual

é permitido que os filhos sejam gerados em um hiper-cone maior que o definido pela rotação

dos pais, dando assim uma maior capacidade exploratória. Por outro lado, a baixa sensibili-

dade (em aptidão) dos operadores CX5 e CX6 à variação da pressão seletiva pode também ser

explicada por sua melhor profundidade de busca, já que ao gerar os filhos em um espaço mais

amplo se diminui a possibilidade de levar à população aos primeiros ótimos locais encontra-

dos (tendência que é agravada com o aumento da pressão seletiva, dado que se desfavorece
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Figura 5.4: Resultados da aptidão média e da evolução da população tomada a 20 e 200 ge-
rações (média da 300 réplicas). Cada subfigura mostra os resultados para um banco de dados
diferente. A parte escura das barras representa o aumento da aptidão média que os operadores
conseguem ao passar de 20 para 200 gerações.
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a diversidade). Uma desvantagem destes operadores hiper-cônicos, especialmente o operador

CX6, é o elevado número de gerações que usa para convergir, o qual cresce rapidamente com a

dimensão dos dados. No entanto, se o critério de convergência for um número fixo de gerações

(por exemplo, 20 ou 200), o operador CX6 mostra ainda ser mais apropriado do que os outros

operadores, superando consideravelmente a eles em bancos de dados com maior dimensão.

A idéia de gerar os filhos por simples recombinação das coordenadas dos pais (tal como os

operadores CX3 e CX4) mostrou-se relativamente eficaz para PPGA, sendo mais apropriada a

transferência de coordenadas como unidades independentes (CX4) do que a transferência de

coordenadas como blocos (como no CX3). Por outro lado, ao contrário dos operadores CX5 e

CX6, o desempenho dos operadores CX3 e CX4 é visivelmente diminuído com o aumento da

pressão seletiva. Isto sugere que o desempenho destes operadores é fortemente dependente da

diversidade da população, o qual pode ser uma limitação quando a população se aproxima da

convergência.

Em relação ao número de gerações para alcançar convergência, o operador CX4 mostra um

menor número para alcançar convergência do que CX6 mas ao igual que este cresce rapida-

mente com a dimensão dos dados. Quando as dimensões nos bancos de dados são baixas e o

número de gerações é fixado (a 20 ou 200) o CX4 é tão competitivo quanto o CX6 na aptidão

das soluções. No entanto, quando a dimensão dos dados é alta o desempenho de CX6 tende a

se destacar sobre os outros.

A proposta de gerar filhos guiados pela aptidão dos pais (operadores CX7 e CX8) não foi

tão efetiva quanto a geração dos filhos ao redor do hiper-cone dos pais. No entanto, ainda foi

possível observar um pequeno ganho de aptidão desses operadores em relação a suas versões

não guiadas (CX1 e CX2) com quase a mesma quantidade de gerações para convergir. Nos

operadores CX1, CX2, CX7 e CX8 foi observada uma tendência por usar uma quantidade

relativamente baixa de gerações para convergir em relação aos outros operadores. Este com-

portamento pode ser explicado pelo fato de que o espaço onde os filhos são gerados é sempre

um plano (o plano dos pais), espaço que se torna muito restritivo ao aumentar a dimensão dos

dados e que facilita a rápida convergência a ótimos locais de baixa qualidade.
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5.2 Avaliação de PPGA contra outros algoritmos de otimização

para SPPM

Nesta seção é apresentado um estudo comparativo do desempenho de PPGA em relação

a outros dois algoritmos de otimização que poderiam ser usados em SPPM (e que mostraram

resultados positivos quando comparados com AGs canônicos): i) o Particle Swarm Optimiza-

tion (PSO) utilizado recentemente em (Berro et al., 2010) no contexto de PP, e ii) o Random

Scan Sampling Algorithm (RSSA) proposto por Webb-Robertson et al. (2005) para substituir

o AG original de SPP. Dados os resultados satisfatórios de PPGA com o operador CX6, este

último foi selecionado para realizar as presentes comparações. Os três métodos avaliados reali-

zam a otimização de forma iterativa, mas a quantidade de cálculos realizados em cada iteração

é diferente. Por este motivo, para realizar comparações justas, a avaliação foi realizada com

base na quantidade de vezes que a função índice é invocada para obter a solução final. Esta

medida dá uma idéia da quantidade de computação que utilizam os algoritmos para encontrar a

solução. Certamente, a avaliação da função índice é o componente mais demandante computa-

cionalmente no marco de PP e os algoritmos de otimização passam a maior parte do seu tempo

de processamento realizando essas avaliações.

A avaliação consiste em executar cada método de otimização por um número máximo pre-

definido de chamadas à função índice (MaxPIcalls), registrando a cada certo intervalo de cha-

madas a aptidão da melhor solução encontrada. O tamanho da população (w) foi colocado em

10p para todos os métodos (em RSSA, este valor foi atribuído tanto ao tamanho da população

inicial quanto ao tamanho da população de amostragem; para PSO, este número foi atribuído

ao tamanho do enxame). O MaxPIcalls foi colocado em 4 × 106, um valor suficientemente

alto para verificar a convergência de todos os algoritmos. Os intervalos para registrar a me-

lhor aptidão foram frações de MaxPIcalls no conjunto {1/512, 1/256, . . . , 1/2, 1}. A intenção

por realizar este espaçamento (seguindo uma progressão geométrica) foi para ganhar resolução

no inicio do processamento. Os parâmetros para RSSA foram iguais ao original descrito em

Webb-Robertson et al. (2005), diferindo somente no critério de convergência (em que se usa

MaxPIcalls para terminar). Para o PSO, foram implementadas duas versões: i) uma descrita no

trabalho de Berro et al. (2010) e ii) uma modificação dessa versão, usando um ajuste dinâmico

do parâmetro de inércia, o qual diminui linearmente de 0.9 para 0.4 na primeira metade da

execução para depois permanecer constante, tal como descrito em (Shi e Eberhart, 2001). Em

todos os experimentos, a segunda implementação de PSO superou à primeira, tanto em apti-
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dão quanto em tempo de convergência, razão pela qual os resultados apresentados nesta seção

para PSO correspondem a esta segunda implementação. De forma similar à avaliação da seção

anterior, o índice Holes foi usada para a presente experimentação.

A Figura 5.5 mostra o comportamento médio (sobre 100 réplicas) da aptidão das solu-

ções geradas pelos três métodos em relação aos intervalos testados de MaxPIcalls no banco

de dados Sonar. Nessa figura, mostra-se também alguns p-valores (em parêntesis) da signi-

ficância das diferenças de aptidão entre PPGA e RSSA e entre PPGA e PSO (para isso foi

usado o teste estatístico t-test). O comportamento dos métodos nos outros bancos de dados

foi similar ao encontrado em Sonar (resultados não mostrados). Pode-se observar em todos

os intervalos registrados que os resultados de RSSA e PSO são estatisticamente diferentes dos

resultados de PPGA (considerando um nível de significância de 0.05). No primeiro intervalo

(MaxPIcalls/512), o método RSSA consegue encontrar melhores soluções que os outros mé-

todos. No entanto, a partir do segundo intervalo o método PPGA consegue produzir soluções

com uma qualidade consideravelmente superior aos outros métodos. A melhora das soluções

de PPGA com o aumento do número de chamadas à função índice continua aproximadamente

até o oitavo intervalo, a partir do qual começa a se estabilizar. O método PSO produz solu-

ções com os menores valores de aptidão nos três primeiros intervalos, mas a partir do quarto

intervalo começa a superar consistentemente a RSSA. Este último é o método que apresenta o

menor aproveitamento do número de avaliações do índice em favor da aptidão, estabilizando-se

a partir do quinto intervalo.

5.2.1 Discussão

Os resultados apresentados acima evidenciam as capacidades exploratórias de PPGA com

o operador CX6. Na configuração testada para PPGA não foi considerada nenhuma opera-

ção de mutação, mas os resultados mostram que essa configuração consegue superar aos ou-

tros otimizadores desde as etapas iniciais de processamento. Adicionalmente, o esquema com

PPGA mostra um melhoramento quase continuo com o passar do tempo de processamento,

estabilizando-se somente nos últimos estágios da evolução, o qual pode ser útil em situações

onde não existem restrições de tempo para obter a resposta ou onde o é mais importante a

precisão que o tempo computacional. Sempre é possível melhorar o desempenho dos outros

algoritmos, realizando um adequado ajuste de seus parâmetros ou usando um esquema de auto

ajuste para esse propósito. Contudo, a simplicidade, os poucos parâmetros e a boa precisão
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Figura 5.5: Comparação de desempenho de PPGA versus RSSA e PSO. O eixo da abscisa
representa o número de avaliações da função índice e o eixo da ordenada representa o valor
da aptidão média. Os valores em parêntesis nas curvas representam os p-valores resultantes
de comparar (usando a estatística t-Test) a diferença de médias das aptidões do respectivo
algoritmo em relação a PPGA.

observada de PPGA com o operador CX6 fazem que este seja uma escolha adequada como

otimizador de SPPM.

5.3 Avaliação de Block-SPPM

Esta seção descreve uma avaliação experimental realizada a Block-SPPM em sua capa-

cidade de reduzir a dimensão de dados de muito alta dimensão e poucas amostras para fins

de classificação. Para esta finalidade, usaram-se dois métodos de classificação para avaliar a

qualidade das projeções de Block-SPPM: Linear Discriminant Analysis (LDA) (Dudoit et al.,

2002) e K-Nearest Neighborhood (K-NN) (Bishop, 2006). As implementações usadas para

LDA e K-NN foram as disponíveis no Bioinformatics toolbox de Matlab (MATLAB, 2010).

Esses métodos foram selecionados por sua popularidade, simplicidade, rapidez e também por

seu comportamento determinístico (mesmos dados de treinamento geram mesmos modelos de

classificação), o qual facilita a interpretação dos resultados da classificação, já que eles so-

mente dependem da qualidade das projeções de entrada. Os bancos de dados utilizados nesta

avaliação são descritos abaixo, e correspondem a bancos de dados públicos de microarranjo

que representam três cenários com diferentes números de classes.
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Colon (Alon et al., 1999). Este banco de dados contém informação de expressão gênica de

amostras normais e amostras com câncer de cólon. O banco é formado por 62 amostras

e 2000 atributos.

MLL (Armstrong et al., 2002). Este banco contém informações de expressão gênica de amos-

tras de três tipos de leucemia (ALL, MLL e AML). O banco é formado por 72 amostras

e 8677 genes diferencialmente expressos.

SRBCT (Khan et al., 2001). Este banco de dados foi coletado para classificar células envol-

vidas em neoplasias malignas chamadas de round blue-cell tumors (SRBCTs). Quatro

classes formam este banco de dados, as quais definem os quatro tipos de tumores desse

tipo de câncer: tumores da família Ewing (EWS), linfoma non-Hodgkin (NHL), neuro-

blastoma (NB), rhabdomyosarcoma (RMS). O banco é formado por valores de expressão

de 83 amostras distribuídas em quatro classes (EWS, NHL, NB e RMS) e 2309 genes.

Block-SPPM foi configurado com o otimizador PPGA e o operador de cruzamento hiper-

conico CX6, com base nos resultados satisfatórios apresentados nas seções prévias. A função

de índice usada na presente avaliação foi o índice PI_lda (Equação 3.11). Junto com Block-

SPPM, foram avaliados também outros sete algoritmos representativos de redução dimensional

(descritos na Tabela 5.1). A seleção destes algoritmos foi motivada pelas seguintes razões: i)

têm recebido uma ampla aceitação na literatura, ii) possuem implementações publicas dispo-

níveis, iii) permitem o mapeamento out of sampling, e iv) são representativos de três grandes

classes de métodos de redução dimensional: os métodos de extração supervisionada de atri-

butos (MCML (Globerson e Roweis, 2006) e LMNN (Weinberger et al., 2006)); os métodos

de extração não supervisionada de atributos (PCA (Duda et al., 2001), Isomap (Silva e Te-

nenbaum, 2003) e LLE (Roweis e Saul, 2000)); e os métodos filtros de seleção de atributos

(ReliefF (Kononenko, 1994) e T-testM (Zhou e Wang, 2007)).

A avaliação é centrada na acurácia preditiva de classificação calculada nos dados resul-

tantes dos diferentes métodos de redução dimensional avaliados. A estimativa da acurácia foi

realizada seguindo um esquema de validação cruzada estratificada (stratified k-fold Crossva-

lidation, Kononenko e Kukar (2007)) com K = 4 (4 folds). Nesse esquema (Figura 5.6), o

banco de dados é dividido de forma aleatória em 4 partes, aproximadamente do mesmo tama-

nho e com a mesma distribuição das classes: Partição1, . . . ,Partição4. Um processo iterativo

é realizado então percorrendo cada partição. Na iteração i, as amostras da Partiçãoi são sepa-

radas para formar um conjunto de teste T e as amostras das outras K − 1 partições (denotadas
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Tabela 5.1: Algoritmos de redução dimensional avaliados junto com Block-SPPM na sua ca-
pacidade de facilitar a classificação de dados de expressão gênica. Drtoolbox (van der Maaten
et al., 2008) é um toolbox gratuito para Matlab que incorpora diversos algoritmos de redução
dimensional. Weka (Witten et al., 1999) é um projeto de código aberto que implementa di-
versas técnicas de aprendizado de máquina. SS denota método supervisionado e NS denota
método não supervisionado.

Algoritmo Abreviação Implementação Tipo
Maximally Collapsing Metric Learning MCML drtoolbox SS
Large Margin Nearest Neighbor LMNN drtoolbox SS
Principal Componet Analysis PCA drtoolbox NS
Isomap Isomap drtoolbox NS
Local Linear Embedding LLE drtoolbox NS
Filtro Relief Fast ReliefF Weka SS
Filtro Modified T-test TtestM Zhou e Wang (2007) SS

como D) são utilizadas para gerar o conjunto de treinamento do classificador. Os métodos

de redução dimensional são usados então sobre esse conjunto D e devolvem um mapeamento

para ele num espaço transformado de baixa dimensão. Foram testadas 10 dimensões para este

espaço, as quais correspondem ao intervalo [1,10]. O conjunto de treinamento transformado,

SD, é usado seguidamente para treinar dois classificadores, M1,M2, correspondentes aos dois

métodos de classificação considerados: LDA e KNN (com K=3). Após o treinamento, é deter-

minada a acurácia da classificação sobre o conjunto transformado das amostras de teste (ST )

para cada classificador, assim obtêm-se: AcuráciaM1
i e AcuráciaM2

i . O procedimento anterior

é repetido para as 4 partições (i = 1, 2, 3, 4), obtendo-se ao final a estimativa da acurácia pre-

ditiva de classificação para um determinado método de redução e classificador Mj da seguinte

forma:

Êcv(Mj) =
1

4

4∑
i=1

AcuráciaMj

i , (5.1)
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Figura 5.6: Esquema de avaliação da acurácia de classificação que os distintos algoritmos de
redução dimensional induzem em dois classificadores (LDA e KNN). Para tal fim é realizada
uma validação cruzada com 4 partições (folds), onde cada partição contém uma distribuição
equivalente das classes. A acurácia de classificação (AcuráciaMj

i ) de um determinado algo-
ritmo de redução para um classificador Mj e Partiçãoi é estimado treinando o classificador
com dados resultantes do mapeamento dos dados que não são da Partiçãoi e testando o clas-
sificador sobre os dados mapeados da Partiçãoi. A média dos quatro valores de AcuráciaMj

i

(i = {1, 2, 3, 4}) é a estimativa da acurácia de classificação para o método de redução conside-
rado e classificador Mj .
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Os resultados dos experimentos descritos acima são mostrados nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9.

Cada figura mostra, para um determinado banco de dados e método de classificação, o com-

portamento da acurácia de classificação dos diferentes métodos de redução analisados como

função da dimensão alvo do espaço transformado (no caso dos métodos filtro, essa dimensão

corresponde à quantidade de atributos selecionados). Não foi possível obter resultados para o

método LMNN no banco de dados MLL (Figura 5.8), já que ele não retornou resultados em 36

horas de processamento (máximo tempo tolerado para todos os métodos).

É possível observar uma tendência geral do método proposto Block-SPPM em induzir clas-

sificações com as taxas de classificação mais altas entre os métodos de redução dimensional

avaliados para as diferentes dimensões alvo, metodologias de classificação e bancos de dados

considerados. Por exemplo, no banco Colon e SRCBT, Block-SPPM consegue uma notável

vantagem em acurácia de classificação em relação aos outros métodos, especialmente com o

classificador 3NN. Já no banco MLL, não existe uma clara diferenciação entre métodos anali-

sados (exceto o MCML, que tem a tendência a apresentar os menores valores de acurácia), mas

Block-SPPM encontrasse frequentemente entre os mais acurados.

É importante destacar a dinâmica de Block-SPPM em relação ao aumento da dimensão

alvo. Block-SPPM mostra um aumento progressivo e pouco oscilante da acurácia à medida

que se aumenta a dimensão do espaço de projeção até chegar a um patamar estável. Isso

implica que Block-SPPM consegue capturar em cada dimensão do espaço transformado infor-

mações relevantes e complementares que beneficiam à discriminação de classes. Já os outros

métodos mostram frequentemente um comportamento mais instável, apresentando frequentes

oscilações na taxa de acurácia de classificação em relação à dimensão alvo, ou inclusive, uma

diminuição da acurácia com a dimensionalidade (por exemplo, MCML e Isomap no banco

Colon e classificador 3NN). Provavelmente, essas oscilações podem ser ocasionadas por in-

formações irrelevantes ou ruidosas que são eventualmente capturadas por esses métodos no

processo de projeção e que, ao invés de facilitar, dificultam o processo de classificação. Já

o método Block-SPPM pondera cada bloco em sua capacidade de oferecer informações (para

classificação) salientes do ruído de fundo, fator que pode estar influindo positivamente na sua

estabilidade.

62



 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ta
xa

 d
e

 c
la

ss
if

ic
aç

ão
 

Dimensão alvo 

BlockSPPM

MCML

LMNN

PCA

Isomap

LLE

ReliefF

T-testM

(a) Colon (n=62, p=1999, c=2) e Classificador LDA

 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ta
xa

 d
e

 c
la

ss
if

ic
aç

ão
 

Dimensão alvo 

BlockSPPM

MCML

LMNN

PCA

Isomap

LLE

ReliefF

T-testM

(b) Colon (n=62, p=1999, c=2) e Classificador 3NN

Figura 5.7: Resultados de classificação com Block-SPMM e classificador LDA no banco de
dados Colon.
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Figura 5.8: Resultados de classificação com Block-SPMM e classificador LDA no banco de
dados MLL. Não foi possível obter resultados para o método LMNN neste banco de dados, já
que ele não retornou resultados em 36 horas de processamento (máximo tempo tolerado para
todos os métodos).
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Figura 5.9: Resultados de classificação com Block-SPMM e classificador LDA no banco de
dados SRBCT. Note-se que no método Isomap com o classificador LDA não foi possível obter
resultados em mais de 8 dimensões, isto devido a que nessas dimensões o classificador gerou
erros de singularidade.
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Retirando Block-SPPM da análise, não existe uma clara evidência nos resultados obtidos

sobre qual seria o método com melhor desempenho. No banco SRBCT, os métodos de extração

de atributos não supervisionados (PCA, Isomap, LLE) mostram um desempenho interessante

com os dois classificadores Nos bancos Colon e MLL, os métodos de seleção de atributos apre-

sentam acurácias de classificação destacáveis, aproximando-se em alguns casos aos valores de

Block-SPPM. Os métodos de redução dimensional supervisionada MCML e LMNN apresen-

taram uma tendência a induzir classificações com as mais baixas taxas de acurácia, o qual foi

de certa forma inesperado já que eles têm a ajuda dos rótulos de classe.

Em relação ao custo computacional, a Figura 5.10 mostra os resultados dos tempos médios

de execução (média de 4 repetições idênticas dos experimentos) para obter o máximo número

de dimensões alvo considerado neste estudo. Os métodos de extração de atributos LMNN,

MCML e Block-SPPM mostraram tempos de processamento muito maiores do que os outros

métodos (especialmente o método LMNN), sendo estes na ordem de horas. Já no outro extremo

estão os métodos não supervisionados de extração de atributos como PCA, LLE, os quais apre-

sentaram tempos na ordem de segundos. Os métodos filtros de seleção de atributos mostraram

também serem rápidos, estando próximos dos métodos PCA e LLE.
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Figura 5.10: Resultados médios (sobre 4 repetições) do tempo de processamento para obter
10 dimensões alvo pelos diferentes métodos de redução dimensional estudados. O tempo é
mostrado em escala logarítmica, dada as grandes diferenças observadas. Não são mostrados
resultados para o método Isomap, já que ele falhou em obter mais de 8 dimensões na maioria
de vezes.

5.4 Avaliação de W-SPPM

Esta seção apresenta uma avaliação experimental de W-SPPM. A avaliação foca-se em de-

terminar o desempenho de W-SPPM com diversos índices de projeção na sua capacidade de

reduzir a dimensão de dados de elevada dimensão e poucas amostras e facilitar a classificação.

Para tal fim foram incluídos os cinco índices de tipo supervisionado descritos na Secção 3.3.2

(PI_lda, PI_nca, PI_qpc, PI_Bhattacharyya e PI_LpS) e o índice não supervisionado PI_Lp

como referência para comparação com sua versão supervisionada aqui proposta. Adicional-

mente foram incluídos no estudo os métodos de seleção de atributos T-testM e ReliefF, assim

como o tradicional método de branqueamento como referência. Similar à avaliação da seção

prévia, a dimensão alvo é variada entre 1 e 10.
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Dado que o custo computacional de W-SPPM mostrou ser bastante razoável na prática, a

presente avaliação inclui 5 bancos de dados adicionais aos três da avaliação anterior. Estes

bancos são derivados também de estudos com a tecnologia de microarranjo e são descritos a

seguir:

Brain Tumor1 (Pomeroy et al., 2002). Este banco de dados contem informação de tumores

embrionais no sistema nervoso central (CNS). O banco é formado por cinco classes

de tumores (medulloblastomas, malignant gliomas, renal/extrarenal rhabdoid tumors

(AT/RT), normal cerebellum e supratentorial PNETs) distribuídos em 90 amostras e

5921 atributos (genes).

Brain Tumor2 (Nutt et al., 2003). Este banco de dados contem informações de gliomas ma-

lignos. 12000 atributos (genes) e 50 amostras conformam este banco de dados. As

amostras são categorizadas em quatro classes: classic glioblastomas, classic Anaplastic

Oligodendrogliomas, non-classic glioblastomas e non-classic anaplastic oligodendro-

gliomas.

DLBCL (Shipp et al., 2002). Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) é um agressivo tipo

de câncer com células malignas tipo B-lymphocytes. Este banco de dados inclui dois

sub-tipos clínicos de linfomas: diffuse large B-cell lymphomas and follicular lymphomas

(FL) distribuídos em 96 amostras de 4026 atributos (genes).

Prostate Tumor (Singh et al., 2002). Este banco contém informação de câncer de próstata e

está formado por 102 amostras e 1051 atributos. As amostras estão divididas em duas

classes (tumor e normal).

TBC Berry et al. (2010). Este banco de dados possui dados sobre a identificação da assinatura

de transcrição em pacientes com tuberculose ativa. 147 amostras e 48791 atributos con-

formam este banco. As amostras estão classificadas em três grupos (tuberculose ativa

(PTB), tuberculosis latente (LTB), grupo de controle (CON)).

A Figura 5.11 mostra a estrutura de avaliação de W-SPPM. Diferentemente da avaliação de

Block-SPPM, a presente avaliação realiza uma estimativa da acurácia preditiva de classificação

usando um esquema Leave-One-Out (LOO) (Kononenko e Kukar, 2007). Isto foi feito dada

a maior eficiência computacional de W-SPPM e a necessidade de minimizar a aleatoriedade

que possa introduzir o esquema de cálculo da acurácia (de fato, LOO elimina totalmente essa
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Figura 5.11: Esquema dos experimentos para avaliar o desempenho de W-SPPM para facilitar
a classificação de dados.

aleatoriedade já que seu cálculo é sempre reprodutível). Para um determinado banco de dados,

função índice (I), dimensão alvo (k) e método de classificação, o cálculo da acurácia de clas-

sificação LOO consiste de um ciclo de n iterações, onde na iteração i a amostra xi é separada

para teste. Os dados restantes X−xi são usados em W-SPPM para calcular as matrizes de pro-

jeção P e de dados reduzidos S, a qual por sua vez é usada para treinar um classificador (LDA

ou KNN). Uma vez obtida a matriz de projeção e treinado o classificador, a amostra de teste

xi é projetada usando P e o resultado é fornecido ao classificador treinado h(xiP). O rótulo

estimado ci é comparado com o verdadeiro rótulo de classe ci e o resultado é armazenado na

variável errori (com 0 para rótulos iguais e 1 em caso contrario). A acurácia de classificação

final LOO após as n iterações é calculado como 1 − (1/n)
∑n

i=1 errori. Dado que W-SPPM

é estocástico (pelo otimizador PPGA), o processo de cálculo de acurácia anterior é repetido 8

vezes de forma independente, a fim de avaliar a significância estatística dos resultados.

A Figura 5.12 mostra os resultados médios de acurácia de classificação LOO (média sobre

as 8 repetições) para W-SPPM e o classificador LDA nos diversos bancos de dados estudados.

69



Cada figura mostra resultados para um determinado banco de dados, onde as curvas correspon-

dem aos diferentes índices analisados como função da dimensão alvo. Incluem-se também os

resultados dos métodos de seleção de atributos T-testM e Relief e o método de branqueamento

(Whitened). Pode-se observar que na maioria dos casos, os resultados de W-SPPM com os

índices de projeção: PI_lda, PI_LpS, PI_nca e PI_qpc tendem a ser semelhantes e superiores

aos outros métodos (embora algumas diferenças sejam observadas na primeira dimensão). É

possível observar um comportamento geral dos métodos em que a taxa de classificação LOO

cresce com a dimensão do espaço alvo, embora os quatro índices referidos tendam a chegar

à estabilidade em algumas poucas dimensões (que variam entre 2 e 4). Este é um indicativo

de que W-SPPM com tais índices consegue compactar as informações mais relevantes para

classificação em menos dimensões do que os outros métodos. Por exemplo, no banco de da-

dos SRBCT (com quatro classes), esses índices induzem classificações com quase 100% de

taxa de classificação em apenas três dimensões, enquanto que os outros métodos estão bas-

tante longe de 100% nessas dimensões. Adicionalmente, foi observado nos bancos de dados

com duas classes (Figuras 5.12(c),(d),(f)) que esse grupo de índices apresentam curvas planas

e sobrepostas, o qual podem estar indicando que toda a informação discriminatória é esgotada

em apenas uma dimensão. É importante destacar que as classificações induzidas por W-SPPM

são mais estáveis (em relação à dimensão alvo) do que os outros métodos. Particularmente,

os métodos de seleção de atributos mostram oscilações frequentes, o que sugere que trabalhar

sobre a representação original dos dados pode limitar a construção de classificadores acurados.
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Figura 5.12: Acurácias médias (sobre 8 repetições) obtidas com W-SPPM e o classificador
LDA para 6 índices de projeção, métodos de seleção de atributos T-testM e ReliefF e o método
de branqueamento (whitened). Cada figura corresponde a um banco de dados diferente. O eixo
das abscissas representa as diferentes dimensões alvo testadas.
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A fim de ter uma visão geral do desempenho relativo dos índices de projeção e dos outros

métodos testados foi realizado uma análise de ranking. Esta análise consiste em ranquear os

diversos métodos de redução em relação a sua acurácia média LOO de classificação exibida

para uma configuração particular de classificador, banco de dados, e dimensão alvo (os melho-

res métodos recebem os valores mais baixos de ranking). A Figura 5.13 mostra os resultados

dos rankings médios (sobre as 8 repetições) dos métodos para os dois classificadores como

função da dimensão alvo. O comportamento dos métodos com o classificador LDA (Figura

5.13(a)) pode se verificar que com duas ou mais dimensões o índice PI_lda seguido por PI_LpS,

PI_nca e PI_qpc tendem a estar no topo do ranking. No entanto, na primeira dimensão os ín-

dices PI_lda e PI_LpS não são tão bons quanto PI_nca e PI_qpc. O índice PI_Bhattacharyya

posiciona-se embaixo desses índices, seguido por whitened, ReliefF, T-testM e PI_Lp. No

entanto, whitened apresenta um avanço mais rápido no ranking em relação à dimensão alvo.

Os resultados com o classificador 3NN (Figura 5.13(b)) mostram também os índices PI_lda,

PI_LpS manter uma predominância do ranking na maioria das dimensões. No entanto, o de-

sempenho relativo dos índices PI_nca e PI_qpc mostra uma degradação acentuado a partir da

quinta dimensão alvo, sendo superados por whitened e os métodos de seleção de atributos

na oitava dimensão alvo. Um aspecto interessante é o desempenho do índice não supervisio-

nado PI_Lp que é geralmente o pior posicionado no ranking, mas sua extensão supervisionada

PI_LpS proposta neste trabalho mostra ser bastante competitivo em quanto acurácia de classi-

ficação.

Para determinar a significância estatística dos resultados acima, foi seguido o procedimento

descrito por Brazdil et al. (2003), no qual primeiro é aplicado o teste estatístico não paramétrico

de Friedman (com correção para empates, como sugerido pelos autores) para verificar a exis-

tência de diferenças nos métodos testados3. Os resultados dos testes com nível de significância

0, 05 reportaram a existência de diferenças em todas as dimensões alvo para os dois classifi-

cadores. Com esta informação, determinou-se quais métodos estão gerando essas diferenças

estatísticas. Para tal fim foi usada a técnica de múltipla comparação de Dunn ((Brazdil et al.,

2003)), na qual são realizadas comparações pareadas entre todos os métodos, o que gerou 15

possíveis combinações para os 6 índices. Em seguida, foi realizada a correção de Bonferroni

de múltiplas comparações, como sugerido também em (Brazdil et al., 2003). O nível de signifi-

cância para estas comparações foi colocado em 0, 25 (indicado em (Brazdil et al., 2003)), valor

3Apenas os seis índices de projeção participaram nestes testes estatísticos, já que os outros métodos são deter-
minísticos e, portanto, sempre estatisticamente diferentes dos outros.
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Figura 5.13: Resultados da média dos ranking para os métodos estudados sobre dois classi-
ficadores (calculados sobre os bancos de dados e repetições dos experimentos) em função da
dimensão alvo. As elipses indicam os métodos sem diferença estatística em relação ao melhor
método classificado.
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intencionalmente alto já que o teste anterior acusou diferença estatística. Os resultados das

comparações são indicados na Figura 5.13, a qual mostra com elipses todos os métodos que

não são estatisticamente diferentes do método melhor ranqueado. Estes resultados sugerem

que se fosse necessário escolher um índice para W-SPPM a fim de maximizar o desempenho

de classificação com LDA, pode-se simplesmente escolher qualquer um dos índices: PI_lda,

PI_LpS, PI_nca ou PI_qpc. Já para o classificador 3NN, a escolha é mais restrita entre os índi-

ces PI_lda ou PI_LpS, índices que geram resultados igualmente bons nos níveis de significância

escolhidos.
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Figura 5.14: Resultados médios do tempo de processamento (média de 8 repetições) com o
método W-SPPM e os diversos índices analisados para obter 10 dimensões alvo.

Em relação ao custo computacional de W-SPPM, este foi estimado através da medição do

tempo de execução em obter 10 dimensões alvo (a máxima dimensão avaliada) por cada método
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em cada banco de dados. A Figura 5.14 apresenta estas medições (média das oito repetições).

As seguintes observações podem ser retiradas destes resultados: i) o índice PI_Battacharya usa

tempos computacionais que são significativamente maiores do que os demais índices, sendo às

vezes perto do dobro do tempo do índice mais próximo. Isto pode ser explicado pela definição

non-smooth deste índice (Equação 3.10) que pode estar agravando a dificultade em buscar pro-

jeções ótimas; ii) os seguintes maiores tempos de execução são apresentados pelo índice PI_nca

seguido de perto pelos índices PI_Lp e PI_LpS, índices que apresentam tempos muito simila-

res na maioria dos bancos de dados. Isto indica que a extensão para análise supervisionada do

índice PI_Lp não altera o tempo de execução esperado; iv) os índices PI_qpc e PI_lda apresen-

tam tempos de execução significativamente mais baixos do que o resto de índices, sendo PI_lda

aquele que apresenta os tempos de execução mais baixos (em torno de alguns segundos). Uma

explicação para isso poderia ser a simplicidade da sua definição e provavelmente a verificação

dos pressupostos subjacentes (gaussianidade das classes) nos bancos de dados testados.

Outra informação importante que pode ser tirada dos resultados da Figura 5.14 é que os

tempos de execução não são mais dependentes da dimensão original p (como no caso da mai-

oria de métodos de seleção de atributos) e sim da dimensão do espaço branqueado q. Assim,

por exemplo, o banco de dados TBC com p = 4179 e q = 61 possui os maiores tempos de

execução, enquanto que BrainTumor2 com p = 10368 e q = 22 tem os valores mais baixos.

Isso indica também que o tempo total de execução é em grande parte contribuído pela etapa

SPPM dentro de W-SPPM.
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5.5 Comparação entre Block-SPPM e W-SPPM

Apresenta-se nesta seção uma comparação de desempenho entre Block-SPPM e W-SPPM.

Não é pretendido fazer uma comparação exaustiva e aprofundada entre estes dois métodos,

desde que os setups experimentais e as métricas de avaliação não foram exatamente as mesmas

em ambos os casos, senão apresentar indicativos do comportamento relativo dos métodos. As

figuras 5.15, 5.16 e 5.17 mostram respectivamente, para os três bancos de dados onde a avali-

ação de Block-SPPM e W-SPPM coincide (Colon, MLL e SRBCT), os resultados de acurácia

de classificação LOO obtidos com W-SPPM e os diversos índices, métodos filtros e Whitened

para o classificador LDA. As figuras incluem também a acurácia de Block-SPPM, embora esta

não seja estritamente comparável à acurácia dos outros métodos, já que se trata de uma estima-

tiva CV (de 4 folds) e não uma LOO. No entanto, esta comparação pode ajudar a ter uma idéia

do comportamento relativo dos métodos.

Pode-se observar nas figuras que as acurácias de W-SPPM para os quatro índices estatis-

ticamente indistinguíveis (PI_lda, PI_LpS, PI_nca e PI_qpc ) são frequentemente maiores do

que a acurácia de Block-SPPM (o qual usa o índice PI_lda). A maior diferença encontra-se nas

primeiras dimensões alvo, em que W-SPPM com qualquer dos quatro índices atinge a estabi-

lidade em menos dimensões do que Block-SPPM (no banco Colon, W-SPPM apresenta uma

acurácia estável desde a primeira dimensão, enquanto que Block-SPPM chega à estabilidade na

terceira dimensão; no banco MLL, W-SPPM é estável a partir da segunda dimensão, enquanto

que Block-SPPM chega à estabilidade na quinta dimensão; no banco SRBCT, W-SPPM chega

à estabilidade na terceira dimensão, enquanto Block-SPPM mostra tal estabilidade na nona

dimensão). Apesar de que na avaliação de Block-SPPM mostrou-se que esta abordagem con-

segue melhorar a acurácia de vários outros métodos representativos do estado da arte, a presente

comparação indica que W-SPPM supera frequentemente a acurácia (com classificador LDA)

de Block-SPPM (isto assumindo que as comparações de acurácia são válidas). Estes resultados

sugerem que W-SPPM seria mais adequado em arranjar maior informação de relevância para

LDA em uma menor quantidade de dimensões do que os demais métodos estudados.

Em relação aos custos computacionais, pode se observar que os tempos de processamento

de Block-SPPM (Figura ??) são várias ordens de magnitude maiores do que os tempos de pro-

cessamento de W-SPPM (Figura 5.14) (Block-SPPM utiliza horas para encontrar 10 dimensões

alvo, enquanto que W-SPPM demora alguns poucos segundos com os índices PI_lda e PI_qpc

em encontrar a mesma dimensão alvo nos mesmos bancos de dados). Estes resultados, junto
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Figura 5.15: Comparação de acurácias de classificação dos métodos Block-SPPM e W-SPPM
sobre o banco Colon. A acurácia de Block-SPPM é estimada através de 4-folds CV, enquanto
que a acurácia dos outros métodos é estimada com LOO.
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Figura 5.16: Comparação de acurácias de classificação dos métodos Block-SPPM e W-SPPM
sobre o banco MLL. A acurácia de Block-SPPM é estimada através de 4-folds CV, enquanto
que a acurácia dos outros métodos é estimada com LOO.
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Figura 5.17: Comparação de acurácias de classificação dos métodos Block-SPPM e W-SPPM
sobre o banco SRBC. A acurácia de Block-SPPM é estimada através de 4-folds CV, enquanto
que a acurácia dos outros métodos é estimada com LOO.

com as comparações de acurácia sugerem que W-SPPM é uma melhor estratégia para reduzir

a dimensão de dados de elevada dimensão e poucas amostras, já que tende a encontrar espaços

mais discriminantes em menores tempos de processamento.

5.6 Melhoramento do tempo de processamento de W-SPPM

Nesta seção testa-se uma forma de melhorar ainda mais os tempos de processamento de W-

SPPM, a qual consiste em fornecer uma população inicial mais elaborada para PPGA do que

uma simples população aleatória. A forma de obter esta população inicial é usando o recente

método Candidate Projection Set (CPS) (Anexo B 4) (Su et al., 2011), o qual obtém vetores

de projeção candidatos usando as informações de fronteiras entre classes. Para estimar quanto

do tempo de processamento e a acurácia pode ser influenciada com a introdução desta popu-

lação inicial, foram repetidos os mesmos experimentos de avaliação de W-SPPM (Seção 5.4),

mas usando uma população inicial W com 50% de indivíduos gerados pelo método CPS e o

restante de indivíduos gerados aleatoriamente (isto para garantir a diversidade da população).

A Tabela 5.2 mostra para cada banco de dados o resultado médio (sobre 8 repetições) da razão

entre o tempo de processamento usando população inicial com indivíduos CPS e o tempo de

processamento sem usar CPS para obter 10 dimensões alvo com os diversos índices estuda-

dos. Da mesma forma, a Tabela 5.3 mostra a razão das acurácias com CPS e sem CPS com 10
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dimensões alvo encontradas pelos diversos índices com o classificador LDA. Observa-se uma

diminuição geral do tempo de processamento na maioria de bancos de dados e índices de proje-

ção. No entanto, a diminuição dos tempos de processamento é mais sensível em alguns índices.

Por exemplo, PI_lda e PI_qpc diminuem quase à metade do tempo de processamento com po-

pulação inicial CPS. Já o índice PI_Lp não apresenta quase melhoria do tempo, provavelmente

porque CPS (destinada para dados rotulados) não dá nenhuma informação de relevância para

esse índice não supervisionado.

Em relação às proporções de acurácia, não é evidenciada nenhuma alteração relevante das

qualidades das projeções em todos os índices e bancos de dados testados (os valores estão bem

próximos a 1). Isto indica que CPS é útil em acelerar a busca das projeções mas não oferece

ajuda em aprofundar a busca, ou possivelmente PPGA esteja encontrando soluções próximas

ao ótimo global.

Tabela 5.2: Resultados médios de W-SPPM para a razão: tempo_com_CPS
tempo_sem_CPS para obter 10 di-

mensões alvo.

Base de dados PI_Bhatta PI_lda PI_Lp PI_LpS PI_nca PI_qpc
Brain Tumor1 0.73 0.36 1.08 0.77 0.84 0.60
Brain Tumor2 0.81 0.42 1.12 0.98 0.79 0.64
Colon 1.00 0.99 1.12 1.05 1.30 1.02
DLBCL 0.99 0.97 1.15 1.07 1.19 1.02
MLL 0.82 0.44 1.05 1.02 0.95 0.54
Prostate Tumor 0.80 0.46 0.93 0.82 0.63 0.61
SRBCT 0.72 0.34 1.05 0.86 0.83 0.57
TBC 0.64 0.46 0.78 0.68 0.38 0.37
Média ±σ 0.82 ± 0.01 0.56 ± 0.07 1.03 ± 0.01 0.90 ± 0.02 0.86 ± 0.08 0.67 ± 0.05

Tabela 5.3: Resultados médios de W-SPPM para a razão: acurácia_com_CPS
acurácia_sem_CPS para obter 10

dimensões alvo e classificação LDA.

Base de dados PI_Bhatta PI_lda PI_Lp PI_LpS PI_nca PI_qpc
Brain Tumor1 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.01
Brain Tumor2 0.96 1.00 1.03 0.98 0.99 0.98
Colon 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
DLBCL 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 1.01
MLL 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.01
Prostate Tumor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SRBCT 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00
TBC 1.01 1.00 0.97 0.97 1.00 1.00
Média±σ 0.99 1.00 0.99 ± 0.01 1.00 1.00 1.00
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Capítulo 6

Conclusões

A técnica de busca de projeções PP tem-se mostrado promissora em contornar o fenômeno

da maldição da dimensionalidade. No entanto, sua aplicação em dados de muito alta dimensão

e poucas amostras, como os gerados pela tecnologia de microarranjo, tem sido limitada pelas

elevadas dificuldades computacionais em encontrar espaços de projeção ótimos. Neste trabalho

foram propostas duas estratégias a fim de viabilizar a aplicação de PP na redução dimensional

de dados de muito alta dimensão e poucas amostras e assim facilitar sua posterior classificação,

o Block-SPPM e o W-SPPM.

Primeiramente, desenvolveu-se SPPM, uma melhora do método SPP para busca sequen-

cial de bases de projeção, a qual constitui a base das estratégias propostas. Entre as melhoras

implementadas está PPGA, um otimizador mais especializado para a busca de projeções que

baseou a escolha do seu operador de cruzamento num estudo experimental de vários opera-

dores de cruzamento: três disponíveis na literatura (cruzamento aritmético, cruzamento de

um-ponto e cruzamento multiponto) e cinco novos operadores propostos neste trabalho (uma

extensão do cruzamento aritmético, dois cruzamentos hiper-cônicos e dois tipos de cruzamen-

tos guiados pela aptidão). A avaliação realizada sobre cinco conjuntos de dados públicos de

variada dimensionalidade mostraram que um dos operadores hiper-cônicos propostos (CX6)

tende a encontrar projeções com maior qualidade que os outros operadores, destacando-se cla-

ramente em altas dimensões. Tal comportamento foi observado tanto na população convergida

quanto em diferentes estágios de evolução. O clássico operador multiponto mostrou ser tam-

bém competitivo em baixas dimensões, mas mostrou uma diminuição do seu desempenho com

o aumento da dimensionalidade. Os operadores baseados em recombinação aritmética mostra-

ram um baixo desempenho, especialmente quando a dimensão é aumentada, fato que pode ser
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explicado por terem um espaço de busca muito restritivo.

Com os resultados da avaliação de desempenho dos operadores de cruzamento, foi possível

ter um critério para escolher o operador mais adequado para PPGA. Em uma subsequente ava-

liação, foi verificado que PPGA (com o operador de cruzamento hiper-cônico CX6) consegue

encontrar bases de projeção que são estatisticamente melhores (em valor de índice) em rela-

ção a bases geradas por dois otimizadores do estado da arte (RSSA e PSO) e usando similares

quantidades de computação (numero de avaliações da função índice).

A primeira estratégia proposta de redução dimensional de dados de elevada dimensionali-

dade, Block-SPPM, foi avaliada enquanto a sua capacidade de facilitar a classificação de dados

de dois métodos tradicionais de classificação: LDA e KNN. Os resultados em três bancos públi-

cos de microarranjo mostraram que a acurácia preditiva de classificação (obtida com validação

cruzada) de Block-SPPM é frequentemente superior a sete outras metodologias de redução

dimensional do estado da arte. Foi notável a estabilidade apresentada por Block-SPPM em

relação às outras abordagens, mostrando capturar em cada dimensão de projeção um aspecto

complementário que facilita a discriminação das classes. No entanto, o custo computacional

de Block-SPPM foi encontrado sendo uns dos maiores entre os métodos avaliados.

A segunda estratégia proposta de redução dimensional de dados alto-dimensionais, W-

SPPM, foi também avaliada enquanto a sua capacidade de produzir espaços de projeção que

facilitem a classificação de LDA e KNN. A avaliação incluiu vários índices de projeção para

W-SPPM e métodos de referência como T-TestM, ReliefF e a tradicional transformação de

branqueamento. Os resultados em oito bancos públicos de microarranjo mostraram que W-

SPPM com quatro índices de projeção (PI_lda, PI_LpS, PI_nca PI_qpc) obtêm os maiores e

estatisticamente indistinguíveis valores de acurácia de classificação LOO no classificador LDA

em relação aos outros métodos. Já no classificador KNN, tais resultados foram observados

com os índices PI_lda e PI_LpS. Um ponto interessante observado com esses índices é que

eles superam a acurácia preditiva obtida isoladamente com a transformação de branqueamento,

especialmente em dimensões alvo baixas, o qual confirma as considerações de W-SPPM em

que o branqueamento é útil em compactar informação relevante dos dados originais, mas que

se precisa de uma adequada abordagem de PP para transferir essa informação a um espaço

alvo de baixa dimensão, tal como o método SPPM. O custo computacional de W-SPPM foi

encontrado sendo relativamente pequeno, especialmente com os índices PI_lda e PI_qpc onde

o tempo médio para conseguir dez dimensões alvo está na ordem de alguns segundos em um
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computador PC padrão.

Dos resultados das avaliações experimentais concluem-se que as duas estratégias propostas

para redução dimensional de dados de muito alta dimensão conseguem facilitar a busca de

projeções relevantes para classificação. No entanto, W-SPPM mostrou-se mais adequada para

tal propósito, já que ela induz acurácias de classificação mais elevadas em espaços de projeção

de menor dimensão e ao mesmo tempo mostra tempos computacionais marginais (na ordem

dos segundos) quando comparados aos tempos de Block-SPPM (na ordem das horas).

6.1 Trabalhos futuros

O presente trabalho estudou seis índices de projeção, um deles (PI_LpS) proposto como

uma extensão supervisionada de um índice existente não supervisionado. Tal extensão, além

de simples, mostrou ser bastante efetiva enquanto a sua capacidade de induzir espaços alta-

mente discriminativos. Nesse sentido, uma interessante linha de pesquisa seria explorar mais

possibilidades de tornar “supervisionados"vários outros índices existentes descritos para aná-

lise de agrupamentos e detecção de outliers (exemplos: Holes, Entropia, etc.). Também poderia

se investigar possibilidades de produzir novos índices como combinações de índices existentes,

tal como proposto por Rodriguez-Martinez et al. (2010).

A avaliação experimental do presente trabalho foi realizada usando bancos de dados de

expressão gênica. Apesar de que tal experimentação permitiu ter uma ideia do comportamento

relativo dos métodos em cenários reais, um ponto interessante a pesquisar seria realizar uma

experimentação com bancos gerados artificialmente, nos quais se varie de forma controlada a

razão entre o número de atributos e o número de amostras. Isto permitiria ter uma percepção

mais afinada dos limites dos diversos métodos em relação a dito ratio, o qual permitiria inferir

o desempenho dos métodos em domínios variados.

Outra questão interessante que poderia ser pesquisada é buscar novas estratégias de com-

pactação para W-SPPM, além do branqueamento. Poderia se investigar, por exemplo, o uso de

PCA, PCA não linear, wavelets, entre outros, e ver se eles conseguem superar o desempenho

da transformação de branqueamento.

Uma outra sugestão de trabalho futuro seria na formação de comitês de redutores dimensi-

onais para classificação. Uma alternativa seria usar W-SPPM com vários índices para produzir

diversos espaços de classificação, os quais integrariam o comitê. A hipótese é que a acurácia de
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classificação poderia melhorar, dada a diversidade dos espaços de classificação que capturam

diferentes definições de “informação relevante"dos índices.

6.2 Produção bibliográfica

As seguintes publicações foram conseguidas como decorrência das pesquisas desenvolvi-

das no presente projeto de doutorado:

◦ Título: On the Crossover Operator for GA-based Optimizers in Sequential Projection

Pursuit. Este artigo foi publicado nos proceedings do International Conference on Pat-

tern Recognition Applications and Methods - ICPRAM 2012 (Espezua et al., 2012). O

artigo propõe vários operadores de cruzamento descritos nesta tese para SPP.

◦ Título: Towards an efficient genetic algorithm optimizer for sequential projection pur-

suit. Este artigo está no prelo da revista Neurocomputing (Espezua et al., 2013). O artigo

apresenta um estudo estendido do trabalho anterior sobre operadores de cruzamento para

PPGA e também compara esta contra outras abordagens de otimização de SPP.

◦ Título: A Projection Pursuit Framework for Supervised Dimensionality Reduction of

High-Dimension Small-Sample Datasets. Este artigo foi submetido na revista Neuro-

computing e está na etapa de revisão. O artigo apresenta W-SPPM e um estudo com

diversos índices de projeção sobre esse método.
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APÊNDICE A:

Obtenção de dados de

microarranjo

Um dos objetivos fundamentais em biologia molecular é compreender as complexas rela-

ções que governam a atividade dos genes e proteínas e suas consequências no funcionamento

celular e extracelular (Hoheisel, 2006). O desenvolvimento das tecnologias de microarranjo

(Russell et al., 2008; Stekel, 2003) (do inglês microarray) tem trazido grandes possibilidades

para atingir esses objetivos.

Os microarranjos (também denominados DNA-chips) consistem de um arranjo pré-definido

de diminutos pontos (spots) contendo moléculas de DNA (fragmentos de DNA genômico, cD-

NAs (DNA complementar) ou oligonucleotídeos) (Russell et al., 2008) que estão quimicamente

ligadas à uma superfície sólida, usualmente membranas de nylon ou lâminas de vidrio ou si-

lício revestidas com compostos que conferem carga elétrica positiva (dado que as moléculas

de DNA possuem carga elétrica negativa conferida por seu arcabouço açúcar-fosfato) (Stekel,

2003). Em cada spot são colocadas moléculas de teste (chamadas de sondas) de um deter-

minado transcrito (moléculas RNA mensageiras produzidas pela transcrição de um gene) que

podem posteriormente ser identificadas. O princípio da técnica baseia-se na hibridização por

complementaridade de bases de ácido nucleico, que ocorre entre a sonda fixada na lâmina e

seu RNAm correspondente, transformado em cDNA, extraído das amostras a serem analisadas

(Stekel, 2003). Antes de realizar o processo de hibridação as amostras são ‘marcadas’ com

químicos fluorescentes (como por exemplo os fluorocromos cianina 3 (Cy3) e cianina 5 (Cy5)

ou o isótopo 33-P), possibilitando assim a medida da abundância dos transcritos presentes na

amostra.
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Após o processo de hibridação é gerada uma imagem da hibridação, a qual é obtida por

meio de leitores (scanners) a laser (para os fluorocromos) ou leitores de fósforo (para o isótopo

33-P). A intensidade dos spots indica a quantidade relativa do transcrito e, portanto, o nível

de expressão do respectivo gene. Normalmente, são empregadas técnicas de processamento de

imagens e de normalização de dados após a obtenção da imagem, as quais buscam eliminar os

efeitos de ruído e alguns outros problemas relativos à variabilidade experimental. No final, as

intensidades medidas dos spots são transformadas em valores numéricos, gerando como resul-

tado informações em formato matricial onde as colunas representam as amostras ou condições

experimentais e as linhas representam os genes (Tarca et al., 2006).

Para a preparação dos microarranjos, utilizam-se robôs altamente precisos que aplicam as

diferentes amostras de DNA nos diminutos spots. Quanto mais spots no microarranjo, mais

abrangente ele será na análise do transcriptoma. Dados os constantes desenvolvimentos na

robotização e miniaturização da tecnologia de microarranjo é possível a medição da expressão

diferencial de milhares de genes (perfil transcriptômico) num único experimento (Tarca et al.,

2006).

Os tipos de microarranjos mais difundidos são: os microarranjos de DNA complementar

(Schena, 1999) e os microarranjos de oligonucleotídios (Lipshutz et al., 1999). A principal

diferença entre eles é que no primeiro são utilizadas sequencias de DNAc (DNA complemen-

tar) previamente sintetizadas, compostas de algumas centenas de pares base; já no segundo

são utilizadas pequenas cadeias de nucleotídeos (geralmente de 25 pares de bases), denomina-

das oligonucleotídios, as quais são sintetizadas diretamente nos spots do microarranjo usando

técnicas baseadas na manufatura de circuitos integrados (Lodish et al., 2007).

Na Figura A.1 é ilustrado um experimento por microarranjo para geração de dados de ex-

pressão gênica, onde se compara os perfis transcriptômicos de duas amostras distintas, uma

extraída de um tecido normal e outra extraída de um tecido com patologia. Inicialmente é

isolado o RNAm das amostras coletadas. Em seguida, moléculas de DNAc ou oligonucleotí-

dios são sintetizadas a partir do RNAm. Para distinguir as amostras, estas são rotuladas com

tintas fluorescentes (incorporadas aos nucleotídeos) que são sensíveis à luz ou radiação. Os

pigmentos Cy3 (verde) e Cy5 (vermelho) são comumente utilizados na coloração. Após a hi-

bridação do microarranjo segue um processo de ‘lavado’, no qual são removidas as moléculas

que não conseguiram-se ligar. Finalmente, segue o processo da ‘leitura’ do microarranjo, no

qual é usado um scanner com um feixe de luz para iluminar os pontos da pastilha e medir a
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intensidade de fluorescência de cada pigmento hibridizado pela amostra e consequentemente

a abundancia de ácidos nucleicos da amostra. É de prática comum usar o logaritmo (em base

dois) da razão das intensidades de ambos os pigmentos (canais) para indicar as diferenças re-

lativas de expressão entre ambas as amostras (Equação A.1):

nível_expressão = log2
intensidade(Cy5)

intensidade(Cy3)
(A.1)

 

 

 

 

  

Imagem microarray  
Matriz             de dados 

de expressão gênica 
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Nível de expressão 
gênica Amostras 

    

 Análise 
de imagem  

RNAm 

DNAc/ oligonucleotídeo 

Hibridação 
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Rotulado com 

fluorescência 

Combinação 

Figura A.1: Exemplo de geração de dados de expressão gênica (Xp×n) após uma análise de
imagem, onde xi;j é o valor de expressão gênica. Imagens adaptadas de (Harrington et al.,
2000)

.

Os dados de expressão gênica apresentam algumas características que precisam ser consi-

deradas em sua análise. Elas são as seguintes:

◦ quantidade de atributos (genes medidos) esta normalmente na ordem dos milhares, sobre

passando largamente à quantidade de amostras que esta na ordem das dezenas ou cente-

nas. Dados com essas característica recaem no problema conhecido em estatística como

large p, small n (Cunningham, 2008);
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◦ natureza ruidosa dos dados, originada na aleatoriedade intrínseca dos processos biológi-

cos e nas inevitáveis incertezas nas medições de larga escala, próprias da tecnologia de

microarranjo (Tu et al., 2002); e

◦ complexidades das inter-relações gênicas, tendo-se atributos irrelevantes, atributos corre-

lacionados (genes co-expressos) e atributos que mostram sua relevância na classificação

somente em conjunto com outros atributos (Jaeger et al., 2003).
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APÊNDICE B:

Algoritmo Candidate Projection

Set

Algoritmo 4: CPS
Require: n amostras {x1, x2, ..., xn} ∈ C classes

B = número de projeções candidatas
Ensure: P matriz de projeções candidatas

1: Inicializar o conjunto CPS
P = random(n,B)

2: Calcular o número de amostras em cada par de classes (i, j)
Si = amostras ∈ ci ; Sj = amostras ∈ cj

3: Calcular a distância euclidiana entre as amostras i e j
d(i, j) = (1/|Si||Sj |)

∑
x∈Si

∑
x′∈Sj

‖x− x′‖2
4: Calcular os pesos (wij) de cada par de classes (i, j)
wij = exp(−d(i, j)/δ)

5: Normalizar os pesos
wij = wij/

∑
i<j wij

6: for i = 1 : C; j = 1 : C; i < j do
7: Definir o número máximo de projeções candidatas para cada par de classes (i, j) como

Bij = [wij .B]
8: Determinar as amostras que estão na fronteira das classes (i, j)

xi = Boundary(xi)
9: Colocar em Sij os vetores diferença entre as amostras fronteira da classe i e da classe j

10: for k = 1 : Bij do
11: Encontrar uk, o vetor de menor comprimento em Sij

12: end for
13: Normalizar uk e colocar na matriz P
14: Retirar de Sij o vetor uk junto com seus vetores vizinhos
15: end for
16: Colocar os vetores diferença entre as médias das classes em P
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Algoritmo 5: Boundary
Require: amostra xi
Ensure: tipo de xi (fronteira ou não fronteira)

1: Obter os K-vizinhos mais próximos de cada amostra relativos a sua classe ci
v = V izinhos(K,xi, ci)

2: for j = 1 : K do
3: Calcular a distância entre xi e seu vizinhos v

vij = xi − vj
4: Normalizar a vetor unitário

vij = ‖vj‖
5: end for
6: Criar um vetor normal
vni = 1

K

∑K
i=1 vij

7: for j = 1 : K do
8: Calcular o produto interno

aij = vni · vij
9: Signo do produto interno

αij = {+,−}[vni · vij ]
10: end for
11: Calcular a relação li = k+i /K, onde k+i é o número de vizinhos com α+

ij

12: if li ≥ 1− λ then
13: xi = 1 (amostra fronteira)
14: else
15: xi = 0 (amostra não fronteira)
16: end if
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