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Resumo 
Este trabalho considera a cl;-1ssifica~0.o nao supervisionada de uru conjunto clc 

dados, ou seja, a analise para o qual nenhuma classificacao ou distribuicao clos 
elementos aruostrais sJ.o feitas a "priori". 

A analise propoe o uso cle certos criterios ou objctivos que procurarn capturar 
aspectos identificados corno propriedades cle urna boa solucao de agrupamento. 
Existe uma grande variedade desses criterios, muitos clos quais sao parcialmente 
complernentares ou ate conflitantes, c poclern chegar a conjuntos diforentes de 
solucoes. 0 desafio ern certas estruturas cle claclos e que mais de urn criterio pode 
ser iclcntificaclo como condicao para se obter urna boa solucao, assirn a analise 
de agrupamento pocle ser consideracla um problerna intrinscco cle otirnizacao com 
multi-objetivos. 

No capitulo 2 clescrevemos um algoritrno cle agrupamento multiobjetivos MOCK 
("Multi-Objective Clustering With Automatic k-Determination"), que otimiza 
simultanearnente dois objetivos cliferentes cle agrupamento cornplementares baseado 
no algoritmo PESA-II ("Pareto Envelope-Based Selection Algorithm"), que utiliza 
a estrutura de Otimizacao cle Pareto, que consiste na forrna9ao de uma frente 
cle solu96es 6tirnas e na.o dorninctclas por outras consiclerando cliferentes criterios. 
Tambem consicleramos a sele9a.o de solu96es iniciais segunclo o ni.'1rnero aclequaclo cle 
agrupamentos atrnves cla estatistica GAP. Ern seguida, apresentamo::; um exemplo 
de aplicac;ao no apregamento de seguros cle vefculos. 



.A.bstract
This work consiclers a. unsupetvised classification of data sets, that is, the analysis

for which no training data is available or no classificatiori is consicleied pieviously.

The analysis pioposes the use of ceitain ciiteria. that a.ttempt to captuie peiceivecl
aspects as propeities of a. goocl clusteiing solution. Theie are a va.iiety of these
criterias, maná of wllich are partially compleinentary or even confiicting, and may
favour difTerent types of solutions. The challenge in certain data structuies is that
more than one ciiteiia. ca.n be perceivecl to get a goocl solution, then the clustering
analysis can be consideiect as an intrinsically multi-objective optimization problent

In second chapter, we desciibe a multi-objective clusteiing algolithm N.'lOCK
("Multa-Objective Clusteiing With Automatic k-Determination"), that optimizes two
difTerent objectives simultaneottsly based on PESA-ll ("Paieto Envelope-Basecl Selec-
tion Algorithm"), that considers the Optimization Pareto sttucture. Also we consicler
a selection of inicial solutions bt\sed on guita.ble numbei of cluster determination using
the Gap statistic. Then we present an application example oil vehicle insuiance price.
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Capítulo 1 

Introdução 

O presente trabalho considera a classificaçào não supervisionada ele um conjunto 
de dados, ou sejr1,, n análíse para o qual nenhuma clessíficaçáo ou distribuição dos 
elementos amostrais são f itas a "priori". Os objetivos de análise SR,o ti, descoberta d 
uma estrutura por trás do conjunto de dados e a identificação ele grupos homogéneos 
- um processo conhecido orno análise 1 . "cl 1 isters' ( ou cl-' agrupamentos ou ele aglo 
m rados). 

A análise propõe o uso de certos critérios ou objetivos que procuram capturar as 
pectos identificados como propriedades ele uma boa solução ele agrupamento Existe 
uma grande variedade desses critérios, muitos dos quais são parcialmente complcmen 
tares ou até confiitantes, e podem chegar a conjuntos diferentes de soluções. O desafio 
em certas estruturas ele dados é que mais ele um critério pode ser identificado como 
condição para s' obter uma boa solução, assim a anális ele agrupamento pode ser 
considerada um problema intrínseco de otirnizaçâo com multi-objetivos. 

A motivaçào de nosso trabalho é justamente a análise de conjuntos de dados com 
multi-objetivos. Um exemplo que podemos estudar considera o comportamento das 
perdas com sinistros em relação aos valores máximos ele i11clcni;1,nçi'í.o (imporU\.ncia 
segurada) de apólices de seguro: pequenas perdas são observadas ao longo ele toclo 
o eixo ele valores de importâncias seguradas enquanto grandes perdas são detectadas 
como uma nuvem para grandes valores no eixo citado. Neste caso elevemos considerar 
em unia análise de' agrnparnento a conectividade elos dados no caso ele pequenas per 
das e também manter a hornogenr-idad« dos agrnpa1nentos rniuimizundo o desvio to! ai 
interno dos conµ;lurncrados A import.inrin <L1 an.ilisc, considcr.mdo mnlt.i-ohjct.ivos 
está no auxílio ,10 clj)t'('(_'cl.lllento de valores dl' ptê'111ioc, clc1s apólices ele seguro. pois o 

(j 



comportamento dos siiiistios consicleianclo a sua. fie(ltiêricia e seveiida.cle (valor de in-
denização) em relação as importâncias seguia.das são priinoidiais. Unl outro exemplo
pode ser visto no contexto cle seguros de automóveis figura 1.1, onde pata o apre-
çamento deste produto é interessante identihct\r legiões no teiiitório brasileiro com
comportamento semelhante (quanto ao evento de sinistros de veículos, e mais uma. vez
devemos consiclert\.i a coilectiviclade (le cidades vizinllas sem peidei a honiogeneiclade
quanto ao eventos nos agrupamentos selecionaclos
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Figura 1.1: A figura. à esqueicla mostra a localização de algumas cidades do teiiitório
brasileiro. A figura à direita lllostra. localização das cada.des mencionadas com o
terceiro eixo representando a l)ioporção cle sinistros por apólices de seguias cle veículos
em cada uma. delas

Nesse trabalho consideiainos dois passos no processo cle aná.lise cle agrupamen-
tos que poctem se beneficiar do uso de ol)jetivos múltiplos. Plinleiro consi(levamos a
geração de soluções cle agtupanietlto e mostramos (lue o uso de dois objetivos com-
plementam-es resulta. em unl bom desempenho e rna.is completo se compaii\.do a. uni
algoritmo de objetivo único. Em um segtmclo pt\sÉo. consicletamos o piobleintl. cla.
escolha do número ótiino de agiupanlentos consicleril.ndo os objetivos cli\ análise

Evidentemente, a. escolha de un] ot).jetivo nele(lua.do de a.nálise é cle suma. iinpoi
tâ,ncia tanto praia. a. fora-taça.o dos agru])a.nleittos (quanto para. a. seleção do nloclelo
Infelizmente, é claro ta.nit)élii elite tIniR escolllt\ segurtt iecluer coiillecirnt'nto cla (listri
buição dos dados selecionados, o cltte, na. ma.ioiia. clt\s vezes, nã.o é coiiheciclo a :priori
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No capítulo 2 clescreveinos um algoritnlo cle agrupamento multa-objetivos NIOCI':
("Nlulti-Objective Clustering With Automatic k-Detelnlint\tion"), (lue otimiza. simul-
taneamente dois ob.jetivos diferentes de agrupa-mento complementares bases.do no
algoritmo PESA-ll ("Pareço Envelope-Based Selection Algoiithni"), que utiliza a. es-
trutura de Otimização de Paieto, que consiste na. formação de unia. flecte de soluções
ótimas e não dominadas por ouvias considerando diferentes critérios. Também consi-
deramos a seleção de soluções iniciais segundo o número adecluaclo de agrupamentos
através da estatística GAP proposta. poi Tibshirani et. al. em 2001 l91 e discutida
por Thales Santos peixeira. (2003)l81 ena sua. dissertação de nlestiado nesta institui-
ção. Em seguida, apresentamos uin exemplo de aplicação no a.pteçamento de seguros
de veículos como na. figura l. l

Sustentamos que a estrutura da otimização cle Pa.Feto proporciona uma maneira
satisfatória de tratar o desafio. A otimiza.ção multi-objetivos cle Pareço permite uma
otimização simultâ.nea de um conjunto de objetivos de agrupamento complementa-
res, o que acaba com a. necessidade de calcular algoritmos de agrupamento clifeientes
várias vezes, além de sei dais simples que a. combinação fixa linear ou nã.o-liJlear cle
objetivos individuais. Portanto, exploramos as evidências cle que a. otimização direta
de objetivos múltiplos e que possa ser benéfica. no contexto cle foiinação dos agrupa-
mentos.

Deixamos o desafio do estudo da estatística GAP considera.ndo multa-objetivos
para a escolha. clo número ótimo de agrupamentos, não pala as soluções iniciais clo
NIOCK e sim para as soluções geradas pelo algoiitmo cle multa-objetivos



Capítulo 2

Agrupamento por Otimização de
Multa-Objetivos - MOCK

2.1 Introdução a Análise de Agrupamentos e Fun-
ções Objetivas

A análise cle agrupa.mantos considera. o problema da divisão de da.elos enl subgru
pos homogéneos, submetido aos seguintes objetivos: dados clentio de um agrupamento
devem sei similares uns aos outros, enquanto aqueles de agittpainento diferente nã.o

Formalmente, o objetivo clo agrupa.mento pode ser clefiniclo como um problema de
n} ; m i nnãn.

L"Í LUV -

De$nição 2.1.1 Objetivo da Análise d.e Agrttpümevtto

Dado tlm conjlLrLto FrLito X m.nvl.{do de dãstâvl.cia õ l.i.,j) C W.+ para
i:j C X, 'l n i7tte'iro positivo K, e tllrlcl .ftLILção objetzua. F ÇC, õ ( , . » de$-
Ttáda enl tl'rn.a parti.ção (le K grtt7)o-s C :: i.C\, ...,CK} de X. o objetl.Llo da

ot.imização é ellco tear a T)aflição de X (lhe 7tta.lirrl.izn a Jtmção objetiua
r' (C', Õ (., .)) «g«'«do « d,.Íá,..ci« Õ.

Nlesnio cona llnl nilnlero hxo de partlçoes lç.., o espaço cle piocttta pala o pio
blema cle agi'upainento cl'esce exponencia.liiiente e é dil'ícil ser mareado cxdusti\râ
mente mesmo pa-ra problemas de médio ponte
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Definições clo conceito (le aná.lide de agrupailtento valiam no critério de otimização
F' e na função de dista.meia (J (., .) usaclt\. Infelizmente, a. escolha de um oit.ério de
otimização por meio (le uma definição explícita, é unl dos dilemas funclainenta.is cla.
análise de agrupa-nientos. Enquanto existem vá.lias propiieclacles vá.lidas (lue podem
ser relacionadas a um bom agrupa-mento, elas poclenl ser parcialmente conflitaiites
e/ou não apropiia(las en} unl contexto paiticulai. Ainda, a maioria elos métodos cte
agrupamento tenta, explicit.amente ou de alguma outra coima., otimizat a.penas uma
dessas propiieclades - e através desta escolha o método faz suposições a. "priori" do
formato dos grupos. Esse confinamento a um ciitéiio de agrupamento palticulai é
uma das lazões para as discrepâncias fundamenta.is observadas entre as soluções pro-
duzidas por algoiitmos clifeientes e levam o método a falhei em um contexto onde o
critério empregado não é apropriado.

A medida cle distância. que pode ser denominada de dissimilaridade, ou em seiiticlo
contrário como de parecença ou similaridacle, deve representa.i o grau (lue um coito
elemento do conjunto de dados é distinto ou parec.ido deste.

Considerando a. distância õ (.,:) definida. anteriormente e X um banco cle dados,
a medida de dissimilaridacle deve satisfazem as seguintes ptopriedacles:

í''l
. --4

('')

Vã, J, m C N

õ ({,.j) 2: o
õ (i,J) = o + { = .j

õ (i, .j )

Õ (í,.j) + Õ (í, n,) 2 Õ (.j. m)

Definimos como Z\ a ma.triz cle disissinlilaiiclacles foiniacla pelos pares de observa.
cães do banco cle dados

Uma grande vaiieclade de medidas sã.o propostas pata a construção da niatiiz Z\
de dissimilarida.des. Neste trabalho clestacaienios algumas

l c)



Para Z{ C R' o vetou de valia.veia da i-ésima obsetvaçã.o cle X e r 2 1
temos:

Distância de Minkowski

:$ «:* «,* '):
Onde zik representa o valor do i-ésimo elemento na k-ésima variável

Distância Euclidiana r::2

:& .«:* «,~,');
õ ({ , .j)

Distância de Manhattan r::l

'':,., - (Ê «:. -- ~ )
Para os objetivos de agrupa-mento, estamos interessados em selecionai o critério de

otimização que refeita fundamentalmente os clifelentes aspectos cle llnla. boa solução.
Selecionamos dois tipos cle objetivos complementares: uni baseado em compactivi-
dade, e o outro baseado na. concctiviclacle dos agrupamentos

Compactividade

No intuito de expiessai a compactividade cle um agrupamento, calculamos o (les'uio
total de umca partição. E]a. é ca]cu]ada. como a solda. c]e todas as distâncias entre ca(]a
dado e o centro do grupo coitespondeilte

o. ,(c') >l: õ(x, /«)
C'A. eC' ieCX;;
E

onde C é o conjunto cle to(los os agrupamentos, /zx; é o centióicle do gtul)o Ck
(ponto rtlédio dí\s vt\.iiá.fieis enl ca(la. grupo) e õ (.: .) é a função distância. es«)lllida
Como um o])jetivo, o desvio total tem (late sel niininlizaclo. O ciitétio é influenc:iaclo

1 1



fortemente no sentido de agrupamentos comi coima.tos esféricos

Conectividade

Para o ob.jetivo que ieflete a. conectiviclade cle um agrupamento, usamos mina.
medida que avalia o grau com que dados próximos foram alocados em um mesmo
grupo. E calculado como

i=i \.j=i / ''-.', -Ê lí:«:«,l , «'.«,. - { á ::J'L:':::* . .'''
onde nif é o j-ésimo vizinho clo dado i, e L é o para.metro que determina o número

de vizinhos que contribuen] para a medida de conectiviclacle. Como um objetivo, a co-
nectividade deve sei minimizada.. Observe que zi,.:, apenas assume valores positivos
e diferentes de zelo quando dados com certa conectividacle estão eni diferentes grupos
e + decresce conforme j é um vizinho ma.is distante de i. A lista. dos L vizinhos mais
proximos de um cento dado auxiliaiá na codificação das soluções como veremos nas
próximas secções. Este critério captura\ derlsidacles locais - ele pode então detectar
agrupa-mentos com formatos arbitrários, porém perde robustez quando se depara com
agrupa-mentos sobrepostos.

Um aspecto importante na. escolha dessas fiutções objetivas é o seu potencial para.
equilibrar a tendência cle uma ou de otttia de aumentam ou diminuir o número de
grupos. Enquanto o valor do objetivo associado com o desvio total melhora com o
aumento do número cle grupos, o oposto seiva pala o caso cla coiiectividade. A in-
teração dos dois é importa.nte no sentido de explorar partes sensíveis no espaço da
solução, e pala tlã.o convergir pala soluções triviais.

12
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Figura 2.1: Exemplos cle conjuntos de dados eni vái-ios fotnlatos. Parte supetioi
representa bancos cle claclos de formato cluadiaclo oitde a otimizaçã.o da. conipactivi-
dade perfoima. melhor. Na parte infeiioi temos folha.tos longos e "smiles'', onde a
conectividade é observada e sua. otiinização tens boa. peifotitlance na formação (los
grupos
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2.2 O Algoritmo
O procedimento l\lOCo é bases\do enl um algoritmo cle niulti-objetivos evolutivo

existente, o PESA-ll ("Patego Envelope-Based Selection Algoiithm"). Este é uin al-
goritn\o bem conhecido na. literat.ura de otimização evolutiva. nlulti-objetivos. e tem
sido utilizado por diversos pesclttisaclores inclusive em estudos comparativos. Uma
descrição é dada. no -AZgoritmo -Z e .AZgorãtmo 2 que apresenta.mos a. seguir.

Duas populações de soluções são mantidas: uma. populaça.o intenta, PI de tamanho
lixo, e uma população externa. PE, cle tamanho não-fixo mas limitado. A finalidade da
PE é de aproveitai-se de boas soluções: para isso ela impletnenta uma. escolha. man-
tendo um conjunto vasto e diverso de soluções não-dominadas .4Zgoritmo 2. Ullla
solução é considerada. não dominada quando não existe outra, na. mesma população,
com resultados das funções objetivas melhores que os apreselltaclos por ela segtmdo
o método de Otimização cle Paieto a sei definido na. próxima. seção. A função cla
população interna é de exploram novas soluções, e alcança isso através do processo
padrão de reprodução e variação evolutiva, isto é, através cle cruzamento e mutação
.AZgorqtmo ]. A seleção ocoiie na interface enfie as duas populações, primariamente
nn ntitnlivnnãn rjn PFllLD UUULUA4aU\Í \V U V X

As soluções na. PE são armazenadas ein nichos, inlplenlentados como uma rede no
espaço das funções objetivas. A contagem do núnieio cle soluções que ocupam cada
nicho é mantida e isto é usado pa-ia encorajar soluções que cul)iam todo o espaço
objetivo, ao invés de junta-las de clualcluei foin)a en] uma. iegiã.o. Com esta. fina.li-
dade, soluções não-dominadas cine tenta.m entrai em unia PE cheia, só conseguem
fazer isso se elas ocuparem um nicho menos lotado (lue alguma. ouvia. soluça.o. Além
disso, quando uma. populaça.o interna. cle cada geiaçã.o é coiistruícla a partir cle uma
PE, elas são selecionadas unifoiniemente de gentio elos nichos povoados - desse modo
nichos alta.mente povoados nã.o conttibuein cona mais soluções do blue os nichos menos
povoados.

Uma. vantagem importante (lo PESA-l l é (iue esta. política. cle iiiclios usa. um e(lua-
lizador e nonna.liza(lor elos valores da funçã.o objetivo- Isto significa. cine ajustes finos
dos parâmetros são clesnecr'ssá.tios, e funções ob.]etivas que l)ossuem gianclezt\s (.liíe-
rentes poclena sei ttsaclas. PESA-ll ta.iiibénl pode nianuseêlr tina gtailcle número de
funções objetivas

A aplicação do PESA-ll ao problema cle t\gtupa.nieilto exige a. escolhi\ cle

14



e Duas ou mais funções objetivas

8 Uma codifica.ção adequada cle uma partição

e Um ou mais opetaclores de variações, isto é, cruza.mento e mutação

e Um esquema de inicialização efetivo

Estas escolhas não são triviais e sã.o cruciais pa.ia o desempenho e particularmente
para a escalabilidacle (capacidade cle processamento) clo algotitmo: r)guitas codifica-
ções funcionam bem pala conjLmtos de dados com uma dezena de centenas de dados,
mas sua perfoiniance se deteriora bastante pala conjuntos de claclos maiores. O clese
nho de um algoritmo evolutivo efetivo para a-giupamento exige lmla harmonia clama
entre a codificação, os opera.dotes de variações e as funções objetivas, o que permite
uma limitação do espaço de procura. e consegue guiam a procura. cle forma eficiente.
Seguindo uma série de expeiimentos que usa.ram diferentes codificações, operadores
e funções objetivas, Handl e Knowles(2006)l51 deiivaiam uma combinação eficiente
de modificações, apeia.dotes e funções objetivas, cujos detalhes são explicitados na
seqüência junto com o algoiitmo.

15



Algoritimo l PESA-ll Pseudo Código
1: Procedimento: PES,4 // (íarrzP/
1. PI := çb', PE '.= Ü
3: Para l até tara inicio faça
4: s: = início(ã) //# Recebe a i-ésima solução inicial*
s: z: = Calcula(sí) //* Calcula os critérios pala esta solução*
6: .4tuaZãzaPE(PE, sí, ./; m.aztamPE) //* Algoritmo 2+
7: Fim.
8: Para enter de l até #ínters faça
9: Para { de l até vamp/ faça

10: Sortear Uniformemente cle PE um nicho de soluções
ii: Sortear Unifolmenlente sí das rz soluções clo nicho
12: P/ := P/ U {si}
13: Fim
14: á ::: 0
]5: Enquanto í < fama/ faça
16: r := aleatório(0, 1)
17: Se r < p. então
18: si, si+i := cruzamento(s{, si+i)
19: Fim
20: s: := :«utação(.s:); .s:+i := :mutação(.s.+t)
21: { ::: j + 2

22: Flui
23: Para i cle l até frl.mP/ faça
24: ,: - Calc«la.(,.)
2$. Atu,cil-i.za,PEÇPE. s. . 'rn.ct.ttnlTtPE)
26: FilTI
11-. PI '.= $'.
28: Fim
29: Retorna PE: con.ltmt.o de soluções não doilliiiadt\s
30: Fim Procedimento

nl.a.atam.PE, p., p., 'Z T}ZC'i 0 +inters ]

16



Algoritimo 2 0tilnizaçã.o de Paieto
1: Procedimento: .Atura/ízízPE(F'E, .si, /í, ma:t:farilP-E)
2: Se ] C PE, .si domina. s então
3: PE := P.F U {s.}
4: sCPE,sÍdominas:: PE:=PE {.s}
s: Entretanto se si é não dominado na PE então
6. Se #PE <. TitctxtaxitPE e\üãa
7. PE'.= PEUsi
8: Ente'etanto se ] C PE, s{ está ein um nicho menos povoado (lue
9-. PE'.= PE usi

10: s C P.F e está eni um nicho mais povoado :::,P PE := PE -- {.s}
11: Fim.
12: Fim
13: Retorna PE, conjunto de soluções não dominadas ei]] nichos
14: Fim Procedimento

sentão

2.2.1 f)tinnivnrãn dp ParolaL :5HV uv x Lex vvv

A Frente de Pareço é definida. como uma fionteiia que sepa-ia, no espaço clãs
funções objetivas, o conjunto cle soluções nã.o dominadas clo conjunto de soluções
dominadas. Esta. estrutura é deterniinacla via um processo de otimizaçã.o de illulti-
objetivos chamado "Otilllização cle Paleio", estudada pot Vilfiedo Pareço em 1896
l61. O processo consiste na decisão se uma solução é nielhoi que a outra (domina) se
em pelo menos em uma das funções objetivas ela. é melhor
A seguir temos algumas definições

De$nição 2.2.1: Seja o uetor de distâncic»s (dissimi,l,üri,dc,-
des)de umü solução de agv«ttpanteTtto d = 1.õt,õ2,...,õn'l. O conjurlto de
lodos os uetoles de sol\tção de a.grttpatneTtto é deTtonl.ibctdo D conto es'paço
de decisão.

De$nição 2.2.2: O uetor de funções obljetiuüs f tlo espctço de
funções objeti.uns m.-dtm.eri.si071al Z C R."' , ; = .f(!b, j = (.fl , .la, ...,J".'l
ê. € Z, d: C D e E é ctl.u íl.o.(lo tle 'uetor de critév"i,os.
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De$nição 2.2.3. Ot'imizctção M'ultà- Objetãuos

&Í'lnàmezar z jÇIB objetivo clo -actor sol\tção d: € D

De$nãção 2.e.4: A relação de ordem < düs corrtponentes do uetor
de cütéhos é definida como

ã: < :g: :+ zJ < z?, para í = 1.. m e :Ê' # &'

De$ni,ção 2.2.5: A relctção fraca de ordene $ das componeTttes do
vetar de critérios é de.unida como:

:gt < :ga ::> zl < zz. pára { :: l...nt

l)e$ni,ção 2.2.6: Se d,© c D e Í = fÇÜ''i < fada)
gue :gi dozrzdna :g2 e di domina d2

:2 dizemos

De$nição 2.2.7: Para qualqlter 'uetor de saiu,ção d e çF

d' -< d' (d' clo-«i«a d')
d: :Í d' (d' .comi«a f-ac"-"te d')

d: - d' (d: é não "n.p":;"- d')

Z

/.. ,l .r ,2

,2e Z

A solução di domina. d2 (luanclo todas as coínponeiites do vedor cle critérios de dt
sao mínimas em relação as apresentadas por d , então dt e unia. solução melhor (lue dz
segundo a otimização de inulti-objetivos. Se pelo menos unia clc'ssas componentes do
vetor de critérios de dt for igual à. a.pteseiltada. poi 42, (Zt cloniina fiacantente d2, mas
di continua sendo uma solução melhor club dz Quando unia relação (le oidenl nã.o é
corlstante entre as respectivas coniponeiites (to vetou de clitélios cte duas soluções: Oll
seja, para as i-ésima compoilent.e ol)serva.dos :i} < :if e pt\ra a .j-ésinia conlponetite
observamos ;g} > :ij, clizenios (lue as soluções são não conlpa-iá.v,eis
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De$ni,ção 2.2.8. r)+a'miava/'nr\ rlo Pnaraptr')wbFwv wb x WE vvv

A so]ução d* C D lí cha.nada de Farelo Oíáma .se ]' d C D Za/ ql e
f(d) < .f(d' ). Se d+ é Pateta Oti77La, ,* = j(d+ ) é chamado de e$cienle.
O conjunto de sotttções ótimus de Pateta çr C D é D* o Conljunto d,e
Soluções de Pal'eto. O conjtLTLto de lietores de critérios e$cieTttes
f ' fÇ©), onde © € D*, é Z* Q Frente de PcLreto.

Dada © C D se não existe d C D tal que f(ÉD < f(.F), então veta DelivLição 2.2.'7
não existe d C D qtue dol \iate ©. Assim r é umu solução não domlvtadcl e ót,ima.
O conjunto destas soluções formará D* C D, o Clonjunto de So\\tções de Pateta,
e Q Frente de Pateta será jorwLadn 'pelos respecti'uos velares de critérios e$,cien,tes
f . Estct relação de Ttão dontinâ,ncia corri s\Lbconjtuitos de D é ctpreseTttada
nas de$níções 2.2.9 e 2.2.10.

De$n,ição 2.2.9: UTíta solução d ç: D é deltomiTtctdü não do'mã,
n,ada, em rel,uçã,o Q ILrll coT\jt nto D. c D se 3d' c D., tal que çl' -< d.

De$ni,ção 2.2.10: Seja D. C D e Z. = fÇD..). FPÇD..] retorlta. o
conjunta de soluções não dom.in,ndüs en\ re\ação o. D.

C'P(O.) {d' C D.: l d' é pião domtána.cía em «cação a D«}

r'p(z.) {z' c o.. ] ]b' t«z q'«. z' < &'}
O conjunto CP(D.) é o conjunto das soluções não dominadas
de PcLreto enl rel,a.ção a, D. e PPÇZ.b é CL Fre'nte PcLreto em re-
lação a Z..

A Frente de Pareço no PESA-ll é construí(la no Algotítmo 2. No ci\se usa-
mos duas funções ob.lctiví\s a compactivida(]e e a conectiviclade: a Frente cle Pa.Feto
primeiramente corresponde t\s soluções inicias tiã.o (loininadas segundo estes dois cri-
térios formando a PE (População Externa.), linhas 3 &\. 7 do Algoiitnlo 1. Nesta\
fase destacamos a divisão clo espaço cle ítmqões objetivas em nichos pata e'tit.ai a
concentração de soluções enl celtas legiões e o tt\inaiillo cla PE é pré deteijniilaclo
para evitar nichos alt.a.nlelite povoados. O l)tóxiiiio ptlsso é a seleção unifotitie cle
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soluções pelos nichos cla PE que sofieião cruzamento e mutação, a. relação da. solução
resultante com as existentes na PE é verificada., se domina ou se não é dominada inte-
grará à Frente de Paieto e consecltientemente a. PE, linhas cle 8 A 28 clo Algoritnlo l

As figuras a. seguir cleta.lotam o Algoritmo 2 e a formação cla Frente cle Paleta con-
siderando duas funções objetivas compactividade e coilectividacle, & =(Des(d), C'ozl(d))
onde d é o vetou das medidas de dissimila.cidade, como definidos na seção 2.1. A figura
2.2 mostra a Frente de Paieto ciue compõe a PE foimacla pot soluções não dominadas
(círculos) e as soluções dominadas excluídas da PE (qttadiados). as regiões formadas
por linhas hachuradas representam os nichos

LH

'{
>
b
a.
E:

'1

REGIÃO
p"DOMINADA

N
=:

E:

CO hJ ECTlh'l DA['E

>
[~-t ] F] ] M ]ZAR

FRENTE DE
PAn Ero (PEI

Figura 2.2: Observamos cine a tela.ção de clominâ.ncia Gins círculos sobre os clttadtados
é presente: os círculos são i'epl'esentaclos como d' e (luadi'idos por dz, temos cine pa.t'a
todo quadrado d' existe um círculo d' com a telaçã.o Z' = :/ (d') $ :f(d') = &' e pelas
definições 2.2.5 e 2.2.7, di domina d2. Já entre os círculos lia c PE tal cine (Z < dt
então pela definição 2.2.9 di é nã.o dominado na PE
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Consideramos a entiacla. de três soluções na. PE representado pelos triângulos a, b
e c na figura. 2.3. Temos os vetores cle soluções d', dÓ e d' e os respectivos vetoies cle
funções objetivas ;g', :gó e Z'. Destacamos também três soluções presentes na PE, d'
da e d' e os respectivos vetoies de funções objetivas Z', :ga e ;g'

\

\

© \

\

<

>
F-

g
2:()
()

\

\

D n

g
© D []

[]

REGIÃO
DOMINADA

CO 1,1 ECTlvl [)ADE

Í

FRENTE DE
PAREÇO (PE)

1-/1 1 FI l M AZAR

Figura 2.3: Os trio.ngulos lepiesentam a entiacla de tios soluções na. PE

Temos as seguintes relações:

. ZÍ ::: D«(d') < D'.s(d') < C'o,,(d') te«.os Z' < :g'
então d' -( da e .g" t\gola faz Falte da. Frente de Pa.iet.o e coi)se(luententente da
PE, enquanto :g'í agora dominado é tetiraclo

. :gÍ ;(d') < D';(d') C'on(d') < C'.«(d') - zB, t«:os g' < :g'
então d' < dÓ e :g' continua na. Frente cle Paieto e consequenteiiiente da PE
enquanto ;gó doniinaclo não é integra.clo

. ]y C PE tal que d -< d'. ou seja, i. = -Oes(4) < Oe.s(d') = &'i e Z2

Con(d') = ã3 ,então pela. clehliição 2.2.8 d' é não domintlclo na PE. Se a (luan-

ticlade cle soluções eili PE ultri\passa. o seu limit.e, :g' só pocleiá. ser int.egraclo a
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Frente de Paieto se for retirado um elemento cle PE clue estiver em um nicho
mais povoado, no caso :g/ foi escolhido aleatoriamente cle un] nicho com duas
soluções e deverá. sei ietiiaclo

O Algoritmo 2 retoma a PE somente contemplando a. Frente de Pareço com
soluções não donlinas como vemos ]la figura 2.4

LÜ
c}
<

c]
>

}-

g
E:c}()

ã
:E:

2:

REGIÃO
' DOMINADA

COMI ECTlvl DAt E

>

FRENTE DE
PARETO (PE)

kllFllNllZAR

Figura 2.4: A PE tepiesentada pela Frente de Pareço com soluções não cloininadas



2.2.2 Inicialização do Algoritmo
A rotina de inicialização é baseada na observação cle cine algoiitmos de agrupa-

mento diferentes tencleni a. desempenhar rnelhoi em legiões diferentes da. Frente cle
Pareto. Em particular, algolitmos consistentes com a conectividade tendem a ge
rar soluções mais próxiirtas das ótilnas naquelas legiões da Frente de Paieto onde a
conectividade é baixa., encluanto que a.lgoritmos baseados ei n compactiviclade clesein
penham bem nas rc'giões onde o desvio total é ielativanaente baixo. A inicialização é
então baseada en] dois algoiitmos de objetivo diferentes, com o intuito de obter uma
boa família inicial de soluções próximas à Frente de Pareço

Soluções que possuem um desempenho melhor sob a conectiviclade são geladas
usando o Árvores Transpostas b'mínimas ( NIST -"Àlinimum Spanning Trees"). O uso
do b/IST tem a vantagem de que as ligações presentes em uma áivoie dada pelo :tl-
goiitmo podem sei traduzidas diretcamente em modificações cle soluções inclivíduais.
Soluções que possuem bom desempenho sob o desvio total podem ser geradas através
H.\ alonr;+mn K' TvrÁrl i na\A\.f L4rÀf\\.rl xvxxxv A L LTxuuxLLv'

Análise de Agrupamentos k-Médias

O algoritmo cle k-médias é inicializaclo com a. escolha do número de paitições
k do conjunto de dados X cle tamanho rl. Escolhido o número de paitições são
selecionaclos k da.dos iniciais como os centióides de cada a.giupamento.

Definimos a. distância euclicliaiia conto a. nleclicla de clissinlilaiidade, assim a
cada inteiação do algoiitmo são calculadas as k(n X;) distâncias dos /], -- k dados
em relação aos k centlóicles. Os da.dos seixo calocaclos nos grupos cuja. a distância
ao centróide se.ja a mínima clentie as A: distâncias. Depois dos dados alocaclos, os
centroídes cle cada. grupo são i-ecalculaclos como a niéclia das p variáveis elos n.í com
ã :: l...k elementos clo grupo i.

O critério a sei otimiza.do neste algoiitmo é a conipt\ctiviclade então o desvio total
da soluça.o é calculado a cacltt inteiação. A negra de pala.cla clo algoiitmo é baseado
na compactividade, ou se.ja, se pecluei-Las nlttcltt.nças no ('titéiio sã.o observada\s Oll se
ele já alcançou unl niíninlo pié-definido o algoiitnio é finalizado e a solução resultante
é retoma.da.
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Sabemos que a escolha. dos cento(5i(les iniciais e clo k l-número de pa.Feições podem
infiuênciar na. solução de agiupantento final, e portanto, como soluções iniciais utili-
zaremos todas as combinações possíveis de k centróides iniciais e ta.nlbém vadiando o A.

Análise de Agrupamentos de Arvores de Distâncias Mínimas (MST - "R/li
nimum Spanning Trees")

Considere uma. árvore de conexões poncleraclas G = (K E) onde y é o conjunto
dos n vértices formados por cada ponto clo banco cle dados e E o conjunto clãs (n l)
conexões entre os vértices mais próximos. Considere m(ei) C IR+ como "peso"da.
i-ésima conexão, ou seja, a distância. enfie os vértices desta conexão. No caso pro-
curamos a "árvore mínima", ou seja, árvore formada poi conexões onde >1:.:.Z w(e{)
seja mínimo. Destacamos ta]]]bém cine a árvore não pode foimai un] ciclo cle conexões.

Existem vários algoritmos club encontra.m a. "Arvore cle Distâncias Nlínimas
trabalho utilizamos o algoiitrno de Piirn j101, descrito abaixo:

'. Neste

. Ordenar o conjunto de (w.u
os vértices iniciais ui e uj.

tl'.(« i)) e tornar os pontos da. conexão e(1) como

e O próximo passo é escolllei eiitie c'i e t'j como o segundo vértice cla arvóre t,u
isto depende cle cluem tem a nlc'nol clistâ.ncia com o segundo vizinho ma.is pió
xii'no

e Começa. o processo de interação que t.eimina. qua.nulo todos os pontos sejam
incluídos como vértices da áivoie. As conexões são feitas paitinclo de t-{ e esco-
lhendo o próximo vértice a sei- íncluíclo na áivoie ui+i , oitde w(ei) seja minírna
Caso o vét time final da coilexã.o I'i+i .já faça pente cla á.ivore, ietoriiamos ao t'i-i
e incluímos como t';+i um outro \azinho nia.is pióxirno clo mesmo

A árvore sela. única. se ]b* C E ttt.l cine tt,(e*) = tl;(e). A solução do algoiitmo é
exemplificado pela figura 2.5 a seguia.

Considera.Rios a dista.ncia euclidiaiia t\. sei miniiilizaclt\ ila foiniação das á.ivoi'es
como destacado no a.lgoritrlto k-iliédias.
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Figura. 2.5: A figtua representa uma Aivoie de Distâncias Rlinínlas. Inicialmente
tomamos a conexo.o entre Ui e V2 como a menor distância., o vizinho mais próximo
de Ua é Vi que já. faz paire dca. árvore, poi isso retomamos a. Wa e tomamos o terceiro
vizinho mais próximo como Vs. O mesmo ocos-ie com Vio.

No contexto de análise de agrupa-nlentos este a.lgoiittllo pode sei utilizado quando
desejamos minimizar o critério cla conectiviclade. Pala foin)a.i os grupos poclenaos eli-
n)mar conexões consideradas intelesscantes. Uma. conexão é consideiacla interessante
qua.ndo ela. colecta pontos ie j (luanclo j não faz parte dos L vizinhos mais ptóxinlos
cle i. Consideianlos l o número cle conexões interessantes. Deitamos que a. lista dos L
vizinhos mais próximos de um certo dado colho unha fenamenta. importante ]ia análise
de agrupamentos de multa-objetivos ta.nto no processo de inicialização (lo algoritmo
(luí\.nto no ciuzanieiito e mutação

O ÀIST rotina. os agrupa.naentos quando oidenaliaos tu(e*) sendo e* as conexões
consideradas iilteiessantes. Eliniinaillos T conexões consideradas nla.is longas e soi
teaiilos uni novo vértice final clent.re a lista. dos L xiziiihos mais próximos clo vértice
inicia.l. Assim podetnos tet mais cle mina solução dc' agrupa-illento com clifeientes k
números cle grupos vaiit\lido T em jl. /l. R.etoiilaildo o exenil)lo aiitet-ioi t.enlos a



hguta 2.6 a.seguia
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\r.L,

Figura 2.6: A figura mostra três grupos formados com os círculos hachuiados. Focam
eliminadas duas conexões longas V3 --' Us e l,'} --, Vi. Novas conexões foianl feitas
dentre os vizinhos mais próximos cle V! e l,Ç, t'l e Vs iespectivaniente, foimaclos três
á.rvoles desconexas.

As soluções provenientes de lun análise cle k-mé(lias podem sei codificadas se-
gundo as conexões de unia átvote mínima« Consideramos que os círculos hachurados
da figura 2.6 sejam as soluções encontiacla.s pelo algotitmo k-nléclias e tomamos o
nlesino procedimento descrito aiiteiioimente: eliniinanios as clistâ.ncias mais longas e
sotteantos novas conecções na. lista dos ç-azinhos mais próximos. Assim com a átvoic'
de medidcas mínimas conseguimos codifica.i soluções como descrevemos a. seguia

r''-,.d;Grnrãn

Pa.ia a. coclificaçâo, etllpieganios a. ieptesentaçã.o "locos-l)ases:' pa.ia unia possível
codificação clãs soluções. Esta codificação é unl?\ representação giáf:ica.; onde cada. so-
lução .s é foinlacla. poi N elementos .sl, ...., .slv, onde N é o ta.nla.nlio do con.luiito cle da-

dos agiupaclos. e ca.cla si pode assuniii valores clo vizinho dais pióxinio j C {1.....7V }.
Assim: un] valor cle .i no i-ésinlo elenlent.o é interpretado como villa. coilexã.o entre



os dados ie j: na solução cle a.giupalliento resultante eles estação no nlesrno agru-
pamento. A decodificação Giesta tepiesentação iecluer a identificação de todos os
subgrupos. Todos os dados de um sub-gráfico são ente.o clesignaclos a uill agrupa-
mento. Consideramos as soluções cla figura. 2.6 para. exemplificar a. codificação na
figura 2.7.

©.''--0v:
. /'
..8 v:=.

Vz

ü:$.10
v.{,

v:
+

Vi
\

v=

l
v=

v-

+

vl

V4

+

v:

V

+

V

SOLUÇÃO CODIFICADA

Figura 2.7: A figura mostra a codificação di\s soluções pa.ra auxiliar no cru-
zamento e mutação no algoiitmo PESA 11. A codifica\ção insulta.nte é o vetou
2,3,4,3,6,7,5,9,11,9,11

O esquema cle codificação aclja.ceiite ';locos-base(t" t,enl cliveist\s vantagens pala
a nossa aplicaçã.o. Nla.is intpoita.nte, não liá. a necessidt\cle de se final o número de
agrupa.mantos antecipca.demente, jú. (late ele é autonia.ticalncnt.e cleterininado no passo
da codifica.ção. Porá.ant.o, nós poclenlos desenvolver e coiltpart\.t soluções com números
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diferentes de agrupa-mantos no algoritmo. Além disso, a. iepiesentação se adapta muito
bem para o uso de opeiadoies padre.o de ctuzanlento como o cruzamento tmifonne
que discutiremos a seguir.

2.2.3 Seleção do Número Otimo de Agrupamentos
Após tratei cla. geração de soluções iniciais na seção anterior, apresentamos então

um método pala. a. identificação da solução de agrupamento mais promissora dentro
do conjunto de candidatas, segundo n escolha c]o número ideal de l)artições. Deter-
minar o número lna.is aplopriaclo de grupos 1< cle um conjunto de dados é um desafio
importante em análise de agrupamento.

Estatística "GAP"
Destacamos un] decente trabalho "Nomeio Otimo de Aglomerados Estocásticos:

desenvolvido por Thales Santos Teixeiia (2003)l81 no naestiado em estatística nesta.
instituição que bata o tema da escolha do número ótimo cle grupos en} uma solução
de agrupamentos

O trabalho descreve a metodologia desenvolvida por Tibishirani et. a1. (2001)l91
que visa fonilalizar a. escolha do número ótimo de agrupamentos pa.ra qualcluer al-
goritmo de análise de agrupamentos e com qualquer cálculo cle distância. Trata do
conhecido "fenómeno do cotovelo", que é o ponto onde o clitéiio de otirnização em
função de k agrupamentos cle uma solução sofre uma. abrupta (lufada ao pa-ssai de k -- l
para k e em seguida sofre quedas nntito leves cle k pa.ia k + l em (diante

Retomamos a. definição 2.1.1 na. página 4, onde é definida. a função objetivo
Fk (C',õ(., .)) segundo a distância õ e a partição C' en] k grupos- Pata. pcacltor\azar

toma.mos o ZogFk para compara-i a E*(/ogFk) calculada. sobre llnla distribuiçã.o cle
referência; análogo ao conceito cle calcula.i o cluanto a ciliva cle dispctsão dos claclos
se desvia clo máximo da citava espeiacla. A está\.mística. GAP é clefiilicla como

G' ,4P(A; ) E* ÇI.ogFÜ l,ogFK

onde, após leva.i ena consicleiação a- clistiibttiçã.o aniostit\l (la estatística GAP e
da distribuição cle tefelência, será escolllido o k tal cine o GAP seja máximo. Segue
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a decrição do algoiitnlo completo pala a- deteimiiiaçã.o do número ótimo cle agrupa-
mentos em uma. base (le dados consideianclo os algoiitllio cle agrupamentos propostos
na seção anterior e a. distância euclicliana:

e Calcular Fk segundo as soluções iniciais em cada. algoiitnto

e Gerar por Sii-nulação cle l\longe Carlo B vetoies de anaostias de ieferêiicia :z;: , . .., z:

calculando /qó para cada vetou cle referência. b e segundo as soluções cle agru-
pamento encontradas. Sendo que a distribuição de iefeiência é uniforme com
suporte no intervalo de variação de cada ulila. dtls p variáveis

B Calculei

E=ÇlogFk) - -L')l.logF;ií-l

.-(k)
. B

E
'&:= l

B l (/ogFk+: E;(logra))'

e Calculei a. estatística G.'\P(k) e escolhem k* ótimo tal que

k* -g m.ánk {tlC'-.'lP,,(A) ? G','!Pn(k + l) sk+l}

Alinhamento da Função Objetiva

Dadas as soluções iniciais e as frentes tefetênciais, marcamos /{..f,. = 1 e identifica-
mos ](..,, o número niá.xinlo de agrupamentos compartilhados poi todas as solitções
em cada. um dos algoiitnios. Logo testiingiiiios a. alta.liso à soluções com uni núineio
de agrupamentos /( c l/t'.,:,.. /\',,.,.,l.

Lembramos elite as soluções dos algoiitnios k-médias e NIST peifoiinam clitetente
mente segundo as respectivas funções objetivas, colilpactivicli\de e cone.ctividt\cle. A
coillpactividade decresce muit.o iapiclamente pura os ptiilieitos k. enquanto liiu(taii-
ças para um mt\.ioi núiiiero de clusters são menos tlceiitllacltls. A conectivida.de. eni
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contraste, cresce bem rapidamente pa-ra unl nlaioi nomeio cle grupos. Então pala. as
soluções de cada um dos algolitnios será avalia.do o núnieio ótimo de grupos pela. sua
respectiva função objetivo. Assim pala o algotitiilo k-médias temos /% = De.s(k), e
para o algoritmo i\.IST temos .f% = C'on(k) descritas na seção 2.1.

Como em cada um dos algoiitmos podemos tei ma.is de uma solução possível pala.
o mesmo k, detenliinamos cine serão considerados, tanto pala as soluções iniciais
quanto para as soluções cla frente cle Pareço, casos onde a. respectiva função objetivo
é mínima. Esta escolha. é coerente com o objetivo de otimização eln caso de aná.pises
de agrupamentos cle objetivos únicos

2.2.4 Operadores Evolutivos: (l;ruzamento e Mutação
Em cada inteiação do Algoritimo l (linhas 15 a. 26) uma Populaça.o Interna

(PI) é selecionacla. e pala cada par de soluções iniciais contidas na PI sela geracltt
uma nova solução através do cruzamento clãs mesmas. A solução gelada poi fim
sofrerá mutação e retornaiá pala. PI. Por fim todas as soluções presentes na PI saião
confrontadas comi as existentes na. Frente cle Pareço cla. PE. Este procedimento se
repetirá a cada. inteiação e por fim a Frente de Pareto ietornará as melhores soluções
considerando a. otimização de multa-objetivos

Cruzamento

Dada duas soluções cona as respectivas codifica.ções iepiesentando as conexões ell-
tre os dados, podemos pennutai entre uma. e outra os leia.cionamentos ent.re os dados
gerando uma. nova solução possível, esta peimutação chamantos cle cruzamento. O
cruzamento tem piobal)ilidade p. de oconei que é pté-definida no Algoritn-to l(li-
nhas 16 à 19)

Neste trabalho. tratar-emos clo cruzamento uiiifoiine. onde cadca. dado cle urna
solução tem piobal)ilicla.de /o.. = } cle troca.t o respectivo relacione\mento coi\i outro
elemento segundo uma outra solução. A figura 2.8 exemplifica. o cruzantento cle duas
soluções, os vértices 3: 5 e 7 cla solução à escluerctí\. tivetaiii suas conexões permlitadas
pelas da solução à. diieit.a e uma novel solução A foi encont.iacla., o mesmo ocoiiell com
a soluça.o à. direita

30



\

,,.Õ'...
' w-

.x '\ .
©

,v Vâ

~l -i,l '®'
't' \,

\
©.B.©

1 2 3 4 5 6 7 a g
A 23 453 S89g

1 2 3 4 5 6 7 8 9
B 284 57 5699

A
B

Ci lizalt) Oltto

Fiava SoltiÇ.no A
Flora Solução B

:'?«,
6't

3

®
®

X
©

4

Ó''
/

É

@''-'? '.

.L,
R

U

©''
l"©'

®
v, h'

\
\

®
'': \\\

©vW

Figura 2.8: O primeiro cluaclro mostra. il á.ivore mínima dos (lados e as figuras A e
B duas soluções cle agrupatnentos. Após o cittzan)unto de A e B temos duas novas
'v'uyvvu

:3 1



Mutação

Enquanto a codificação resulta num espaço de procura. muito grande com r/" com
binações possíveis: um operador de mutação }l.dequado pode ser empregado pa.ia re
duzir significantemente o tamanho do espa.ço de procura. Usamos a "mutação vizinho
mais próximo", onde cada. dado só pode est.ni conectaclo a uln dos L vizinhos mais
próximos. Portanto, si C anil, ..., niL}, orlcle i7il significa o l-ésimo vizinho mais pró-
ximo do valor i. Isto induz o tamanho do espaço de procura pala a-penas Z'". Note
que a lista do vizinho mais próximo pode ser pré-computacla na fase cle inicialização
do algoritmo.

Intuitivamente, se espera. que conexões longas sejatT} menos favorecidos na codi-
ficação, ou seja, uma. conexão { --, .j com .j = 7tíz (o valor j é o l-ésimo vizinho mais
próximo do valor i) pode ser prefeiiclo em detrimento de uma conexão ã --, J* com
j' = níA; (o valor j* é o k-ésimo vizinho mais próximo do valor i) se 1 < k. As
probabilidades de mutação cle conexões i --, .j individuais, definimos como:

[

n)'
onde .j = níz e n é o Lama.nho do conjunto de dados

Seguindo o exemplo da. figura 2.8, após o cruzca.mento as duas novcas soluções pro
venientes cle A e B sofrem mutação como na. figura 2.9
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2.3 Exemplo de Aplicação: Agrupamento de Ci
dados por Comportamento de Sinistros

2.3.1 Descrição
O algoiitmo NIOCK tem clesenlpenho melhor quando o banco cle dados engloba.

estrut.fitas diferentes clue precisam, na análise cle agrupamentos, critérios distintos. O
exemplo de aplicaçã.o, que discutiremos a seguir, trata. do banco cle claclos das cidades
biasileiias cujo o agrupamento poi localização e comportamento dos sinistros com
veículos auxilia no cálculo do prêmio cle apólices de seguros

O banco de da.dos é coi-aposto por uma anlostia de 1321 cidades brasileiras com
as seguintes varia.veis:

e Latitude e Longitude:Ambas definem a localização das cidades e esta.o em
unidades cle segundos. Fonte de Dados:IBGE

e Proporção de Sinistros: Cloriesponde a proporção cle sinistros clecoiientes
cle roubo: colisão e incêndio cle veículos pelo número cle apólices expostas em
cada. cicia(te. Fonte de Dados: Susep - Supeiintenclência de Seguros Privados

e Valor do Sinistro: Comi'esponcle ao valor iTiéclio pa.go como incleniza.ção do
sinistro. Fonte de Dados: Susep - Superintendência. cle Seguias Privados.

A aná.liso inicia. na. definição clo objeti'ço de agrupa-r cidades próximos cujo o com
porta.mento das variáveis proporção cle sinistros e valores inéclios sejana semelho.ntes
Poitt\.nto as soluções cle agrupamentos consideradas interessantes apresenta.m a. co-
nectivida.de das cidades próximas e a honiogeneidacle (ltti\nto as valia.vais de sinistros
A figura 3.1 itiostia a estiutui-a clo ba.nco de claclos:
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Figura 2.10: No topo a figura à escluerda. mostra a localização das cidades e a fi-
gura à direita. o gráfico de piopoição pelo valor médio dos sinistros onde ot)seiva.mos
urna concentração na. legião de bt\.ixtl. ocoiiência de sinistros (' baixos valores médios
AI)eixo a figura. à esclueicla mostra a plopoiçã.o cle sinistros l)ela. locillização elas cicla-
cles e a. figura à direita. os valores tltéclios dos sinistros também pela locítlização, eill
ambas ol)servanios a foiniação de estrtttutias ta.nto estéticas como loitgas inclicanclo o
uso cle diferentes ol).jetivos na. aná.liso cle agtttpaniento.
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2.3.2 Procedimento

Para a elaboração das rotinas dos algoritnios propostos utilizamos o softwa.ie Nla-
tlab. Para um con.junto de dados fornecido, piiineiio calculamos A a matriz cle dissi-
milaridacles, no caso as distancias euclidianas, como clesctito na. rotina. no Apêndice
A

Computamos o "NIST" completo, ou seja, construímos a árvore de dista.ncias mí-
nimas e a lista dos dados por oiclem de pioximiclade, e substituímos as conexões mais
longas, através de seleção uniforme da lista, para a formação dos agiupanieiltos. O
Apêndice B descreve as duas rotinas, no caso o número dos dados mais próximos
L é igual a 50 e o número cle conexões a serem substituídas é / C j1, 5001. A escolha
deste intervalo baseia-se blue se 500 conexões são substituídas são geradas até 400
anil.pÃí:.Q rl iç=+ i nt ncuvh uyvuu uxu v &v tun

O conj\mto cle soluções pot k-médias também foi coniputado, gerimos aleatoria-
mente 200 combinações de k centróides iniciais com k C l2, 501, a. rotina é clesctita
no Apêndice C As soluções poi k-médias são codificadas pela áivoie de clistân
das mínimas geiacla anteiioimeltte, onde as conexões quebradas com a formação dos
agrupa-mentos são substituídas por seleção uniforme enfie os dados que petteiicem a
um mesmo grupo

Após a construção cle conglomerados com os dois algoritmos de agrupamentos k-
médias e NIST, as soluções geiacla.s têm diferentes números de conglomeiaclos. Assim
através da estatística GAP, selecionamos o ntlnaeio ótimo cle grupos segundo a com-
pactividade e conectividacle pa.ra o k-médias e h'lST respectivamente. Geramos poi
Nlonte Cano 1000 frentes de tefeiência. As rotinas sã.o clesciitas no Apêndice D.

Com o conjunto cle soluções iniciais coiistiuímos soluções pela. a.lgoiitmo PESA-ll:
otimizando assim dois ob.jetivos diferentes. As rotinas sã.o descritas no Apêndice E
Temos a rotina principal PESA e as sub rotinas, como a. de inicialização, a de cálculo
dos objetivos de soluções cocliHcadas e a. cle atualização da. população extei-na. Ut.iii-
zamos 1000 intetações, com probabilidade de cruzamento de 70%, população inteira
de tamanho lO (soluções) e populaça.o ext.eira. cle tamanllo niá.xinlo 500 (soluções)
Para selecion .i as itielhoies soluções, dentro do con.lauto de Pareço iesultaiite do
b/IOCIK, selecioiianios o núnielo ótirno cle congloineiados considera.ndo atTit)as fun
ções objetivas, contpacti\-iclt\.de e colectividade, e lillla. nleclida cllamada Sillluett\ (late
descrevemos na. secção a sf'gttit. As iot.iiiêls são descrit.as no Apêndice E.
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2.3.3 Resultados
Inicialmente temos as soluções getaclas poi dois algoritmos de funções objetivas

distintas, kmédias pala compactividade e mst para a conectividade:para o pioblenia
proposto e como descrito na secção procedimento.
Considerando as soluções iniciais por kméclias, o cá.lculo clãs funções GAP(k). em
função de k número de conglomerados, o intervalo com batias de mais ou menos uljl
desvio padrão e a função Lacuntt(k), definida a seguir, sã.o traçados nas figuras 2.11 e
2.12. Define-se Lacuna(k) como sendo a diferença entre o GAP em k e k+l somado
o desvio padrão do GAP em k+l para facilitar a visualização do resultado.

1.5

.J#
.+

+'

ü 5 10 11 2D 25 3D 35 JC1 45 SO

Figura 2.11: Função GAP(k) en] função de k número cle agrupa.alentos
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Figura 2.12: Função Lacuna.(k) em ftulção cte k número de agrupamentos

Como proposto por Tibishirani et. al. (2001)l91, procuramos o menor valor de k
tal que o GAP neste ponto seja. maior do que o próximo ponto, desconta.neto o seu
desvio padrão. Assim o número ótimo de agiupanaentos será o primeiro ponto acima.
do valor zero no eixo clãs ordenadas cla funçã.o Lactma(k), no caso das soluções de
kmédias geradas seta k=8.

Agora considerando as soluções iniciais poi b/IST temos as figuras 2.13 e 2.14

38



9

8

7

6

5

4

3

2

00 5 10 15 20 25 30

Figura 2.13: Função GAP(k) em função de k número de agiupanaentos

2

GAPik) > GAPlk+l) - [-P(k+ ] ]

1.5

ó L ----e:1-- L3cljn;3(k)

.1
0 5 10 tÇ :Ü :S ]Ü

una(k) cnt função cle k núiiteio cl

/'''.... -,..,-'*--..:

Fttncão LacFigura 2.14 e ag[[[ a.] ]]e]itostigi'ttl)ti.iijinca.Q Lt

t3.RF'(h:) ( ÇP.Plif+'t ) - [IF'Ík+ ]}



O número ótimo de agrupamentos sela. o primeiro ponto acima clo valor zelo no
eixo das ordenadas da função Lacuna.(k), no caso clãs soluções por À;lST geladas sela

A figura 2.15 a seguir representa a Frente cle Pê\.roto clãs soluções geradas pelo
NIOCK
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Figura 2.15: Frente de Paieto
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A medida de silhueta foi aplicada para a- pompa-cação entre as soluções clo conjunto
de Pareço. A medida pala- dado i em llina solução é dttclo por

s(i)
bi -- aí

,«-(b: , «:)

onde ai denota a. distância média entre ie todos os dados do mesmo agrupamento e
b{ denota a distância. média entre ie todos os dados do agrupamento mais próximo cle i.

A medida valia entre j--l, 11, valores próximos de l indicam uma. boa alocução do
dado enl um grupo, já valores negativos indicam unia. rná alocução. Ressaltamos que
está medida. favorece a maior conectiviclade dos dados

Na. figura 2.16 apresentanaos a matriz dos percentuais cle pontos cuja a medida de
silhueta. de uma solução supera cle unia. ouvia, ou seja., linha l coluna 2 iepiesenta. o
percentual cle pontos que a solução l supera- a solução 2 quanto a medida cle silhueta,
a última coluna mostra o percentual de pontos com medida. cle silhueta negativa em
nn,-ln cnliiplin

As soluções iniciais de kmédias e soluções pelo método hierárquico "Single Lin-
kage", blue consideram objetivos únicos também focam comparadas. Dentre as solu
ções de kméclias com 1( ótimo 8 e clentie as soluções poi "Single Linkage": selecionanlos
as soluções promissoras pela medida de silhueta. Depois as comparamos à Frente de
Pareço, finura. 2.18
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Figura 2.16: Na. figura destacamos que a primeira solução supera as ouvias em apio-
ximadainente 88% e apresenta o menor índice cle pontos coll] medida de silhueta
negativa 18%
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Figura 2.18: A figura mostra as funções ob.jetivas nas melhores soluções em cada um
dos algoritmos de objetivos únicos. Observamos (lue as soluções do ÀIOCK dominam
a solução por kmédias e por "Single Linkage". Isto sugere que o h'lOCl<1 otinaiza cambas
funções objetivas, conectividacle e compactiviclade



Resultados expc'iimentais indicam vantagens do algoiitnio de multa-objetivos. No
problema proposto, o objetivo ela considerar a conectiviclacle cle cidades vizinhas sem
perder a homogeneicla(le elos eventos cle sinistros de automóveis nos agrupamentos
selecionados. Observamos (lue algoritmos cle objetivo úi]ico não i-esultan] em soluções
que otimizem ambos objet.ivos propostos pelo problema., encluanto o algoritmo l\'lOCl<
apresentou soluções ótimas pala. este fato. As figuras 2.19, 2.20 e 2.21 a seguia apre-
sentam as médias dos agrupamentos em cada solução de agrupamento proveniente do
NIOCK, k-médias e ''Single Linkage'

Figura 2.19: Cada gráfico mostra as médias das cluatro variáveis em estudo para cada
agrupamento formado pela soluça.o gerada. pelo i\,IOCl<. 1- Latitude 2-Longitude 3
Proporção de Sinistros 4-Valor clo sinistro
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Figura 2.20: Cada gráfico mostra as médias das club.tro variáveis em estudo para cada
agrupamento formado pela solução geiacla pelo kinéclias. 1- Latitude 2-Longitude
3 Proporção de Sinistros 4-Valor do sinistro
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Figura 2.21: Cada. gráfico mostra as médias clãs (lustro variáveis em estudo para
cada agrupamento formado pela solução gerada. pelo "Single Linkage". 1- Latitude
2-Longitude 3-Proporção cle Sinistros 4-Valor do sinistro

 
 

  

 

  
 
  

 

 
 
 
 

 
 

  



Campa.rondo as médias dos grupos formados pelo i\'lOCl<, os grupos l e 2 são
distintos na propoiçã.o e valor clo sinistro. Dias semelhantes na latitude e longitude
Já os grupos 3 e 4 são distintos em todas as valia.vens ern relação aos Duetos.

No caso clo algotitmo de kmédias alguns grupos sã.o semelho\ntes qua.nto as variá-
veis 1,2,7 e 8 e 3 e 4. O mesmo ocoiie com o algoritmo "Single Linkage". os grupos l
e 2, 7 e 8 e 5 e 6 são semelllantes quanto as variáveis em estudo.

Nas figuras 2.22 e 2.23 observamos que as cidades de Nova Londrina e Niterói
têm conectividade segundo as varia.vens latitude e longitude como ta.mbém nas variá-
veis proporção e valor do sinistro, então liá. evidências que ambas cleveiiam ficar no
mesmo agrupamento. No algoiitmo de kmédias estas ficara.in enl grupos diferentes,
já no R/IOCK ambas ficaram no mesmo grupo

Nas figuras 2.24 e 2.25 observamos que as ciclacles de St\ntana do Livra.mento e
Vargem Grande clo Sul nã.o têm conectividacle segundo as valia.vens latitude e longitude
como também nas valia.vens proporção e valor do sinistro, então há evidências que
ambas cleveiiatn ficar em agrupamentos diferentes. No algoiitmo de "Single Linka.ge
estas ficaram no mesmo grupo, já no N,IOCl<1 antbas ficaram em grupos diferentes.

iras Cidades
B flo.a Londrina
+ I'JitÊrói

al.

1 8

1 6

1 4

Ü

L31iluíJ9 i0'

Figura 2.22: A hgult\ destaca n Latir.ude e Longitude das cidades cle Nova. Londrina
e Niterói
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Figura 2.23: A figura destaca a Proporção de Sinistros e Valor do Sinistro das cidades
de Nova Londrina e Niterói
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Figura 2.24: A figura destaca. a Latitude e Longitude Lias ciclncles cle Saiitana do
Liviamento e Vaigem Giancle clo Sul
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Outras Cidades
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Figura 2.25: A figura destaca a Proporção de Sinistros e Valor do Sinistro clãs cidades
de Santana do Livramento e Virgem Grande do Sul.
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Apêndice A

Rotinas\,{latriz de Dissimilaridades

function[de[ta,pad dados] =disteuc]id(dados)

%Calcula a distância eucli.digna dos dados padronizados
%Entrada: Dados
ZSaída: de].ta: matriz de distâncias eucli.dianas
% pad dados: dados padronizados pel-o desvio

n=size(dados,l);
p:dize(dados,2);
desvio=std(dados,l);
delta=zeros(n,n);
for i=1 :n

pad dados(i, :)=dados(i, :) ./desvio
for j:l:n
pad dados(j , :)=dados(j , :) ./desvi.o
delta( i,j)=sqrt(sum((pad.dados( i ,
end

end

)-pad.dados(j )) . '2 ,2) )
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Apêndice B

Rotinas MST

function [distv,v,treeJ=mst(de]ta)

%Constrói a árvore de distâncias mínimas
ICEntrada: delta: matriz de distâncias euclidianas
ZSaída: tree: árvore de distâncias mínimas
% v: matriz dos dados por ordem de proxima-jade
Z distv: matriz das distâncias por ordem de proximidade

n=size(delta,l);
[imin, jmi.n] =find(de]ta=:min(de]ta(find(de]ta
v=zeros (n,n) ;
for i=1 : n

distv(i, :)=sort(delta(i,:) ,2) ;
for j:t : n

v(i,j)(delta(i, :)==distv(i,j));
end

end
tree=zeros(n,3);
if distv(imin(1,1) ,3)<=di.stv(jmin(1,1) ,3)

tree (1 , 1) =jmin(1 , 1) ;
tree (1 ,2) =ímin( 1 , 1) ;
tree(1,3) =delta(tree(1,1) ,tree(1,2)) ;

tree (2 , 1) =imi.n( 1 , 1) ;
tree(2,2)=v(imin(1,1),3);
tree(2,3) =delta(tree(2,1) ,tree(2,2)) ;

tree(3,1)=v(imin(1,1),3);
esse

tree ( 1 , 1) =i.min( 1 , 1) ;
tree( 1 ,2) =jmin( 1 , 1) ;
tree(1,3)=delta(trem(1,1) ,tree(1,2)) ;

;o) ) ) )
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tree(2 , 1) =jmín( 1 , 1)

tree(2,2)=v(jmin(1,1),3);
tree(2,3)=delta(tree(2, 1) ,tree(2,2) )

tree(3,1)=v(jmin(1,1),3);
end

for i=3:n
auxl=v(tree(i,1),2);
aux2=find(tree==auxl);
if isempty(aux2)==O

tree(i,l)=tree(i.-l,l);
tree (i-l , l) =tree (i-1 ,2) ;
tree (i- 1 , 2) =tree (i , l) ;

j:3;
while (j'=O)ü(j<=n)

if isempty(find(tree==v(tree(i,l) ,j)))=
j=j+í

else
tree(i. ,2) (tree (i , l) ,j) ;
tree(i,3)=delta(tree(i,l) ,tree(i. ,2) )
tree(i+l,l)=tree(i,2);
j:o;

end
end

e].se
tree (i , 2) =auxl ;

tree(i,3)=delta(tree(i,l) ,tree(i,2)) ;

tree(i+l,l)

0

end
end
tree (n, 2) =tree (n , l) ;

tree(n,3)=de].ta(tree(n,l) ,tree(n,2)) ;

functionlcod.mstl=mst sol(tree,v,distv,delta,L,l,s)

%Constroi- soluções de agrupamento por mst
centrada: tree: árvore de distâncias mi.Rimas
Z v: matriz dos dados por ordem de proximidade
Z di-stv: matriz das distânci-as por ordem de proximidade
% L: número de vizi-nhos mais próximos
% 1: número de conexões a serem substituídas
% s: número de soluções a serem geradas
%Saída: cod.mst: soluções por mst já codificadas

n=size(delta,l);
cod.mst=cell(l l,s)
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lista=sort (tree( : , 3) , 1) ;
for i=1:n

aux(i. , l)=find(tree(: ,3)==lista(i, l) )

end

for z=1:s
for i=1:1

aux2=aux(n-i+l:n,l);
ntree=tree;
for j:l:i

aux3=tree(aux2(j,l),l);
r=random('unid',L-l,l,l);
ntree(aux2(j ,1) , 2)=v(aux3,r+l) ;

ntree(aux2(j ,1) , 3)=distv(aux3 ,r+l)
end
cod.mstÍI,zJ=ntree;

end
end

for i:l
for j=1:s

so[= [] ;

sol=cod.mstÍI,jl'
so1(:,4)=zeros(n,l)
grupo:l;
procmenbro:find(so1(:,4);:O);
procgrupo:min(procmembro);
whi.].e isempty(procgrupo) ==O

minl=ll;
min2=1J;
min3=EJ;
formgrupo;find(so1(:,4)'=O);
aux l=í ind(sol(formgrupo ,l)==sol-(procgrupo
aux2=find(sol(formgrupo ,2) ==sol-(procgrupo
aux3=find(sol(formgrupo , 2) ==sol(procgrupo
mi.nl=min(sol(formgrupo(auxl) ,4)) ;
if isempty(auxl)==O

lni.nl=mi.n(sol(formgrupo(auxl) ,4)) ;

l

2))
2))
1) )

end
if isempty(aux2)==0

min2=mi-n(so].(formgrupo(aux2) , 4) )
end
if isempty(aux3)==0

tnin3=min(sol(formgrupo(aux3) ,4)) ;



end

if(isempty(auxl):=O) ll(isempty(aux2)::O) ll(i.sempty(aux3):;O)
so[(procgrupo,4)=min([min[ min2 min3] )

esse
sol(procgrupo,4)=grupo;
grupo:grupo+l;

end
for w:l:procgrupo'l

if(sol(w,l)==sol(procgrupo,2)) 11(sol(w,2)::sol(procgrupo
aux4=fi.nd((so1( : ,4) ==sol(w , 4)) )
sol(w ,4) =sol(procgrupo , 4) ;
so].(aux4 ,4) =sol(procgrupo ,4) ;

end

2) ) 1 1 (so]. (u ,2) :s ol- (pr

end
procmembro:find(so1( :,4):=O) ;

procgrupo:min(procmembro);
end
cont=1;
for y=1 :max(so1( : ,4) )

grupo:fi.nd(so1(:,4)=:y);
if isempty(grupo)==0

sol(grupo,4)=cont;
cont=cont+l;

end

end
cod

end

mstÍI,j}
end
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Apêndice C

Rotina k-médias

functionrg.kmedias ,f.kmedias] =kmedias(pad dados,k, s)

IC Calcula soluções de agrupamento por k-médias
% Entrada: pad.dados : dados padronizados
% k: número maxi.mo de grupos
% s: número de sementes geradas aleatóriamente como centróides
% iniciais
% Saída: g kmedias: grupos por kmédias
IC f kmedias: função objetiva de compactividade calculada para as
% soluções geradas

n=size(pad.dados,l);
desvio:std(pad.dados,l)
a=cell(k-l,l);
g.lanedias=cell(k-l,s);
d.kmedias=zeros(k-l,s)

for i=1:k-l
aÍI, lJ=random(' unid' ,n,i+l ,s) ;

for j:l:s
aux=a-EI,l}
[IDX, C, SUMD] = kmeans(pad.dados
g kmediasÍI,jJ=IDX;
f.kmedias(i,j)=sum(SUMD);

end
end

i+]. start', pad.dados(aux(:,j) ),'EmptyActíon','sinal

function [cod kmJ=cod kmedias(g kmedias,tree,delta,v,L)

ZCodifica as soluções por kmédias
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centrada: g.kmedias: soluções por kmédias
% tree: árvore de medidas minhas
% de].ta: matei.z de distâncias euclidianas
% v: matriz dos dados por ordem de proxi-cidade
Z L: número de vizinhos mais próximos
%Saída: cod.km: soluções por knédias codificadas

n=size(tree,l);
k=size(g.kmedi-as,l)
s=size(g.kmedias,2)
cod.km=cell(k,s)

for z=l
for

k
i:l
sol
g:g
for

S

;zeros(n,4);
kmedi.asÍz,iJ-
w=1:n
aux (tree(:,1)==w)
sol(aux,l)=tree(aux,l)
sol(aux,2)=tree(aux,2)
sol(aux,3)=tree(aux,3)
sol(aux,4)=g(w);

end
for j=1:z+l

grupo'find (so1- ( : , 4) ::j ) ;
tam.grupo:size (grupo , l) ;

for w=1 : tam.grupo
aux2=find(sol(grupo ,l) ==sol(grupo(w)
i.f isempty(aux2)==1

sol(grupo(w),2)=O;
sol(grupo(w),3)=O;

2))

end
if sol(grupo(w) ,2)==sol(grupo(v) ,l)

sol(grupo(w),2)=0;
sol(grupo(w),3):O;

end
vazio=find(sol(grupo,2)==O);
semconec
for w=1 :tam.grupo

aux3=find(sol(grupo ,2)==so l(grupo( hr)

if i-sempty(aux3)==1
semconec=lsemconec; sol(grupo(w)

end

1) )

l) ] ;

end
end
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num

for

vazio=size(vazio,l);
semconec=size (semconec , l) ;

t=1 : num.vazio
r=random( }uni.d ' ,nun.semconec , l, l)

sol(grupo(vazio(t)),2)=semconec(r,l) ;
if(sol(grupo(vazio(t)) , l)=:semconec(r,l))&(r<num.semconec)

sol(grupo(vazio(t)),2)=semconec(r+l,l) ;

elseif(sol(grupo(vazio(t)) , l)=:semconec(r , l))&(r>num.semconec)
sol(grupo(vazio(t)) ,2):semconec(r-l, l) ;

elseif(sol(grupo(vazio(t)) , l)::semconec(r , l))&(r::num.semconec)
sol(grupo(vazio(t)) ,2)-semconec(r,l) ;

end

sol(grupo(vazio(t)) ,3) :delta(sol(grupo(vazio(t)) , 1) , sol(grupo(vazio(t) ) 2))

end
cod

end

kmÍz,iJ'=sol

end
end
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Apêndice D

Rotinas Estatística G.A.P

functionEgap [m, s-desvio] =gap.kmedias(dados, s,k,f.kmedias ,g.kmedias)

%Calcula a estatística gap para soluções por kmedias
%Entrada: dados
% s: número de simulações da frente de referência
Z k: núnero máximo de agrupamentos
% g.kmedi.as: grupos por kmédías
% f.kmedias: função objetiva de compactividade calculada para as
% soluções geradas
%Saída: gap.km: gap.mst: estatística gap
% s.desvio: desvi.o da estatística

n=size(dados,l);
aux.dados=sort(dados,l);
aux.r=linspace(l,n,n)'./n

for i=1:s
r=rand(n,4);
for z=1:n

for j=1:4
aux(z,j)=aux.dados(min(find(aux r >;r(z j ) ) ) j )

end
desvio=std(aux,l);
for t=1:n

aux2(t,:)=aux(t,:)./desvi-o;

end

end

for j:l:k l
b=min(find(f.kmedias(j , :)==min(f.kmedias(j ,

sol=g.kmediasÍj,bJ-;
) ) ) )
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comp:O;
for w=1:max(sol)

grupo:find(sol::w);
tam grupo:size (grupo , l) ;

centroide=sum(aux2(grupo , :) , l) ./tam grupo;
comp:comp+sum(sqrt(sum((aux2(grupo , :) -ones(tam.grupo 1)+centroide) '2 ,2) ) , 1)

end
f .knedias.ref (j , i) =comp ;

end
end

esp:(l/s)+sum(log(f.kmedias-ref) ,2) ;
desvio:sqrt((l/(s 1))+ sum((log(f.knedias-ref)-esp'cones(l,s)) .'2
s.desvio=sqrt(((s+l)/s)+desvio) ;

gap.km:esp-]og(min(f.kmedias ,[] ,2)) ;
gap.km.sup:gap-km+s-desvio;
gap-km.inf:gap.km s-desvio;
x=linspace(2,k-l,k-l)'
y=gap km(l:end l,:)-(gap.km(2:end, :) s-desvio(2:end, :));
figure(1)
plot(x,gap.km , ' . ' ,x,gap-km.sup , '
figure(2)
plot(x(l:end-l, :) ,y, 'o-' ,x(l: end-l, :) ,zeros(k-2,1) , '

2))

',x,gap.km.inf,' ' ) ;

' ) ;

function[k,gap.ms ,s desvio] =gap.mst(dados,v, cod.mst,L,l ,s)

%Calcula a estatística gap para soluções por mst
%Entrada: dados: árvore de distâncias mínimas
% v: matriz dos dados por ordem de proximidade
% cod mst: soluções por nst já codificadas
% L: número de vizinhos mais próximos
% 1: número de conexões a serem substi.puídas
% s: número de soj-uções a serem geradas para cada L
%Saída: k: número de grupos
% gap-mst: estatística gap
% s desvio: desvio da estatística

n=size(dados , l)
aux.d=sort(dados,l);
aux r=linspace(l,n,n)'./n

for j:t:l
sol=cod.mstÍj,:}
k(j , l) =max(so1( : ,4) )
conec=0;
f or w=1 : k(j , l)

grupo:find(so1(:,4) :w)
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tam
for

grupo:size(grupo,l);
x=1:tam.grupo
z=2;
outro=EJ;
whi.le(isempty(outro)==1)&(z<L)

outro=find(sol(grupo , l)==v(sol(grupo(x)
if isempty(outro)==l

cones;conec+(l/(z-l));
end
z=z+l;

1) ,z))

end
end
f .mst ( j

end

1)=conec
end

íor i=1:s
r=rand(n , 4) ;
for z=1:n

for h=1:4
aux(z,h)=aux d(min(find(aux.r >=r(z,h))) ,h) ;

end
desvio=std(aux,l);
[delta.ref , pad.dados.ref] -disteuclid(aux) ;

[distv.ref ,v.ref ,tree reí] =mst(delta.ref) ;
conec=O;
for j:i:t

sol=cod.mst'Ej,:}
k(j , l)=max(so1 ( : ,4) ) ;
for w=1 :k(j , l)

grupo:find(so1(:,4)::w);
tam.grupo' size(grupo , l)
f or x=1 : tam.grupo

z=2;
outro=E]
while(isempty(outro)=-1)&(z<L)

outro=find(sol(grupo,l) ==v ref(sol(grupo(x)
if isempty(outro)==l

conec=conec+(l/(z-l))

end

1) ,z))

end
z=z+l;

end

end
end
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f.mst.ref(j,i)=conec
end

end

for w=1:max(k)
grupo:find(k==w);
if isempty(grupo)==0

tam.grupo;size (grupo , l) ;
f.ref=1]
f=mi.n(f mst(grupo) ) ;
for z=1:tam.grupo

f.ref=Ef ref f.mst.ref(grupo(z) ) ] ;
end
s=size(f.ref,2);
esp(w,l)=(1/s)+sum(log(f.ref) , 2) ;
desvio(w,l)=sqrt((l/(s-l))+ sum((log(f.ref)
s.desvio(w,l)=sqrt(((s+l)/s) 'kdesvio(w,l)) ;

gap-ms(w,l)=esp(v,l)-log(f) ;

esp(w , l) cones(l , s) ) '2 ,2) ) ;

end
end

gap.mst.sup:gap ms+s desvio
gap-mst.inf=gap.ns's-desvio
x=linspace(l,max(k),max(k))
y=gap.ms(l: end-l, :)-(gap.ms(2:end , :)-s-desvio(2:end, :)) ;
figure(1)
plot(x,gap.ms,' - ' ,x,gap-mst sup, '-'' ,x,gap-mst inf,'--');
figure(2)
plot(x(l:end-l, :) ,y, 'o-' ,x(l:end-l, :) ,zeros(max(k)-l,l) , ' ' )
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Apêndice E

Rotinas MOCIK

function [so[.pe ,obj .pe ,nicho.pe] =pesa(so].inicia].mst , so].inicial.kmedias ,L,v, pad.dados ,

maxtampe , tampa , pc,num enter)

%Rotina Principal- do MOCK
%Entrada: so].inia].mst: so].uções iniciais por MST
% sol.inicial.lçinedias : soluções iniciais por kmédias
% L:número de vizinhos mais próximos
% v: matriz dos dados por ordem de proximidade
% pad dados: dados padronizados pelo desvio
% maxtampe: tamanho máximo da polulação externa
% tampa: tamanho da população interna
% pc: probabilidade de cruzamento
% num.enter: número de interações
%Saída: sol.pe: soluções da PE codificadas (Frente de Pareto)
% obj.pe: valores das funções objetivas das soJ-rações da PE
% nicho pe: retorna a localização das soluções pelos nichos da PE

[sol.pe,obj pe,nicho peJ:inicial(sol inicial mst,sol.inicial.kmedias,L,v,pad.dados,maxtampe)

n=size(pad.dados,l)
].=linspace(l,L,L)'
aux.pm(l :L,l)=(1/n) 'bodes(L,l) +(l./n)
aux.pm(L+l,l)=1-sum(aux pm(l:L,l) ,l)
l(L+l,l)=O;
pm:cumsum(aux.pm,l);
so[.Pi: [] ;
f or i=1 : num. i.éter

for j:l:tampa
tampe:dize(nicho.pe , l) ;

2
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freq.nicho:linspace(l,tampe .talnpe) ./tampe ;
band.nicho=rand( 1 , 1) ;
raid.sol=min(find(freq nichos:rand nicho))
sol.pi'tj , lJ=sol.peÍrand.sol, l} ;

end

while j<tampi
sola ol.PiÍj,lJ;
so12=sol.Pi-Ej+l,lJ'
sola.mut=soll;
so12.mut=so12;
rc=rand(1,1);
if rc<pc

band.cru=rand(n,l);
freq.cru=linspace(l,n,n) ./n ;
crua find(raid.cru<=freq cru');
so[[.mut(cru,2) o].2(cru,2) ;

so12.mut(cru,2)=soll(cru,2);

lj

end
raid.mutl=rand(n,l);
rand.mut2=rand(n, l) ;
f or w=1 :n

mutl=1(min(íind(pm>=rand.mutl(w,l))) , l )

mut2=1(min(find(pm>=rand.mut2(w,l))) , l)
if mutl'=0

so[[.mut(fina(so].].mut(: ,1)==w) ,2)= v(w,mutl+l) ;

end
i.f mut2'=O

so].2.mut(find(so12.mut(
end

1) ==w) , 2) ,mut2+1) ;

end

sol.pi'Ej,ll=soll.mut;
sol.piÍj+l,lJ=so12.mut;
j=j+2

end

for j=í :tampa
[obj.so],so]] =ca]cu]a objetivos(sol-piÍj, l} ,v,L,pad.dados) ;

[so[.pe,obj.pe,nicho.pe] =atua]iza.pe(sol pe,obj.pe,nicho pe maxtampe sol,obj sol)
end

end

f unction [sol.pe,obj pe,nicho pe]=inicial(sol-inicial.mst,sol.inicial kmedias,L,v,
pad dados ,maxtampe)

%Constrói População Externa Inicial
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%Entrada: sol.inial.mst: soluções i-niciais por MST
Z sol.inicial-.kmedías: soluções iniciais por kmédias
1( L:número de vizinhos mais próximos
Z v: matriz dos dados por ordem de proximidade
IC pad.dados: dados padroni-zados pelo desvio
IC maxtampe: tamanho máximo da pol-ulação externa
%Saída: sol.pe: sol-uções da PE codificadas
% obj.pe: valores das funções objetivas das soluções da PE
1( nicho.pe: retorna a localização das soluções pelos nichos da PE

m=size(so].inici.a]..mst , l) ;
k=size(sol inici.al.kmedi.as , l)

for i.= 1 : ]n

sol=sol.inicial.mstÍI , l} ;

[obj.so] ,so]] =ca]cu]a.obj etivos(so] ,v,L,pad.dados)
obj .inicial.mst(i, :)=obj.soJ- ;

end

for i=1:k
so[=so] inicial.kmediasÍ],].}
[obj .so], so]] =ca]cu]a.obj etivos(so] ,v,L,pad.dados)
obj.inicial kmedias(i, :)=obj.sol

end

so[.ini.cia]=]so].inicia].mst; so]. i.ni.ci a].kmedias]
obj so]-.inicia]: [obj.inicia] mst ; obj.inicia].kmedias]

sol.pe:ll;
obj .pe: [] ;

nicho pe:]]

for i=1:m+k

[so[.pe ,obj.pe ,ni.cho pe] =atua]iza.pe(so].pe ,obj.pe ,nicho pe ,maxtampe ,

sol.inicialti, :}, obj .sol.inicial-(i, :))

function [sol.pe,obj.pe,nicho.pe]=atua]iza.pe(sol.pe,obj pe,nicho.pe,maxtampe,sol,obj sol)

pndn

ZRoti-na de otimização das soluções pelas funções objetivas formando a PE
%Entrada: sol.pe: soluções da PE atual codificadas
% obj pe: valores das funções objeti.vas das soluções da PE atual
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%Saída

nicho pe: retorna a localização das soluções pelos nichos da PE
atual

maxtampe : tamanho máximo da população externa
sol: solução a ser integrada na PE
obj.sol: funções objetivas da solução a ser integrada na PE

sol.pe: soluções da PE codifi.cartas
obj.pe: valores das funções objetivas das soluções da PE
nicho.pe: retorna a localização das soluções pelos ni.lhos da PE

x=linspace(1000,3000,30)
y=linspace(0,300,10);

if isempty(obj.pe)==l
sol.pe€1,11=sol;
obj pe(1,:)=obj.sol;
nicho.pe(1,1)=min(find(x>=obj.sol(1,1))) ;
nicho.pe(1,2) =min(find(y>=obj .so1(1,2))) ;

else
tampe:size(obj.pe,l);
auxl=find((obj.pe(: ,1)>obj.sol(: ,1)) &(obj pe(: ,2)>obj.sol(
aux2:find((obj.pe(:,1)<obj.sol(: ,1)) & (obj.pe(:,2)<obj sol(
if isempty(auxl)==0

obj.pe(auxl, :) =zeros(size(auxl, 1) ,2) ;
aux3=find(obj.pe(:,1)'=O);
sol.pe=sol-.pe ( aux3 , : ) ;

obj.pe:obj.pe(aux3,:);
nicho.pe=nicho.pe(aux3,:);
tampe:dize(obj pe , l) ;
soJ- peÍtampe+l , lJ'=sol
obj .pe (tampe+l , : ) =obj .sol
nicho.pe(tampe+l,l)=min(find(x>=obj.sol-(1, 1))) ;
ni-cho.pe(tampe+1,2) =min(íind(y>=obj .so1(1,2))) ;

elsei.f isempty(aux2)==1
if tampe < maxtampe

sol.peÍt ampe+l , lJ= sol

obj .pe (tampe+l , : ) =obj .sol ;

nicho.pe(tampe+l , l)=min(find(x>=obj.sol(1,1)) )

nicho.pe(tampe+1,2) =min(find(y>=obj.so1(1,2))) ;

freq.nicho:tabulate(nicho.pe( :, 1) +10'K(nicho pe (

[Y,m] = max(freq.nicho(: ,2));
nicho=min(find((nicho.pe( : , 2) ==floor(Y/IO))&(nicho-pe(
sol.pe-Enicho,ll-=sol;
obj pe(nicho , : )=obj.sol ;

nicho.pe(nicho,l) =min(find(x>=obj .sol(1,1))) ;

esse

2) ) )
2) ) ) ;

2) -ones (tampe , l) ) ) ;

1) ==Y-floor(Y/IO) ) ) )
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nicho.pe(nicho,2) =min(find(y>=obj.so1(1,2)) )
end

end
end

function[obj.so], so].] =calcula.objetivos(sol ,v,L,pad-dados)

%Calcula as funções objetivas de uma solução codificada
%Entrada: sol: solução codificada
lt L:número de vizinhos naus próximos
IC v: matei.z dos dados por ordem de proximidade
1( pad.dados: dados padronizados pelo desvio
ICSaída: sol: sol-ração codi.ligada
IC obj.sol: funções objetivas da solução

n=size(pad.dados,l)
obj .sol:zeros(1 , 2) ;

so1 ( : ,4)=zeros (n , l) ;

grupo:l;
procmembro:find(so1(:,4);-O);
procgrupo;min(procmembro)
while isempty(procgrupo):;O

minl=lJ;
min2=El;
min3=El;
formgrupo:find(so1(:,4)':O);
aux l=f i.nd(sol(formgrupo , l) ==sol(procgrupo
aux2=f i.nd(so].(forrngrupo , 2) ==sol(procgrupo
aux3=f ind(sol(formgrupo , 2) ==sol(procgrupo
minl=min(sol(formgrupo(auxl) , 4)) ;
if isempty(auxl)==O

minl=min(sol(formgrupo(auxl) ,4)) ;

2))
2) )
l ) )

end

if isempty(aux2)=-0
min2=min(sol(formgrupo(aux2) ,4)) ;

end
if isempty(aux3)==O

min3=mi.n(sol(formgrupo(aux3) ,4)) ;
end

if(isempty(auxl)==0) 11(isempty(aux2)-:O)
sol(procgrupo,4)=min([min[ min2 min3]

esse
sol(procgrupo,4)-grupo;
grupo:grupo+l

ll(isempty(aux3)
)

:0)

end
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for w=1:procgrupo l
if(sol(w,l)==sol(procgrupo,2)) 11 (sol(w,2)==sol(procgrupo,2)) 1 1

(sol(w,2)==sol(procgrupo,l))
) )aux4=find((so1(:,4)==sol(w,4)

sol(w,4)=sol(procgrupo,4);
sol(aux4,4)=sol(procgrupo,4);

end

procmembro;find(so1( :, 4)::0) ;
procgrupo:min(procmembro);

end
cont=1;
for y=1:max(so1(:,4))

grupo:find(so1(:,4)::y);
if isenpty(grupo)=:O

sol(grupo,4)-cona;
cont=cont+l;

end

end
end

num.grupos:max (so1 ( : , 4) ) ;

comp:O;
conec=O ;
for k=1:num.grupos

grupo:fi.nd(so1(:,4)::k);
tam.grupo'dize(grupo , l) ;
centros.de=sum(pad.dados(grupo , :) , l) ./tam.grupo ;

comp;comp+sum(sqrt(sum((pad.dados(grupo , :) -ones(tam.grupo
for w=1-:tam.grupo

outro=ll;
while(isempty(outro) ==1)&(z<L)

outro=find(sol(grupo,l) ::v(sol(grupo(w) , 1) , z) )

if isempty(outro)=:l
conec=conec+ ( l/ (z-l) ) ;

2Z

1)+centroide) '2,2) ), 1)

end
z=z+l;

end

end
obj .sol( 1 , 1) =comp ;

obj.so1(1,2):conec;

end
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Apêndice F

GA.P e Silhueta do Conjunto de
Soluções de Pareto

íunctionEk,gap.com,gap-cones, s.desvio.com ,s.desvio.conecJ=gap.pe(dados ,v ,sol.pe ,obj ,L, l,s)

ZCalcula a estatística gap para soluções do conjunto de Paleta
%Entrada: dados: árvore de distânci-as mínimas
% v: matriz dos dados por ordem de proximidade
% sol pe: soluções codificadas da Frente de Pateta
% L: número de vizinhos mai.s próximos
% 1: número de conexões a serem substituídas
Z s: número de soluções a serem geradas para cada L
%Saída: k: número de grupos
% gap com: estatística gap por compactividade
% s.desvio.com: desvio da estatística gap por compactividade
% gap-conec: estatística gap por conectividade
% s.desvio.cones: desvio da estatística gap por conecti.vidade

n=si.ze(dados,l);
aux d=sort (dados , l) ;

aux.r=linspace(l,n,n)'./n

for i=1 : s

r=rand(n,4);
for z=1:n

for h=1:4
aux(z,h)=aux.d(min(find(aux.r >=r(z,h))) h)

end
desvio=std(aux,l);

end
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[de[ta.ref ,pad.dados ref] =disteuclid(aux)
[distv.ref,v ref ,tree.refJ=mst(delta ref)

for j=í:i
so].=sol.peÍj,:t;
k(j,l)=max(sol(
conec=0 ;

comp:O ;
for w:l :k(j , l)

grupo:fina(so1(:,4)::w);
tam.grupo:size(grupo,l)
for x=1 : tam grupo

outro=ll;
centroide=sum(pad.dados.ref(grupo , :) , l) ./tam.grupo ;

comp:comp+sum(sqrt(sum((pad dados ref(grupo , =)-ones(tam
while(isempty(outro) ==1)&(z<L)

outro=find(sol(grupo,l) ::v-ref(sol(grupo(x) , 1), z) )
if isempty(outro)::l

conec=conec+(l/ (z-l) ) ;

z=2

4))

grupo 1)+centroide) 2,2

end
z=z+l;

end
end

end
conec.ref (j , i)

com.ref (j , i) =comp ;

end
end

for w=1:max(k)
grupo:fi-nd(k==w);
if isempty(grupo)=-0

tain.grupo:size(grupo,l);
f ref=ll;
f =min(obj (grupo , l) ) ;

íor z=1 :tam.grupo
f.ref=Ef.ref cones.ref(grupo(z) ) ]

end
s=size(f.ref,2)
esp(w,l)=(1/s)+sum(log(f ref) ,2) ;
desvio(w,l)=sqrt((l/(s 1))+ sum((log(f ref)
s.desvio.cones(w,l)=sqrt(((s+l)/s) +desvio(w
gap-conec(w,l):esp(w,l) -log(f)

esp(H
l ) ) ;

1)cones(l s) ) '2,2))

end

7()



end

gap-conec.sup;gap-conec+s.desvio.cones ;
gap.cones.i.nf=gap cones s.desvio.cones;
x=linspace(l,max(k),max(k))'
y=gap-conec(l:end-l, :)(gap.cones(2:end, :)-s-desvio conec(2:end
figure(1)
plot(x,gap.conec, ' .' ,x,gap-conec.sup,'''' ,x,gap cones-inf,'--')
figure(2 )

plot(x(l: end-l, :) ,y, 'o-',x(l:end-l, :) ,zeros(max(k)-l,l)

) )

for w=1 : max (k)

grupo:find(k==w);
if isempty(grupo)==0

tam.grupo:dize(grupo,l);
f.ref=E]
f =mi.n(obj (grupo , 2) ) ;

for z=1:tam.grupo
f ref=Ef.ref com.ref(grupo(z), :)];

end
s=size(f.ref,2);
esp(w,l)=(1/s) 'ksum(log(f-ref) ,2) ;
desvio(w,l)=sqrt((l/(s-l))+ sum((log(f.ref)-esp(w
s desvio.com(w,l)=sqrt(((s+l)/s)'Fdesvio(w,l))
gap-com(w,l)=esp(w,l)-log(f) ;

t) cones ( 1 , s) ) '2 ,2) ) ;

end
end

gap.com.sup;gap comas desvio.com;
gap com inf:gap-com's.desvio.com;
x=linspace(l,max(k),max(k))';
y=gap-com(l: end-l, :)-(gap.com(2: end , :)-s-desvio.com(2:end
figure(3)
plot(x,gap.com, ' . ' ,x,gap-com-sup, '

figure(4)
plot(x(l:end-l, :) ,y, 'o-',x(l:end-l, :) ,zeros(max(k)-l,l), '

) )

',x,gap-com inf,' ' )

)

functionEsi[,neg,compara] =si]hueta(pad.dados ,v ,distv ,sol-s)

%Saída: pad dados: dados padronizados pelo desvi.o
% v: matriz dos dados por ordem de proximidade
% distv: matriz das distâncias por ordem de proxima.dade
% sol: soluções codifi.cadas
%Saída: sil: medi.da de silhueta para cada dado em cada solução
Z neg: percentual de medi.das de silhueta negativos em cada solução
% compara: matei.z que compara as soluções com o percentual em que a
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medida de silhueta de uma solução supera outra

r=size(sois,l);
n=size(pad dados,l)

for w=1:r
sol=solsÍw,l}
k=max(so1(:,4))
centroide=lJ;

for i=1:k
grupo:find(so1(:,4)==i);
tam.grupo:size (grupo , l) ;

centroide(i, :)=sum(pad.dados(grupo
end

),l)./tam.grupo

for j=1:n
pos:find(sol(:,1)==j) ;

grupos:find(so1(: ,4)::sol(pos,4)) ;
dist=sqrt(sum((kron(ones(k,l) , pad.dados(j , :))-centroide)
dist(sol(pos,4),1)=0;
aux=find(dist'=0);
if isempty(aux)==O

próximo;min(find(dist==mi.n(dist(aux , l)))) ;
esse

proxima:min(find(dist::min(dist))) ;
end

grupo2:find(so1( : ,4)::proxima) ;

tam.grupo l:size (grupo l , l) ;

tam.grupo2-size (grupo2 , 1) ;
a=mean(sqrt(sum((kron(odes(tam.grupos, l),pad.dados(j , :) )

b=mean(sqrt(sum((kron(ones(tam.grupo2 , 1) ,pad.dados(j , :) )

si[(j,w)=(b-a)/(max([b, a])) ;

'2,2))

pad.dados(grupos
pad dados(grupo2

) )
) )

'2,2)))
'2 ,2) ) )

end
neg(w,l)=size(find(sil( w)<0),1)/n;

end

for i=1:r
for j:l:r

compara(i,j)=size(find((sil(
end

end

i) -sil( : ,j) ) >=O) , l)/n
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