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1{,esumo

A seleçãode características tem um papel importante no processode reconhecimento
de padrões. Métodos de seleção automática de característicasque gerem bons subconjuntos a partir de um conjunto com grande número de característicassão de importância
fundamental dentro dessecontexto. Estes métodos de seleçãofocam em dois pontos principais: o algoiitmo de seleçãoe a função-critério. No projeto de mestrado, descrito neste
texto de dissertação,desenvolvemosuma extensãoda abordagemde seleçãode características baseada em distâncias nebulosa entre classes, proposto anteriormente em j101,
com a introdução de uma nova função critério. Nesta extensão, cada classe do conjunto

de treinamento será subdividida em k grupos, utilizando o algoritmo /uzzg/k-jeans. Isto
permitirá a generalizaçãopara que a função critério utilize k protótipos por classe,no lugar de um único protótipo,

como em j101. Além disso, a função de pertinência

associada

a cada amostra do conjunto de treinamento será estendidaapropriadamentede maneira

a incorporara inforn-ração
provenientedos k protótipospor classe.Foi avaliadoo desempenho de seleção dessas duas funções critério realizando-se testes em dados sintéticos

(utilizando-se distribuições Gaussianas) e em dados reais (a base de dados /onospAere

obtidasde UCI l61).

Abstract

Feature selection plays an important role in the pattern recognition process. Automa-

tic feature selection methods, which select good subsets from the large feature set, are
very important in pattern recognition. These soro of feature selection methods are based
on two main points: a search algorithm and a criterion function.
In our work, we developed an extensionof a feature selection method basedon fuzzy
distances between classes,proposed before in j101, by introducing a new criterion function.
In this extension, each training set class is divided in k pares by using /uzzg/ X;-jeans algo-

rithm. Each pari is representedby one prototype, and the new criterion function usesk
prototypes per class, extending the unique prototype approach proposed in j101. Also, the

k nleansfound by the clustering algorithm have been used as the set of prototypes of each
class,leading to a new fuzzification function. Both criterion functions (unique prototype
and multiple prototypes) fere tested with artificial

datasets (Gaussian distribuitions)

real dataset (/onospAeredataset from UCI Database l61).
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CAPÍTULO

Introdução

1.1

Considerações preliminares

Apesar das diversas abordagens de reconhecimento de padrões, este trabalho de mestrado concentra-se em métodos estatísticos, pois trata-se de uma extensão do trabalho
iniciado

por Teófilo

E. Campos

em j101.

Um ponto importante em um sistema de reconhecimentode padrõesé que a maioria dos métodos baseia-sena extração de um vetor de características seguida de classificação j18, 221. Em geral, há um grande número de possíveiscaracterísticas para compor
os vetores, sendo desejável que se escolha um subconjunto mínimo entre elas. Embora a

abordagem de quanto mais caractezx'stcas possíbeàspossaparecer intuitivamente a melhor
para reconhecimento de padrões, sabe-se que tal abordagem conduz a resultados ruins,

porque o tamanho do conjunto de treinamento deveria aumentar muito rapidamente em
relação ao tamanho do vetor de características j13, 221. Isso está relacionado com à dimensionalidade, ou seja, a quantidade de características utilizada para reconhecimento de
padrões.

O problema da dimensionalidade, também conhecido como comportamento de curva
em U, torna-se um fator relevante na decisão sobre a dimensionalidade ideal a ser adorada
em ul-n problema de reconhecimento de padrões. No caso de sistemas estatísticos, quando

o problema abordado for complexo, como normalmente ocorre com dados reais, torna-se
essencialo uso de redução de dimensionalidade.

Introdução
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Assim, para se obter um melhor desempenhode um classificador, é necessárioinvestigar qual é a dimensionalidade para um determinado problema de reconhecimentode
padrões e quais as melhores características associadas. Para isso, pode ser aplicada uma
estratégia simples de tentativa e erro em relação a dimensionalidade, usando um método
de redução de dimensionalidade(incluindo extração e seleçãode características) até que
o ponto de máximo desempenhode um classificadorseja atingido. Nessaestratégia, são
realizados testes de redução de dimensionalidade para a obtenção de sub-espaçosde características de vários tamanhos diferentes, até que seja obtida a dimensionalidadeque
minimiza o erro de classificação.

Para o processode redução da dimensionalidadedo espaçode características,muitos
algoritmos de seleçãoautomática de característicastêm sido propostos 1231.Entre muitas diferentes abordagens,há uma grande classede algoritmos baseadosem dois pontos

principais: funçãocritério e algoritmo de buscapor subconjuntode característicasque
melhor satisfaz essa função critério

Existem duas abordagens básicas para função critério: aquela baseada nos resulta-

dos da classificação,e aquela baseadana distância entre as classes. Na primeira, cada
possível subconjunto de características é usado para treinar e para testar um classificador,
e as taxas de reconhecimento são usadas como uma função critérios quanto maior a taxa
de reconhecimento,melhor é o subconjunto de características. A principal desvantagem
disso é que a escolha de um classificador é um problema crítico por si só, e que o último
subconjunto selecionadodepende diretamente do classificador 1221.Além disso, treinar
um classificadorpode ser muito caio computacionalmente, inviabilizando essa aborda-

gem na prática. A segunda,por outro lado, dependeda definiçãoda distânciasentre
classes (conjuntos), e algumas possibilidades são Mahalanobis, Bhattacharyya, distância

de separaçãode classesj13, 361. A desvantagemdesta abordagem é que grande parte
das distâncias entre classesé adequada para conjuntos de padrões convexos, que tendem
a privilegiar conjuntos separadoslinearmente. Desta forma, tais distâncias falham pala
detectar classescom protótipos próximos uns dos outros.
Na tentativa de solucionar este problema, uma nova abordagem para medir a separação
entre classesbaseadasem conjuntos nebulosos(/uzzg/sets) e distâncias nebulosas(/uzzg/
disfarces) foi proposta em j10, 11l. A idéia por trás desta abordagem é considerar as
classes como conjuntos nebulosos (obtidos das classesoriginais) e aplicar as distâncias
nebulosas entre eles como função critério l71.

Na abordagemem j10, 11l, utiliza-se um único protótipo por classeno processode ob-

1.2 0bjetivos
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tenção de conjuntos nebulosos (processo de "fuzziâcação"). Na extensão proposta neste

trabalho, vamosexplorar múltiplos protótipos por classe. Tais protótipos são estabelecidos através de um algoritmo de análise de agrupamento (cZustedng aZgohtAm) para

cada classedo conjunto de treinamento,cuja idéia central é dividir tais classesem k
grupos,

determinando

um protótipo

por grupo,

resultando

em k protótipos

por classe.

Desta forma, definimos uma nova função de obtenção do conjunto nebuloso baseada nes-

tes k protótipos, estabelecendoassim, uma nova função critério baseada em múltiplos
protótipos. Com a melhora da representatividade dos protótipos, é esperadoque haja
unia melhora em relação à função critério anteriormente proposta em j101.

1.2 0bjetivos
O objetivo principal deste trabalho é o estudo de métodos estatísticos de seleçãode
características e de classificação, estendendo a abordagem de protótipo único por classe
proposto em jlll por múltiplos protótipos poi classe.

Nestetrabalho, a abordagempor múltiplos protótipos resulta em uma novafunção
critério que utiliza os mesmos algoritmos de busca para seleçãode características como a

do protótipo único. Com esta extensãode múltiplos protótipos por classecomo função
critério, visamos melhorar as taxas de acerto com relação ao de protótipo único. Comparações qiialitativas e quantitativas entre as duas abordagens foram estabelecidas.

1.3

Contribuições

Destacamos as seguintes contribições desta dissertação

Generalizaçãoda função critério proposta em j10, 11l,
e Caracterizaçãodos dados em que a abordagem por múltiplos protótipos é melhor
que a de único protótipo,

e Estudo do algoritmo de agrupamentoutilizado na escolhados protótipos e dos
critérios para o melhor valor de k,
e Estudo de critérios para validação do melhor valor de k em /uzzZ/k-jeans

Introdução
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1.4

Organizaçãodo trabalho

Uma breve revisão bibliográfica

e introdutória

aos conceitos e definições necessárias

será apresentada no capítulo 2. O capítulo 3 apresenta os conceitos básicos necessários

de extração e de seleção de características. O capítulo 4 irá tratar especificamenteda
seleçãode características baseadaem distância nebulosa com múltiplos protótipos, que

é a principalcontribuiçãodestetrabalho. Em seguida,no capítulo 5, experimentos
e
resultados iniciais obtidos nesta nova abordagem são apresentados. Por fim, no capítulo 6,

as conclusõesdos experimentos realizadosno capítulo anterior são discutidas.

CAPÍTULO

Revisão e conceitos básicos de
reconhecimento de padrões

Segundo 1221
, apesar de aproximadamente meio século de pesquisa e desenvolvimento
na área, o problema genérico de reconhecimento de padrões complexos permanece ainda
semsolução. Recentemente,devido a aplicaçõestais como mineração de dados e biometria,
que requerem técnicas de reconhecimento de padrões robustas e eficientes, tem crescido
ainda mais o interesse para esta área de pesquisa. Segundo os autores de 1221,as técnicas

de reconhecimento de padrões podem ser aplicadas em vários domínios, dentre os quais
se destacam:
e bioinformática,

em análise de seqüência de proteínas, DNA e dados de expressão

genical
mineração de dados ( dada mãnáng),procurando por padrões significativos em espaços
multa-dimensionais;

e classificação de documentos, em pesquisa pela Internetl
e análise de imagens de documentos, para reconhecimento de caracteres (por exemplo,

OptácaZ(;'haracterRecognátíon
- OC'R)l
e busca e classificaçãoem basede dados multimídia;
e biometria,

digitais;

utilizando

reconhecimento biométríco,

incluindo faces, íris ou impressões

Revisão e conceitos básicos de reconhecimento de padrões
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A seguir, serãoabordados os conceitos básicos de reconhecimento de padrões

2.1

Reconhecimento de padrões

Segundo 1381,
um padrão é "uma entidade, vagamentedefinida, ao qual pode ser dado
um rótulo". Quando um conjunto de padrões possui alguma relação entre si, este conjunto é chamado de classe. Assim, o reconhecimento de padrões é a área de pesquisa
que tem por objetivo

a classificação de padrões (objetos)

em um número de classes 1371.

Dado um padrão, sua classificação ou reconhecimento consiste de uma das duas tarefas

a seguir 1381:a classificaçãosupervisionada, em que o padrão de entrada é identificado
como um membro de uma classe pré-definidas e a classificação não-supervisionada, em
que o padrão é atribuído a uma classedesconhecidaaté então, obtida pelo aprendizado
baseado na similaridade de padrões.

Um problema de reconhecimentode padrões bem definido e restrito permite uma representação compacta dos padrões e uma estratégia de decisão simples. Seja d.(oi) uma
medida de separabilidade global entre os padrões pertencentes a uma classeui(por exemplo, a média das variâncias em todas as características dos padrões de w{). Seja dó((2) uma

medida de separabilidadeglobal entre asclassesdo conjunto de classesQ (por exemplo, a
média das distânciasentre as médiasde todas asclassesde ç2e a média global). Um problema de reconhecimentode padrõesbem definido e restrito é aqueleque, em seu espaço
de características, possui distribuições de padrões com pequena variação entra-classese
grandes variações enter-classes, ou seja, valores pequenos de d«(cd{) e valores grandes de
cíó(Q) 1371.

Na prática, os padrões obtidos de dados reais a serem reconhecidos geralmente não
possuem tais pecularidades. Uma forma de melhorar a representação dos dados é utilizar

os algoritmos de fusão e seleção de características, pois eles reduzem a dimensionalidade
do espaço de características sem perder o poder de discriminação dos padrões.

Apesar de existirem outras abordagensde reconhecimentode padrões, este trabalho
irá focar na abordagemestatística, pois trata-se de uma continuaçãodo trabalho iniciado
por jlll. Assim, serão apresentadasos tópicos relevantes dessaabordagem nas próximas

2.2 Abordagem estatística para o reconhecimento de padrões
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2.2 Abordagem estatística para o reconhecimento de
padrões
Na abordagem estatística, cada padrão é representado em termos de .V características,
sendovisto como um ponto em um espaçoAr-dimensional. Um padrão é representado por
uin vedor de características x :: lzi , z2, . .., zXlt, modelado como um vetou aleatório, em que
cada a;{(l 5; ã 5; N) é uma característica l37j. O objetivo da seleção de características é escolher aquelas que permitem vetores de padrões pertencentes a diferentes classesocuparem
regiões compactas e disjuntas em um espaço N-dimensional de características. A eficácia

da representaçãoespacial(do conjunto de características)é determinada pelo grau de
separabilidadedos padrões de diferentes classes. Dado um conjunto de treinamento de
cada classe, o objetivo é estabelecer fronteiras de decisões no espaço de características
que separam padrões pertencentes a classesdiferentes 1221. Na abordagem de decisão
estatística, as fronteiras de decisão são determinadas pelas distribuições de probabilidade
dos padrões pertencentes a cada classe, que deve estar especificado (rotulado previamente)

ou aprendido j16, 181.
Em um sistema de reconhecimento estatístico de padrões, conceitos bem conhecidos
da teoria de decisãoestatística são utilizados para estabelecerfronteiras de decisãoentre
classesde padrões 1221.Basicamente, um sistema de reconhecimento estatístico de padrões
pode ser composto pelas seguintes partes j18, 221 (vide figura 2.1):

1. um sistema de aquisiçãode dados, através de sensoresou câmerasl
2. um sistema de pré-processamento, pala eliminar ruídos ou distorções;
3. um extrator de características, que cria um vedor de características com dados ex-

traídos dos objetos adquiridos, reduzindo os dados a atributos, propriedadesou
característicasl

4. um seletor de características,que analisa o conjunto de características e elimina as
mais redundantesl e
5. um classificador,que analisa um padrão obtido e toma uma certa decisão
O classificador toma decisões baseando-se no aprendizado realizado a partir de um
conjunto de treinamento, o qual contém exemplos de padrões de todas as classesexistentes
no sistema.

8

Revisão e conceitos básicos de reconhecimento de padrões

O sistema de reconhecimento é operado em dois modos: treinamento

e classificação.

No modo de treinamento, o módulo de extração/seleçãode características encontra as
características apropriadas para representar os padrões de entrada e o classificador é trei-

nado para particionar o espaçode características. A retro-alimentaçãoexistenteentre
os módulosde extração/seleçãode característicase de classificaçãopermite otimizar o
pré-processamento e estratégias de extração/seleção de características. No modo de classificação, o classificador treinado atribui o padrão de entrada para uma das classesbaseado
nas características medidas.

O processo de tomada de decisão em reconhecimento estatístico de padrões pode

ser resumidoda seguinteforma: Um dado padrão x deve ser atribuído a uma das
c classesul,w2, . . . ,wc, com baseem um vedorde Ar característicascom valoresx :;
(zi, z2, . . . , zx).

Assume-se que as características

tenham

uma função densidade de pro-

babilidade condicionadaà classede padrões. Então, um vetor x pertencente a classeoi
é visto como um evento aleatório

com uma função de probabilidade

p(x l co{). Assim, dado um conjunto de c classes, oi,u2, ...,u.,

condicional

à classe,

e um padrão desconhecido

x, um classiâcadorde padrões é um sistema que, auxiliado por pré-processamentos,extração e seleçãode características, associax ao rótulo ã da classewi.
Para mais detalhes sobre a teoria estatística envolvida, vide l4, 16, 221

testar
roes

Aquisição
de dados

Medição das
características

Decisão

Classificação

'lYeinamento

treinar
padrões

Figura 2.1: Um sistema genérico de reconhecimento

Aprendizado

de padrões (baseado em j181 e 1221)
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Visão geral

O termo dimensíonaZádade
é atribuído ao número de característicasde uma representaçãode padrões,ou seja, a dimensãodo espaçode características. Tanto a fusão
quanto a seleção de características têm como objetivo a redução da dimensionalidade,
visando diminuir o custo de medição, sem perder a precisão do classificador.

De uma maneira geral, os algoritmos de fusão de característicascriam novascaracterísticas a partir de transformaçõesou combinaçõesdo conjunto original de características,
enquanto os algoritmos de seleçãoselecionam o melhor subconjunto de características segundo um determinado critério.
Eventualmente, a fusão das características precedea seleção,sendo feita a partir dos
dados de entrada para, em seguida, um algoritmo de seleção eliminar os atributos menos

relevantessegundo um determinado critério, reduzindo assim, a dimensionalidade.

E importante lembrar que, se a reduçãoda dimensionalidadefor excessiva,o classificador pode ter o seu poder de discriminação reduzido, devido ao problema da dímensÍonaZádade.O proa/ema da d mensáonaZídade,também conhecido como comportamento
de curva em U, torna-se um favor relevante na decisão sobre a dimensionalidade ideal a
ser adorada em um problema de reconhecimento de padrões. A curva apresentada na
figura 3.1 ilustra o problema da dimensionalidade, apresentando três regiões no eixo da
dimensionalidade com significados diferentes:
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l Na primeira região, compreendida entre 0 e mi, ocorre o comportamento mais esperadointuitivamente, pois a adição de característicaspromove reduçãona taxa
de erro. Isso deve-seao fato de espaçode características com dimensõesmuito pequenas não possuir informações suficientes para distinguir-se

as classes de padrões.

Com isso, a adição de novas características melhora os resultados de classificação;
2

A segundaregião é aquela em que se atinge uma estabilidade na taxa de acerto.
Nessaregião,a adição ou eliminação de características não altera (ou altera muito
sutilmente) essataxa. Para um problema de classificação,a melhor soluçãoestá na
adoçãoda dimensionalidade mi , pois esseé o menor valor em que a taxa de acerto é
máxima. A estabilizaçãona taxa de acerto sedeve ao fato de que as características
importantes para se distinguir os padrões já foram inseridas na região anterior, e as
características extras não são nem ruidosas, nem relevantes para a classiâcaçãol

3

A terceira e última região é aquela em que de fato ocone o proa/ema da dãmensãona-

iádade.Uma explicação para este fato é que a maioria dos classificadoresestimam os

pararâmetrosdesconhecidose os utilizam como parâmetros válidos nas funçõesde
densidadecondicional à classe. Para um número fixo de padrõesde treinamento, na
medida que aumenta o número de características, aumenta o número de parâmetros
desconhecidos,diminuindo a confiabilidade do parâmetro estimado j21, 30, 31j.
Assim, para seobter um melhor desempenhode um classificador, é necessárioinvestigar

qual é a dimensionalidadepara um determinado problema de reconhecimentode padrões
e quais as melhorescaracterísticas associadas.Para isso, pode ser aplicada uma estratégia
Problema da dimensionalidade
h

a
H

5

ml

m2

dimensão

Figura 3.1: Efeito do problema de dimensionalidade
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simples de tentativa e erro em relação à dimensionalidade, usando um método de redução

de dimensionalidade (incluindo fusão e seleção de características) até que o ponto de
má.ximo desempenho de um classificador seja atingido. Nessa estratégia, são realizados
testesde reduçãode dimensionalidade para a obtenção de sub-espaçosde características
de vários tamanhosdiferentes, até que seja obtida a dimensionalidadeque minimiza o
erro de classificação.Se, por um lado, é difícil de se estabeleceruma exata relação enfie a
probabilidade de erro na classificação,no número de padrõesde treinamento, no número
de características e nos parâmetros válidos das funções de densidade condicional à classe,

algumas diretrizes podem ser sugeridas. Uma delas, muito aceita, é que a quantidade
de padrõesde treinamento deve ser pelo menos 10 vezesa quantidade de características
selecionadas j211.

A seguir, somente a definição da fusão de características será dada, pois o foco deste

trabalho é a seleçãode características. Em seguida, os conceitosbásicossobre a seleção
de característicasserão apresentadosem mais detalhes.

3.2

Fusão de características

Um método de fusão de características cria um novo espaço a partir de transformações

ou combinaçõesdas características do espaço original. Formalmente, dado um espaço de

característicasZ de dimensão ]V, um método de fusão de características7{ é uma função
7-{ : .r ---) F', em que r' possui dimensão M, tipicamente

M < .V. Assim, dado um padrão

x em um espaçode característicasZ, temos:
H(x) - y,

(3.1)

tal que y C -F é a nova representação do padrão no espaço F'. Exemplos importantes
de transformações para a fusão são trens/07'nada de Fouder e .4náZísede componenentes

pNncàpaásÍP0.4,). Para leais detalhes de extração de características, vide j18, 22, 37j.

3.3

Seleçãode características

A seleçãode características consistena técnica de otimização que, dado um vetou Y
com Ar características, tenta selecionarum subvetor X de Y tal que IXI = M, com

Métodos de seleção de características
iM < .N, que maximiza alguma função critério J, ou seja

;(X) - ,:-HêE::w(}(Z))

(3.2)

É desejávelque a função critério J(.) assumavalor máximo quanto menor for a redundância entre as características, e de forma semelhante, assuma valor máximo quanto
maior for a facilidade de discriminar padrões de classesdiferentes. Desta forma, o algcritmo de seleçãode características poderá reduzir a dimensionalidade sem que um classificador perca o poder de distinguir classesno espaço de características. Uma conseqüência

da aplicação com um bom algoritmo de seleçãode características é a redução do número

necessáriode padrões (amostras) de treinamento para se obter bons resultados com um
classificador.

Dentre as diversasabordagensde seleçãoautomática de características l22, 231,existe
uma classede algoritmos baseadosem dois pontos principais: uma função critério e um
algoritmo de buscade subconjunto de característicasque máxima essafunção critério. A
essaclassede algoritmos será dada uma atençãomaior, devido à utilização desta abordagem no nosso trabalho.

Para melhor entendimentosobre essesalgoritmos de seleçãode características,uma
breve introdução será apresentada a seguir.

3.3.1

Algoritmos de seleçãode características

Em várias aplicações recentes, particularmente as de mineração de dados e classificação

de documentos que envolvenamilhares de características, os requisitos computacionais de
um algoritmo de seleção de características são muito importantes 1221.Como o número de

subconjuntosde características avaliadospode facilmente tornar proibitivo para quantidades muito grandes de características, diversas técnicas de seleções sub-ótimas têm sido

propostas visando conciliar maior eficiência computacional com maior taxa de acerto para
o subconjunto de características selecionado.

Há vários métodosdiferentes de seleçãode características,e de acordo com os autores
de 1231,tais métodos podem ser agrupados em categorias segundo a taxonomia exibida
na figura 3.2. Nesta taxonomia, os métodossão divididos em técnicas de classificaçãode
reconhecimento estatísticos de padrões, e os que usam redes neurais artificiais. O reconhecimento estatístico de padrões é então dividido em aqueles que encontram soluções ótimas
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e em sub-ótimas. Os métodos sub-ótimos são divididos em aquelesque apenasmanipularam um subconjunto de característicaspor vez ou aquelesque mantêm uma população
de subconjuntos. Uma outra distinção é feita entre algoritmos que são determinísticos,
produzindo o mesmo subconjunto sobre um dado problema toda vez, e aquele que tem um

elementoaleatório que pode produzir diferentes subconjuntos a cada execução. Alguns
dos mais representativos algoritmos estão listados na figura 3.2.
qalnPãn dn

características

Reconhecimento
estatístico
de padrões
Sub-ótimos

Redes neurais

artificiais

Node pruning

Otimos

Busca exaustiva
Branca-and-bound

Unica solução

lvíll i+n a qnl TIRAna

Determinísticos
PTA(l,r)
Malx-min

Estocásticos
SA

Floating

Determinístico
Beam search

Estocásticos
Genetic Algorithm(GA)

Figura 3.2: Taxonomia dos métodos de seleçãode características. Adaptada da figura l
contida

em

1231

Em nossotrabalho, foran utilizados métodos determinísticosde soluçãoúnica, mais
especificamenteos métodos flutuantes. Por isso, uma descrição mais detalhada será apre-

sentadana seção3.3.2. As outras abordagensestarão listadas com uma breve caracterização na tabela 3.1. Para mais detalhes sobre métodos de seleção de características

baseadasen] algoritmos de busca e função critério, vedel9, 231. Para mais detalhes sobre
Hoje pmnãng, vede 1261.Para mais detalhes sobre métodos de reconhecimento estatísticos
ótimos, ver 1281.Para mais detalhes sobre métodos estocásticos de múltiplas soluções l3õl.

Para mais detalhes sobre métodos determinísticos de múltiplas soluções1341.A seguir,
uma descrição mais detalhada sobre essesmétodos de buscas seqüênciais será apresentada,

e em seguida, os conceitos básicos de função critério.
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PropriedadeComentários

Método
Rode pl'u ing

Funciona através de uma rede neural multi-

Inicialmente,

camadas com retro-alimentação, utilizando um

nada, sendo posteriormente reali-

algoritmo de aprendizado baseado em retro-

zada a eliminação dc nós, seguida

piopagação

de um re-treinamento

(bac#propagatáon).

A seleção de ca-

racterísticas é feita por eliminação dos nós de en-

a rede neuras é trei-

da rede.

Repete-se o processo até que seja

trada, através de um algoritmo que elimina os nós alcançada a dimensão desejada.
menos salientes, definida através de uma medida A vantagem disso é quc deterde "saliênciade nós", que é a somado erro so- mina, simultaneamente, o melhor

Busca exaustiva

bre todos os padrõesde treinamento resultante da

subconjunto

remoção do nó removido.
N

classificador ótimo.

',:--, '.-" " (;)

-«;:«:;

-'«-j-";

de características

eo

Garante-se encontrar o subcon-

junto ótimo; não é viável mesmo
ara va]ores exp]osivos de iv e ]V.

Busca

BrnncA-

and-bound

Somente uma fração de todos os possíveis subcon-

Garante-se encontrar o subcon-

juntos de características que precisam ser enumeradas para encontrar o subconjunto ótimo

junto ótimo contentoque a
função critério que satisfaça a
propriedade de monotocidade.
Uma

função

é monotõnica

se

J(.YUZ) 2 J(.v),vx,z ç y
l a complexidade
no pior casoé
exnonencial.
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E um método de otimização global que distingue
entre diferentes mínimos locais no espaço do problema, com o objetivo de minimizamuma função
objetivo. A função objetivo é o tamanho total do
caminho dado pelo conjunto dos pontos que o algoritmo selecionar. A distância entre cada par de
pontos é equivalente à energia de uma molécula.

Este algoritmo

tem apresentado

uma boa aproximação para o ca-

minho mais curto para o problema do caireíro uíaUanfe:en-

contrar o caminho mais curto
dentre os Ar! caminhos que conec-

tam as N cidades.

A temperatura, então, é a média dessestamanhos.
Começando dc um ponto inicial escolhido aleato-

i'lamente,o algoritmo troca um par de pontos e a
cneigia total do caminho é calculada. Se o valor
da função objetivo é menor, então a boca é aceita
e o processo se repete. Senão, esta troca pode ser

aceita através do critério de .ü/etropoZís,que pos-

sibilita ao algoritmo sair dos pontos de mínimos
locais. A medida em que o processo de otimização

ocorre, o alKoritmo aproxima-sedo mínimo global.
Beam Seürch

Os me]hores ]V estados são salvos em um "beam"

Ao

e o melhor estado no "beam" é testado para ex-

bocásticos de múltiplas

pansão futura. Estados testados recentemente são

como o G.4, os métodos deter-

colocadosem locais apropriados de acordo com os

mínisticos de múltiplas soluções
apresentam sempre os mesmos
conjuntos de características.

valores computados.

contrário

dos

métodos

es-

soluções

Tabela 3.1: Alguns métodos de seleção de características
Adaptada

3.3.2

da tabela

5 contida

em 1221

Métodos determinísticos com solução única

A maioria dos métodos de solução única baseia-se em técnicas de busca. Dentre eles,
os métodos seqüenciaissão os naziscomuns para realizar a seleção de características. Os

métodosseqüenciaisiniciam com uma solução única (um subconjunto de características)
e, a cada iteração, adiciona ou remove características até algum critério de parada ser
satisfeito. Eles estão divididos em duas categorias: aquelasque iniciam com conjunto
vazio e adicionam características (método "bottom-up"
iniciam com todo conjunto e removem características

ou "para frente"), e aquelas que

(método

"top-down"

ou "para trás" ).

Note que por essesalgoritmos não examinarem todos os possíveissubconjuntos, eles não
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garantem

produzir um resultado

ótimo 1231.

Para a descrição dos algoritmos de buscas seqüenciais em métodos determinísticos com
solução única, seguem abaixo as deânições utilizadas

em 1291.

Seja Xk = {zi : l $ { $ k,zi c y} um subconjunto de k características do conjunto
y = {Z/{ : l $ { $ N}

das N características

disponíveis.

O valor J(3/{) da função critério

de seleçãode características,quando somentea á-ésimacaracterística g/i,{ = 1, 2, . . . , /V
for utilizada, é chamado de significância individual So(Z/{)da característica.

A significância Sk l(açj)da característica zj, .j = 1,2,..., k no conjuntoXk é definida
por

Sk-i(zj)
A significância

Sk+i(/J)

da

característica

- J(Xk - zj)
/J do conjunto

(3.3)
y -- Xk, tal que y -- Xk =

{/, : ã = 1, 2, ..., N -- k, /. c y, .Ê :# zl,Vzz c Zk} em relação ao conjunto Xk é definida
por:
S*+:(/,)

- J(Xk)

(3.4)

Nota: para k = 1, o termo significânciade uma característicano conjunto coincide
com o termo significância individual.

Dizemosque a característica zj do conjunto Xk é:

1. a característica mais significante (melhor)do conjuntoXk se
S.-:(«j

)

J(&- ":),
HJH:
.sk-:(":)
:>J(xk- "j) .'lga;

(3.5)

2. a característica menos significante (pior) do conjuntoXk se
s.-

:(«j

)

:Uly:Sk-:(":) :> J(Xk - '':j)

Dizemosque a característica /l do conjunto y

Ej3:J(& ":).

(3.6)

&é

1. a característica mais significante (melhor)emrelaçãoao conjuntoXk se
Sk--:(./)) - :.11}8Ê.*Sk...:(/:):+ J(&& + /J) - :.!11?t..*J(Xk + /:),

(3.7)

3.3 Seleçãode características

17

2. a característica menos significante (pior) emrelaçãoao conjuntoXk se
S.-- :(/1

)

:S'ÇBn..
.Sk+:(/,)
:+J(Xk
+/.) :.nk.*a('u+/.)

(3.8)

Segueabaixo os algoritlnos envolvidos dos métodos de seleção de características
3.3.2.1

Busca Seqiiencial para ]»ente

A busca seqiliencial para frente (SequencãaZF07ward SearcA - SFS) é um método botÉom-

up que inicia com um conjunto de característicasvazio e dado um conjunto de características já selecionadas, a cada iteração seleciona a característica que, acrescida ao con-

junto determinado pela iteração anterior, produz o melhor resultado da função critério.
Assim, essacaracterística é adicionada ao conjunto de característicasanterior e uma nova
iteração é, então, realizada. A desvantagemdessemétodo é que, uma vez que uma característica tenha sido selecionada, ela não pode ser descartado do subconjunto final.
Isto proporciona o chamado efeito nestángque pode ocorrer quando o subconjunto ótimo
não contém elementos do conjunto já selecionado. A vantagem é o custo computacional
quando se deseja obter conjuntos pequenos em relação ao total de características.

A seguir, a descrição do algoritmo SFS, com m indicando o número de iterações e

,Y --©

Algoritmo

SFS(y ..Y,m)

Entrada:

y: Conjunto completo de características
m: Número de características a ser selecionado (Dimensão do subconjunto Â')

Saída:

,r:

Laço l

Enquanto l,rl < m faça

Subconjunto

Â' - .Y Ul:lly:à

de y com m características

Sk+i(.Ü), V./) € À'}

Retorne ,Y

A instrução .t' -- a não foi incluída no algoritmo dessafunção pois ela será utilizada
posteriormente para conjuntos não vazios.

3.3.2.2

Busca Seqüencial para Trás

A busca seqüencial para trás (SequencáaZ.Backward SearcA

SBS) é «ma «rsão top
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doma do algoritmo anterior. A diferença entre Sl?S e SFS é que S-BS inicia-se com
um conjunto de características completo, contendo todas as N características. A cada
iteração {, retira-se uma característica do subconjunto corrente (de dimensão N -- {) e
escolhe-seum subconjunto dentre todas as possíveiscom dimensão N -- { que apresenta
o maior valor da função critério. Assim como o SF'S,a desvantagemdeste é que, uma
vez eliminada uma característica,ela não mais retomará ao subconjunto final. Como
conseqüênciadisso, o efeito nestángtambém ocorre caso o melhor subconjunto contenha
alguma das características que foram eliminadas. A vantagem é o método computacional
quando se desejaobter conjuntos grandesem relação ao total de características.
A seguir, a descrição do algoritmo SBS, que assume como valor inicial .Y +-- y.

Algoritmo

SBS(,Y.«.)

Entrada:

.Y: Conjunto completo de características

Saída:

m: Número de características a ser selecionado (Dimensão do subconjunto X)
Xh: Subconjunto de y com m características

Laço l

Enquanto l,VI > m faça
.Y -

.Y -

Retorne

{:!,$*Sk

i(açj),Vzj

C Xk}

.Y

A instrução ,Y +- y não foi incluída no algoritmo dessafunção pois ela será utilizada
posteriormente para conjuntos não vazios.

3.3.2.3 Moais
Zmenosr
Este método, cujo nome original é "Paus Z - Tape .4way r"

(PTA),

foi criado visando

evitar o efeito 7zestáng.
O fluxo do algoritmo consiste,primeiramente, aunientai o conjunto
de características em Zelementos usando o método de seleçãopara frente ÍST'S9,e depois
eliminar as r características utilizando a busca seqüêncial para trás. Os valores de / e r
devem ser determinados pelo usuário, o que torna a escolha destes paiâmetios um novo
problema. Se os valores forem muito pequenos, é possível que o problema de nestáng não

seja evitado. Por outro lado, para valoresgrandesde Ze r, o algoritmo torna-semuito
lento. Na versão boÉtom-tzp,Z deve ser maior que r. Já na versão [op-doma, / deve ser
menor que r. Para mais detalhes, vide l36, 371.
A seguir, a descrição do algoritmo P7:4:
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19

Métodos de seleção de características
Algoritmo

PTA(y, m, Z,r)

Entrada:

y: Conjunto completo de características
m: Número de características a ser selecionado (Dimensão do subconjunto À')

Z: Número de característicasa ser aumentado
r: Número de características a ser eliminado
Saída :

,r: Subconjunto

de y com m características

Se Z> r então

.r-0
Enquanto l.tl < m faça

Laço l

,r -. SF's(y, .v, l,rl + z)
,r.-- SBS(.Y,l.YI ,)
Senão
Se Z < r então

x-y
Enquanto l.VI > m faça

Laço 2

,r --sBS(x,l.rl-,)
,v.-- sr's(P,.r,l.vl+z)
Senão
Retorne ERRO
Retorne .t'

3.3.2.4
'lyata-se

Algoritmos de busca seqüêncial generalizada
de algoritmos

de seleção que inserem (para Generalãzed SequentáaZ F07ward

Search - GSFS) ou removem (pala Generalzed SequentíaZZ?acAward$earch - GSBS)
subconjuntos de características em vez de manipular apenas uma característica por vez
O motivo que possibilita o funcionamento dos algoritmos generalizadosé a utilização de
funções que determinam a "sígmWcáncãa" dos subconjuntos. Para mais detalhes, vida l36,
371

3.3.2.5

Métodos de busca seqüencial flutuante para frente e para trás

Os métodos de busca seqüencial

flutuante

para frente

(SequentáaZ -FZoatáng F07'maré

SearcA - SFFS) e para trás (Seq&ent a/ FZoaflng .Backward Search - SFBS), propostos
por 1291podem ser vistos como generalizações do método P/us Z - late awa3/ r(PTA),

em

que os valoresde Z e r são determinados e atualizados dinamicamente. Essesmétodos
frequentemente provêm soluções muito boas com um pequeno custo computacional. O
método de busca para frente é a versão bottom-up, e o de busca para trás, top-doam.
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Segundoos autores de l22, 361, essessão os métodos que melhor combinam tempo de
execução com qualidade de resultados.

Exclua coildí-

Esse é o

melhor

cional mente uma

característica

aplicando um passo
do algoritmo SBS

subconjunto
de tamanho

k-l?

Sim

PARE

Devolva a

característica
que foi excluída

condicionalmente

Figura 3.3: Fluxograma simplificado do algoritmo SFFS. Adaptada de l23

O fluxograma

da figura

3.3 resume

o funcionamento

da versão

para

frente

desse

algoritmo. A seguir, apresentamoso algoritmo em sua forma completa.
Para tornar mais clamaa exposição, é suposto que k características jú falam selecionadas
do conjunto completo de características y = {Z/jl.j = 1, 2, ..., .V} para formar o conjunto

Xk com a correspondente função critério J(Xk). Porém, deve-seiniciar essealgoritmo com
k = 0 e Â' = 0. Além disso, os valores de J(.&l.) de todos os subconjuntos precedentes de
tamanho

á = 1, ..., k -- l são conhecidos e foram armazenados.

Algoritmo

SFFS(y ..t ,m )

Entrada:

y: Conjunto completo de características
,Y: Subconjunto de y com m características
m: Número de características a ser selecionado (Dimensão do subconjunto .Y)

Passo l

/'k Inclusão +/

Zk+l -- SFS(y, Xk, k + l)

Métodos de seleção de características
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5e h :: rn + 23.então

Retorne Z.
Passo 2

/+ Exclusão condicional

/* no conjunto Xk+i.

- Achar a característica

menos significativa

'k/

Seja xk+i a característica menos 'k/

/'k significativa em xk+t:'K/

Se J(Xk+i

xk+l) Z J(Xk+i --z.f),:Vj
k -- k + l

= 1,2,...,k então

vá ao passo l
Se ]z,,

l $ , $ k : J(Xk+:

-- z,)

> J(Xk)

e«tão

Zk -- Xk+l -- z, (observando que neste ponto a(ZI) > J(Xk))
Se k = 2 então

,u-&
J(Zk) -- J(ZI)

Retorne ao passo l
Senão
Xk '--- XA
Vá ao passo 3
Passo 3

(Continuação da exclusão condicional)

/'k Achar a característica menossignificativa xk.i

no conjunto XI'P/

zl.: -- SBS(z:, k - i)
Se J(XI

:) $ J(Zk-:)

e«tão

#k--Xk
J(Zk) --- J(;<)
Vá ao passo l
Se J(;q.:)

k-É

> J(XA-i)

e«tão

l

Se k = 2 então

.M .-- Zk
J(ZE) '-- J(XI)
Vá ao passo l
Senão

Repita o passo 3

Pode-senotar que a condição de parada é que IXk = m + 6., em que A é um valor
de tolerânciaque é utilizada para que o algoritmo não pare na primeira vez em que o
conjunto Xk tenha tamanho m, pois o problema de nestángs(5pode ser evitado se forem
realizadoscálculoscom Xk+i. Normalmente, utiliza-se um valor pequenopara zX (por
exemplo, A 5; 3). A versão para trás dessealgoritmo(SFBS) é análoga a esse, diferindose apenas na ordem em que os algoritmos SFS e SBS são executados e em alguns critérios
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de avaliação de conjuntos. Além disso, inicia-se com k

N. Para mais detalhes, vedel29

3.3.2.6 Métodos adaptativos de buscaseqüêncial flutuante para frente e para
trás
Tanto a busca seqüencialHutuante para frente (.4dapÉáue
SequenÉãa/
F'ZoaÉing
Fozward
SearcÀ- ASFFS), quanto a busca seqüêncialflutuante para trás (.4daptãueSequentaZ
F'Zoatãng
Backward Seara/z- ASFBS) são generalizaçõesdos métodos de busca seqüêncial
flutuante, ou seja, podem ser inseridos e eliminadosnão somentecaracterísticas,mas
também conjuntos de características por vez, sendo que estes conjuntos têm seu tamanho
e seu conteúdo determinados dinamicamente.
A vantagem dessesmétodos é que, em termos da função critério, os resultados obtidos

estão mais próximos dos resultados ótimos. A desvantagem, entretanto, é quando o
conjunto de dados que são inseridos e retirados por iteração for grande, o algoritmo tornase lento e complexo quando comparados aos métodos de busca seqüêncial flutuante j121.
Para mais detalhes sobre esse método,

vede 1361.

3.3.3 Funçãocritério
Na seleçãoautomática de características,uma das partes mais importantes na redução
da dimensionalidadeé a escolhade uma função critério. O objetivo da função critério
é minimizar o erro dos classificadores, sendo desejável que apresente as seguintes características:
e a função critério seja maior quanto menor for a redundância

entre as classes,

8 a função critério seja maior quanto maior a facilidadede discriminar padrõesde
classes diferentes.

Embora a performance do class6cador possa ser usada como uma função critério natural, ela apresenta algumas desvantagens, como:

e o tempo gasto pala treinar um classificador pode ser muito grande dependendo do
classificador,
e a escolha do classificador é um problema crítico por si só,

Métodos de seleção de características

24

e o subconjuntofinal selecionadonitidamente dependedo classificadorutilizado como
critério, significando que o subconjunto de característicasresultante pode provavelmente prover bons resultados de classificação somente quando o classificador utilizado para definir a função critério

for adotado 1221.

Por essasrazões, alguma medida da distância entre classesé normalmente utilizada
como função critério, levando a subconjuntos de características que podem prover bons
resultados de classificação para diferentes tipos de classificadores. O objetivo é minimizar

a probabilidade do erro do classificador, maximizando a distância entre padrões de classes

diferentes no espaçode características. Dentre algumas possibilidades de medidas de
separabílidadeentre classespodemos citar a distância de Mahalanobis, a distância de
Bhattacharyya e a distância de separaçãode classesj13, 29, 361.
A maioria destas distâncias entre classes é mais apropriada para conjuntos convexos,

tendendo a privilegiar conjuntos ou classeslinearmente separados.Na tentativa de poder
tratar casos não-lineares separáveis, uma função critério baseada em distâncias nebulosas

foi proposta em jlll.

l

Essafunção critério combina três fatores:

a distância entre o centróide

das classes,

2. a compacidade de cada classe,

3. a quantidade de regiões sobrepostas de duas classes no espaço de características

A função aumenta com relação aos dois primeiros fatores e diminui com relação ao
terceiro. Neste trabalho, utilizou-se a função critério baseada em distâncias nebulosas em

algoritmos de seleçãode características. Detalhes sobre esse assunto estão na seção4.2.

3.4

Classificação de padrões

Apesar da utilização de métodos de classificação estatísticos no presente trabalho, o

foco deste trabalho é a seleçãode características. Desta forma, nesta subseçãoapenas
serão citadas informações gerais sobre alguns métodos mais conhecidos de classificação,

tendo um destaquemaior aos classificadoresde mínima distância ao protótipo e de kvizinhos mais próximos, que são utilizados nos testes realizados.
Dado um padrão desconhecidox pertencente ao conjunto de padrões de teste R em um

espaçode características,e o conjunto Q de todas as classesexistentes,um classificadoré
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unia ftmção T : n --, í2, tal que T(x) = u{, em que u{ é a ã-ésima classe de Q. Assim, um
classificador é uma função que possui como entrada padrões desconhecidos e, como saída,

rótulos que identificam a que classestais padrõesprovavelmentepertencem. Portanto,
classificadoressão os elementos que efetivamente realizam o reconhecimento de padrões.

Com exceçãode alguns classificadoressintéticos e baseadosem lógica nebulosa,os
classificadoresnecessitamser treinados utilizando-se de um conjunto de padrõesde treinamento. Essetreinamento é utilizado pelo algoritmo do classíficadorpara determinar as
/ronteãras de decisão do espaçode características. Fronteiras de decisão são superfícies
multidimensionais no espaçode características F que particionam F' em c regiõespara
um problema com c classes, e cada região correspondendo a uma classe. Se as regiões
Si e Sj são contíguas, são separadas por uma superfície de decisão. Assim, tem-se que

F' " U{.: Si. A regra de decisão faz com que um padrão desconhecidoque se encontra
na região .S,do espaçode característicasseja rotulado como um padrão da classeuí, ou
seja, T(x) = «,:.

Assim, o que realmente difere um classificadorde um outro é a forma como essecria
as fronteiras de decisão a partir dos padrões do conjunto de treinamento. Os padrões

do conjunto de treinamento de cada classepodem ser pré-rotulados (aprendizadosupervisionado) ou aprendidos com base nos exemplos (aprendizado não-supervisionado).

Neste trabalho de mestrado, foram utilizados padrões previamente rotulados. No caso
de métodos não-supeivisionados, somente o algoritmo /uzzg/k-jeans será detalhado, pois
essealgoritino será utilizado para determinar os protótipos de cada classe. Para mais
detalhes, vide

1221.

Apesar da existência de vários algoritmos diferentes para determinar fronteiras de decisão, todos têm em comum os seguintes objetivos:

1. minimizar o erro de classificação,

2. a necessidadeda classificação ser eficiente computacionalmente

Entretanto,

a importância

de cada um desses objetivos varia entre os classificadores.

Detalhes sobre outros métodos de classificaçãose encontram em j18, 37, 38j.
A seguir, é apresentada uma breve descrição sobre os dois classificadores utilizados
neste trabalho.
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3.4.1 Mínima distância ao protótipo
O classificador de mínima distância ao protótipo é o mais simples em termos de esforço

computacional, tanto na fase de treinamento quanto na de teste. A fase de treinamento
consiste em determinar um protótipo para cada classe, sendo que o protótipo utilizado
neste trabalho é o baricentro da classe. Na fase de teste, cada padrão é classificadode
acordo com o protótipo mais próximo.
Assim, para cada padrão de teste, é necessário realizar apenas c-l comparações caso o

número de classesexistentes seja c. A desvantagem desseclassificador é a qualidade dos
resultados, visto que os protótipos não contêm informações suficientes sobre a forma da
H i.l-.;h- .;pãn H nq pl acena
LXXLJ UL
LAX\ l.&V UUU VXWUUWUa
A R.r

3.4.2

Regra dos .K vizinhos mais próximos

Este classificador tem como particularidade o fato de não possuir processamento na fase

de treinamento. No entanto, é necessárioum grande número de padrões de treinamento
(padrões cuja classe é conhecida a priori) devido as tarefas de estimativa e de classificação

serem fundidas em uma única tarefa. O algoritmo KNN classifica da seguinte maneira
um padrão desconhecidode teste x:

l

Calcula-se a distância entre x e todos os padrões de treinamento,

2. Verifica-se a quais classespertencem os -K padrões mais próximos a x,
3. Ao padrão x é associado o rótulo da classe que for mais freqüente entre os K padrões

mais próximos de x.
A maior vantagem dessemétodo é a criação de uma superfície de decisão que se adapta

à forma de distribuição dos dados de treinanlento de forma detalhada. Isto possibilita a
obtenção de boastaxas de acerto quando o conjunto de treinamento é grande ou quando
representa todas as variações possíveis dos dados, principalmente no caso de k=1. A
principal desvantagemestá na complexidade do teste, pois para cada padrão de teste,
é necessáriorealizar todas as medições de distância aos padrões de treinamento, além
da necessidade de ordenar os resultados das medições obtidas.

Em nosso trabalho, a

distância utilizada foi a distância Euclidiana. Para mais detalhes sobre o algoritmo KNN,
vede í14. 371.

CAPÍTULO

Função critério baseada em
múltiplos protótipos

Este capítulo apresentaa principal contribuição desta dissertaçãode mestrado. 'ltatase da continuidade

do trabalho

desenvolvido

por

Teófilo

E. Campos

descrito

em j101.

Inicialmente, será dado um panorama do método de seleçãode características proposto
em j101, es(luematizando o algoritmo de busca e a(s) função(ões) critério

adotado(s).

Depois, os conceitos necessáriosda função critério baseada em distância nebulosa serão
apresentados. Nesseponto, serão apresentados os conceitos específicos sobre a nova função

critério conamúltiplos protótipos. Por fim, as consideraçõessobre a nova função critério
serão descritas.

4.1 Panorama do método de seleçãode características
baseadaem distâncias nebulosas
A abordagem de seleção de características proposta em j101 baseia-se no uso dos
métodos de busca seqüencial flutuante (SequentáaZF'ZoatãngSeara/z.A4etAods- SFSM) pro-

posto em 1291,utilizando como função critério a distância nebulosa baseadaem tolerância,
proposta em 1251.

A figura 4.1 mostra como o fluxo de execução é conduzido na etapa de seleção de ca-

racterísticas, localizando a etapa de execuçãodo algoritmo de busca, bem como a etapa
que envolve o processode obtenção dos conjuntos nebulosos ("fuzzificação") das classes.
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Os dadosdo conjunto de padrõesde treinamentosão normalizados,transformadospala
apresentar média 0 e desvio padrão 1. Este processoé feito uma única vez e é anterior
ao processo de seleção de características.

Na região delimitada

como searcA aZgodthm,

ocorre a escolhada á-ésima característica a ser acrescentada ao conjunto de características

corrente. Esta escolha do subconjunto de características é necessáriapara calcular o(s)
protótipo(s) das classes dos padrões do conjunto de treinamento. E neste ponto que está

implementado o SFSM. Em seguida, com o(s) protótipo(s) computados, ocorre o processo
de "fuzzificação" onde os valores da função de pertinência são calculados. Clom essesva-

lores, aplica-sea função critério para que o algoritmo de busca encontre a característica
que maximiza essafunção para esta dimensãodo espaçode características. Ao atingir a
dimensão desejada,o algoritmo retorna um conjunto com as melhores características que
representam os padrões de treinamento

de entrada.

Deriving the criterion

Figura 4.1: Fluxo de execuçãode seleçãode características,indicando também a possibilidade de múltiplos protótipos obtidos através de agrupamento. Baseada na figura l do
artigo em l21

4.2 Seleção de características
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Na próxima seçãoserá descrita com detalhes a nova função critério

4.2

Seleção de características: F\unção critério

A função critério é uma das partes fundamentais na etapa de seleção de características
em reconhecimento de padrões. Ela tem como objetivo

minimizar o erro da classificação.

Em nossotrabalho, a função critério está baseadaem distância entre classes,onde
se tenta maximizar a distância entre classesdiferentes no espaçode características para
minimizar a taxa de erro do classificados.
De acordo com os estudos realizados por Teófilo E. Campos em métricas entre conjuntos

nebulososl7, 101,constatou-seque uma medida de distância que, juntamente com o
algoritmo de busca, maximiza a distância entre padrões que pertencem a classesdiferentes
e minimiza a distância entre padrões que pertencem à mesma classe é a distância nebulosa
baseada em tolerância, proposta em 1251.Nessa medida, a distância é determinada através

de uma vizinhança em torno de cada padrão de treinamento. A seguir, serão apresentados

os conceitos básicos de conjuntos nebulosos, do processode "fuzzificação" e da distância
nebulosa.

4.2.1

Conjuntos Nebulosos

Na lógica nebulosa,a relação de pertinência entre elementose um conjunto nebuloso
não é binária (pertence ou não-pertence), mas assumeum valor real. A função de pertinência é aquela que caracteriza um elemento (padrão) nebuloso. Formalmente, seja F
um espaçocartesiano representando um espaçode características, e xl , x2, . . . , xt variavéis
ou padrões no espaçof'. Um objeto nebuloso é definido biunivocamente pela função de
pertinência

de um objeto não-nebuloso

( "cNsp"),

denotado por z,, z' : .F --., 10, 11. Seja C'

o conjunto de todos os conjuntos nebulososdefinidos em F. Para cada x em F, po.(x),
com uí C C' , é um valor em 10,11que representao grau de pertinência de x ao conjunto
nebuloso ui l71.

As funções de pertinência podem ser criadas com basena relação entre cada elemento

e o(s) protótipo(s) dos conjuntos. Um protótipo ou suportep" da classeo é um ponto
em r' tal que uu(p") = 1. Desta forma, os protótipos de uma classedefinem regiõesque
são mais representativas de uma classe,sendo então, os pontos mais típicos dela. Logo,

as funçõesde pertinência apresentamvalores maiores quanto maior a proximidade entre
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os padrões e os suportes de uma classe. Como exemplo de protótipo temos o baticentro
da classe, conhecido também como centróide.

Para mais detalhes sobre lógica nebulosa e conjuntos nebulosos, vede l5, 17, 39j.

4.2.2

Processode obtenção de múltiplos protótipos

Um protótipo ou suporte de uma classetem como objetivo ser o ponto mais representativo de uma classe. No entanto, nem sempre as regiões representadas pelas classes
no espaço de características são regiões disjuntas e compactas. Como legiões compactas
entende-se regiõescom alta densidade local de padrões no espaço de características. Logo,
classes compactas são classes que apresentam regiões compactas.

Nessescasos,como representadopela figura 4.2, a existência de apenasum protótipo por
classeé insuficientepara representar a distribuição dos padrões dentro da classe. Assim,
uma abordagemde análise de agrupamento em cada classepode fornecer uma melhor
representatividade. A abordagemadotada é aplicar um algoritmo de agrupamentopara
dividir cada classeem k grupos, com um protótipo associadoa cada grupo. Assim, cada
classe fica representadapor k protótipos, e a pertinência dos padrões pode ser verificada
em todos os k protótipos

que identificam

cada classe.

Basicamente, existem duas técnicas de agrupamento: "hard", em que cada padrão per-

tence somentea um grupos e a 'l/üzzg/",em que cada padrão pode pertencer a mais de um

grupo, sendoque a cada padrão é atribuído um valor de pertinência u, que varia entre 0
el
Neste trabalho foi utilizada a abordagemnebulosatambém para a análise de agrupamento, pois nem sempre as regiões representadas pelas classesno espaço de características

são compactas,como na figura 4.2. O algoritmo escolhidopara obter os protótipos em
cada classe foi o /uzzg/k-means. Desta forma, neste trabalho somente o algoritino /uzzg/
k-means será detalhado. Existem várias formas de implementação disponíveis na Internet para /uzzy k-means, dentre os quais podemos destacar j1, 15, 19, 24, 271. Para mais
referências de outros algoritmos de agrupamento, vede j18, 371.

Apesar do algoritmo /uzzg/k-means ser eficiente computacionalmente, a falta de critérios

disponíveis para a escolha dos valores dos parâmetos k (número de agrupamentos) e
do c (critério de parada), torna a escolha dessesvalores um novo problema l3j. Existem, porém, indicadores para a eficiência na partição em agrupamentos. Na página 34,
seção4.2.2.3, algumas das medidas de validação de agrupamentos existentes serão abor-

4.2 Seleção de características: Função critério

31

dadas. Na subseção 4.2.6, será estudada a relação entre o valor de k e o desempenho

da função critério. Para mais detalhes sobre medidas de validação de agrupamentos,
vede j19, 20, 27, 321.
O algoritmo /uzzZ/k-jeans apresentauln problema emdeterminamosprotótipos quando
existem regiões dentro da classe cuja distribuição dos padrões apresenta densidades diferentes.

Por exemplo, uma classe apresenta duas regiões distintas

(duas subclasses),

sendo que uma delas contém 80% dos padrões desta classe. Neste caso, ao aplicar o
algoritmo, o cálculo das coordenadasdos protótipos sofre a influência desta região mais
densa, aproximando as coordenadas dos protótipos para essaregião l20, 241. Apesar disso,
considerandoque /uzzg/k-megas aumenta a representatividade dos protótipos e, consequentemente, os valores de pertinência associados aos padrões, é de se esperar que esta
abordagem apresentemelhores valores para a nova função critério quando comparada com

a função critério com protótipo único.
4.2.2.1

Algoritmo .füzzZ/ k-meada

Seguemabaixo, os conceitos necessáriospara o detalhamento do algoritmo /uzzg/k
7neans.

O conjunto de padrõesde entrada tem t elementos,representadopor .t'-lxi

, x2

e cada padrão é representado como um vetor de .N características, xi - (zii, zí2,
Características 3 8 4
1.5

classe l}
classe 2)

+

0.5

@@'

0

0.5

1.5
1.5

4.500.5

Figura 4.2: Exemplo de duas classes não compactas

1.5

Função critério baseadaem múltiplos protótipos
Cada classe será dividida

em k grupos, com 4 = .Ai , A2, . . . , .4k e cada grupo representado

por um protótipo. O protótipo ou suporte de um grupo ã é representadocomo um vetar
de N características, K = (uii, u{2,. . . , t,iw).

A distância entre um padrão x. e %, o protótipo do grupo {, é deânido como:
d{.

(x. - %)

1*. ull

(4.1)

em que d{. adotada neste trabalho foi a distância Euclidiana.
Essealgoritmo apresenta
como propriedade a inexistência de grupos vazios ou grupos contendo o conjunto todo:

0 c ,4{c .t',Vá

(4.2)

Por setratar de uma abordagemnebulosa,define-seuma função de pertinência p : Y --,

-

que, para cada padrão x C X e para cada grupo .4i, essa função z/.4:(Xe) Páe
apresenta um valor de pertinência entre 10,11. Como propriedades dessafunção temos:
10, 11 tal

(4.3)

(4.4)

Além dessaspropriedades, necessitamos de mais dois coi-tceitos: a matriz de pertinência
U e o expoente nebuloso z.

A matriz de pertinência U é uma matriz de k x t, representandok grupos com t padrões,
contendo os valoresde pertinência de cada padrão pala cada grupo, cujo valor está entre
10,11.0 valor de z/í.írepresenta o quanto xj é influenciado pelo protótipo 4i. Assim, a
matriz de pertinência U é representadacomo:

U

Ull

P12

Plt

U21

#22

P2t

Z/kl

Z/A2

' ' '

sendo que as propriedades 4.3 e 4.4 são satisfeitas

Z/At

4.2 Seleção de características: Função critério

33

O expoente nebulosoz, também conhecidocomo fator de nebulisaçãoou grau de nebulosidade determina o quanto os grupos podem se sobrepor, indicando o grau de so-

breposiçãoentre os grupos. Este fator tem o intervalo de jl,oo), sendo z = 1 quando
o conjLmto é não-nebuloso( "cdsp").

Os valores de uso mais comuns pala z estão entre

1.25 e 2.0 j151. Quando este valor tende a oo, todos os valoresde pertinência tenderão a
{ j151. Em nosso trabalho foi utilizado z = 2. Mais detalhes sobre o expoente nebuloso,
vede 1241.

4.2.2.2

Descrição do algoritmo e complexidade

A idéia central do algoritmo é tentar minimizar a função J
[

/(u, }'') Segue,

então,

uma

descrição

>:
>1:(«:.y(d..)'
e::l {=l

detalhada

Algoritmo

FUZZYK'-MEANS(k,

Entrada

k:

k

do algoiitmo

baseado

(4.5)
em j151

., ,, .Y, y. M)

quantidade de grupos por classe

c: valor mínimo para convergência. Condição de parada
z: expoente nebuloso

X: padrões de entrada
À/: dimensão corrente dos padrões em .Y
Inicializações

f -.l.rl;
r -

0;

.

u(o) - lpÍ'), uáo), . . . , i,(o)ll. z,(o)
k

com >ll:i/g)

lz,fÍ)), p(!), ..., z,(1))1;

. l,j - 1,2,...,t e 0 < >1,
p(o) < t,{ . l,...,k;

{=i

.j=i

Saída:

y: vetor com A protótipos

Passo 0

Repita

Passo l

!

/'HCalcule
osprotótipos
%(')- (u(:),u(;),. .. ,u(;1)'k/
Para { = 1 até k faça
Para .j = 1 até M faça
f
>ll:

.,(,)
" t.j

( «..r

« .J

t

E(":.)
'
e=l
Passo 2

/'k Calcule a distância dl') de cada padrão 'k/
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Para j = 1 até t faça
l

dÍ;)- 11*,
- %(')ll

e

]

('j. - "Í:i)):l:

Passo 3:

/+ Computar t/('+i). como se segue: 'k/

Passo 3.1

/+ Se existir alguma distância dÍj igual a zero, então+/
/'H o padrão pertence somente a este grupo. +/

Se dfj = 0 então
p.J

=

0,Ve

c

jl,

...,

kl,

e #

i

vá para o passo 2
Passo 3.2

/'k Senão.a matriz de pertinênciaé a média +/
/'k ponderada das distâncias para todos os 'k/
/'k protótipos

+/

Senão
«:, -

IE(t-)âl''

Passo 4
r +-. r + l

resuZt - llC/(') -- t/('' 1)ll
U('') +- U(r--l)

Até que resuZt < c ou (r > MÁX..L00P)
Retorne V

O algoritmo finaliza quando llU(') -- t/(' i)ll < c, ou quando o número máximo de
iteraçõesfor atingida (r > À4.4X..L00P), pois pode ocorrer a situação em que llU(')
U(' i)ll < c não convirja. A convergênciapala o mínimo local dependedo valor inicial de
V(o) ISI. Em nossotraba]ho uti]izou-se ]VÁX.L00P = 50.
No final

da execução

do algoritmo,

1, 2, . . . , # estarão com os protótipos

os vetores

%(')

=

(u.:),u(;),

. . . ,ulÀ})

para

á =

que representam os k grupos.

A complexidade das instruções l e 2 é O(t.k), sendo f o número de padrões de entrada

e É o número de grupos desejados.A instrução 3 apresentaO(k) para as instruções3.1,
3.2 e 3.3, totalizando O(k). A instrução 4 é executada em O(ci.t.k+c2.t.k+c3)
= O(t.k),
onde ci, c2 e casão constantes. Assim, o bloco de instruções l a 4 tem a complexidade
O(t.k). Portanto, o algoritmo FUZZYK-MEANS
apresenta complexidade O(t.k.r),
sendor o número de iterações do bloco de instruções l a 4.
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Eficiência e validação de agrupamento

Nas aplicaçõespráticas, necessita-semedir a qualidade do resultado do agrupamento,
verificando se a quantidade de agrupamentos(subclassesde uma classeno nossocaso) foi
escolhida adequadamente. Para determinar se essaquantidade é boa, algumas funções de
validação foram estudadas. Em nosso trabalho, somente os índices FPI e MPE serão detalhados, devido a utilização destes índices como medida de performance do /uzzg/ k-megas

em um estudo feito por BoydeZZe .A/c.Bratneg/l81com o software FuzME l utilizando o
algoiitmo /l zzg/ k-jeans.
Sejat o número de padrões,k o número de agrupamentose p a função de pertinência.
O índice de performance
nido como

de "nebulosidade"

(FPI Fuzzáness pe7:foz"manco {ndez) é defi-

1321:

kF -\

FPI(k)-l

(4.6)

en] que F é o coeficientede partição:

F

(4.7)

A entropia de padáção modiHcada(MPE .A/odiãed Padátãon .Entropg/), também conhec\da como e'rttropia de ctassã$caçãonov"matizada(NCE Nov"malásedClassã$catÍon Entropy),
é definida

como

1321:

(4.8)

em que H é a função de entropia:
.

t

k

{=i

.j=t

t ll:

:«:.zog(«;,)

(4.9)

O FPI é uma medida do grau em que classesdiferentescompartilham pertinência e
está restrito a valores entre 0 e 1. A medida que FPI aproxima de 1, aumenta pertinência
compartilhada. À medida que aproxima de 0, classestornam-se mais distintas com menos

pertinência compartilhada. Quando o valor é 0, classesnão são mais nebulosas,mas são
iO

programa

FuzME

foi

desenvolvido

URL=http://www.usyd.edu .au/su/agric/acpa

pelo

Centro para precisão agrícola da Austrália
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consideradas "crisp"

O MPE é uma estimaçãodo tamanhoda desorganização
criada por um númeroespecífico de classes. Da mesma forma que FPI, os valores variam entre 0 e 1. A medida
em que MPE aproxima de 1, desorganizaçãoé predominante enquanto valores próximos
de 0 indicam uma excelente organização.Tanto o FPI, quanto o A/IPE,somentemodelam
a variação nos atributos usados para avaliar a classificação l8, 201. De acordo con:l os

estudos realizadosem 1201,o FPI e o MPE podem ser utilizados pala avaliar a eficiência
do agrupamento,sendoutilizado para determinar um bom valor para k.
A partir de um método de análisedo par(-FP/, MP.E) apresentadode forma gráfica
em 1201para a escolhade k, apresentamosum algoritmo para se obter um bom valor de
k, expressopela função CALCULA-MELHOR-K(e,
z,ul, ...,ü'c) que retorna o maior
valor de k tal que:

CALCULA-MELHOR-KQ

mp(H.(«,:)), '': C Q, ã

1, ..., c

(4.10)

em que a função Hi;(.) obedece as seguintescondições:

"»(«:,"'M,w-w)

-l l : =Hl;.=;1'o,
...u .:: :: 111:o.:n

onde ki{« = max ( [iii:il , ]oi]) e ]ui] representa o número de padrões existentes na classe

Esta função poderá ser utilizada após a execuçãodo SFFS ou SFBS, para que unia
nova execuçãodo programa de seleçãode característicasseja feita com este valor de k.
Isto evita que se calcule .llk0 toda vez que for determinar os protótipos, o que poderia
tornar muito lenta a execuçãodo programade seleção.Para mais detalhessobreFPI e
h/IPE, vedel20, 27, 321.
4.2.2.4

Descrição do algoritmo e complexidade

Para calcular o valor que melhor

propusemoso seguinte algoritmo:

representa

a quantidade

de subclasses por classe,

4.2 Seleçãode características: Função critério
Algoritmo

CALCULA.MELHOR-K(.,

Entrada:

c: Condiçãode parada para a função CALCULA MATRIZ u(.)

;, «,-, ..., «,.)

z: expoente nebuloso

u-, ...,w.: Os padrões das classes ul,...,o.
Inicializações
Saída:

k..,

-

O;

Laço l

/* Verifica os possíveisvalores de k para a classe

k«,-: valor de k que maximiza Hk0
Para { = 1 até c faça
k'.«. -- :n«. ([iiãil

, ]«,:])

(k,/pí,mpe) '-- nK(.,z.wí,ki.«)
Se k...

< k então

k....--

Retorne

k

k...

Sendoque a função Hk(.) é calculada através do seguinte algoritmo

Algorítmo

n«(.

Ent rada:

c: condiçãode paradapara a funçãoCALCULA MATRIZ uO

, z , .Y . k««.

)

z: expoente nebuloso

,Y: conjunto de padrões
kzi,,.: valor máximo de grupos por classe
Inicializações

F = FPIK= fpi= 0'.
H - MPEK :: mpe = Q\

u - g; É= 1,rl;
A/ = dimensão dos padrões de ,Yi
Saída

(k«..:. FPIK. MPEK) onde:

É"-.,: valor de k que minimiza o par (FP/, À/PE)
FP/k:

valor de FP/ para número de grupos=An,a,

À/PEk: valor de À/PE para número de grupos:;k«...

Laço l

/* Verifica os possíveis valores de k para a classe .Y */
Para k = 2 até

Laço 2

faça

/+ Cálculo da matriz U 'k/

ULaço 3

kzí.

CALCULA-..NIATRIZ-UÇk,e,z,X,NI)

/* Cálculo do FPI */
Para i = 1 até t faça

Para j = 1 até k faça

r'
F
/Pá

F

l

(W(i,.Í)y
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Fun
/* Cálculo do MPE */

Laço 4

Para { = 1 até t faça
Para .j = 1 até k faça

+ (U({,j) * log (t/({,.j)))

U

t

mz'e=iãT
Se((/@
< f'p.rh) e(mpe < À/P.Bk))
FPIK := fTn. NIPEK -- vnpe.

então

k..,-k
Retorne

(k«-, FP/k, .A/PEk)

Sendoque a função CALCULA-MATRIZ-l.J(k,

c, z, Â', À/) é calculada através do

seguinte algoritmo:

Algoritmo

CALCULA.MATRIZ U(k,.,z,.Y, M)

Entrada

k: quantidade de grupos por classe
c: condição de parada
z: expoente nebuloso
,Y: conjunto de padrões
À4': dimensão corrente dos padrões

Inicíalizações

t - l.vl;
r - 0;

t/(o) -- lula), z,áo),
. . . , z,(o)it,i,!o) . lz,j?),z,l!),..., «j?'l;
com >1. Pi(jo)= 1,.j = 1, 2, ...,t e 0 < >1, p(o) < t, á - l,

j=i

=l

Saída:

U: matriz de pertinência U

Laço 0

Repita

Passo l

-

/'B Calcule os protótipos K(') (u(:)
Para í = 1 até k faça
Para .j = 1 até }A/ faça

(,)

'tJ

Í2

,«!:.})

t

..(r)

}l: (":.)'".j

"i.j

t
}:

e

Passo 2

l

(«:.)

'

/+ Calcule a distância dÍ') de cada padrão

Para j = 1 até [ faça

*/

t

Ól;)- El*,- K(')ll- l>1:(,j.
--«f:n'l;
e::l
Passo 3

/# Computar C/('+i). como se segue: */

*/
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Passo 3.1
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yuv

pr;

+n'';
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,-.

UEx u\#xxv

/+ Se existir alguma distância dij igual a zero. então'k/
/'k o padrão pertence somente a este grupo. +/

Se dij := 0 então
E'.j

=

0,Ve

c

li,

..., kl,

e #

{

Vá para o passo2
Passo 3.2

/'k Senão. a matriz de pertinência é a média 'k/
/'k ponderada das distâncias para todos os 'k/
/'k protótipos

'p/

Senão

«:. -

IE(t-)âl''

Passo 4
r +- r + l
resuZt -- llC,r(') -- C/(' i)
U(') - U('' i)

Até que resuZt < c ou (r > À/.AX-Z,00P)
Retorne t/(r)

Pode-semostrar que a complexidade do algoritmo CALCULA-MELllOR-K
O(c).O(Hk),

é de

com c o número de classes.

Em relaçãoao algoritmo Hk, a complexidadedo algoritmo é O(kz{«.{0(laço 2)+0(laço
3)+0(laço 4)}). A complexidade dos laços 3 e 4 é de O(c3.t.k+c4.t.k)

= O(t.k), onde c3,c4

são constantes, e a instrução 2 tem complexidade O(CALCULA.MATRIZ.U).
a complexidade do algoritmo Hk é O(kzi«.{0(t.k)

Então,

+ O(CALCULA-MATRIZ-U)}.

Em relaçãoao algoritmo CALCULA.MATRIZ.U,

a complexidadedas instruçõesl

e 2 é O(f.k), sendo t o número de padrões de entrada e k o número de grupos desejados. A

instrução 3 apresenta O(k) para as instruções 3.1, 3.2 e 3.3, totalizando O(k). A instrução
4 é executada em O(ci.t.k + c2.t.k + c3) = O(t.k), onde ci,c2, c3 são constantes. Assim,

o bloco de instruções l a 4 tem a complexidade O(t.k). Portanto, o algoritmo CALCULA--MATRIZ-U
apresenta complexidade O(t.k.r), sendo r o número de iterações
do bloco deinstruções

l a 4.

Com a complexidadede CALCULA-.MATRIZ-U
definida, temos que a complexidade de Hk é O(kii.).O(t.k.r) = O(k2.t.r). Portanto, a complexidade do algoritmo

CALCULA-MELHOR-K

é de O(c).O(k'.t.r), ondec é o númerode classes,k é o

número de grupos por classe,t é o número de amostras e r = .IW.4X..L00P 2
'o mesmovalor de MAX.L00P da página 34 foi utilizado
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4.2.3

Processo de obtenção de conjuntos nebulosos

Para se utilizar a distância nebulosa baseadaem tolerância como função critério, devese inicialmente, transformar

os conjuntos de padrões de tieinamento

em conjuntos nebu-

losos. Esse processo é chamado de "fuzzificação"

A funçãode "fuzzificação" utilizada em j101para protótipo único por classefoi definida
como:
«..,(x) -

para .j -

-l :''''0',-P '
l o

1,2, . . . ,S, em que x é um padrão,

' '

(4.12)

x g «,

uw(x)

é a função

de pertinência

desse

padrão ao conjunto w, py representa o .j-ésimo protótipo da classe u e d(.) é a distância
Euclidiana, sendo S o número de protótipos disponíveis para cada classe. Em j101,essa
função de "fuzzificação" utiliza somente um protótipo pol classe, sendo o centróide da

classew o protótipo escolhido para cada classe.
Na seção4.2.2 foi apresentada a principal motivação para a abordagem de múltiplos
protótipos por classe. Assim, a definição da nova função de "fuzzificação", introduzida
nesta dissertação,é:
««.'"'

'

,;=n,.(::R:©)

''

"»

em que x é um padrão, uu.(x) é a função de pertinência dessepadrão à classeu{, l $
i $ c, p;' representa o .j-ésimo protótipo da classe uí, com l 5; .j 5; k, e d(.) é a distância
Euclidiana. A idéia por trás desta abordagem é que a divisão de cada classe enl partes faz
cada protótipo mais representativo de sua respectiva parte do que um protótipo único para

todas as partes. A escolhado máximo na equação4.13 foi feita com o intuito de, se um
padrão está próximo de um dos protótipos de uma classe,então ela deve ser considerada
mais "típica" desta classe do que um outro padrão que está mais longe. Desta coima, um
padrão próximo de um dado protótipo deve ter um alto grau de pertinência.
Além do uso de múltiplos protótipos por classe, a equação de fuzzificação 4.13 apresenta

uma outra diferença em relação à equação4.12, em que uu(x) depende da distância entre
o padrão x e um protótipo pÍ mesmo que eles correspondam a classes distintas. Desta

forma, existirá uma influência das distância dos protótipos de classesdiferentes, sendo
esta influência menor quanto mais distantes e compactas forem as diferentes classes,e
maior quanto mais sobrepostos forem as diferentes classes.
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Desta forma, seja coi e w2 duas classes distintas, e x C wi e p;', um protótipo de w2.

No caso da equação4.12 o valor de uu, :: 0, pois x « w2. No entanto, pela equação4.13
tens-seque uw: # 0. Desta forma, a equação4.13 considera que existe uma influência,
ainda que pequena, dos protótipos da classew2 sobre as amostras da classe wi através do
valor de u.,(x).

4.2.4

Distância Nebulosa

A função critério proposta em jlll está baseadaem uma medida de tolerância proposta
em 1251.Esta distância é baseadaem uma diferença local (com relação a um padrão x)
entre duas classes, definida como:

d;("«., "«,.) - ,,,.IB:.,,, l «...,:(y) - «..,,(z)

(4.14)

em que /3(x, 1-) denota uma bola de dimensão .N de raio r e centro x. Seu papel é
fazer as regiões sobrepostas de duas classesinfluenciarem a resposta da função critério.
O parâmetro I'- é chamado de íoleráncáadessa distância. Assim, a distância nebulosa
baseada em tolerância é definida por:

a;l(«..,:

, «..,, )

F

1<(«..,. , «..,, )1'dxli

(4.15)

onde F representa o espaço de características j2SI. Em nossa experiência, utilizamos
P

2

E importante notar que a função critério acima está definida para duas classes.No
entanto, problemas de reconhecimento de padrões com dados reais usualmente envolvem

mais que duas classes,sendoportanto, importante definir uma função critério g;(.) que
possa avaliar a sepaiabilidade de c classes(c> 2). Um possível modo é obter o menor
valor de sepaiabilidade entre todos os pares de classes no espaço de características:

g;l(«:

, «: ,

,Pc)
- :,,..:.-.,;:*,
<(U,')

(4.16)

Entretanto, pode-semostrar que é possívelobter resultados equivalentesde um modo
mais eficiente com relação ao custo computacional. Isto pode ser feito por modificação
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de medida local (Equação 4.14), obtendo uma função que calcule uma medida local de
separabilidade /x'(.) entre todos os padrões de todas as classesno espaço de características:
x(«:

, «: ,

, «.) -

*,,..o.,,);131:t:,...,.,;:*j

l «:(y)

-

u (z) l

(4.17)

Então, a funçãocritério /p'(.) pode ser definida como
./;(«:,«,,.

4.2.5

. . ,pc)(«:,",,.
JF

. . ,«.)I'axl}

(4.18)

Algoritmo e complexidade

Para efetuar o cálculo dessamedida de distância, propusemoso seguinte algoritmo

Algorítmo

DISTÂNCIA.FUZZY-K(p,

Entrada:

r: tamanho da bola B(x,r)

r,

««.,

«b,

, ...

, ««.

)

(tolerância)

uu: ) uu:, ..., p..,.: vetores de pertinência das classes
Inicialização

s --o
C

r -. Ul «,:
Z

Passo l

Para i = 1 até lrl faça

Compute todos os padrõesque pertencema B(x{,r)
na estrutura de dados f?E
Passo 2

Para { = 1 até lrl faça

s - s + lo-rF'ER.E]NÇ..4.LocAL(xl,

I'-, Ba, Pu. , uu', .-., P«.)ip

Retorne Si

Sendo que a DIFERENÇAIOCAL

é calculada através do seguinte algoritmo
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Algoritmo

OIFERENÇA.LOCAL(xí, ,, BE, "«:, "",, ..., «..,.)

Entrada :

xi: padrão a ser analisado
r: raio da bola BE
BE: bola com centro xí e raio I'-

Inicialização

uwi t p«,,)..., uu.: Vetores de pertinência das classes
1).{. - MAIOR NUMERO INTEIRO POSSÍVEL
b -.- NUMERO DE PADROES NA BOLA B(x:, .'-)

Laço l
Para { = 1 até b faça
Laço 2

Para .j = { + 1 até b faça

0 -. ÍNFIMO(x:,xj,
Se l)..í. ? 1) então

"«- , "'",

, «..,.)

DTTÜ,, e- D

Retorne

Sendoque o ÍNFIMO

l).{.

é calculado através do seguinte algoritmo

Algoritmo

ÍNFIMO(y, z, «.., "«,, ..., ««.)

Entrada:

y. z: padrões a serem analisados
uu. ,pw2, ..,z/«.: Vetores de pertinência das classes

Inicialização

Z).i. h MAIOR NUMERO INTEIRO POSSÍVEL

Laço l
Para { = 1 até c faça
Para .j = 1 até c faça

Laço 2

Se i # j então
0

-

ip«. (y)

Se D.{.

-

q.,, (z)

? Z) então

D..i. +- D

Retorne Z).f.

Pode-semostrar que a complexidadedo algoritmo DISTANCIA.FUZZY.K
é de
o(lrl2) e a complexidade da instrução 2 é igual a O( rl).o(DIFERENÇAaocAL).
Em relaçãoao algoritnlo DIFERENÇA-LOCAL,
a complexidadedo laço l e 2 é de
O(Z,') .O(ÍNFIMO)

.

No algoritmo ÍNFIMO,

a complexidadedo laço l e 2 é de O(c2), onde c é o número

de classesexistentes no conjunto de treinamento. Assim, supondo que Vz C T o número de
padrões nas bolas -B(x, 1-) é Z), então a complexidade do algoritmo
é de O(

DISTÂNCIA.FUZZY.K

rl') + o(lrl).o(z,').o(c').

Assim, no meZÂorcaso (em termos de tempo de execução), se r for tão pequeno que
B(x, r) contenha apenas x, Vx c T, a complexidade do algoritmo será o(lrl')

+ o( z'l) =
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O(lrl').

No pior caso, se 1- for tão grande que B(x,r)

contenha todos os padrões de

l7'l, a complexidade dessealgoritmo será O(17'1') + o(lz'l).o(lrl')
complexidadeé igual a O(ITl3).

4.2.6

- o(lrl;),

ou seja, a

Consideraçõessobre o comportamento da função critério

Nesta seção, serão discutidas as principais propriedades dessa abordagem, as quais
nos motivaram a utiliza-la em seleçãode características. Tais propriedades se relacionam com a distância entre os protótipos (suportes) das classesdiferentes e com o quão
os conjuntos são compactos (compacidade). Cada parâmetro das equações4.14 e 4.15
será discutido isoladamente, sendo posteriormente analisados os resultados da integração
dessesparâmetros nessasequações. Para facilitar a ilustração dos casos,os resultados
a serem mencionados em relação à compacidade são válidos para conjuntos (classesde
padrões) com distribuições

aproximadamente

isotrópícas.

Posteriormente, há uma

discussão considerando casos genéricos.

l Número de protótipos por classe: DeÊnindoa distância mínima entre protótipos
de classesdiferentes como mini.jcti,...,.};Í#j; .,ócli,...,kl;.#ó d(p:', pój) e fixando-se o
raio da bola I'- e a distância entre os protótipos de classesdiferentes, quando aumenta-

se o número de protótipos por classe,os valores de uu.(x{), Vxi C w{ tendem a aumentar, pois a pertinência entre os padrões da classe tendem a aumentar. Sendo
assim, com o aumento do número de protótipos por classe, aumenta-se a "compaci-

dade" da classe. De forma análoga, diminuindo-se o número de protótipos por classe,

diminuem-se os valoresde uu:(x{), para a maioria dos padrões xi € (oi, tornando
menos"compacta" a classe.Por isso, a determinaçãodo número de protótipos por
classe(k) é de grande importância, apesarde não existirem critérios simplespara a
escolha deste k, conforme mencionado na subseção4.2.2.
2

Compacidade:

Fixando-se a distância entre os protótipos de classesdiferentese

o raio da bola r, quandoa distribuiçãode uma classeo{ for compacta(possuir
compacidade grande), para a maioria dos padrões xi C o{, os valores de uu.(x{)
serão grandes, pois o grau de pertinência de um padrão a sua classe é inversamente

proporcional à distância entre essee o protótipo dessaclasse. Clasocontrário, quando
a compacidade da classe for grande, os valores de uw:(xi) serão pequenos para a
maioria dos padrões xi, xi C wi.

4.2 Se]eção de características: ]3'unção critério
3

Distância

entre

protótipos

de classes

diferentes:
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Seja uí e wj duas classes

e x,y,z padrões com y C w{ e z C coj, x C u{ Uoj, fixando-se a compacidade da
distribuição das classesde padrões e o raio da bola r, quando a distância entre os
protótipos de classesdiferentes for grande, será mais provável que um dado padrão x
esteja próximo do protótipo de uma classe e distante da outra. Sendo p"' o protótipo

que se encontra mais próximo do padrão x e p"j, o protótipo que se encontra mais
distante do padrão x, o valor de uu:(y) será grande, e o valor de uu, (z) será pequeno.
Com isso, uw.(y) --uu, (z) l será grande. Se isso ocorrer na maioria dos padrões dentro

da bola fi(x, r), o valor de d; será grande. Como isso provavelmente ocorrerá para

a maioria dos padrões, o valor total da distância dpr(uu.,uu,) será grande. Caso a
distância entre os protótipos de classesdiferentes seja pequena, seguindo o mesmo
raciocínio, conclui-se que o valor de d;l(uu., uu,) será pequeno.

4. Tamanho da bola: Fixando-se a distância entre os protótipos e a compacidade,
devemos considerar dois ca.sos:

e Quando for utilizada uma bola muito pequena, para todos os padrões x, a bola
/3(x, r) irá conter somente os padrões da classe de x. Nesse caso, a seguinte

igualdadeserá válida: d; = uw.(x), para x C wl,oZ= u ou ul - uj.
Com Isso
a;l(K,:

, «..,, )

lq.,.(x)I'dxl}

(4.19)

o que significa que o valor de d;l(uw:, uu,) será exclusivamentedependenteda
compacidade das classes.

e Quandofor utilizada uma bola muito grande, para qualquer padrão x, 23(x,l-)
conterá todos os padrões de treinamento do espaçode características. Com
isso, pode-se mostrar que a seguinte igualdade se torna válida:

a;("«,.,
"«,.)- llrl.l,iS I"«,:(y)
- "«,.(')ll'li

(4.20)

Como resultado, a importância da compacidade e da distância entre os protótipos

é reduzida, pois o valor da métrica dependeráexclusivamenteda mínima diferença global entre o grau de pertinência de dois padrões de classesdiferentes.
Assim, não importando a distribuição dos padrões no espaço de características,

se existirem dois padrõesy e z tais que uu.(y) = uu,(z), então teremosem
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Por isso, a determinação do valor de T é muito importante na utilização da distância
de j2SIcomofunção critério. Para determinar o melhor valor de r para um dado conjunto
de padrõesde treinamento, uma estratégiapossívelé a de tentativa e erro com vários
valores de I'-, sendo que o valor máximo deve ser menor que o supy,zcf' dE(y, z).

Considerandoa utilização de uma bola cujo tamanho seja ideal para avaliar um determinado conjunto de características com um certo conjunto de treinamento de duas classes,
podemos construir uma lista de possibilidades, denotando por dl., dió, d2., d2z,,d3., d3z,e
seus prováveis resultados. Na âgura 4.3, os protótipos representados são os baricentros
das respectivas classes.

1. Se ambas as classes são compactas e

(a) a distância entre os protótipos é pequena:+ d;l(uu:,uu,) = dt.
(b) a distância entre os protótipos é grande :+ d;(uu., uuj) = dló
2

Se ambas as classes são esparsas e

(a) a distância entre os protótipos é pequena::> d;(uu:, pu,) = d2.

(b) a distância entre os protótipos é grande +

d;l(uu:, uw,) =

d2ó

3. Uma classe possui compacidade grande e a outra possui compacidade pequenae
(a) a distância entre os protótipos é pequena :+ d;l(uo., uu,) = d3.

(b) a distância entre os protótipos é grande ::> d;(uw.,uu,) = d3ü
A figura 4.3 ilustra essescasos. Clonsiderando que as duas classespossuem distribuições

aproximadamente isotrópicas e que a bola 23(x,r) possui tamanho ideal, podemos afirmar

que, intuitivamente, é mais provável que a distância dió será maior que todas as outras.
Da mesma forma, podemos dizer que as distâncias d3be d2óprovavelmente serão maiores
que a distância d2.. di. provavelmente será menor que d3. que, por sua vez, provavelmente
será menor que d2a.

Ao utilizarmosa distâncianebulosabaseadaem tolerância,pode-sedizer que a influênciado número de padrõesde classesdiferentesque a bola 23(x,r) englobatem
mais importância que a distância entre os protótipos para diferentes x. A bola 13(x,r)
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0
2.(a)

2.(b)

3.(a)

3.(b)

©

0
Figura 4.3: Exemplos de distribuições de duas classesem um espaçode características
com dimensão 2. Cada círculo representa a compacidade de uma classe e os pontos
representam protótipos. Extraído de j101
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serve como uma medida de sobreposiçãodas distribuições das classesno espaçode características, sendo que o valor da função critério será menor quanto mais sobrepostas
estiverem as classes j101.

Fazendo uma análise sobre o comportamento das duas funções critério, a de protótipo

único e a de múltiplos protótipos, na figura 4.3, podemosconcluir que, intuitivamente, a
função critério com múltiplos protótipos apresenta valores maiores para classesrepresentadas em la, lb, 2b e 3b. Isto decorredo aumento do número de protótipos, que melhora

a pertinência dos padrões da classe, e da distância entre os padrões de uma classeaos
protótipos de classesdiferentesserem maiores,maximizando a equação4.17, e portanto,
maximizandoo valor da funçãocritério com múltiplos protótipos.

CAPÍTULO

Experimentos e resultados

5.1

Considerações preliminares

Os experimentoudeste trabalho foram realizadosde forma a ilustrar a eficáciada
distância nebulosacom múltiplos protótipos como função critério em problemas de seleção

de características. Todos os experimentosforam executadoscom a função critério de
protótipo único e a de múltiplos protótipos, fixando-seos parâmetrosem comum, como
o algoritmo de busca e seus parâmetros.

Como método de seleção de características,

utilizou-se somente o SFSM (Métodos de Busca Seqüencial Flutuante),

com a seguinte

estratégia de execução: se M < # então executa busca para frente (SFFS); senão, executa

busca para trás (SFBS), sendo N a dimensão total do espaço de características e À/ a
dimensão a ser selecionada. Quanto aos parâmetros das funções critério, os valores de

p = 2 e de z = 2 foram fixados nos experimentos.
A nova função critério difere em relação à função com protótipo único em dois pontos:
1. o número de protótipo

por classe,

2. a distância entre os protótipos de classesdiferentes, que na abordagem de protótipo
único, não eia considerado.
Desta forma, os dados sintéticos (ou simulados) foram gerados com o intuito de avaliar
como estas duas alterações irão influenciar nas equações4.17 e 4.18 o resultado da função
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critério. Na seção seguinte, estão descritos os experimentos com dados sintéticos. Além

disso, foram realizados testes colei os dados extraídos da base de dados existentes ein
LJ \./l

lU l -

Dados sintéticos

5.2

O conjunto de padrões de entrada geradasartificialmente, com os padrões obedecendo uma mistura de distribuições Gaussianas, foram usados como dados sintéticos.
A subseção5.2.1 descreve o que foi feito em comum em todos os experimentou com dados

sintéticos. Nas subseçõessubseqüentes,serão apresentadosos tipos de experimentos com
dados sintéticos, com a descrição dessesdados e dos resultados obtidos.

5.2.1

Descrição dos experimentos

Todos os experimentos com dados sintéticos foram submetidos às seguintes condições
e Todos os dados sintéticos gerados possuem distribuições Gaussianas ou mistura de

distribuições Gaussianas, com dimensão do espaçode características igual a quatro
(N 4)

e A dimensão a ser selecionada é igual a 2 (M

2);

e A relação do conjunto de treinamento e de testes é de g, ou seja, Í como padrões de

treinamento e l como padrõesde testes. Além disso, a cada execuçãodo programa
de seleção de características e classificação, os padrões que compõem o conjunto de

treinamento e de testes foram sorteadosaleatoriamente,
e o valor do tamanho da bola utilizada, na distância nebulosa (parâmetro 1-) variou
no intervalo entre 0.1 e 1.0, com deslocamentosde 0.1 a partir de 0.1;
e O programa de seleção de características e classificação executa primeiro a seleçãode

características e, posteriormente, a classificação,tendo como parâmetros de entrada
os dadossintéticos, a dimensãoa ser selecionada(M), o tamanho da bola (r) e os

parâmetrosem comum descritos no início deste capítulo (vedeseção5.1);
8 Este programa foi executado 100 vezes para cada valor de l-;

5.2 Dados sintéticos

51

e Os classificadoresutilizados foram os algoritmos de distância mínima ao protótipo

(DMP) e KNN, com K=3. Os valoresda taxa de aceito dessesclassificadoresexpressos nas tabelas são as médias das 100 execuções realizadas pala cada valor de 'r
Pala cada valor médio da taxa de acerto, foi associado o respectivo desvio padrão;

e Para a função critério de iTiúltiplos protótipos, utilizou-se 2 protótipos poi classe

5.2.2

Classescompactas x distância entre classesdiferentes

Este conjunto de dados sintéticos foi gerado com a intenção de verificamqual a influência da distância entre os protótipos de classesdiferentesna escolhado subconjunto
de características entre duas funções critério analisadas. Este conjunto de dados sintéticos
será chamado de conjunto

5.2.2.1

sintético

l.

Descrição dos dados sintéticos

O coiXjunto sintético l consistede 1000padrões de entrada de quatro características,
e duas classescom 500 padrões por classe. Os padrões da classe ui são representados por

círculos 'o' e os da classe w2 por '+' nas figuras 5.1.
A descrição da distribuição
Características

das duas classes nesse espaço de caiacteiísticas

é:

l e 2. Nessas características, os padrões possuem distribuições

Gaus-

sianas com médias diferentes, porém a distância entre os protótipos pequena (vede
figura 5.1(a)). Note que ambas classessão compactas.

Características 3 e 4. Nessas
características,
os padrõespossuem
distribuiçõesGaussianas com médias diferentes,

porém a distância

diferentes é grande (vede figura 5.1(f)).

entre os protótipos

das classes

Note que ambas classes são compactas,

similar à col-opacidade das classesrepresentadas pelas características l e 2.

As figuras 5.1(a) a 5.1(f) do conjunto das figuras 5.1 representam todas as possíveis
combinaçõesde pares de característicasdo conjunto sintético l.
A seguir, a descrição dos resultados obtidos com estes dados.

5.2.2.2

Discussão

Conforme esperado, a abordagem de múltiplos protótipos selecionou a par de características 3 e 4 por mais vezes,mesmovariando o tamanho da bola. As características 3 e
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Figura 5.1: Espaçosde caiacteiísticasde dimensão2 do conjunto sintético l
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4 estão representadasna figura 5.1(f). A seleçãodeste conjunto de característicasocorre
porque a nova função critério (equação 4.13, página 40) leva em consideração a distância
entre protótipos de classesdiferentes, o que não ocorre na função critério baseadaem
protótipo

único (equação 4.12, página 40).

A tabela 5.1 mostra os valores de tamanho da bola ('r) testados e os respectivos valores das funções critério e das características selecionadas. Note que os valores da função

critério de múltiplos protótipos decrescemais rapidamente que a de protótipo único, jus-

tamente devido ao aumento do número de protótipo por classe,que aumenta os valores
de pertinência dos padrões da classe, resultando em valores menores da equação 4.17.

tamanho da bola
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

protótipo único
valor da função características

múltiplos protótipos
valor da função características

27.10
25.84
25.59
24.01
23.84
23.67
23.25
21.31

15.57
7.63

11.93
9.90

8.61
7.75

7.35
7.26
6.56
6.56
4.75
2.31

Tabela 5.1: Comparativo entre protótipo único e múltiplos protótipos em relaçãoaos valores
da função critério e das características selecionadas (conjunto

sintético

l).

A tabela 5.2 mostra os valores de tamanho de bola testados e seus respectivos valores

da taxa de acerto dos classificadoresdistância mínima ao protótipo, e KNN, com K=3.
Em ambas as funções critério, a taxa de acerto para os dois classificadores foi o máximo
(100%). Isto ocorre devido às classesserem compactas e sem sobreposição, com a exceção

das característicasl e 2. Este par de características,porém, não foi selecionadopor
nenhuma das funções critério neste experimento.
ltaxa de acerto do classificados distância mínima ao protótipo para protótipo único (em %)
2taxa de acerto do classificados KNN, K=3, para protótipo único (em %)

3taxa de acerto do classificadordistância mínima ao protótipo para múltiplos protótipos (em %)
4taxa de acerto do classificados KNN, K=3, para múltiplos protótipos (em %)
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tamanho da bola

Dh'lP"

protótipo único

KNN'

100

0.1 até 1.0

DMP '

múltiplos orotótioos
KNN '
100

100

100

Tabela 5.2: Comparativo entre protótipo único e múltiplos protótipos em relação à taxa de
acerto dos classificadores (conjunto

5.2.3

sintético

l) (em porcentagem) .

Classes esparsas geradas por união de subclasses

Este dado sintético foi geradocom a intenção de validar a nova função critério no que
se refere ao número de subclassesexistentesem uma classe. Este dado sintético será
chamado de conjunto

5.2.3.1

sintético

2.

Descrição dos dados sintéticos

O conjunto

sintético

2 consiste de 1000 padrões de entrada de quatro características,

e duas classescom 500 padrões por classe. Cada classe é composta de duas partes, cada

uma com 250 padrões. A representaçãodos padrõesdas classesui e w2 é a mesma
do experimento anterior. A descrição da distribuição das duas classesnesseespaçode
características é:
Características

l e 2. Nessas características, os padrões possuem uma mistura de dis-

tribuições Gaussianascom médias diferentes, porém a distância entre os protótipos

da mesmaclassee de classesdiferentes pequenas(vide figura 5.2(a)). Note que
ambas as classes são esparsas, porém com regiões compactas.

Características

3 e 4. Nessascaracterísticas, os padrões possuem distribuições Gaussi-

anas com médias diferentes, porém a distância entre os protótipos da mesma classe

é grande e a distância entre os centróides 5 de classesdiferentes é pequena (vide
figura 5.2(f)). Note que ambas as classessão similares à compacidade das classes
representadas pelas características l e 2.
As figuras 5.2(a) a 5.2(f) do conjunto das figuras 5.2 representam todas as possíveis

combinações de pares de características do conjunto
dos resultados obtidos com estes dados.
Sbaricentro dos dados representado por conjunto

sintético

sintético

2

2. A seguir, apresentações
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Figura 5.2: Espaçosde característicasde dimensão 2 do conjunto sintético 2
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5.2.3.2

Discussão

Conformeesperado,a abordagemde múltiplos protótipos selecionouo par de características 3 e 4 por mais vezes,mesmo vadiandoo tamanho da bola. As características
3e 4 estão representadasna figura 5.2(f). A seleçãodeste conjunto de características
ocorre porque a nova função critério (equação4.13) leva em consideraçãoo aumento do
número de protótipos, melhorandoa pertinência entre os protótipos dentro da classe,e
da distância entre protótipos de classesdiferentes,o que resultou na escolhado conjunto
de características3 e 4 no lugar de l e 2.
A tabela 5.3 mostra os valoresde tamanho de bola testados e os respectivos valores da
taxa de acerto e os seus desvios padrões dos classificadores distância mínin:ta ao protótipo,

e KNN, com K:;3. Em ambasas funçõescritério, a taxa de acerto do classificadorKNN
foi máxima (100%). Isto ocorre pois as duas partes de cada classe são regiões compactas,

conforme podemos notar nas figuras 5.2. No caso do classificadosdistância mínima ao
protótipo, a diferença de valor na taxa de acerto nos intervalos de 0.7 a 0.9 e 0.1 a 0.6 pala
múltiplos protótipos possivelmente foi ocasionado pelo sorteio dos padrões de treinamento

e de testes, ocasionando,assim,esta diferença na taxa de acerto. De forma semelhante,
podemos concluir que no intervalo entre 0.5 a 0.7 do protótipo único e no intervalo de 0.1

a 0.6 de múltiplos protótipos ocorre uma variação na escolha dos padrões que compõem
os conjuntos de treinamento e de testes.

protótipo único
tamanho da bola
0.1
0.2

DMP

o

D.3

47.74A0.17
47.74Ü0.17
47.74Ü0.17

0.4

47.74Ü0.17

0.5

48.61Ü0.31

0.6
0.7
0.8

48.61#0.31

0.9

l

KNN

múltiplos protótipos

Dh.IPÕ

'í

100
100
10o
100
100
100
100
100
100
100

48.61Ü0.31

47.74Ü0.17
47.74Ü0.17
47.74Ü0.17

47.98Ü0.29
47.98A0.29
47.98Ü0.29
47.98Ü0.29
47.98Ü0.29
47.98Ü0.29
48.47Ü0.36
48.50Ü0.27
48.06Ü0.29
49.23Ü0.44

KNNu

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabela 5.3: Compai'ativo ente'eprotótipo único e múltiplos protótipos em relaçãoà taxa de
acerto dos classiâcadores (conjunto

sintético

2) (em porcentagem).
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A tabela 5.4 mostra os valores de tamanho da bola testados e os respectivosvalores
das funçõescritério e das características selecionadas. Note que a velocidade em que os
valoresda funçãocritério de múltiplos protótipos decresceentre os seusintervalosdo tamanho da bola é maior que a velocidade em que decresceentre os mesmos intervalos da
função critério de protótipo único.

tamanho da bola

protótipo único
vítlol da função características

múltiplos protótipos
da função

0.1

características

7.90
5.56
4.33
3.79
3.06
1.77
0.53

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.11

75e-05
74e-06

l

Tabela 5.4: Comparativo entre protótipo único e múltiplos protótipos em relaçãoaos valores
da função critério e das características selecionadas (conjunto

5.3

sintético

2).

Dados reais

Nesta seção,está descrito o experimento realizado com a base de dados pública /ozzosp/iene,
obtida do repositório de dados público da Ua7 io l61. Este repositório de dados
apresenta uma quantidade considerável de bases de dados que estão agrupados da seguinte
l a.
fo ].m

e um título que identifica a base de dadosl
e uma breve descrição sobre esta bases
e a documentação existentes
6taxa de acerto do classificadosdistância mínima ao protótipo para protótipo único (em %)
rtaxa de acerto do classificadorKNN, K=3, para protótipo único (em %)
8taxa de acerto do classificadordistância mínima ao protótipo para múltiplos protótipos (em %)
Otaxade acerto do classificadorKNN, K=3, para múltiplos protótipos (em %)
ioU RL=http://www.

ics. uci. edu/ ' mlearn/MLRepository.

html
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e o número de padrões, bem como o número de características que representa cada
padrão;

e informação referente à existência ou não de valores indefinidos ou indeterminados
para as característicasl
e os arquivos contendo os dados e informações, normalmente representados da seguinte
forma:

-- nome.manes contendo as informações sobre os dados presentes nesta base de
dados;

-- nome.data, indicando que o conjunto de treinamento e de testes está represen-

tado em um único arquivo, ou
nome.tra e nome.tes, indicando respectivamente, o arquivo com a base de treinamento e o arquivo com a base de testes.

5.3.1

Base de dados .ronosphere

5.3.1.1 Informações da base de dados
Esta base de dados apresenta as seguintes informações:

e O conjunto de treinamento e de testes está presenteem um unico arquivo,

10

nosphere.data;

e Ele apresenta dados de radar coletados por um sistema. Os radares bons são aqueles

que mostram evidênciasde algum tipo de estrutura na ionosferal os ruins, não;
e a existência de apenasduas classes,"bom" e "ruim", rotulados como 'G' e 'B'l
e o número de padrões de entrada igual a 351, sendocada padrão representadopor
34 características,

acrescido de um atributo

que identifica

a classes

e existem 225 padrões da classe'G' e 126padrões da classe'B'l
e Não existem valores indeterminados para as características que fazem parte dos
padrões de entrada.
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Segundo uin levantamento feito por l)auãd .4ha(aha(gics.uci.edu) l61 nesta base de dados,

o valor da taxa de acerto do classificador KNN é de 92,1%. Esta informação está no arquivo

ionosphere.nomes.
Em nossolevantamento, conseguimosuma valor melhor para o mesmo
classificador, conforme será mostrado a seguir.
5.3.1.2

Descrição do experimento

Para a realização deste experimento, a base de dados original foi modificada para
que os rótulos 'B' e 'G' fossem substituídos pelos valores l e 2, respectivamente. Isto foi
necessáriopara o funcionamento adequado do nossoprograma, que não aceita valores nãonuméricos. Além disso, os dados desta base foram normalizados, ou seja, transformados
para apresentarmédia 0 e variância l.
Para a execução da seleção de características, os seguintes paiâmetios foram definidos:

e os valores do tamanho da bola utilizados nas distâncias nebulosas (parâmetro r)
variam

no intervalo

de 0.1 a 1.0, em intervalos

de 0.051

e para cada valor da dimensão a ser selecionada .A/, todos os valores do intervalo
acima foram submetidos e os conjuntos de características calculadosl
e para a função critério de múltiplos protótipos, a cada valor de a'-,variou-se os valores

do número de protótipos a ser calculados para cada classe. Para os experimentos
realizados, o mesmo número de protótipos foi utilizado para todas as classes.

Na etapa de classificação, com o subconjunto de características selecionado pela etapa

anterior, roíam utilizados dois classificadores:distância mínima ao protótipo (Db/IP) e o
KNN, com K=3. Pala cada execução do classificador, o conjunto de padrões de entrada
é dividido em dois conjuntos: o conjunto de treinamento e o de testes. Esta divisão é
feita obedecendoa unia proporcionalidadede g, ou seja, g farão parte do conjunto de
treinamento e 4 como padrões de testes. Porém, o critério de escolhade quais padrões
pertencemao conjunto de treinamento ou de testesé feito por sorteio. Visando obter uma
melhor precisão nos resultados da classificação, este processo de classificação é executado

500 vezes,e calcula-sea média e o desvio padrão de todas as taxas de acerto calculadas
nessas500 execuções. Esta média e seu desvio padrão é o valor que será considerado.

Para determinar o melhor valor de JV, foram realizados testesconsiderando as variações

no tamanhoda bola (1'-)para cada valor de À4. Estes testestiveram comoobjetivo
determinar o valor de r que propiciasse os melhores resultados de seleçãode características
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para um dado valor de M. Para a abordagemde múltiplos protótipos, além da variação
do tamanho da bola, variou-se o número de protótipos associadosa cada classe. Isto foi
feito variando este número para cada valor de r fixado. Os números de protótipos por
classe variaram de 2 a 13 para este experimento.

5.3.1.3

Discussão

Como resultado destes experimentos, o melhor valor encontrado para M foi 7. A
tabela 5.5 mostra as melhorestaxas de acerto com os respectivosdesviospadrõesdos
classificadores de distância mínima ao protótipo e KNN, com K=3, pala as duas funções

critério analisadas. Para a função critério de múltiplos protótipos existe uma subdivisão
destastaxas de acerto para o número de protótipos por classe. Podemosnotar em ambas
as funções critério as grandes variações das taxas de acerto dos classiâcadores KNN, K=3,
e d ü u.IDbcLllbl(l liiiiiiiii(L
aiJ pxtlutluiptJ.

DMP''

múltiplos protótipos

protótipo único

KNN

número de pro-

DR'lP ';

KNN

tÓtioos

69.30É1.41

93.43Ü0.39

72.56Ü1.56
74.02Ü1.45

91.01Ü0.47
90.14Ü0.51

73.91Ü1.45

93.70Ü0.40

11

71.34Ü1.52
70.51Ü1.42
63.81Ü1.48
73.69Ü1.38
73.08Ê1.38
74.89É1.38
75.01Ü1.41

92.83Ü0.43
92.07&0.44
92.30Ü0.44
91.40Ü0.46
91.40Z0.48
91.95Ü0.46
92.03Ü0.45

12

74.40#1.40

91.60Ü0.47

2

3
4
5

6
7
8
9
10

Tabela 5.5: Nlelhores taxas de acerto do classificador KNN (K=3) para &/ ' 7 para as funções
critério de protótipo único e de múltiplos protótipos.

Com o objetivo de obter o melhor valor de K do classificador KNN, falam realizados
testes variando o seu valor entre l e 5. Estes testes de classiâcação foram feitos somente
iitaxa de acerto do
i2taxa de acerto do
!3taxa de acerto do
t4taxa de acerto do

classificador distância mínima ao protótipo para protótipo único (em %)
classificador KNN, K=3, para protótipo único (em %)
classificador distância mínima ao protótipo para múltiplos protótipos (em %)
classificador KNN, K=3, para múltiplos protótipos (em %)

5.3 Dados reais

61

Taxa de acerto do classificador KNN sem interseccao de conjunto de treinamento e de testes para M=7

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

l

Tamanhoda bola

Figura 5.3: Resultados obtidos pelas melhores taxas de acerto do classificador KNN(K=3)
no intervalo de tamanho da bola selecionado(pala M = 7).

com a dimensão]W = 7, onde se conseguiua melhor taxa de acerto do KNN, K=3, pala
ambas as funções critério. Um fato interessante oconido é que, apesar da variação do
K em KNN, os valores nas taxas de aceito mantiveram iguais por todos os intervalos de
tamanho de bola. Isto provavelmenteoconeu porque o classificadosKNN implementado
atribui um pesomaior ao padrão mais próximo. Para simplesâm ilustrativo, a figura 5.3
mostra a taxa de acerto para o classificadorKNN,K=3, para os intervalos de tamanho
da bola (r). Podemosobservar que a taxa de acerto deste classificadoré maior para a
função critério de múltiplos protótipos (4 protótipos) somenteno intervalo de tamanho
de bola (parâmetro1-)entre 0.2 e 0.3. No restantedo intervalo de a'-,a função critério de
protótipo único apresenta melhores valores de taxa de acerto para este classificador.

Também para simples fim ilustrativo, os valores obtidos pelas melhores taxas de acerto
do classificador KNN variando o valor M estão ilustrados na figura 5.4. Note que a partir

do valor de .A4:: 7, a nova função critério obteve uma taxa de acerto maior que a função
critério de protótipo único. Isto confirma que o aumentodo número de protótipos por
classeajuda melhorar o subconjunto das característicasselecionadas.Note também que,
pala M = 34, as duas funções critério convergem, pois a dimensão total da base de dados
/onospAere é 34.
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Taxa de acerto do classificadorKNN com K=3 sem interseccao do conjunto de treinamento e de testes
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Figura 5.4: Resultados obtidos pelas melhores taxas de acerto do classificador KNN(K=3)
no conjunto de características selecionado.

Analisando o tamanho da bola I'-, as melhores taxas de acerto para as dimensões ana-

lisadasfalam enfie os intervalos0.2 a 0.4 e 0.9 a 1.0 para função critério de protótipo
único e os intervalos 0.1 a 0.3 e 0.6 a 0.9 pata a função critério de múltiplos protótipos.
Os valoresde k do algoiitmo /uzzg/k-meansvariaram de 2 a 13 protótipos poi classepara
esta base. O intervalo entre 2 e 6 protótipos por clmse foi aquele que mais ocorreu em
todos as dimensões analisadas, tendo sido o intervalo que apresentou as melhores taxas
de acerto do classificadorKNN.
Em relação ao tempo de execução, a nova função critério é mais lenta que a de protótipo

único. Isto era espetado devido à necessidadede calcular os protótipos através do algoritmo /uzzg/k-means. Além de calcular os protótipos, a nova função critério precisa
determinar o valor de pertinência pala todos os padrões de todas as classes,o que não era
necessário na função critério anterior. Apesar disso, a diferença de execução não foi significativa pala este experimento. No melhor caso, a nova função critério levou 12 segundos,

e no pior caso, 23 minutos. A função critério com protótipo único foi de 2 segundosno
melhor caso e de ll minutos no pior caso para este experimento.

CAPÍTULO

Conclusões

Neste trabalho, foram descritos os experimentos e os resultados iniciais obtidos utilizando

se a seleçãode características com função critério baseadaem distância nebulosa com
múltiplos protótipos, tendo como referênciao trabalho realizadopor Teóíilo E. Campos em j101. A implementação desta nova função critério foi a principal contribuição
deste mestrado. Os resultados com dados sintéticos indicam que esta nova função critério

pode-semostrar melhor em alguns casos,principalmente em classesesparsascom regiões
compactas,assim como em classescom maior distância entre protótipos de classesdistintas

Para validar o algoritmo CALCULA-.MELHOR-K(.)
proposto na subseção4.2.2.4,
foram implementadosos algoritmos envolvidospara validaçãode eficiênciade agrupamentono programa de seleção de características. Para a validação deste algoritmo, o programa de seleção de características foi executado duas vezes: a primeira, com o número
de protótipos igual a ll e a segunda, com o valor do número de protótipos (A..,) obtido
do maior valor de taxa de acerto do classificadorKNN em todos os tamanhosde bola
(parâmetro r) analisados em uma determinada dimensão ÀÍ. Nas execuçõescom dados
sintéticos, este procedimento de execução em dois passosmostrou-se eficaz, obtendo-se o

valor máximo na taxa de acerto do classificador. Para a base de dados /onospAere,este
procedimentosomente mostrou sua eficácia para a dimensão .A4cuja taxa de acerto do
classificadosKNN era máxima, que em nossoexperimento era iV/ = 7.

Um problemaque ficou em aberto neste trabalho foi o processode obtençãoda me-
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Ihor quantidade de protótipos por classe (k) do /uzzZ/k-jeans

em dados leais. Embora

o procedimento de execução em dois passos tenha apresentado resultado razoável, este
procedimento não se mostrou eficaz para algumas dimensões Ã4 > 7.
No desenvolvimento desta dissertação, alguns estudos e procedimentos foram feitos que

ajudaram na melhoria da seleçãode característicasproposta inicialmente em j101.Porém,
restaram algumas tarefas a serem desenvolvidas futuramente. Dentre elas, podemos citar:
8 atribuição de número de protótipos por classediferentespara cada classeda basede
dadosanalisada. Nos testescom a basede dados /onosphere, foi constatado que os
números de protótipos por classe obtidos através do algoritmo CALCULA--MELHOR-K(.)

eram diferentes;

B o problema para estimar corretamente o valor do expoente nebuloso (z) utilizado no
algoritmo /uzzy k-megas, tendo como referência o trabalho

feito pelos autores 1241;

8 Estudar os métodos de validação de eficiência da quantidade de protótipos por classe
no /uzzy k-means, tendo como referência o trabalho feito pelos autores 1201(a relação
dos índice FPI (fuzziness performance index) e MPE (Modified

Partition

Entropy);
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