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Resumo

Dentre as aplicações mais comuns envolvendo microarrays, pode-se destacar

a classificação de amostras de tecido, essencial para a identificação correta da

ocorrência de câncer. Essa classificação é realizada com a ajuda de algoritmos

de Aprendizagem de Máquina. A escolha do algoritmo mais adequado para um

dado problema não é trivial. Nesta tese de doutorado, estudou-se a utilização de

meta-aprendizagem como uma solução viável. Os resultados experimentais atestaram

o sucesso da aplicação utilizando um arcabouço padrão para caracterização dos

dados e para a construção da recomendação. A partir de então, buscou-se realizar

melhorias nesses dois aspectos. Inicialmente, foi proposto um novo conjunto de

meta-atributos baseado em índices de validação de agrupamentos. Em seguida,

estendeu-se o método de construção de rankings kNN para ponderar a influência

dos vizinhos mais próximos. No contexto de meta-regressão, introduziu-se o uso de

SVMs para estimar o desempenho de algoritmos de classificação. Árvores de decisão

também foram empregadas para a construção da recomendação de algoritmos. Ante

seu desempenho inferior, empregou-se um esquema de comitês de árvores, que

melhorou sobremaneira a qualidade dos resultados.

Palavras-chave: Classificação de dados de expressão gênica. Aprendizado de

Máquina. Meta-aprendizagem.
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Abstract

Among the most common applications involving microarray, one can highlight the

classification of tissue samples, which is essential for the correct identification of

the occurrence of cancer and its type. This classification takes place with the aid

of machine learning algorithms. Choosing the best algorithm for a given problem

is not trivial. In this thesis, we studied the use of meta-learning as a viable

solution. The experimental results confirmed the success of the application using

a standard framework for characterizing data and constructing the recommendation.

Thereafter, some improvements were made in these two aspects. Initially, a new set

of meta-attributes was proposed, which are based on cluster validation indices. Then

the kNN method for ranking construction was extended to weight the influence of

nearest neighbors. In the context of meta-regression, the use of SVMs was introduced

to estimate the performance of ranking algorithms. Decision trees were also employed

for recommending algorithms. Due to their low performance, a ensemble of trees was

employed, which greatly improved the quality of results.

Keywords: Gene expression data classification. Machine Learning. Meta-learning
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Contexto

Recentemente, considerável esforço tem sido despendido para uma maior

compreensão dos seres vivos, do ponto de vista biológico. Uma prova disso

é o desenvolvimento de numerosos projetos de sequenciamento que visam à

construção do mapa genômico das espécies estudadas (Galperina e Koonin,

2010; Kyrpides, 2009; Liolios et al., 2009). O mais conhecido deles é o Projeto

Genoma Humano (PGH) (Collins et al., 2003).

Os dados gerados por tais empreendimentos têm permitido aos cientistas

identificar um grande número de genes1 a partir de sequências antes

desconhecidas de DNA. Por exemplo, o PGH estima que o ser humano possua

cerca de 20.000 a 25.000 genes funcionais (Consortium, 2004). Uma das

maneiras mais utilizadas para analisar esses artefatos genéticos é medir

seus níveis de expressão. Com isso, pode-se avaliar o quanto cada gene

influencia no funcionamento de uma célula em um dado momento e sob uma

circunstância específica (Lodish et al., 2007).

Para auxiliar na realização sistemática das investigações devidas, várias

tecnologias têm sido empregadas. Aquelas que permitem monitorar

simultaneamente o comportamento de milhares de genes estão entre as mais

utilizadas. Neste contexto, técnicas como microarrays (Russell et al., 2008)

têm ajudado no estudo da funcionalidade dos genes, seu relacionamento com

doenças, as proteínas associadas a eles e sua participação nos mais diversos

1Os genes são os fatores responsáveis por determinar as características de uma espécie
através das gerações, assim como por coordenar e regular as atividades realizadas dentro do
aparato celular (Lodish et al., 2007). Para maiores informações, vide o Capítulo 2.
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processos (Prasad e Ahson, 2009).

A fim de obter informação, qualitativamente interessante, sobre o maciço

conjunto de fatos biológicos disponibilizados pelos experimentos de expressão

gênica, faz-se uso de ferramentas computacionais (Tjaden e Cohen, 2006).

Como, na maior parte dos casos, o tipo de análise realizada envolve extrair

padrões dos dados e entender seus significados, é pertinente falar-se da

extração automática de conhecimento através de técnicas de Aprendizagem

de Máquina como solução viável.

De maneira sucinta, a Aprendizagem de Máquina (AM) (Bishop, 2006) pode

ser entendida como um campo de pesquisa fundamentado na Inteligência

Artificial e na Estatística que estuda o desenvolvimento de métodos capazes

de extrair conceitos (conhecimento) a partir de amostras de dados. Em

experimentos envolvendo microarrays, é comum utilizar AM nos paradigmas

não-supervisionado e supervisionado (Tarca et al., 2006). A diferença básica

entre ambos diz respeito à disponibilidade a priori da classe ou categoria a

que cada objeto pertence. No primeiro caso, tal informação não é especificada,

enquanto no segundo ela é fornecida.

Em dados de expressão gênica, o enfoque dos algoritmos de AM

não-supervisionados normalmente está em identificar novos subgrupos de

entidades biológicas ou realizar agrupamento de genes com a finalidade de

inferir suas funções (Hoheisel, 2006). Nos algoritmos supervisionados, a

intenção usual é classificar genes ou tecidos em classes conhecidas (Larranaga

et al., 2006). Neste trabalho, apenas a classificação de tecidos é considerada.

O interesse nesse tema foi suscitado por seu possível impacto no diagnóstico,

prognóstico e tratamento de doenças severas, como o câncer (Fan et al., 2010).

Em abordagens tradicionais, a classificação de tumores é baseada

primariamente em sua aparência morfológica e no tecido onde a doença se

originou (Slonim et al., 2000). Entretanto, não há garantias de que tumores

semelhantes tenham o mesmo desenvolvimento clínico e, por conseguinte,

exijam o mesmo tipo de tratamento. Assim, o estudo de técnicas que permitam

determinar a variedade correta de câncer de um tecido, com uma taxa mais

elevada de acerto, é essencial.

Neste cenário, para prover um maior entendimento do fenômeno estudado

e tentar promover uma distinção mais acurada de tumores, Golub et al. (1999)

utilizaram um esquema simples de voto ponderado aplicado sobre dados de

microarrays. Em seus experimentos, o metabolismo de células pertencentes

a dois tipos de leucemia foi analisado e um padrão pôde ser aprendido. Com

isso, mostrou-se ser possível a classificação de novas amostras de tecidos

considerando-se apenas seus níveis de expressão gênica.

2



1.2 Motivação

Após o esforço pioneiro de Golub e colaboradores, observou-se um

notável crescimento no número de pesquisas envolvendo análise de dados

de microarrays por métodos de AM supervisionada (Larranaga et al., 2006).

Tal interesse suscitou a necessidade de se investigar quais dessas técnicas

de classificação seriam mais apropriadas. Asyali et al. (2006) destacaram

algumas abordagens comumente consideradas nesta tarefa, com diferentes

graus de adequação, e relataram que diversas propriedades de cada uma

delas podem impactar seu desempenho. Isto pôde ser constatado através de

trabalhos comparativos realizados no contexto (Boulesteix et al., 2008; Huang

et al., 2005; Lee et al., 2005; Statnikov et al., 2005; Man et al., 2004; Romualdi

et al., 2003; Dudoit et al., 2002).

Uma análise em conjunto dos resultados obtidos nesses estudos revela

que não há um único método que ofereça um desempenho superior aos

outros para todos os problemas considerados. Esta constatação pode ser

entendida como uma instanciação do teorema No Free Lunch (NFL) (Wolpert,

1996; Schaffer, 1994), segundo o qual qualquer vantagem apresentada por

um algoritmo sobre uma classe específica de problemas é mitigada quando

de sua aplicação em outra classe. Sendo assim, se todos os problemas forem

igualmente possíveis, então os algoritmos tenderão a apresentar, na média,

o mesmo comportamento preditivo, prevenindo a existência de um método

universalmente ótimo. Claramente, o NFL tem caráter geral e, na prática, um

algoritmo pode resultar superior em determinados problemas (Brodley, 1995).

Portanto, a definição de que algoritmo utilizar para a obtenção dos resultados

mais satisfatórios em cada aplicação deve ser feita de maneira pontual.

A abordagem mais comum para esta tarefa envolve um processo iterativo

que combina a experiência do usuário e alguma forma de investigação

empírica (Kalousis e Hilario, 2003). Neste caso, um subconjunto de métodos

de classificação é inicialmente selecionado de acordo com o conhecimento

de um especialista sobre os algoritmos e o problema. Tais métodos são

então aplicados ao problema e uma medida de desempenho é calculada.

Com base nas informações obtidas, decide-se por alterar a configuração do

algoritmo, ou ele próprio, até que resultados satisfatórios sejam alcançados.

Essa abordagem apresenta duas grandes desvantagens. A primeira é que o

conhecimento do usuário geralmente tem baixo nível de confiança ou é muito

limitado. A segunda é que a utilização de usuários especialistas é custosa

e a experimentação é um processo demorado. Em vista disso, destaca-se

a importância do desenvolvimento e do emprego de métodos eficientes que

auxiliem o usuário nessa tarefa.
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Segundo Brazdil et al. (2009), o propósito de um sistema de recomendação

de algoritmos, do ponto de vista de seu utilizador, é reduzir o número de

algoritmos testados a fim de otimizar o tempo de experimentação com um

mínimo de perda na qualidade dos resultados obtidos. Assim, dado um novo

problema, o sistema deve ser capaz de sugerir os algoritmos mais apropriados,

ou no mínimo razoáveis, para encontrar a sua solução. Caso haja recursos

computacionais disponíveis, então alternativas potencialmente adequadas

devem também ser fornecidas, assim como sua ordem de utilização. A

necessidade de tais empreendimentos foi conceitualmente reconhecida e

formalizada por Rice (1976). Em seu trabalho, o autor urge por um

entendimento maior entre as propriedades dos problemas e o desempenho

dos algoritmos para que a seleção destes seja realizada de acordo com as

características daqueles.

Ao encontro desse objetivo, a comunidade de AM introduziu as bases

conceituais da meta-aprendizagem, que fornece meios para esse fim (Michie

et al., 1994; Aha, 1992). De maneira genérica, a meta-aprendizagem pode

ser entendida como a utilização de técnicas de AM para a construção de

modelos que expliquem o relacionamento entre estratégias de aprendizagem e

problemas, segundo alguma perspectiva (Vilalta et al., 2005). Sendo assim,

ela consegue explorar conhecimento acumulado sobre diversas tarefas e

aplicá-lo para a resolução de problemas semelhantes (Giraud-Carrier et al.,
2004). Com isso, ela pretende determinar sob quais condições cada algoritmo

é mais apropriado, possivelmente ampliando o entendimento do mesmo e

levando a sugestões de uso mais adequadas. Do ponto de vista prático, a

meta-aprendizagem ainda tem sido pouco explorada, apesar de ter o potencial

de transformar a forma como a AM é empregada em setores industriais,

comerciais e governamentais.

1.3 Objetivos

Meta-aprendizagem tem sido frequentemente utilizada no meio acadêmico

para recomendação de algoritmos (vide (Brazdil et al., 2009) e referências

ali contidas). De maneira geral, tais trabalhos têm focado em cenários

experimentais onde a aprendizagem ocorre considerando-se problemas de

natureza distinta. Neste contexto, o desempenho dos algoritmos de AM

tende a exibir um nível maior de variação, devido a sua preferência por

uma hipótese ou outra de acordo com as características diversas dos

problemas considerados (Mitchell, 1997). Quando os problemas apresentam

propriedades semelhantes, o desempenho dos algoritmos pode ser mais

similar, como no caso de dados de microarrays (Somorjai et al., 2003), tornado,
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potencialmente, mais sutil a determinação de que algoritmos recomendar

para cada caso. Além disso, existe ainda, nesta situação, uma maior

homogeneidade dos dados, fazendo com que não seja óbvio se as medidas

usualmente utilizadas para caracterizar os problemas são capazes de fornecer

informação suficiente para permitir aos métodos de meta-aprendizagem uma

discriminação adequada entre o desempenho dos diferentes algoritmos.

Portanto, o objetivo geral desta tese é investigar a utilização de

meta-aprendizagem em problemas de natureza específica. O foco do estudo

empreendido aqui é a classificação de dados de expressão gênica. Com isso,

pretende-se que a tese contribua não apenas para expandir as fronteiras

do conhecimento científico referentes à meta-aprendizagem, mas também

estimular seu uso para a solução de problemas reais que possam ser

resolvidos com o auxílio de AM. Como objetivos específicos, tem-se:

1. Elaboração de novas medidas de caracterização, idealmente mais

adequadas à natureza dos dados considerados;

2. Extensão do método de construção de ranking baseado em kNN (Soares,

2004) a fim de permitir ponderação de influência de cada vizinho de

acordo com sua distância relativa;

3. Introdução de Support Vector Machines (SVMs) (Steinwart e Christmann,

2008) como meta-regressores para problemas de classificação;

4. Utilização de abordagens de combinação de árvores de decisão (Breiman,

1996a) para a construção de rankings mais acurados.

5. Realização de um conjunto abrangente de experimentos a fim de

comparar o desempenho de diversos métodos de construção de rankings
e formas de caracterização de dados.

1.4 Organização do Trabalho

Esta tese de doutorado é organizada nos seguintes capítulos:

• Capítulo 2: apresenta a tecnologia de microarrays, com seus

fundamentos biológicos e experimentais. Exemplos de bases de dados

geradas de experimentos de expressão gênica são fornecidos, assim como

os principais tipos de análise computacional atualmente empregados.

• Capítulo 3: apresenta conceitos básicos de aprendizagem de máquina,

com ênfase nos algoritmos supervisionados. Os paradigmas de

classificação são descritos. Formas de medir o desempenho de

classificadores e de compará-los são discutidas.

• Capítulo 4: apresenta a meta-aprendizagem de maneira genérica e sua

utilização para a recomendação de algoritmos. São abordados os tópicos
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de caracterização de bases de dados, medidas de avaliação, formas de

sugestão e como relacioná-los. As bases conceituais para as principais

contribuições deste trabalho são desenvolvidas.

• Capítulo 5: apresenta os resultados empíricos obtidos neste trabalho.

Os experimentos reportados serviram para validar os métodos propostos

no que tange à caracterização dos dados e construção de rankings para

realizar a recomendação de algoritmos.

• Capítulo 6: apresenta as conclusões deste trabalho, suas contribuições,

suas limitações e propostas para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
Análise de Expressão Gênica

2.1 Considerações iniciais

Com a conclusão de diversos programas de sequenciamento genômico,

grande quantidade de dados complexos tornou-se disponível, propiciando

uma mudança de foco na forma como as pesquisas biomoleculares são

conduzidas (Garvey, 2010; Varmus, 2010). Durante a era pré-genômica,

os experimentos para a análise de processos biológicos eram baseados

preferencialmente na abordagem de hipóteses (Smalheiser, 2002), segundo

a qual suposições acerca do mecanismo de desenvolvimento de um dado

fenômeno são inicialmente formuladas e um conjunto de etapas bem definidas

é proposto para corroborar tais conjecturas. Métodos comumente empregados

nesta tarefa incluem o differential display (Liang, 2002), a Polymerase Chain
Reaction (VanGuilder et al., 2008) e o Northern Blot (Kemmer et al., 2004), que

são capazes de medir com elevado grau de sensibilidade os níveis de expressão

de genes isolados.

Na era pós-genômica, a abordagem de hipóteses passou a ser utilizada

concomitantemente à abordagem explorativa, cujo objetivo é descobrir

conhecimento novo ou inesperado e verificar relações, antecipadas ou não,

entre os elementos considerados (Brown e Botstein, 1999). Tal estudo

ocorre através da aplicação de técnicas estatísticas e computacionais para

a análise e a visualização dos dados genéticos gerados em experimentos de

larga escala. Neste contexto, uma exploração abrangente e sistemática dos

genomas de organismos tem sido viabilizada pelo emprego de ferramentas

como microarrays (Russell et al., 2008), Serial Analysis of Gene Expression
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(Hu e Polyak, 2006) e Massively Parallel Signature Sequencing (Zhou

et al., 2006), que permitem mensurar a expressão de milhares de genes

simultaneamente. Neste trabalho, devido a sua maior disponibilidade, apenas

dados provenientes de experimentos de microarrays serão considerados.

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 2.2, alguns

conceitos básicos de biologia molecular são apresentados. Na Seção 2.3,

os fundamentos de microarrays são brevemente abordados, assim como as

principais variantes da tecnologia. Na Seção 2.4, as características das

bases de dados que foram utilizadas no decorrer deste trabalho são exibidas.

Na Seção 2.5, são discutidos alguns aspectos computacionais dos dados de

expressão gênica. Por fim, na Seção 2.6, algumas conclusões são tecidas.

2.2 Conceitos biológicos

A seguir, alguns fundamentos biológicos necessários para o entendimento

dos experimentos de microarrays são brevemente comentados.

2.2.1 Células

Todos os seres vivos são formados por unidades básicas denominadas

células (Okura, 2002). Elas correspondem a compostos estruturais e

funcionais onde a maioria dos processos metabólicos acontece. Fisicamente,

as células são constituídas de uma membrana externa, conhecida como

membrana plasmática, que define seus limites e mantém as diferenças

essenciais entre os meios interno e externo, e do citoplasma, onde estão

difusas as diversas organelas celulares. Há também uma região nuclear,

responsável por parte do material genético. Neste ponto, é comum fazer

uma diferenciação entre organismos procariontes e eucariontes (Lodish et al.,
2007). Os primeiros não possuem uma membrana de separação nítida

entre o citoplasma e a região nuclear e apresentam uma organização interna

mais simples. Os segundos possuem uma estrutura interna mais complexa,

inclusive com uma membrana bem definida envolvendo a região nuclear.

Como exemplos de organismos procariontes, pode-se citar as bactérias.

Já plantas e animais são organismos eucariontes. Para ilustrar a diferença

entre estes 2 tipos de organização celular, a Figura 2.1 mostra micrografias

eletrônicas de células genéricas de eucariontes e procariontes, com destaque

para algumas estruturas celulares. A seguir, um breve descrição de suas

funções é fornecida (Lodish et al., 2007):

1. lisossomos: atuam na digestão de componentes celulares desgastados e

de certas substâncias extra-celulares;
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2. mitocôndria: cuida da produção de energia a partir do consumo de

oxigênio;

3. complexo de Golgi: tem como principal função a secreção de substâncias;

4. retículo endoplasmático: responsável pela síntese de glico-proteínas e

lipídios;

5. núcleo e nucleóide: responsáveis por abrigar o material genético das

células. O núcleo é encontrado em seres eucariontes e o nucleóide em

seres procariontes.

(a) Procarionte (b) Eucarionte

Figura 2.1: Exemplos de células genéricas. Imagens adaptadas de (Lodish et al.,
2007)

A coordenação e a regulação de todas as atividades do aparato celular são

realizadas pelos genes.

2.2.2 Cromossomos, DNA e genes

Os genes correspondem às unidades físicas e funcionais responsáveis

pela hereditariedade dos organismos vivos e pela codificação das informações

essenciais para a manutenção da dinâmica celular (Lodish et al., 2007).

Eles foram primeiramente investigados por Mendel no final do século XIX

(naquele trabalho, foram reconhecidos como fatores que transmitidos, sem

modificação, do progenitor para a progênie), em seus experimentos com

cruzamento de ervilhas (Mendel, 1865). Várias décadas depois, descobriu-se

os chamados cromossomos, que, observou-se, eram transmitidos de pai para

filho. Este fato suscitou a idéia de que os cromossomos carregariam a

informação genética (Silva, 2001). O interesse pelos cromossomos resultou

na posterior descoberta de que eles são compostos por moléculas de ácido

desoxirribonucléico (DNA) e que os genes são, de fato, segmentos contíguos

de uma molécula de DNA onde estão armazenadas as informações genéticas

(Hunter, 1993).

Uma molécula de DNA consiste de duas cadeias complementares

entrelaçadas em uma estrutura que lembra uma dupla hélice (Lodish et al.,
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2007). Cada cadeia é composta por uma sequência de unidades químicas

simples, chamadas de nucleotídeos. Estes são formados de fosfato, açúcar (do

tipo desoxirribose) e uma das quatro bases: Adenina (A), Guanina (G), Citosina

(C) e Timina (T). A ligação entre os nucleotídeos de cadeias complementares

de DNA é realizada pela regra: a base A se liga com a base T, e a base C com

a base G, conforme ilustrado na Figura 2.2.

Figura 2.2: Representação de molécula de DNA. Imagem extraída de (Filho, 2003).

2.2.3 Proteínas e expressão gênica

A razão pela qual considera-se que os genes controlam o metabolismo de

uma célula está relacionada com o fato de eles codificarem proteínas. Em

outras palavras, os genes contêm as informações necessárias para que um

maquinário celular consiga sintetizar proteínas (Lodish et al., 2007). Proteínas

são os principais blocos estruturais e funcionais da célula, correspondendo a

aproximadamente de 15% a 20% de seu peso total (Hunter, 1993). Elas são

formadas por unidades básicas conhecidas como animoácidos, que se ligam

linearmente, resultando em uma cadeia chamada de polipeptídeo. As funções

das proteínas são diversas, dentre as quais pode-se destacar (Hunter, 1993)

(Casley, 1992):

1. catalisar as reações bioquímicas, por meio das proteínas enzimáticas;

2. definir a estrutura, como no caso do colágeno responsável pela conexão

entre os ossos e os tecidos;

3. manter o ambiente celular, regulando a passagem de moléculas entre a

célula e o meio externo.

A fabricação de proteínas acontece em, basicamente, duas etapas: a

transcrição e a tradução (Silva, 2001). Na primeira, uma molécula de ácido

ribonucléico (RNA) é sintetizada a partir de uma das cadeias de DNA (Okura,

2002). O RNA é uma sequência de nucleotídeos similar ao DNA. As principais

diferenças entre ambos são (Shamir et al., 2002a):

1. o RNA é uma molécula de cadeia simples;

2. a base Timina é substituída pela base Uracila;

3. o açúcar utilizado é do tipo ribose e;

4. as moléculas de RNA podem ser facilmente encontradas diluídas no

citoplasma.
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Há 3 tipos de moléculas de RNA (Silva, 2001):

1. o RNA mensageiro (RNAm), que contém a sequência que codifica uma

proteína;

2. o RNA transportador (RNAt), que carrega os aminoácidos até os

ribossomos;

3. o RNA ribossômico (RNAr), que faz parte dos ribossomos.

A transcrição ocorre por meio da ação de uma enzima chamada RNA

polimerase aplicada a locais específicos da sequência de DNA, conhecidos

como promotores, que informam onde a transcrição terá início. O processo

pode ser descrito, de forma geral, como segue: inicialmente, a RNA polimerase

reconhece o promotor na sequência de DNA e liga-se a ele através de certos

fatores transcricionais (Shamir et al., 2002a). Em seguida, a RNA polimerase

desliza pela cadeia de DNA, sintetizando uma molécula de RNAm base a base,

respeitando a complementaridade das bases (ver Figura 2.2 e o parágrafo

anterior). O processo tem fim quando a enzima encontra um trecho do DNA

conhecida como terminador (Silva, 2001).

A transcrição ocorre de forma diferente em organismos eucariontes

e procariontes. Nestes, a molécula de RNAm é diretamente utilizada

para a produção de proteínas, enquanto que naqueles, ela sofre uma

série de modificações antes de ser traduzida (Okura, 2002). A principal

modificação ocorre por meio do processo de splicing, pelo qual sequências não

codificadoras de proteínas são removidas da molécula de RNAm (Silva, 2001).

Na etapa de a tradução, a informação contida no RNAm recém-sintetizado

é utilizada para dar origem a moléculas de proteína. Isto é feito da seguinte

maneira (Shamir et al., 2002b): 3 nucleotídeos adjacentes do RNAm são

responsáveis por codificar um aminoácido, que é parte constituinte das

proteínas. Esta tripla é chamada de códon. O códon que especifica o início

da tradução é o (A, U, G). O mapeamento entre os códons e os aminoácidos

codificados pode ser visto na Tabela 2.1. Em seguida, a molécula de RNAm se

dirige ao ribossomo que, juntamente com o RNAr, realiza a síntese de proteínas

a partir dos códons. O processo termina quando os chamados códons de

parada são encontrados. As regras pelas quais a sequência de nucleotídeos

de um gene forma a sequência de aminoácidos das proteínas são conhecidas

como Código Genético (Shamir et al., 2002b).

Ao processo pelo qual o Código Genético é convertido em estruturas

operantes na célula dá-se o nome de expressão gênica (Casley, 1992). São

considerados expressos os genes transcritos em RNAm e depois traduzidos

em proteínas e aqueles que são transcritos em outros tipos de RNA (como o

RNAt) e que não são traduzidos. O processo de expressão gênica, cujo produto

final são as proteínas, é esquematizado na Figura 2.3

11



Tabela 2.1: Mapeamento entre códons e aminoácidos. Tabela extraída de (Lodish
et al., 2007).

Posição 1 Posição 2 Posição 3
U C A G

U Phe Ser Tir Cis U
U Phe Ser Tir Cis C
U Leu Ser - - A
U Leu Ser - Tri G
C Leu Pro His Arg U
C Leu Pro His Arg C
C Leu Pro Glu Arg A
C Leu Pro Glu Arg G
A Iso Tre Asp Ser U
A Iso Tre Asp Ser C
A Iso Tre Lis Arg A
A Met Tre Lis Arg G
G Val Ala Aca Gli U
G Val Ala Aca Gli C
G Val Ala Acg Gli A
G Val Ala Acg Gli G

Figura 2.3: Processo de expressão gênica. Adaptado de (Casley, 1992).

É importante ressaltar que durante o processo de expressão gênica, o nível

de RNAm de uma célula em particular representa a atividade metabólica de

um gene específico. Assim, pode-se entender melhor o papel dos genes de

uma célula em um dado momento e sob uma determinada circunstância

observando-se seus níveis de expressão.

Com base no que foi exposto, a comparação entre padrões de expresssões

gênicas por meio da medição dos níveis de RNA mensageiro em células

normais e doentes pode fornecer importantes indícios sobre o desenvolvimento

de determinados estados patológicos, assim como informações que podem
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levar a um melhor diagnóstico e tratamento mais eficaz.

Para que isso seja factível, é desejável lidar com os genes implicados no

desenvolvimento do estado em questão. Contudo, na maioria dos casos, ainda

não são conhecidos com exatidão quais genes estão envolvidos no processo.

Assim, monitorar o maior número de genes possível torna-se desejável. Neste

sentido, as técnicas que conseguem lidar com grande quantidade de genes

ao mesmo tempo surgem como ferramentas promissoras para o entendimento

global de tais processos.

2.3 Microarrays

Os microarrays (Russell et al., 2008) são pequenas pastilhas de alta

densidade, fabricadas geralmente de vidro ou de algum tipo de membrana

fina, onde milhares de sequências de DNA são dispostas em pontos fixos por

processos químicos. Cada um destes pontos apresenta sequências biológicas

correspondentes a um gene específico que, quando expostas a moléculas de

teste de RNA ou DNA fluorescentes, podem ser utilizadas para determinar

quanto este gene está expresso no tecido em estudo. Dessa maneira, é possível

detectar, em um único experimento, a atividade de um grande número de

genes e analisar suas expressões e relações.

Entre as tecnologias de microarrays utilizadas atualmente, 2 tipos estão

mais difundidos: os microarrays de DNA complementar (Schena, 1999) e os

microarrays de oligonucleotídeos (Lipshutz et al., 1999). A diferença básica

entre eles é que no primeiro, a pastilha é preenchida com sequências de

DNA sintetizadas previamente, compostas de algumas centenas de pares de

bases, enquanto que no segundo, conjuntos de oligonucleotídeos sintetizados

in situ são empregados. A seguir, descrições sucintas das 2 abordagens são

apresentadas.

2.3.1 Microarrays de DNA complementar

A primeira etapa para a fabricação de microarrays é a seleção das

sequências de DNA que serão dispostas na pastilha (Quackenbush, 2001;

Duggan et al., 1999). Elas devem ser bem caracterizadas e anotadas, para

uma completa adequação aos objetivos do experimento. Para organismos

procariontes e alguns eucariontes simples, as sequências utilizadas são

provenientes de DNA genômico ou de DNA complementar (DNAc) e para

organismos eucariontes complexos, é comum utilizar fragmentos de Expressed
Sequence Tags (ESTs). ESTs são sequências curtas (poucas centenas de pares

de base) que servem como etiqueta para identificar um DNAc (Wolfsberg e

Landsman, 2001). DNAc corresponde a uma cópia de DNA genômico feita a
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partir de RNAm, por meio de um processo conhecido como transcrição reversa

(Lodish et al., 2007).

Em seguida, as sequências selecionadas de DNA são amplificadas por

Polymerase Chain Reaction (PCR) (VanGuilder et al., 2008). PCR é uma técnica

pela qual uma grande quantidade de DNA idêntico pode ser sintetizada a partir

de uma molécula molde. O produto deste processo é, então, parcialmente

purificado, tipicamente por precipitação e filtragem por gel, e pode ser fixado

na pastilha. A fixação é feita com o auxílio de dispositivos robotizados, que

aplicam o produto de PCR de cada gene a um ponto específico na pastilha, que

depois sofre tratamentos químico e térmico para fixar as sequências de DNA

(Lodish et al., 2007). O processo de fabricação de um microarray é ilustrado

na Figura 2.4(a).

(a) Fabricação (b) Experimento

Figura 2.4: Microarray de DNA complementar. Imagens adaptadas de (Harrington
et al., 2000)

Com as moléculas de DNA dispostas de maneira conhecida e ordenada

sobre um microarray, diversos tipos de experimentos podem ser realizados.

Uma das aplicações mais comuns permite comparar os níveis de expressões

relativos de cada gene em 2 amostras distintas, por exemplo, um tecido em

estados saudável e doente.

O processo é como segue, de maneira simplificada: inicialmente, as

2 amostras de tecidos são coletadas e têm seu RNAm extraído e isolado.

Em seguida, moléculas de DNAc são sintetizadas a partir do RNAm.

Para distinguir moléculas de amostras diferentes, tintas fluorecentes são

incorporadas aos nucleotídeos das sequências de DNAc durante a transcrição

reversa. Os pigmentos Cy3 (verde) e Cy5 (vermelho) são comumente utilizados
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na coloração.

Na próxima etapa do experimento, os DNAc das amostras são espalhados

homogeneamente por sobre a pastilha, permitindo que eles se acoplem às

sequências de DNA fixas nos diversos pontos do microarray. Isto é possível

devido ao processo de hibridização, segundo o qual fitas de DNA (ou RNA)

podem ligar-se quimicamente a fitas complementares (de acordo com as

regras mostradas na Figura 2.2). O grau com que as moléculas de DNAc

de cada amostra se hibridizam com o DNA de um ponto reflete o nível relativo

de expressão daquele determinado gene nas 2 condições em estudo. Após

a hibridização, o microarray é lavado para a remoção de sequências não

hibridizadas.

A seguir, ele é lido por dispositivos eletrônicos (os scanners) que

iluminam os pontos da pastilha e medem a fluorescência de cada pigmento

isoladamente, originando 2 imagens separadas. Por fim, as imagens são

combinadas por software e a imagem resultante é analisada para determinar

a intensidade relativa de fluorescência de cada gene. Este processo é ilustrado

na Figura 2.4(b). Nela, é possível ver 3 genes hipotéticos, representados

pelos pontos X, Y e Z. No primeiro, o ponto na pastilha é predominantemente

vermelho, indicando que é ele mais expresso em uma das amostra. O ponto

verde indica que aquele gene é mais expresso na outra amostra. O ponto

amarelo indica um gene que tem nível de expressão similar nas 2 amostras.

A expressão final e de cada gene é dada pelo logaritmo da razão entre a

intensidade obtida em uma amostra (DNAc tingido com o pigmento Cy5) e

a intensidade obtida na outra amostra (DNAc tingido com o pigmento Cy3),

como mostra a Equação 2.1:

e = log2(Cy5/Cy3) (2.1)

Este tipo de representação oferece algumas vantagens. A primeira é que

ela enfatiza o fato de que microarrays de DNA complementar não fornecem

dados de níveis de expressão absolutos e sim mudanças no nível de expressão

relativo em 2 condições, o que pode ser mais interessante biologicamente

(Eisen et al., 1998). A segunda é que o uso de logaritmo facilita o entendimento

do fenômeno em estudo (Quackenbush, 2001). Por exemplo, se um gene

apresenta nível de expressão de 1, segundo a Equação 2.1, então ele é

expresso 2 vezes mais em uma amostra que em outra. Se a expressão for -1,

então ele é 2 vezes mais expresso na outra amostra. A principal desvantagem

dessa representação é a perda óbvia de informação quanto à intensidade

absoluta dos níveis de expressão.
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2.3.2 Microarrays de oligonucleotídeos

No lugar das sequências de DNAc utilizadas na abordagem anterior,

pequenas cadeias de nucleotídeos (geralmente de 25 pares de bases),

denominadas oligonucleotídeos, são fixadas no microarray. Cada

oligonucleotídeo representa um gene do experimento e é sintetizado

diretamente nos pontos da pastilha (Gibson e Muse, 2004), segundo técnicas

baseadas em manufatura de circuitos integrados (Lodish et al., 2007; Lipshutz

et al., 1999).

Tipicamente, cada ponto do microarray contém milhares de conjuntos de

20 diferentes pares de oligonucleotídeos, que são utilizados para representar

um gene (Choi, 2004). Os pares são compostos de 2 sequências conhecidas

como perfect match (PM) e mismatch (MM). Elas são idênticas, exceto por uma

única diferença de base na posição central, mais especificamente, no décimo

terceiro nucleotídeo, o que faz com que a sequência PM hibridize com uma

sequência de teste cuja expressão se quer medir e a MM não. A utilização da

sequência MM visa controlar os efeitos do problema de hibridização cruzada,

pelo qual pequenas sequências de outros genes hibridizam indevidamente

com a sequência PM, diminuindo a especificidade da hibridização (Lipshutz

et al., 1999). Alguns autores discordam da utilidade da sequência MM

(Gibson e Muse, 2004; Hucka e Szallasi, 2003). O processo de fabricação

dos microarrays de oligonucleotídeos é esquematizado na Figura 2.5(a).

(a) Fabricação (b) Experimento

Figura 2.5: Microarray de oligonucleotídeos. Imagens adaptadas de (Harrington et al.,
2000)

Para analisar os níveis de expressão dos genes em 2 amostras, inicialmente
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faz-se a coleta de RNA. Em seguida, o RNA é submetido a um processo

de amplificação linear em 2 fases e nucleotídeos marcados com biotina são

incorporados às cópias de RNA durante a reação (Choi, 2004; Harrington

et al., 2000). O RNA é então espalhado por sobre a pastilha e as sequências

hibridizam com os oligonucleotídeos ali depositados.

As sequências de RNA que não hibridizaram são removidas através de

processos de lavagem e às restantes é adicionado o composto fluorescente

Streptavidin-Phycoerythrin, que se liga aos nucleotídeos marcados com biotina

(Choi, 2004; Gibson e Muse, 2004). A Phycoerythrin pode ser detectada

com o auxílio de um scanner apropriado, possibilitando medir quanto RNA

hibridizou com os oligonucleotídeos da pastilha. O nível de expressão de cada

gene é calculado tendo como base a diferença média entre as sequências PM

e MM referente àquele gene.

Na Figura 2.5(b), que mostra os passos básicos do experimento, tem-se

ilustrado conjuntos de oligonucleotídeos PM-MM para 3 genes hipotéticos. O

gene X está mais expresso na amostra 2 que na 1. O gene Y está mais expresso

na amostra 2 que na 1. O gene Z está expresso em níveis similares nas 2

amostras.

2.4 Bases de dados

Os experimentos de microarrays resultam em imagens digitais das

pastilhas hibridizadas. Para que os dados gerados possam ser analisados

na prática, é necessário que os níveis de expressão gênica estejam expressos

em forma numérica. Para isso, técnicas de processamento de imagens

(Sebastiani et al., 2003) e de normalização de dados (Ding e Wilkins, 2004) são

empregadas e matrizes com os resultados são obtidas. Geralmente, as colunas

destas matrizes correspondem às amostras de dados (por exemplo, tecidos

de diferentes pacientes) e as linhas aos genes utilizados para caracterizar

as amostras (Shamir et al., 2002b). Assim, cada uma de suas entradas

representa o nível de expressão de um gene específico em uma amostra

determinada. A Tabela 2.2 exibe um exemplo de matriz de expressão n ×m ,

onde xi,j é o valor de expressão gênica.

Tabela 2.2: Matriz genérica de expressão gênica

Genes Tecido 1 Tecido 2 . . . Tecido m

1 xi,j xi,j xi,j

2 xi,j xi,j xi,j

3 xi,j xi,j xi,j
...
n xi,j xi,j xi,j

17



Seguindo o formato geral apresentado na Tabela 2.2, vários estudos têm

disponibilizado seus dados na Internet para apreciação pública. Alguns deles

são bem conhecidos e têm ajudado no entendimento do fenômeno de interesse,

através de diversos tipos de análises feitas pela comunidade científica. A

Tabela 2.3 apresenta informações gerais sobre as 49 bases de dados coletadas

e utilizadas durante este trabalho. Todas elas são relacionadas à distinção de

estados patológicos envolvendo câncer.

As bases de expressão gênica compartilham algumas particularidades que

precisam ser consideradas quando de sua análise. Elas são listadas a seguir:

1. Alta dimensionalidade: os experimentos de microarray são projetados

para medir a expressão de grande quantidade de genes simultaneamente.

Tipicamente, milhares de medições são consideradas.

2. Atributos irrelevantes: há evidências de que apenas uma pequena

parcela de genes está envolvida em um fenômeno biológico específico

(Calza et al., 2007). Assim, para compreendê-lo, é suficiente focar apenas

nos genes mais informativos.

3. Atributos redundantes: em alguns casos, é possível que haja uma alta

correlação entre os genes. Isto geralmente ocorre quando os genes

participam do mesmo processo metabólico, são expressos de forma

correlacionada ou são do mesmo cromossomo (Jaeger et al., 2003). Na

maioria dos casos, a eliminação de atributos muito correlacionados com

outros pode facilitar as análises devidas.

4. Dados com ruído: os experimentos de microarrays estão sujeitos a

diversas causas de ruído. As mais comuns se devem às técnicas de

processamento de imagem, que podem distorcer a imagem do microarray,

às variações biológicas e aos protocolos experimentais empregados (Tu

et al., 2002).

5. Poucos tecidos: atualmente, as bases de dados de microarray disponíveis

publicamente são compostas de poucas tecidos, geralmente na ordem

de dezenas. A principal razão pra isso é o alto custo da tecnologia e a

dificuldade de obtenção de tecidos clínicas suficientes, o que impede a

realização de mais experimentos (Kim e Park, 2004).

2.5 Análise dos dados de microarrays

A Genômica Funcional (GF) refere-se ao estudo sistemático e em larga

escala de sequências de DNA a fim de entender a função de genes e proteínas

(Pevsner, 2009). Segundo Hoheisel (2006), a tecnologia de microarrays possui

diversas aplicações com importância em potencial para o desenvolvimento da

GF. A mais madura atualmente é sua utilização para determinar perfis de

18



Tabela 2.3: Informações gerais sobre bases de dados de microarrays

Base de dados Tecnologia #Exemplos #Genes #Classes Dist. classes
Dyrskjot et al. (2002) Oligo 40 6956 3 11,9,20

Sanchez-Carbayo et al. (2006) Oligo 157 22283 3 48,81,28
Farmer et al. (2005) Oligo 47 22215 3 6,16,25

Gruvberger et al. (2001) DNAc 58 3389 2 30,28
Perou et al. (2000) DNAc 65 9216 4 32,9,14,10

Richardson et al. (2006) Oligo 46 54675 3 7,20,19
Sotiriou et al. (2006) Oligo 157 22283 3 64,48,55

West et al. (2001) Oligo 49 7129 2 25,24
Pomeroy et al. (2002) Oligo 34 7129 2 25,9

Wong et al. (2003) DNAc 33 10692 2 25,8
Alon et al. (1999) Oligo 62 2000 2 40,22
Laiho et al. (2007) Oligo 37 22283 2 8,29

Watanabe et al. (2006) Oligo 84 54675 2 33,51
Hippo et al. (2002) Oligo 30 7129 2 8,22
Freije et al. (2004) Oligo 85 22645 2 26,59
Nutt et al. (2003) Oligo 50 12625 2 28,22

Phillips et al. (2006) Oligo 100 22645 2 24,76
Rickman et al. (2001) Oligo 40 7069 2 19,21

Pyeon et al. (2007) Oligo 56 54675 2 42,14
Andersson et al. (2007) DNAc 121 21370 3 23,87,11
Armstrong et al. (2002) Oligo 72 12582 3 24,20,28

Golub et al. (1999) Oligo 72 7129 2 47,25
Haslinger et al. (2004) Oligo 100 12651 2 49,51

Yeoh et al. (2002) Oligo 248 12625 6 79,15,27,20,43,64
Chen et al. (2002) DNAc 156 3964 2 82,74

Barrett et al. (2005) Oligo 54 22283 2 10,44
Bhattacharjee et al. (2001) Oligo 156 12600 2 17,139

Bild et al. (2005) Oligo 511 54675 2 53,58
Gordon et al. (2002) Oligo 181 12533 2 150,31

Yang et al. (2007) DNAc 80 42894 3 18,40,12
Alizadeh et al. (2000) DNAc 99 9216 2 31,68
Booman et al. (2006) DNAc 36 19200 2 10,26

Dave et al. (2006) Oligo 194 2745 2 45,149
Rosenwald et al. (2002) DNA 240 7399 3 73,115,52

Shipp et al. (2002) Oligo 77 7129 2 19,58
Talantov et al. (2005) Oligo 70 22283 3 7,18,45

Chowdary et al. (2006) Oligo 104 22283 2 62,42
Monti et al. (2003) Oligo 103 1000 4 26,26,28,23
Gilks et al. (2005) DNAc 23 43007 2 13,10

Jazaeri et al. (2002) DNAc x 6445 3 18,16,27
Li et al. (2002) DNAc 54 1536 2 30,24

Schwartz et al. (2002) Oligo 113 7069 5 53,10,33,8,9
Ishikawa et al. (2005) Oligo 49 22645 2 26,23

Singh et al. (2002) Oligo 102 12600 2 52,50
Tomlins et al. (2007) DNAc 83 12899 4 18,20,32,13

True et al. (2006) DNAc 31 14826 3 11,12,8
Yang et al. (2005a) Oligo 32 54675 2 22,12
Yoon et al. (2006) Oligo 54 22283 2 15,39

Khan e et al (2001) DNAc 88 2309 4 30,11,19,28

expressão gênica em tecidos. A partir desses perfis, diversas análises podem

ser realizadas, dependendo do interesse do pesquisador. Tarca et al. (2006)

destacam 3 tipos básicos de aplicações em medicina: comparação de classes,

predição de classes e descoberta de classes.

Nos estudos envolvendo comparação de classes, o objetivo é comparar
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o perfil de expressão gênica em 2 ou mais condições distintas, a fim de

adquirir conhecimento sobre o fenômeno observado. Por exemplo, pode-se

estudar como a exposição a certos compostos influenciam na expressão de

um conjunto de genes (Swagell et al., 2005). É possível também relacionar a

expressão de determinados genes à progressão de uma doença e à sobrevida

de pacientes e assim determinar quais pacientes poderiam se beneficiar de

procedimentos cirúrgicos (Pass et al., 2004). Outra aplicação importante é

comparar grupos de pacientes em diferentes estados patológicos e determinar

os fatores genéticos que definem a doença (Catherino et al., 2006).

Na predição de classes, a tarefa é discriminar entre diferentes tipos de

sequências moleculares, células ou condições. Para tanto, faz-se uso de

técnicas capazes de construir modelos que representem as classes em questão

e que possam ser empregados para distinguir objetos dessas classes. Em

seu estudo clássico, Golub et al. (1999) analisaram o metabolismo de células

pertencentes a dois tipos de tumores e um padrão pôde ser aprendido. Com

isso, foi possível classificar novas amostras doentes utilizando-se apenas seus

níveis de expressão gênica. É de interesse também realizar a classificação de

genes de acordo com sua função. Brown et al. (2000) utilizaram uma técnica

de aprendizagem de máquina para classificar os genes em famílias de funções

(por exemplo, codificadores de proteínas do ribossomo), baseados apenas em

seus perfis de expressão.

Em aplicações de descoberta de classes, analisa-se os dados e tenta

identificar subgrupos antes desconhecidos de entidades biológicas. Em seu

estudo, Golub et al. (1999) descobriram novas subclasses de classes existentes

de tumores. Eles conseguiram distinguir leucemia aguda em 2 tipos, tomando

como base apenas os níveis de expressão gênica de amostras de tecidos.

Essa diferenciação é importante na medida em que cada tipo requer uma

abordagem terapêutica específica. Outro trabalho envolvendo descoberta de

classes é identificar grupos de genes que possam se comportar de maneira

semelhante durante uma doença, permitindo melhorar o entendimento da

patologia e indicando possíveis tratamentos (Tarca et al., 2006).

2.6 Considerações finais

Neste capítulo, apresentou-se uma descrição de alto nível de microarrays.

Inicialmente, alguns conceitos biológicos foram sucintamente comentados,

possibilitando que, na seção posterior, os principais aspectos da tecnologia

fossem abordados. Em seguida, mostrou-se o formato geral adotado pelos

experimentos de expressão gênica a fim de permitir a análise dos dados, assim

como alguns exemplos de bases disponíveis publicamente. Na mesma seção,
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algumas características importantes das bases de dados foram enumeradas.

Posteriormente, os tipos mais comuns de aplicações de microarrays foram

discutidos.

Para realizar as análises da Seção 2.5, utilizam-se ferramentas

computacionais. Tipicamente, algoritmos de AM têm sido empregados. Por

exemplo, a aplicações que envolvam predição de classes, têm sido aplicadas

técnicas de AM supervisionada, onde a classe das entidades biológicas é

conhecida a priori. Em aplicações de descoberta de classes, utiliza-se técnicas

de AM não-supervisionada, onde não há conhecimento prévio de classes.

Ambas as abordagens serão apresentadas no Capítulo 3, com ênfase na

primeira abordagem, dado que este trabalho trata da classificação de dados

de expressão gênica.

21



22



CAPÍTULO

3
Aprendizagem de Máquina

Supervisionada

3.1 Considerações Iniciais

A Aprendizagem de Máquina (AM) (Bishop, 2006) pode ser considerada um

campo de pesquisa fundamentado na Inteligência Artificial e na Estatística

que estuda e modela as diversas facetas do processo de aprendizagem. Seu

surgimento foi motivado pela observação de que, em sistemas biológicos,

a inteligência está intrinsicamente relacionada à capacidade de aprender.

Os seres humanos, por exemplo, são capazes de adquirir conhecimentos,

desenvolver novas habilidades e melhorar seu desempenho com a prática

(Michalski, 1986). Assim, as pesquisas em AM buscam compreender esses

mecanismos naturais e reproduzi-las em sistemas artificiais aptos para lidar

com problemas reais.

Diversas estratégias de aprendizagem podem ser utilizadas para

desenvolver algoritmos de AM. A mais estudada atualmente baseia-se no

conceito de indução, segundo o qual é possível obter-se conclusões genéricas

a partir de fatos ou observações particulares. Esse tipo de inferência lógica

caracteriza-se por extrapolar a informação contida nos dados a fim de modelar

conceitos mais gerais. Quanto mais representativos do conceito geral forem

os dados, melhor a qualidade da modelagem, embora não haja garantias de

que as conclusões do raciocínio indutivo sejam sempre verdadeiras (Mitchell,

1997). Em todo caso, a indução representa uma importante ferramenta para

a geração de novos conhecimentos.
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A aprendizagem indutiva tem sido tradicionalmente empregada para a

concepção de abordagens de AM segundo duas vertentes básicas Monard e

Baranauskas (2003): supervisionada e não-supervisionada1. Na primeira,

o objetivo é induzir descrições gerais de conceitos utilizando exemplos

específicos dos mesmos. Assim, os algoritmos supervisionados operam sobre

um conjunto rotulado de exemplos para construir classificadores capazes

de determinar corretamente a classe de novos exemplos. Na segunda, a

meta é descobrir padrões e regras gerais capazes de explicar as observações.

Comumente, a tarefa de algoritmos não-supervisionados é analisar os

exemplos e tentar identificar, caso haja, estruturas de grupos nos dados.

O enfoque deste capítulo é a AM supervisionada, dada sua relevância para

o presente trabalho. Na Seção 3.2, são apresentados alguns de seus conceitos

básicos. Na Seção 3.3, os paradigmas de classificação são brevemente

comentados. Na Seção 3.4, algumas formas usuais de estimar o desempenho

dos classificadores são descritas. Na Seção 3.5, os testes estatísticos

utilizados para aferir a diferença de desempenho entre os classificadores são

abordados. Por fim, na Seção 3.6, há a conclusão do capítulo.

3.2 Aprendizagem de Máquina Supervisionada

Um conceito pode ser entendido como uma regra que particiona os objetos

ou exemplos de um domínio de acordo com a obediência (ou não) deles a

ela (Utgoff, 1986). A tarefa da AM supervisionada é induzir tais conceitos a

partir de exemplos específicos dos mesmos. Os exemplos são rotulados por

um supervisor ou professor, que detém o conhecimento do domínio e conhece

a definição do conceito a ser aprendido. O supervisor fornece os exemplos na

forma de pares entrada e saída desejada (Haykin, 1998) e o algoritmo aprende,

então, uma relação entre as características das entradas e das saídas que

seja consistente com os exemplos considerados e que possa ser utilizado para

predizer saídas corretas para entradas não vistas anteriormente.

Mais formalmente, considere um conjunto S formado por n elementos

dispostos em um espaço de m dimensões tal que S = {(−→x1, y1), ..., (
−→xn, yn)}.

Esse conjunto ou base de dados é composto por exemplos −→xi com valores

de atributos xij ∈ X e de classes yi ∈ Y , amostrados do domínio seguindo

uma distribuição D fixa, desconhecida e arbitrária. Os exemplos em S

são utilizados pelo algoritmo de AM para a construção de um classificador,

chamado também de hipótese ou preditor, capaz de predizer os valores de yi

para novos −→xi . Esse processo de construção ou indução de um classificador é

1Mais recentemente, algoritmos semi-supervisionados têm sido desenvolvidos. Eles fazem
uso de exemplos rotulados e não rotulados durante o processo de aprendizagem. Detalhes
sobre essa abordagem podem se encontrados em (Chapelle et al., 2006).
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denominado treinamento.

Na prática, as hipóteses geradas durante o treinamento são comumente

representadas por um mapeamento h : X 7→ Y que aproxime, idealmente, a

verdadeira função f(X). Uma vez escolhida uma função de mapeamento h,

definida no espaço de hipóteses H, pode-se classificar elementos não vistos

durante a fase de treinamento, por meio do cômputo de h(−→xi ), para um −→xi

qualquer. Esse mapeamento só é possível sob a condição de que os exemplos

desconhecidos ao classificador (coletivamente referidos como conjunto de

teste) sejam gerados pela mesma distribuição D do conjunto S.

Em AM, os exemplos −→xi , conhecidos ainda como casos, padrões, instâncias

ou registros, representam um objeto particular do mundo real. Eles são

descritos por tuplas de m atributos xij ∈ R, cada um indicando uma

característica ou aspecto do exemplo. De maneira geral, há dois tipos de

atributos: quantitativos e qualitativos. Os primeiros representam grandezas

numéricas comumente resultantes de medições, enquanto os segundos

correspondem a conceitos categóricos ou simbólicos de maior nível de

abstração. Neste trabalho, apenas atributos quantitativos contínuos são

considerados, dada a natureza do problema em estudo. Detalhes acerca de

classificação e propriedades de atributos podem ser encontrados em (Yang

et al., 2005b; Barbara, 2000; Jain e Dubes, 1988).

A cada exemplo −→xi é associado um valor especial yi, que representa o

fenômeno de interesse. Ele pode assumir valores contínuos ou discretos. No

primeiro caso, tem-se yi ∈ Y = {c1, c2, ..., cmax}, onde max indica o número de

classes existentes. Problemas de aprendizagem desse tipo são conhecidos

como problemas de classificação. No segundo caso, os valores se apresentam

de forma contínua, tal que y ∈ Y = <. A tarefa de aprendizagem agora é

conhecida como regressão. Neste trabalho, apenas problemas de classificação

serão considerados.

A indução de um classificador a partir de um conjunto de dados pode

ser vista como um problema de busca (Mitchell, 1997), em que o objetivo é

encontrar a hipótese, entre todas que o algoritmo de AM é capaz de gerar, com

a melhor capacidade de descrever o fenômeno a aprender. Como normalmente

várias hipóteses são capazes de modelar o conceito, é necessário algum tipo de

bias para guiar o processo de busca. O termo bias refere-se a qualquer critério

de preferência do algoritmo por uma hipótese em relação a outra, dado que

ambas sejam consistentes com os exemplos (Russel e Norvig, 1995). De fato,

aprendizagem sem bias não é possível (Mitchell, 1997).

Um bias inadequado ou um conjunto de dados pouco representativo pode

afetar a nível de generalização do classificador, ou seja, sua habilidade em

predizer corretamente as classes de exemplos do conjunto de teste. Dentre os
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problemas de generalização mais comuns, tem-se o overfitting e o underfitting
(Monard e Baranauskas, 2003). O overfitting ocorre quando a hipótese

induzida é demasiado específica, ou seja, representa pormenores da amostra

de dados usada para treinamento que não são característicos do fenômeno

que os gera. Se tal acontecer, o desempenho do classificador, segundo uma

métrica arbitrária de qualidade, é muito bom para exemplos conhecidos mas

insatisfatório considerando a totalidade de exemplos da distribuição D. No

caso do underfitting, o algoritmo de AM não consegue encontrar uma hipótese

adequada que possa modelar devidamente os dados. Isso ocorre porque dados

não contêm informação suficiente acerca do conceito a ser aprendido ou aos

parâmetros do algoritmo não estarem corretamente ajustados para permitir a

aprendizagem.

3.3 Paradigmas de AM Supervisionada

Há diversos algoritmos capazes de induzir a hipótese h utilizando

uma base de dados. Para fins didáticos, é conveniente agrupá-los em

paradigmas, segundo suas características. Embora vários autores tenham

trabalhado no assunto, ainda não há uma taxonomia considerada consenso

por eles. Por exemplo, Lipmann (1991) lista quatro tipos de algoritmos

de classificação: probabilísticos, globais, locais e baseados em vizinhos

mais próximos. Holmstrom et al. (1997) consideraram outro agrupamento:

classificadores baseados em estimativa de densidade, classificadores baseados

em regressão e outros classificadores. Jain et al. (2000) distinguem quatro

abordagens comumente utilizadas para o reconhecimento de padrões, em que

a AM supervisionada está inserida: template matching, matching sintático

ou estrutural, classificação estatística e redes neurais. Outros autores

apresentaram agrupamentos alternativos (Kuncheva, 2004; Aha, 1997).

Neste trabalho, por simplicidade, optou-se por seguir a divisão apresentada

por Batista (2003), segundo a qual os paradigmas de AM supervisionado mais

comuns são: simbólico, estatístico, baseado em exemplos e conexionista. Eles

serão comentados a seguir.

As técnicas simbólicas operam construindo representações em alto nível

de um conceito por meio da análise de exemplos desse conceito, de tal forma

que ele possa ser facilmente interpretado pelos seres humanos (Mitchell,

1997). Dentre os algoritmos mais utilizados, tem-se as diversas variações

de algoritmos de indução de árvores e de regras de decisão. Os algoritmos de

indução de árvores de decisão, tais como ID3, C4.5, C5.0 (Fürnkranz, 1999;

Murthy, 1998), baseiam-se na estratégia de dividir para conquistar a fim de

gerar a árvore de decisão. Cada nó interno da árvore representa um teste em
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um atributo dos exemplos da base de dados. Para cada resultado possível para

esse teste, é criado um ramo que leva a um novo nó. As folhas representam

as classes do problema. Para classificar um novo exemplo, é preciso apenas

percorrer a árvore até uma folha e atribuir a classe correspondente. Outro

tipo de modelo são as regras proposicionais Se-Então, ou regras de decisão.

Alguns algoritmos que descobrem tais regras são os algoritmos C4.5rules

(Quinlan, 1993) e CN2 (Clark e Niblett, 1989), por exemplo.

Os modelos estatísticos têm inspirado técnicas capazes de aproximar

a hipótese h. Dentre as abordagens estatísticas mais utilizadas em AM

supervisionada, destacam-se a Função Discriminante Linear de Fisher (FDLF)

e os classificadores Bayesianos (Duda et al., 2000). A FDLF assume que

as classes podem ser expressas como combinações lineares dos valores dos

atributos e busca uma combinação específica que maximize a diferença entre

as médias dos valores das variáveis entre classes e minimize a variância desses

valores em cada classe. Com isso, pretende-se projetar os dados de um espaço

de alta dimensionalidade em um espaço de baixa dimensionalidade, sem perda

significativa de informação, de tal forma que os exemplos de classes distintas

possam ser mais facilmente separados. Os classificadores Bayesianos operam

calculando as probabilidades de que um determinado exemplo pertença a cada

uma das classes do domínio, indicando a sua classe mais provável. Dentre os

algoritmos Bayesianos, o Naive Bayes é comumente utilizado em aplicações,

devido a suas suposições permitirem um cômputo fácil de parâmetros como

as funções densidade de probabilidade requeridas.

Os algoritmos baseados em exemplos classificam novos dados de acordo

com sua similaridade com exemplos já conhecidos. O algoritmo mais comum

desse paradigma é o k Nearest Neighbors (kNN) (Duda et al., 2000). Para

classificar um exemplo de teste, ele opera da seguinte maneira: calcula a

distância do exemplo de teste a cada um dos exemplos da base de dados;

em seguida, verifica a quais classes pertencem os k exemplos mais similares

ao exemplo de teste; por fim, a classe mais frequente entre os k exemplos é

utilizada para classificar o exemplo de teste. A definição da função de distância

entre os exemplos, assim como o valor ótimo de k, é dependente do domínio

de aplicação.

O paradigma conexionista é representado pelas Redes Neurais Artificiais

(RNAs), que são modelos matemáticos desenvolvidos com base no

funcionamento do sistema neuronal biológico (Haykin, 1998). Além de

fornecerem um arcabouço teórico para estudar algumas propriedades do

cérebro, as RNAs têm sido aplicadas para a resolução de problemas de

AM. Do ponto de vista prático, as RNAs são compostas de elementos

simples interconectados, que realizam o processamento e armazenamento da
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informação de maneira paralela e distribuída. Os modelos clássicos de RNAs

mais utilizados são o Multilayer Perceptron (MLP) e o Radial Basis Function
(RBF) (de Pádua Braga et al., 2003).

No contexto de classificação em dados de expressão gênica, algoritmos

representantes dos 4 paradigmas têm sido aplicados. Dentre estes, os

mais comumente utilizados, segundo Asyali et al. (2006), são: k Nearest
Neighbors (kNN) (Bishop, 2006), Support Vector Machines (SVMs) (Steinwart

e Christmann, 2008), Árvore de decisão (Bishop, 2006), Fisher and Diagonal
Linear Discriminant Analysis (FLDA e DLDA, respectivamente) e Diagonal
Quadratic Discriminant Analysis (DQDA) (Dudoit et al., 2002), Redes neurais

(Bishop, 2006) e Prediction Analysis of Microarrays (PAM) (Tibshirani et al.,
2002). Outras abordagens comuns de classificação incluem Random Forests
(RF) (Breiman, 2001).

Alguns estudos foram realizados para comparar o desempenho desses

métodos. Os mais relevantes são resumidos a seguir. Dudoit et al. (2002)

compararam os desempenhos entre LDA, DLDA, DQDA, um esquema de voto

ponderado, kNN, árvores and comitês de árvores em três bases de dados

de microarray. Sua conclusão principal foi que métodos simples, como

o DLDA e o kNN, produzem resultados comparáveis às abordagens mais

sofisticadas. Romualdi et al. (2003) estudaram o comportamento preditivo

de DLDA, algoritmos de indução de árvores de decisão, redes neurais, SVMs,

kNN e PAM em duas bases de dados. Eles não foram capazes de obter

evidência empírica de que algum método seja muito superior aos outros. Com

base em experimentos envolvendo seis bases de dados e seis classificadores,

Man et al. (2004) reportaram que Partial Least Square Discriminant Analysis
(Boulesteix e Strimmer, 2007) e SVM apresentaram os melhores desempenhos.

Em um extenso estudo, utilizando 21 classificadores (incluindo a maioria das

abordagens anteriores) aplicados sobre 7 bases de dados, Lee et al. (2005)

concluíram que classificador algum resultou sistematicamente melhor que

seus pares. Statnikov et al. (2005) compararam os algoritmos multiclasses

SVMs, kNN e redes neurais utilizando 11 bases de dados e chegaram à

conclusão que SVMs são superiores. Finalmente, avaliaram o desempenho

de cinco métodos estatísticos em duas bases de dados e concluíram que eles

apresentam resultados similares. De forma geral, os estudos indicam que

não há uma único método classificador mais adequado a todas às situações e

que, em alguns casos, é importante escolher o algoritmo para obter o melhor

desempenho.
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3.4 Desempenho de Classificadores

Após a aplicação de um algoritmo de AM sobre um conjunto de dados S, é

importante avaliar a qualidade da hipótese induzida, a fim de determinar quão

boa é sua capacidade de generalização. Em situações ideais, seria possível

calcular o erro verdadeiro da hipótese com respeito à distribuição arbitrária

D, definido como a probabilidade de que ela irá classificar erroneamente

um exemplo amostrado aleatoriamente de D (Mitchell, 1997). Na prática, a

distribuição D é desconhecida. Assim, faz-se mister utilizar estimativas de

erro baseadas exclusivamente na amostra de dados disponível. Para tanto,

dois aspectos devem ser definidos a priori: uma medida de desempenho dos

modelos induzidos e uma estratégia para a avaliação dos mesmos. Ambos são

discutidos a seguir.

3.4.1 Medidas de desempenho

Diversas medidas podem ser utilizadas para mensurar o desempenho dos

algoritmos de classificação. Em um trabalho abrangente, Ferri et al. (2009)

investigaram experimentalmente 18 medidas comumente consideradas pela

comunidade de AM, tais como acurácia/erro (Monard e Baranauskas, 2003),

medida F média (Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 1999), AUC (Fawcett, 2006),

etc, a fim de compreender melhor suas propriedades e relações. Para tanto,

a análise empreendida apresentou duas vertentes. A primeira, de caráter

qualitativo, propôs uma taxonomia baseada na sensibilidade das medidas em

relação a quatro propriedades, a saber: a escolha do limiar de classificação do

algoritmo de AM, a calibração da saída do algoritmo, a ordenação das saídas

do algoritmo e a distribuição dos exemplos entre as classes. A segunda, de

caráter quantitativo, considerou a correlação entre os resultados obtidos pelas

diversas medidas quando da aplicação de 6 algoritmos de classificação sobre

30 bases de dados em diversos cenários. Com esse estudo, os autores foram

capazes de identificar tendências de comportamento entre as abordagens e

destacar suas similaridades e diferenças, fornecendo orientação quanto à

escolha da medida mais adequada para uma aplicação específica.

No domínio de expressão gênica considerado neste trabalho, a acurácia

e o erro permanecem como as medidas padrão de desempenho e têm sido

empregadas em diversos estudos de cunho comparativo (vide (Boulesteix et al.,
2008) e referências ali contidas). A taxa de erro Erro(h) da hipótese h, relativa

a um conjunto de teste T , de cardinalidade p, é definida pela Equação 3.1

(Monard e Baranauskas, 2003), que compara as classes reais dos exemplos
−→xi com aquelas preditas por h. A função δ(yi, h(−→xi )) é 1 se yi 6= h(−→xi ) e 0,

caso contrário. O complemento da taxa de erro do classificador corresponde à

29



acurácia.

Erro(h) =
1

p

p∑
i=1

δ(yi, h(−→xi )) (3.1)

Alternativamente, a análise baseada em curvas do tipo Receiver Operating
Characteristics (ROC) (Fawcett, 2006) tem sido empregada em problemas

com classes potencialmente desbalanceadas e custo distintos nos erros de

classificação, tais como comumente encontrados em dados de expressão

gênica (Statnikov et al., 2008). As curvas ROC correspondem a um método

visual para a avaliação, organização e seleção de algoritmos de AM. Elas

são estruturadas sobre um plano cartesiano onde cada modelo classificador

é representado por um ponto. No eixo das abscissas, tem-se a taxa de

verdadeiros positivos do modelo, ou seja, a proporção de exemplos da classe

positiva classificados como tal, considerando-se um conjunto de testes. No

eixo das ordenadas, tem-se a taxa de falsos positivos, que representa a

proporção de exemplos erroneamente classificados como da classe positiva.

A curva construída pela união dos pontos representa um compromisso entre

acertos e erros obtidos, de acordo com diversos limiares de classificação

pré-estabelecidos. Por meio de um exame conjunto desses resultados,

pode-se ter uma descrição do comportamento preditivo do algoritmo e,

por conseguinte, confrontar diversas abordagens de classificação. Notas e

considerações práticas acerca de curvas ROC estão disponíveis em (Fawcett,

2003).

A comparação entre algoritmos pode não ser trivial utilizando análise ROC

diretamente, devido a sua concepção gráfica bidimensional. Para auxiliar

na investigação, pode-se resumir a informação obtida pela curva em uma

grandeza escalar única dada pela Area Under an ROC Curve (AUC) (Fawcett,

2006). Ela é calculada pela Equação 3.2, relativa a uma hipótese h induzida

por um algoritmo de AM e aplicada sobre um conjunto de testes T :

Â =
S0 − n0(n0 + 1)/2

n0 · n1

(3.2)

onde n0 e n1 são os números de exemplos positivos e negativos,

respectivamente, e S0 =
∑
ri, com ri igual à posição do i-ésimo exemplo

positivo em uma lista ordenada. Â varia de 0 a 1, sendo que valores maiores

são preferíveis, pois indicam uma maior área sob a curva. Para lidar com

problemas multiclasses, utiliza-se a ponderação da Equação 3.3, proposta

por Hand e Till (2001):

M =
2

c(c− 1)
∑
i<j

Â(i, j)
(3.3)

onde c é o número de classes e Â(i, j) é a AUC calculada apenas para exemplos
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das classes i e j.

As Equações 3.2 e 3.3 foram empregadas em três trabalhos recentes

para a avaliação do comportamento de classificadores em dados oriundos de

experimentos de expressão gênica (Souza et al., 2010b; Okun e Priisalu, 2007;

Statnikov et al., 2008). Durante o desenvolvimento desta tese, realizou-se um

extenso estudo considerando 7 algoritmos de AM avaliados sobre 65 bases de

dados (Souza et al., 2010b). Ele focou no viés metodológico da comparação,

identificando e corrigindo algumas deficiências na análise estatística dos

resultados usualmente disponíveis na literatura (vide (Boulesteix et al., 2008;

Berrar et al., 2006) e referências ali contidas). Statnikov et al. (2008)

estudaram o desempenho de SVMs e árvores de decisão em bases de

microarrays. Sua comparação principiada revelou que os trabalhos anteriores

considerando esses dois algoritmos incorreram em falhas experimentais que

impactaram as conclusões obtidas. Okun e Priisalu (2007) investigaram a

dificuldade de classificação de duas bases de dados utilizando três medidas

de complexidade de dados propostas por Ho e Basu (2002). Por meio desse

estudo, os autores foram capazes indicar situações em que a utilização de kNN

ou de comitês (Dietterich, 2000) de kNN é mais apropriada.

3.4.2 Estratégia de avaliação

Para que a estimativa do erro seja confiável, a hipótese h deve ser testada

em exemplos diferentes daqueles que foram usados para a induzir. Para

definir que exemplos deverão integrar o conjunto T utilizado para calcular

os Erro(h) ou Â definidos anteriormente, vários métodos podem ser utilizados.

As principais alternativas baseiam-se na noção de amostragem, segundo a

qual os exemplos são escolhidos aleatoriamente do conjunto de dados S.

Teoricamente, o conjunto S representa uma distribuição aproximada D′ da

distribuição verdadeira D. Assumindo que D′ represente o mundo real,

pode-se simular o processo de amostragem sobre D e obter o conjunto de

testes T . Na prática, os dados podem ser particionados em vários conjuntos

de treinamento e teste para permitir uma estimativa mais confiável do

desempenho do classificador. Os métodos mais utilizados para a construção

de T são brevemente descritos a seguir (Kuncheva, 2004; Baranauskas, 2001):

1. Resubstituição Este é o método mais simples para a definição de T

e não faz uso de amostragem. Ele utiliza o próprio conjunto S como

conjunto T , ou seja, os exemplos presentes na indução do classificador

são exatamente os mesmos empregados para testá-lo. Nesta situação,

a estimativa de erro é chamada de erro aparente e pode não aproximar

fielmente o erro de generalização de h para conjuntos independentes de

teste, na medida em que o próprio algoritmo de AM já busca minimizar o
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erro durante o treinamento. Assim, é argumentado na literatura de AM

que a resubstituição tende a apresentar uma estimativa muito otimista

do erro (Mitchell, 1997).

2. Holdout Neste método, S é dividido aleatoriamente em um conjunto

de treinamento e outro de teste, de tamanhos previamente fixados

(McLachlan, 1992). Usualmente, 2/3 dos exemplos são utilizados

para a construção da hipótese e 1/3 para testá-la, embora outras

proporções possam ser utilizadas (Kohavi, 1995). A estimativa do erro

é calculada sobre o conjunto de teste. Para minimizar a variação

dos resultados devido à divisão aleatória dos dados, pode-se realizar

repetidos particionamentos e calcular a média das estimativas em cada

caso. O Holdout tende a apresentar uma estimativa pessimista do error,

devido à utilização de um conjunto de treinamento reduzido para a

indução da hipótese h (Mitchell, 1997).

3. Cross-Validation Este método consiste em dividir aleatoriamente o

conjunto S em k partições mutuamente exclusivas de exemplos, de

tamanho aproximadamente igual (Kohavi, 1995). Das k partições, k − 1

são utilizadas para o treinamento do algoritmo de AM e a restante

é utilizada para teste, aplicando-se quaisquer das Equações de 3.1

a 3.3. O processo é repetido k vezes, em cada uma intercalando

a partição utilizada no teste. O erro obtido para cada uma das k

partições é ponderado, obtendo-se assim uma estimativa de desempenho

do classificador. Duas variantes do Cross-Validation (CV) são comumente

utilizadas: Stratified Cross-Validation e o Leave-one-out (LOO). Na

primeira, ao gerar-se as partições, tem-se o cuidado de amostrar os

exemplos tal que a mesma proporção de dados em cada uma das classes

de S seja mantida nas partições. A segunda é um caso especial do CV,

em que k é igual à quantidade de exemplos de S.

4. Bootstrap Neste método, são gerados L conjuntos de treinamento com

exemplos amostrados uniformemente a partir de S, com reposição, tal

que cada conjunto tenha a mesma cardinalidade n do conjunto original

(Efron, 1983). Por esse esquema, a probabilidade de um exemplo não

ser selecionado é dada por (1 − 1/n)n ≈ e−1 ≈ 0.368. Os exemplos

não amostrados integram os conjuntos de teste. O restante compõe os

conjuntos de treinamento, cuja cardinalidade esperada é 0.632n. Os l

conjuntos de treinamento e teste são então utilizados para induzir as

hipóteses e calcular suas taxas de erro ou AUC, respectivamente. A

média das l taxas obtidas é utilizada para estimar o desempenho do

classificador.

5. .632 e .632+. Como o boostrap utiliza em média apenas 63% dos dados
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em cada conjunto de treinamento, sua estimativa de desempenho é

pessimista. Para tentar corrigir o problema, foi criado o estimador .632

(Efron e Tibshirani, 1993), que faz uma combinação linear do erro de

resubstituição e o erro de boostrap, com pesos respectivos de 0.368 e

0.632. Com isso, estimativas otimista e pessimista são ponderadas para

a construção de um estimador mais adequado. Como um melhoramento

do .632, foi criado o .632+ (Efron e Tibshirani, 1997), que não fixa a priori

o peso dos erros de resubstituição e bootstrap, permitindo que eles sejam

definidos dinamicamente. Assim, o .632+ tende a ser mais adequado a

casos de overfitting severo. Usualmente, esta estratégia de avaliação é

empregada em conjunto com a medida Erro(h). A utilização de AUC no

contexto ainda é insipiente (Sahiner et al., 2008; Yousef et al., 2005) e

mais estudos são requeridos.

Avaliação de classificadores em dados de expressão gênica

A comunidade científica ainda não estabeleceu um consenso acerca de

qual o melhor método de estimação de erro quando a classificação ocorre

em dados de expressão gênica. Braga-Neto e Dougherty (2004) desencorajam

o uso de abordagens baseadas em CV, como 10-CV, o 10-CV repetido

e o LOO, alegando a grande variância dessas técnicas em situação de

poucos exemplos. Como alternativa, eles sugerem as estimativas .632 e

.632+. Corroborando essas observações, Fu et al. (2005) criticam o CV

e indicam as técnicas baseadas em bootstrap como melhores opções, mas

ainda não suficientes, para corrigir o bias da estimação. Eles propõem um

procedimento baseado simultaneamente em CV e boostrap para aliviar o

problema. Entretanto, o custo computacional pode tornar proibitivo o método.

Molinaro et al. (2005) redimem parcialmente o CV, mostrando situações

em que ele apresenta resultados satisfatórios, e aponta que procedimentos

experimentais inadequadas podem ter influenciado conclusões anteriores

sobre o CV. Jiang e Simon (2007) fazem uma comparação extensa envolvendo

nove métodos de estimação de erro e três classificadores aplicados a dados de

microarray. Como esperado, os autores reportaram resultados muito bons em

termo de bias e variância, ao custo de uma computação intensiva. Os outros

métodos empregados comparados no estudo exibiram, na maioria dos casos,

desempenho adequado, dependendo das características dos dados. Durante

o desenvolvimento desta trabalho, dois conjuntos distintos de experimentos

foram conduzidos. O primeiro refere-se à meta-aprendizagem em si está

reportado no Capítulo 5 e utiliza o .632+ como estratégia de avaliação. O

segundo consiste de um abrangente estudo comparativo entre os algoritmos

de AM mais empregados para classificar dados de microarrays (Souza et al.,
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2010b) e utilizou o CV com múltiplas repetições.

Independente da abordagem adotada, é importante perceber que a

estimativa obtida pode não ser acurada em relação ao verdadeiro erro

esperado, devido à pequena quantidade de exemplos disponíveis. Isaksson

et al. (2008) realizaram um estudo simulando essa situação e concluíram que,

para um conjunto de dados único, não é possível determinar quão confiável

é a estimativa do erro obtida através de CV e de bootstrap. Os experimentos

realizados ainda mostram que quanto menor o número de exemplos da base

de dados, mais variável é a estimativa do erro. Esse resultado documenta

uma situação potencialmente incômoda no domínio de expressão gênica que,

entretanto, não foi confirmada em outros estudos envolvendo simulação e

dados reais (Jiang e Simon, 2007; Molinaro et al., 2005).

3.5 Comparação de Classificadores

Segundo Wolpert (1996), não existe um único algoritmo que, em situações

gerais, supere todos os demais sempre. Assim, estudos comparativos podem

ser importantes para entender as qualidades e deficiências das abordagens

e, desse modo, determinar qual a mais apropriada em uma dada situação.

Na Seção 3.4, algumas formas de estimar o erro de uma hipótese induzida

foram apresentadas. Comparar diretamente as estimativas de erros dos

classificadores pode não ser suficiente para precisar qual o melhor, pois há

de considerar-se os vários fatores de variabilidade dos dados e dos algoritmos,

tais como a escolha dos conjuntos de treinamento e teste e a aleatoriedade

interna de algumas abordagens de AM, entre outros (Dietterich, 1998).

Uma forma de minimizar o efeito desses fatores é utilizar métodos

estatísticos para aferir se a diferença de desempenho entre os classificadores

é ou não significativa. Em seu estudo, Dietterich (1998) analisou vários testes

para a capazes de comparar algoritmos de AM supervisionada. Embora todas

as abordagens apresentem algum tipo de problema em relação aos fatores de

variabilidade, o autor foi capaz de recomendar duas delas: o teste NcNemar e

o teste t pareado de 5x2CV.

3.5.1 Teste estatísticos

A fim de ilustrar o funcionamento de testes estatísticos para a comparação

de dois classificadores, ambas as abordagens serão brevemente comentadas a

seguir.
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Teste McNemar

Este teste é comumente utilizado para comparar o desempenho de dois

classificadores, A e B, induzidos a partir de um conjunto de treinamento R

e aplicados a um conjunto de teste T . Ele visa à identificação de diferenças

entre o número de exemplos de teste classificados erroneamente por B mas

não por A (denotado por N01) e o número de exemplos de teste classificados

erroneamente por A mas não por B (denotado por N10). Se for considerando a

hipótese nula de que os classificadores têm desempenhos iguais, então N01 =

N01, o que faz com que ambos os números tenham valor esperado de (N01+N10)
2

.

Para verificar a discrepância entre os valores observado e esperado, utiliza-se

a estatística da Equação 3.4, que segue aproximadamente uma distribuição

χ2 com um grau de liberdade (Dietterich, 1998).

(N01 −N10)
2

N01 +N10

(3.4)

Para efetuar o teste, basta calcular o resultado da Equação 3.4 e comparar

com o valor tabelado de χ2 para um dado nível de significância estatística. Se o

valor calculado for maior que o valor tabelado, então rejeita-se a hipótese nula

e conclui-se que há diferença de desempenho entre A e B, com determinado

grau de certeza.

Teste t pareado de 5x2CV

Este teste consiste em repetir por 5 vezes o método Cross-Validation
apresentado na Seção 3.4, com k = 2. Em cada repetição, os dados

são particionados nos conjuntos S1 e S2, de cardinalidades iguais. Dois

classificadores, A e B, são treinados e testados em ambos os conjuntos, dando

origem às seguintes taxas de erro: p(1)
A , p(1)

B , p(2)
A e p(2)

B . Em seguida, as diferenças

p(1) = p
(1)
A − p

(1)
B e p(2) = p

(2)
A − p

(2)
B são calculadas. Com elas, pode-se obter as

estimativas de média (p̄) e variância (s2) das diferenças, segundo as equações

abaixo:

p̄ =
p(1) + p(2)

2
; s2 = (p(1) − p̄)2 + (p(2) − p̄)2 (3.5)

A estatística utilizada neste teste é chamada de t̃ pareada de 5x2CV e é

definida pela Equação 3.6, sendo p
(1)
1 o valor de p(1) para a primeira repetição

e s2
i o valor de s2 para a i-ésima repetição. Considerando a hipótese nula de

que os classificadores têm desempenho igual, ela tem aproximadamente uma

distribuição t de Student com 5 graus de liberdade (Dietterich, 1998).

t̃ =
P

(1)
1√

1
5

∑5
i=1 s

2
i

(3.6)
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Para determinar se há diferença entre A e B, calcula-se t̃ e compara-se o

resultado com o valor tabelado da distribuição t, dado um nível de significância

estatística. Se o valor calculado for maior que o valor tabelado, então rejeita-se

a hipótese nula e conclui-se que o desempenho dos classificadores é diferente.

3.5.2 Comparação de classificadores em dados de expressão

gênica

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, houve uma preocupação

em como comparar adequadamente algoritmos de AM para a classificação

de dados de expressão gênica, a fim de detectar a existência de diferenças

de desempenho. Assim, buscou-se verificar na literatura especializada

as práticas estabelecidas, com atenção particular à aplicação de testes

estatísticos nas avaliações. Infelizmente, na maioria dos trabalhos

encontrados, os resultados obtidos são reportados sem considerações sobre

sua significância, mesmo em estudos de cunho comparativo. De fato,

Boulesteix et al. (2008) recentemente revisaram alguns trabalhos tidos pelos

autores como abrangentes, com foco na metodologia e não comprometidos

com um algoritmo específico. Todos os cinco artigos revisados não incluíam

considerações estatísticas acerca de seus resultados.

Atentos à difusão de publicações com tal ausência, Berrar et al.
(2006) discutiram as dificuldade conceituais envolvendo a comparação de

classificadores no contexto de dados genômicos com reduzido número de

exemplos. Assuntos como taxas de erro observadas versus reais, taxas de

erros versus a significância das diferenças e correção para múltiplos testes

foram abordados. Os autores enfatizaram que a correta apreciação estatística

dos resultados é importante para agregar um maior valor às conclusões

obtidas. Coerentes com os pontos apresentados por Berrar et al. (2006),

dois estudos comparativos recentes foram realizados (Souza et al., 2010b;

Statnikov et al., 2008). O primeiro exibe os resultados de uma abrangente

investigação envolvendo 7 classificadores avaliados sobre 65 bases de dados

de expressão gênica utilizando o método averaged over sorted runs (Bouckaert,

2004) combinado com o teste de Holm (Berrar et al., 2006) para validar

estatisticamente suas conclusões. O segundo comparou o desempenho de

SVMs e RFs em 22 bases de microarrays utilizando um teste não paramétrico

de permutação (Menke e Martinez, 2004).

3.6 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentou-se uma visão geral de alguns tópicos de

AM supervisionada. Depois de uma breve exposição acerca de conceitos
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básicos de classificação, alguns paradigmas foram discutidos, com exemplos

de algoritmos relevantes em cada caso. Para determinar o desempenho

das hipóteses induzidas pelas diversas abordagens, foram comentados

métodos capazes de estimar a capacidade de generalização das mesmas.

Uma vez calculadas as estimativas de desempenho, pode-se comparar os

classificadores de forma estatisticamente significante, aplicando-se, por

exemplo, os testes sucintamente discutidos ao final do capítulo.
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CAPÍTULO

4
Meta-aprendizagem

4.1 Considerações iniciais

A meta-aprendizagem estuda como os algoritmos de AM podem aumentar

sua eficiência por meio da experiência (Vilalta e Drissi, 2002). O objetivo é

entender como o próprio processo de aprendizagem pode se tornar flexível de

acordo com a natureza da tarefa considerada. Todos os algoritmos de AM

funcionam adaptando seus parâmetros a um ambiente específico (Mitchell,

1997). A meta-aprendizagem difere da aprendizagem convencional, de base,

no escopo de seu nível de adaptação. Enquanto a AM tradicional trabalha

sobre um conjunto de dados por vez, a aprendizagem no meta-nível é baseada

no acúmulo de experiência do desempenho de múltiplas aplicações de um

algoritmo de AM. De maneira geral, pode-se dizer que a meta-aprendizagem

tem interesse em focar na relação entre estratégias de aprendizagem e

problemas (Vilalta et al., 2005).

Dentre as aplicações mais comuns de meta-aprendizagem, tem-se o

problema de gerar regras capazes de relacionar o desempenho de algoritmos

de AM com as propriedades das bases de dados (Brazdil et al., 2009). Em

termos práticos, isso poderia ajudar na criação de sistemas que fornecessem

ao usuário sugestões sobre que algoritmos utilizar em determinadas

situações. Tais sistemas, segundo Kalousis (2002), podem ser estudados

segundo 4 critérios:

• Caracterização de bases de dados;

• Medidas de avaliação;
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• Formas de sugestão;

• Métodos de construção de sugestão.

Esses critérios serão apresentados no decorrer do capítulo.

O capítulo é organizado como segue. Na Seção 4.2, o problema

de recomendação de algoritmos é formalizado e sua relação com

meta-aprendizagem é estabelecida. Nela também se apresenta o vocabulário

que será utilizado no decorrer do trabalho. Na Seção 4.3, as abordagens

para a caracterização das bases de dados são discutidas. Na Seção 4.4, as

medidas de desempenho dos classificadores, nas quais a sugestão pode ser

baseada, são comentadas. Na Seção 4.5, as formas como a sugestão deve se

apresentar ao usuário é abordada. Na Seção 4.6, é tratado o tema de métodos

de construção, que aborda como realizar o mapeamento entre as propriedades

das base de dados e o desempenho dos classificadores. Por fim, na Seção 4.7,

há as conclusões do capítulo.

4.2 Recomendação de algoritmos

Com o avanço das pesquisas em AM, vários métodos e algoritmos têm

se tornado disponíveis. Para que ferramentas baseadas nesses abordagens

resultem em soluções apropriadas às necessidades do usuário, elas devem ser

cuidadosamente escolhidas de acordo com a natureza da tarefa considerada.

Isso ocorre porque cada algoritmo possui a chamada superioridade seletiva

(Brodley, 1995), segundo a qual ele pode desempenhar melhor que seus pares

em uma determinada classe de tarefas. Assim, existe uma necessidade de se

relacionar o bias indutivo de cada algoritmo de AM à morfologia dos dados

em questão. Esse cenário foi modelado formalmente por Rice (1976), que

apresentou a seguinte definição para o problema de seleção de algoritmos:

Para uma determinada instância de problema x ∈ P , com

características f(x) ∈ F , encontre o mapeamento S(f(x)) no espaço

de algoritmos A, tal que o algoritmo selecionado α ∈ A maximize o

mapeamento de desempenho y(α(x)) ∈ Y .

Considerando-se os espaços P de problemas, A de algoritmos e Y de

desempenhos, a solução trivial para lidar com a situação emprega a interação

de aconselhamento especializado com experimentação computacional

custosa, resultando insatisfatória em diversos aspectos (Soares, 2004). Além

disso, ela não é capaz de determinar automaticamente o S, impedindo

um aproveitamento sistemático de conhecimento acumulado no passado

para a resolução de problemas semelhantes no futuro. Pela utilização
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de meta-aprendizagem, é possível aprender tal mapeamento, propiciando a

construção de sistemas de recomendação eficientes e efetivos.

Meta-dados

Meta-atributos
Desempenho

dos
algoritmos (Y)

Modelo de recomendação 
de algoritmos

Meta-aprendizagem

Algoritmo 1

Algoritmo 2

Caracterização de dados (F)

Repositório
de

problemas (P)

Avaliação (A)

Figura 4.1: Processo de recomendação de algoritmos utilizando meta-aprendizagem.
Adaptado de (Brazdil et al., 2009)

O arcabouço genérico do processo de recomendação por

meta-aprendizagem é ilustrado na Figura 4.1. O processo inicia-se com a

aquisição de um conjunto apropriado de problemas que sejam representativos

daqueles para os quais a recomendação posterior será realizada. Ele

representa o espaço P na definição de Rice. Em seguida, duas etapas são

aplicadas a cada elemento de P : a avaliação dos algoritmos em A e a extração

de características segundo as medidas em F . Idealmente, a caracterização

dos problemas deve ser preditiva quanto ao comportamento dos algoritmos.

Associando-se essas duas informações para cada problema, obtém-se um

meta-exemplo, formado por meta-atributos de entrada e meta-atributos

alvo (Y ), respectivamente. Ao conjunto dos meta-exemplos disponíveis,

dá-se o nome de meta-dados. Para induzir então o mapeamento S entre

meta-atributos de entrada e meta-atributos alvo, aplica-se um algoritmo

de AM, referido como meta-aprendiz. Por meio dele, pode-se utilizar o

meta-conhecimento obtido do processo de aprendizagem e realizar, por fim, a

recomendação de algoritmos no contexto de meta-aprendizagem.

Nas próximas seções deste capítulo, as particularidades necessárias

para a utilização adequada da abordagem ilustrada na Figura 4.1 serão

apresentadas.
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4.3 Caracterização de bases de dados

Caracterizar bases de dados consiste em identificar e extrair propriedades

que, possivelmente, afetem o desempenho dos algoritmos de classificação.

O objetivo da caracterização é fornecer informações morfológicas dos dados

para a aplicação de técnicas de meta-aprendizagem. Isto é possível devido ao

conhecimento a priori do comportamento dos algoritmos, sob um determinado

aspecto. Por exemplo, alguns algoritmos não operam satisfatoriamente na

presença de atributos irrelevantes (Aha, 1989), como o kNN (Duda et al., 2000),

enquanto outros, como Redes Neurais (Haykin, 1998) e SVMs (Vapnik, 1995),

possuem mecanismos internos de seleção/ponderação de atributos, fazendo

com que sejam mais robustos (Haykin, 1998). Outro exemplo é o algoritmo

Naive Bayes (Duda et al., 2000), que pressupõe a independência dos atributos

e, por isso, não lida bem com atributos redundantes (Langley e Sage, 1994).

Com observações como essas, compreende-se a importância de considerar

medidas que explorem as particularidades dos dados a fim de entender o

desempenho dos algoritmos de classificação.

De acordo com Soares et al. (2004), as medidas que caracterizam as

bases de dados devem conter informação relevante para determinar o

desempenho relativo entre os algoritmos de classificação e apresentar baixo

custo computacional. Atualmente, a pesquisa em caracterização concentra-se

em três áreas (Vilalta et al., 2005):

• Caracterização direta;

• Caracterização baseada em landmarking;

• Caracterização via modelos.

A seguir, uma breve explanação acerca dessas abordagens é fornecida.

4.3.1 Caracterização direta

Um dos primeiros esforços sistemáticos e em larga escala para tentar

relacionar as medidas que caracterizam as bases de dados e o desempenho dos

algoritmos foi empreendido no projeto STATLOG (Michie et al., 1994). Entre

outros objetivos, o projeto pesquisou porque certos algoritmos classificavam

bem em alguns domínios e apenas regular em outros. Seus experimentos

foram realizados utilizando 23 algoritmos e 21 bases de dados. As medidas,

ou meta-atributos, utilizadas para caracterizar as bases de dados, foram

divididas em três categorias: simples, estatísticas e baseadas na teoria da

informação. Os meta-atributos simples incluem medidas gerais das bases

de dados, como o número de atributos e o número de exemplos, entre
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outras. Os estatísticos aplicam conceitos como os coeficientes médios de

assimetria e curtose, etc aos atributos numéricos. As medidas baseadas na

teoria da informação são utilizadas para caracterizar os atributos nominais

e sua relação com o atributo classe. A Tabela 4.1 informa todas as medidas

consideradas no STATLOG1. Extensões posteriores ao projeto foram propostas

por Lindner e Studer (1999) e por Sohn (1999).

Tabela 4.1: Medidas utilizadas no STATLOG, separadas por categoria.

Tipo Descrição

Simples

Número de exemplos
Número de atributos
Número de classes
Número de atributos binários

Estatísticas

Razão média entre desvio padrão dos atributos
Correlação média absoluta entre atributos, por classe
Primeira correlação canônica
Proporção de variância explicada pelo 1o discriminante canônico
Assimetria média absoluta dos atributos
Curtose média dos atributos

Informação
Entropia normalizada das classes
Entropia média dos atributos
Informação mútua média entre classe e atributos
Razão sinal/ruído

Mais recentemente, o projeto METAL (www.metal-kdd.org) visou o

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem o usuário a selecionar uma

combinação adequada de técnicas de pré-processamento, classificação e

regressão. O projeto fomentou o desenvolvimento de várias abordagens

relacionadas à pesquisa em meta-aprendizagem, especialmente em relação

a:

• Formas apropriadas de meta-aprendizagem;

• Definição de meta-atributos para caracterizar as bases de dados e o

desempenho dos algoritmos;

• Estudos empíricos e teóricos em meta-aprendizagem.

Uma das abordagens para a caracterização das bases de dados consistiu

em estender as medidas utilizadas no STATLOG. As medidas extras utilizadas

podem ser vistas na Tabela 4.2.

Outras contribuições importantes para a caracterização podem ser

encontradas em (Soares, 2004) (Kalousis, 2002) e referências ali contidas.

1Todas as medidas STATLOG foram calculadas segundo as definições apresentadas no
apêndice de (Kalousis, 2002)
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Tabela 4.2: Medidas extras utilizadas no METAL, separadas por categoria.

Tipo Descrição

Simples
Número de atributos nominais
Número de atributos numéricos

Estatísticas

Número de atributos com outliers
Estatística M de Box
Graus de liberdade da Estatística M
Valor de Lambda de Wilk
Estatística V de Barlett

Informação Entropia conjunta de classe e atributos

4.3.2 Landmarking

Pfahringer et al. (2000) introduziram uma técnica de caracterização de

bases de dados baseada no desempenho de algoritmos de classificação.

Segundo os autores, cada algoritmo opera satisfatoriamente em uma

determinada área de competência, ou seja, junto a um certo tipo de dados.

Assim, por meio da aplicação de algoritmos simples, chamados landmarkers,

seria possível obter informação importante sobre a natureza do domínio em

que eles são aplicados. Portanto, uma base de dados poderia ser descrita pela

coleção de áreas de competência às quais ela pertence. Landmarking consiste

da aplicação de landmarkers a bases de dados a fim de localizá-las em um

espaço onde áreas de competências estão inseridas, o espaço de competências.

O landmarking é utilizado para determinar a proximidade de uma base

de dados em relação a outras, através da similaridade de desempenho dos

landmarkers. Com isso, forma-se uma vizinhança de áreas de competência,

onde bases de dados podem ser representadas. Espera-se que bases de

dados de natureza semelhante pertençam às mesmas áreas de competência

e, por conseguinte, sejam adequadas à aplicação dos mesmos algoritmos de

classificação. Aos algoritmos de meta-aprendizagem cabe explorar quão bem

as informações dos landmarkers podem ser utilizadas para localizar as bases

de dados no espaço de competências.

Um exemplo de utilização de landmarking como técnica de caracterização

de dados em meta-aprendizagem é fornecido por Bensusan e Giraud-Carrier

(2000a). No estudo, os autores selecionaram sete algoritmos simples com

diferentes mecanismos de funcionamento para atuar como landmarkers e

dez algoritmos complexos para servir de sugestão à classificação final dos

dados. Os landmarkers foram utilizados como meta-atributos por um

esquema de meta-aprendizagem para aprender e sugerir o algoritmo complexo

mais apropriado para aplicação em uma base de dados. Os experimentos

do trabalho compararam o landmarking e diferentes medidas envolvendo

a caracterização direta, apresentada na subseção anterior, e indicaram o

potencial da nova abordagem.
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4.3.3 Caracterização via modelos

Uma forma alternativa de representar bases de dados utilizando algoritmos

de classificação é fornecida pela caracterização via modelos (Bensusan et al.,
2000) (Peng et al., 2002) (Bensusan, 1998). Diferente da abordagem anterior,

landmarking, a caracterização via modelos não considera diretamente medidas

de desempenho do classificador induzido e sim a estrutura do próprio

classificador, conhecida como a hipótese induzida ou modelo. Segundo Vilalta

et al. (2005), há diversas vantagens neste tipo de caracterização, dentre as

quais destacam-se: a base de dados é resumida em uma estrutura que

contém informações sobre a complexidade e desempenho do modelo e; a

representação dos dados nessa forma pode servir de base para explicar o

desempenho do algoritmo de aprendizagem.

A utilização de modelos para a caracterização de bases de dados realiza

uma mudança no espaço de busca do algoritmo de meta-aprendizagem,

passando do espaço de exemplos para o espaço de hipóteses do algoritmo

de caracterização (Bensusan et al., 2000). Como esse, idealmente, é

capaz de realizar uma busca eficiente em seu rico espaço de hipóteses,

espera-se que a utilização da hipótese induzida comprima a base de dados

original de forma a oferecer meta-atributos mais informativos ao algoritmo de

meta-aprendizagem.

Dentre os algoritmos de classificação, as árvores de decisão são as

mais utilizadas para realizar a caracterização de bases de dados. Segundo

Bensusan et al. (2000), há evidências empíricas que apontaram para

importantes conexões entre as propriedades das bases de dados e as

estruturas de árvores de decisão não podadas. Além disso, elas têm sido muito

estudadas e apresentam comportamento determinístico (Peng et al., 2002),

facilitando sua aplicação e entendimento. Como meta-atributos, diversas

medidas de uma árvore de decisão podem ser utilizadas, como, por exemplo

(Vilalta et al., 2005): o número de nós por atributo, a profundidade máxima

da árvore, a sua forma, o grau de balanceamento, etc. Extensões das medidas

de árvores são fornecidas por Peng et al. (2002).

4.3.4 Nova proposta para caracterização

De acordo com Vilalta (2006), as três abordagens de caracterização

comentadas anteriormente têm a limitação de não apresentar uma

justificativa convincente que indique a relevância dos meta-atributos gerados

em explicar as diferenças de desempenho entre os classificadores. O autor

então estudou como descrever melhor os dados tal que fosse possível realizar

uma conexão direta entre a distribuição dos exemplos nas bases e as
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estratégias de aprendizagem. Para proceder essa análise, ele identificou

subgrupos de exemplos dentro das classes disponíveis e conseguiu, até certo

ponto, explicar o comportamento do algoritmo Naive Bayes. Motivado por

esse trabalho, estudou-se nesta pesquisa alternativas às medidas tradicionais

de caracterização de problemas. O esforço concentrou-se na utilização de

técnicas de validação de agrupamentos de dados (Halkidi et al., 2001). A

hipótese que se propõe investigar na aqui é que os diferentes índices utilizados

para tal fim poderiam explorar aspectos variados da distribuição dos dados

que pudessem ser utilizados como base para a construção de meta-atributos

adequados. Uma revisão abrangente sobre validação de agrupamento pode

ser encontrada em (Halkidi et al., 2001).

De maneira geral, índices de validação são métodos desenvolvidos para

avaliar qualitativamente uma partição de dados (Halkidi et al., 2001). Cada

um deles opera segundo algum critério para julgar o mérito da estrutura

disponível. Há duas categorias mais estudadas de índices de validação

(Handl et al., 2005a; Halkidi et al., 2001): externa e interna. No primeiro

caso, o objetivo é medir o quanto uma partição confirma uma hipótese

pré-estabelecida. Ela é adequada quando a intenção é confrontar os

resultados de um algoritmo de agrupamento com a real partição dos dados

conhecida. No segundo caso, apenas informações intrínsecas dos dados são

utilizadas para a estimação da qualidade. No contexto de expressão gênica,

alguns trabalhos enfatizam a necessidade da aplicação de índices de validação

para contextualizar os resultados obtidos (Handl et al., 2005a; Bolshakova e

Azuaje, 2003).

Neste trabalho, não se faz uso de técnica alguma de agrupamento para

gerar as partições. Assume-se que estas sejam conhecidas e disponíveis

por meio das classes ou categorias dos exemplos. Aqui, aplica-se índices

de validação internos para extrair informações inerentes à distribuição dos

dados. Para isso, foram selecionados dez índices, cada um explorando

uma faceta do problema, ou, mais propriamente, a mesma faceta de

diferentes formas. Todos eles possuem as seguintes propriedades: foram

utilizados previamente na análise de dados de expressão gênica, são de

cômputo relativamente eficiente, geram valores em intervalos comparáveis

para diferentes bases de dados e têm implementação publicamente disponível.

A seguir, os índices empregados para realizar a caracterização dos dados são

enumerados. Todos eles foram calculados empregando-se como distância

entre pontos a Generalized Distance Measure (GDM) (Jajuga et al., 2003), que,

em um estudo comparativo no contexto de análise de agrupamentos (Wolters

et al., 2009), mostrou-se superior à distância euclidiana comumente utilizada.

1. VDU: O índice proposto por Dunn (Dunn, 1973) baseia-se em
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considerações geométricas a fim de identificar um conjunto de grupos

compactos e bem separados. Para tanto, ele é definido utilizando-se a

razão entre distâncias inter e intra grupos, como expresso na Equação

4.1, para uma partição U ←→ X = X1 ∪ ...Xc:

VDU(U) = min
1≤i≤c

 min
1≤j≤c,i 6=j

 δ(Xi, Xj)

max
1≤k≤c

∆(Xk)


 (4.1)

onde c é o número de grupos, δ(Xi, Xj) define a distância entre os

grupos Xi e Xj e ∆(Xk) representa a distância interna do grupo Xk.

Originalmente, as distâncias utilizadas no índice não eram robustas

a ruídos ou a determinadas conformações dos grupos. Para lidar

com as dificuldades decorrentes, novas medidas foram introduzidas.

Bezdek e Pal (1998a) definiram seis e três medidas inter e intra grupos,

respectivamente. Eles concluíram que aquelas que envolvem todos os

objetos do grupo para o cálculo do índice são mais robustas e devem ser

preferidas. Assim, pela análise dos resultados obtidos naquele trabalho,

utilizou-se aqui, dentre as sugeridas, as medidas δ3 e ∆1. Elas são

definidas pelas Equações 4.2 e 4.3:

δ3(S, T ) =
1

|S||T |
∑
−→x ∈T−→y ∈S

d(−→x ,−→y ) (4.2)

∆1(S) = max
x,y∈S
{d(−→x ,−→y )} (4.3)

onde S e T são grupos, −→x e −→y são pontos pertencentes a esses grupos,

d(·, ·) é a distância entre 2 pontos e | · | indica a quantidade de pontos

no grupo. Este índice assume valores no intervalo [0,+∞] e deve ser

maximizado.

2. VDB: Baseados nos mesmos princípios do trabalho de Dunn, Davies e

Bouldin (1979) desenvolveram um índice que busca identificar conjuntos

de grupos compactos e bem separados. Eles também utilizaram uma

razão entre distâncias em sua definição, conforme pode ser visto na

Equação 4.4. É importante ressaltar que a Equação 4.4 é mais flexível

que aquela inicialmente proposta, pois nela é possível utilizar outras

medidas de distância, assim como foi feito por Bezdek e Pal (1998a) no

índice Dunn. Um estudo comparativo de diversas medidas aplicadas a

esse índice pode ser encontrado em (Bolshakova e Azuaje, 2003).

VDB(U) =
1

c

c∑
i=1

max
i 6=j

{
∆(Xi) + ∆(Xj)

δ(Xi, Xj)

}
(4.4)

47



onde c é o número de grupos, ∆(Xi) representa a distância interna

do grupo Xi e δ(Xi, Xj) define a distância entre os grupos Xi e Xj.

Novamente, δ3 e ∆1, como definidos nas Equações 4.2 e 4.3, foram

considerados para δ e ∆, respectivamente. Esse índice assume valores

em [0,+∞] e deve ser minimizado.

3. INT: De acordo com os experimentos realizados por Bezdek e Pal (1998b),

medidas de separação de grupos são mais importantes no contexto de

validação de agrupamentos do que medidas de dispersão de grupos. Com

base nessa observação, definiu-se um índice simples que utiliza somente

a distância inter grupos para determinar quão boa é a partição U dos

dados. Ele é definido pela Equação 4.5:

INT(U) =
1

c(c− 1)/2

∑
i,j=1,...,c

i<j

δ(Xi, Xj) (4.5)

onde c é o número de grupos e δ(Xi, Xj) define a distância entre os grupos

Xi e Xj. Novamente, δ3, como definido na Equação 4.2, foi considerada.

Esse índice assume valores em [0,+∞] e deve ser maximizado.

4. CON: Baseia-se em um conceito bastante diverso daquele utilizado nos

índices anteriores. Nele, as distâncias inter e intra grupos não são

explicitamente utilizadas e sim a informação dos grupos de pontos

vizinhos na partição U ←→ X = X1 ∪ ...Xc, de c grupos. Ele é definido

no material suplementar de Handl et al. (2005b) e estima, por meio do

grau com que pontos vizinhos pertencem ao mesmo grupo, quanto um

grupo está conectado a outro. O índice é calculado pela Equação 4.6:

Con(U) =
N∑

i=1

l∑
j=1

xi,nni(j)
(4.6)

onde N é o número total de elementos em X, l é o número de vizinhos

considerados2 e

xi,nni(j)
=

{
1
j
, se @Xk : i ∈ Xk ∧ nni(j) ∈ Xk

0, caso contrário
(4.7)

onde nni(j) é o j-ésimo vizinho mais próximo do ponto −→xi . A conectividade

assume valores [0,+∞] e deve ser minimizada.

5. N-1: Essa medida é utilizada para verificar se pontos de dois grupos

Xi e Xj vêm da mesma distribuição de dados, segundo o teste proposto

por Friedman e Rafsky (1979). Ele opera construindo o grafo da Árvore

2Aqui, fez-se l igual à raiz quadrada da cardinalidade do conjunto Xi com menos pontos,
adaptando assim a heurística disponível em (Duda et al., 2000).
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Geradora Mínima de todos os pontos xi ∈ Xi∪Xj e calculando a proporção

de arestas que conectam pontos de grupos distintos, conhecidos como

pontos de borda. Segue a hipótese que, em agrupamentos aleatórios

ou com grupos fortemente sobrepostos, há muitos pontos de borda. A

N-1 foi aplicada no contexto de validação de agrupamentos em (Barzily

et al., 2009). Ela também foi relacionada à complexidade de problemas

de classificação em geral (Ho e Basu, 2002) e no contexto de dados de

expressão gênica (Costa et al., 2009). Pode ser utilizada também para

dados com múltiplos grupos. Esse índice assume valores em [0, 1] e deve

ser minimizado.

6. SIL: A estatística silhueta s(i) Rousseeuw (1987) referente a um ponto xi

é um indicador do grau com que o ponto pertence ao grupo qualquer Xj,

j = 1, ..., c. Ela é definida pela Equação 4.8:

s(i) =
b(i)− a(i)

max{a(i), b(i)}
(4.8)

onde a(i) é a distância média entre xi e todos os pontos de Xj e b(i) é a

mínima distância média entre xi e todos os pontos em Xk, k = (1, ..., c), k 6=
j. s(i) ∈ [−1, 1], onde valores maiores são indicativos de que o ponto xi

está bem agrupado. Para calcular a silhueta Sj do grupo Xj, utiliza-se a

Equação 4.9:

Sj =
1

|Xj|
∑

xi∈Xj

s(i) (4.9)

O valor da silhueta global para toda a partição U , definida anteriormente,

é expresso por SIL(U), indicado na Equação 4.10. Ele representa o índice

de validação a ser maximizado e assume valores em [−1,+1].

SIL(U) =
1

c

c∑
j=1

Sj (4.10)

7. G-K: Utiliza estatística de Goodman and Kruskal para avaliar a qualidade

de um agrupamento de dados (Baker e Hubert, 1975). Ele é definido

sobre o conceito de pares concordantes e discordantes de pontos. Dados

um par P1 de pontos pertencentes a um mesmo grupo e um par P2 de

pontos pertencentes a grupos distintos, P1 e P2 são ditos concordantes

caso a distância entre os pontos de P1 seja menor que a distância entre

os pontos de P2. Se a distância entre os pontos de P2 for maior que a

distância entre os pontos de P1, então P1 e P2 são discordantes. O índice

G-K é calculado para uma partição U pela Equação 4.11, onde S+ é o

número de pares concordantes e S− é o número de pares discordantes,

ambos os valores considerando todas as combinações possíveis de pares

de pontos nos pares. Esse índice assume valores no intervalo [−1, 1] e
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deve ser maximizado.

G-K(U) =
S+ − S−
S+ + S−

(4.11)

8. P-B. Esse índice, conhecido como Point-Biserial (Milligan e Cooper, 1985),

equivale à correlação de Pearson entre 2 variáveis, uma contínua e

outra binária. No contexto de validação de agrupamentos, a primeira

corresponde à matriz de distâncias entre todos os pares de elementos
−→xi ,
−→xj ∈ X, i 6= j e a segunda à matriz de igual dimensão que indica se −→xi e

−→xj pertencem ao mesmo grupo Xk. Para uma partição U , ela é calculada

segundo a Equação 4.12:

P-B(U) =
(db − dw)

√
wd · bd/t2

sd

(4.12)

onde dw é a média das distâncias entre elementos de um mesmo grupo, db

é a média das distâncias entre elementos de grupos distintos, t = N(N −
1)/2 é o número total de pares de elementos (N é numero de elementos), sd

é o desvio padrão dos elementos da matriz de distâncias, wd =
∑c

l=1Nl(Nl−
1)/2 é o número de pares de elementos do mesmo grupo (Nl é o número de

elementos do grupo Xl, = 1, . . . , c) e bd =
∑c

l=1Nl(N − Nl)/2 é o número de

pares de elementos de grupos distintos. Valores desse índice situam-se

no intervalo [−1, 1]. Valores positivos próximos a 1 indicam uma boa

correspondência entre os dados e a partição U .

9. H-L: Esse índice, desenvolvido por Hubert e Levin (1976), é baseado na

noção de distâncias intra grupo, assim como em seus valores mínimos e

máximos possíveis. Ele é calculado utilizando-se a Equação 4.13:

H-L(U) =
S − Smin

Smax − Smin

(4.13)

onde S é o somatório das wd =
∑c

l=1Nl(Nl−1)/2 distâncias entre elementos

de mesmo grupo, Smin é o somatório das wd menores distâncias entre

quaisquer pares de elementos e Smin é o somatório das wd maiores

distâncias entre quaisquer pares de elementos. Por sua definição,

percebe-se que o índice HL(U) avalia a situação em que pares com

pequena distância entre seus elementos estejam no mesmo grupo. O

denominador serve apenas como fator de normalização. Este índice

assume valores em [0, 1] e deve ser minimizado.

10. C-H: Esse índice foi proposto por Calinski e Harabasz (1974). Ele é

baseado na noção de coesão interna dos grupos e isolamento externo
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dos mesmos. Ele é definido pela Equação 4.14, para uma partição U :

C-H(U) =
traço(B)

traço(W)
× N − c

c− 1
(4.14)

onde c é o número de grupos, N é o número de elementos nos grupos X e

W e B são as matrizes de dispersão intra e inter grupos, respectivamente.

Elas são definidas pelas Equações 4.15, 4.16 e 4.17.

W =
c∑

l=1

Wl (4.15)

Wl =
∑
xi∈Cl

(−→xi −−→zl )(−→xi −−→zl )T (4.16)

B =
c∑

l=1

Nl(
−→xl −−→z )(−→xl −−→z )T (4.17)

onde Nl é o número de elementos do grupo Xl, l = 1, . . . , c, ~zl é ponto mais

representativo de Xl e ~z é o ponto mais representativo de X. Como a

intenção é privilegiar partições com grupos coesos (pequeno denominador

na Equação 4.14) e isolados (grande numerador na Equação 4.14), o

índice deve ser maximizado. Ele assume valores no intervalo [0,+∞].

Embora a aplicação dos índices de validação às matrizes completas de

expressão gênica possa, a princípio, ser realizada, ela não é aconselhável.

O principal motivo é a alta dimensionalidade dos dados em relação ao

pequeno número de exemplos disponíveis. Nessa situação, as reais

diferenças fenotípicas dos genes e amostras de tecidos podem ser mascaradas

(D’haeseleer, 2005). Por exemplo, agrupamentos feitos utilizando todos os

genes disponíveis podem não ser significantes, enquanto que, quando apenas

subconjuntos selecionados de genes são empregados, a probabilidade de que

novos conhecimentos sejam descobertos é maior (Ben-Dor et al., 2001).

Para limitar o número de genes com um mínimo de perda de informação,

pode-se utilizar técnicas de redução de dimensionalidade. Há, basicamente,

duas abordagens para isso (Liu e Motoda, 1998): a extração de atributos e a

seleção de atributos. A primeira consiste em criar novos atributos a partir de

transformações e combinações dos atributos existentes. A segunda consiste

em selecionar um subconjunto ótimo de atributos, segundo algum critério

pré-estabelecido Essa última abordagem é vantajosa quando há a necessidade

de isolar genes específicos que estão de alguma forma relacionados com

o fenômeno em estudo. Quando a intenção é avaliar a informação global

disponível nos dados, sem descartar genes, a primeira abordagem é mais

atrativa (Dai et al., 2006).

Portanto, antes da aplicação dos índices de validação apresentados nas
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Equações 4.1 a 4.17, os dados são reduzidos por um método de extração de

atributos. Duas abordagens são consideradas, devido a seu bom desempenho

em dados de expressão gênica e a sua eficiência computacional (Li et al., 2008;

Boulesteix e Strimmer, 2007; Dai et al., 2006): Principal Component Analysis
(PCA) (Jolliffe, 2002) e Partial Least Squares (PLS) (Wold et al., 2001). Ambas as

técnicas operam por meio da construção de combinações lineares ortogonais

tal que determinados critérios objetivos sejam otimizados. A diferença básica

entre elas é que o PCA não utiliza informação sobre a classe dos exemplos para

a definição dos componentes do espaço de menor dimensionalidade, enquanto

o PLS o faz.

Nos experimentos realizados no Capítulo 5, a caracterização dos dados

será realizada sobre o espaço de dimensão reduzida construído tanto por PCA

quanto por PLS.

4.4 Medidas de avaliação

Para determinar qual algoritmo de AM utilizar em um determinado

conjunto de dados, é necessário especificar as medidas de desempenho

consideradas, para que uma lista de preferência dos algoritmos possa ser

estabelecida. Diversas medidas podem ser utilizadas. Recentemente, Caruana

e Niculescu-Mizil (2006) realizaram um estudo comparando vários algoritmos

de AM supervisionada levando em conta diferentes medidas de desempenho,

dentre as quais tem-se a acurácia/erro, a área sob as curvas ROC, F − Score,
error médio quadrático, etc. Os autores reportaram que a utilização múltiplas

medidas podem permitir a exploração de várias facetas do classificador. Além

de medidas relacionadas com as predições feitas pelos classificadores, em

alguns domínios outras medidas podem ser interessantes, como, por exemplo,

o tempo requerido para o algoritmo de AM construir um classificador, o

tempo requerido para o classificador rotular um exemplo, a quantidade de

memória requerida pelo algoritmo e a simplicidade e interpretabilidade dos

classificadores construídos, entre outras.

Embora a utilização de apenas uma medida de avaliação seja a prática mais

comum em meta-aprendizagem, é possível utilizar abordagens multi-objetivas,

em que duas ou mais medidas são combinadas. Por exemplo, o usuário pode

estar interessado no compromisso entre tempo de treinamento e acurácia,

preferindo algoritmos mais rápidos mesmo que ligeiramente menos acurados.

Nesse caso, é preciso mapear os valores das medidas em um único valor, a

fim de definir a lista de preferência entre os algoritmos. Soares e Brazdil

(2000), por exemplo, utilizaram como critério uma medida chamada Adjusted
Ratio of Ratios, que combina acurácia e tempo de execução. Uma abordagem
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mais flexível foi proposta por Nakhaeizadeh e Schnabl (1997). Ela permite a

incorporação de qualquer quantidade de medidas de avaliação.

Nos experimentos realizados no Capítulo 5, a medida utilizada para avaliar

o desempenho dos algoritmos de AM será o erro obtido pelo estimador .632+,

comentado no Capítulo 4.

4.5 Formas de sugestão

De acordo com Kalousis (2002), de maneira geral, há três abordagens

para sugerir algoritmos para a apreciação do usuário. A primeira consiste

em fornecer o melhor algoritmo, ou seja, aquele que produza, supostamente,

o melhor modelo para uma dada tarefa ou base de dados, segundo algum

critério. Exemplos de sua utilização podem ser encontrados em (Koepf et al.,
2000) e (Bensusan e Giraud-Carrier, 2000b). Uma crítica a essa abordagem

refere-se à eventual não disponibilidade do algoritmo em um dado momento,

impossibilitando sua aplicação. A segunda abordagem é mais flexível,

indicando, dentre os algoritmos considerados, o conjunto de algoritmos que

apresentam melhor estimativa de desempenho na base de dados. Nesse

conjunto, além do melhor algoritmo, estão presentes os algoritmos que não

possuam desempenho estatisticamente inferior ao melhor (Peng et al., 2002).

No projeto STATLOG, as sugestões eram apresentadas dessa forma. A terceira

abordagem exibe os algoritmos em ordem de preferência com relação à base

de dados. O critério de ordenação pode ser simplesmente a acurácia dos

classificadores, como em (Bensusan e Kalousis, 2001), ou medidas mais

complexas, que envolvem múltiplos objetivos, tais como tempo de execução

do algoritmo ou a interpretabilidade do modelo gerado, conforme visto na

subseção anterior.

Dada sua flexibilidade, a disposição dos algoritmos em forma de rankings
será considerada no decorrer deste trabalho. Uma exposição acerca dos

métodos de construção de rankings é apresentada na próxima seção.

4.6 Construção de sugestão

Em geral, um ranking representa uma função de preferência sobre um

conjunto de itens (Brazdil et al., 2009). Neste trabalho, os itens são os

algoritmos de AM utilizados para a classificação dos dados de expressão

gênica, enquanto que a função de preferência expressa o desempenho

esperado dos algoritmos em uma base de dados, tal que, se um algoritmo

apresentar melhores resultados que outro, ele deve ser representado em

posição mais alta no ranking. No contexto de meta-aprendizagem estudado
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aqui, o objetivo é aprender uma relação implícita entre os meta-atributos de

entrada e os rankings do meta-atributo alvo. Há três paradigmas mais comuns

para a realização de tal tarefa. Eles serão discutidas a seguir. Alternativas

podem ser encontradas em (Brazdil et al., 2009).

4.6.1 Ranking por vizinhos mais próximos

O algoritmo K nearest neighbors (kNN) (Duda et al., 2000) foi adaptado

para a tarefa de aprender rankings e foi aplicado a problemas de

meta-aprendizagem com relativo sucesso (vide (Brazdil et al., 2009) e

referências ali contidas). Em classificação com atributo alvo único, ele opera

selecionando, no conjunto do treinamento, os k exemplos mais similares a

um exemplo de teste qualquer e combinando suas classes para prover a nova

predição. Quando o atributo alvo apresenta-se na forma de ranking, os k

rankings dos exemplos selecionados necessitam ser agregados para formar o

ranking do exemplo de teste. Uma abordagem simples para isto é considerar

o método Average Ranks (AR) (Brazdil et al., 2009). Seja Ri,j a posição no

ranking do algoritmo aj (j = 1, . . . , n) na base de dados i, onde n é o número de

algoritmos. A posição média no ranking para cada aj é dada por:

R̄j =

∑k
i=1Ri,j

k
(4.18)

O ranking predito é obtido ordenando-se os valores de R̄j e ajustando suas

posições de acordo.

Uma extensão do método de ranking por kNN foi desenvolvida neste

projeto. Ela baseia-se na intuição de que, entre os k exemplos do conjunto

de treinamento vizinhos do exemplo de teste, os mais próximos devam ter

maior influência na formação do ranking. Esta extensão é uma adaptação

do weighted k-Nearest Neighbor (wKNN) (Hechenbichler e Schliep, 2006),

que foi proposto para classificação com atributo alvo único, para lidar com

atributo alvo do tipo ranking. O wkNN pondera a influência de cada vizinho

na classificação do exemplo de teste transformando as distâncias até ele

em medidas de similaridade, que por sua vez são utilizadas como pesos.

Esta transformação é realizada pela utilização de funções de kernel K(·),
que operam sobre uma distância d entre o exemplo de teste e um vizinho.

Ela atinge valor máximo quando d = 0 e decresce à medida que d cresce.

Respeitando algumas propriedades pertinentes à definição de kernel (Li e

Racine, 2006), a seguir tem-se algumas das funções K(·) mais comuns:
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Retangular :
1

2
· I(|d| ≤ 1)

Triangular :(1− |d|) · I(|d| ≤ 1)

Epanechnikov :
3

4
(1− d2) · I(|d| ≤ 1)

Gauss :
1√
2π
e(−

d2

2
) · I(|d| ≤ 1)

(4.19)

Pode-se perceber, pela definição dos 4 kernels considerados, que os valores

de d necessitam estar dentro de um certo intervalo para que as similaridades

produzidas sejam comparáveis. Isto é obtido pela normalização das distâncias

d em relação à distância do k + 1-ésimo vizinho mais próximo do exemplo de

teste. Assim, as distâncias di, i = 1, . . . , k são transformadas em d̂i, i = 1, . . . , k,

fechadas no intervalo [0, 1], pela Equação 4.20:

d̂i =
di

dk+1

(4.20)

Utilizando-se as idéias do wkNN, desenvolveu-se o método de ponderação

de rankings denominado wAR (do inglês weighted Average Rank). De maneira

similar ao AR, ele utiliza as médias das posições do ranking dos k vizinhos

selecionados para compor o ranking predito. A diferença para o wAR é que

este utiliza médias ponderadas para tal tarefa. Assim, seja Ri,j a posição no

ranking do algoritmo aj (j = 1, . . . , n) na base de dados i, onde n é o número de

algoritmos. A posição média ponderada no ranking para cada aj é dada por:

wR̄j =

∑k
i=1wi ∗Ri,j∑k

i=1wi

(4.21)

O ranking predito é obtido ordenando-se os valores de wR̄j e ajustando suas

posições de acordo.

4.6.2 Ranking por regressão

No lugar de realizar combinações de rankings como na abordagem anterior,

esta tenta predizer diretamente o desempenho de cada algoritmo de AM e,

posteriormente, ordenar tais predições para a construção do ranking para

o exemplo de teste. Para cada predição, o método utiliza uma técnica de

regressão em um arcabouço conhecido como meta-regressão (Brazdil et al.,
2009). Isto altera o foco da meta-aprendizagem de classificação para regressão

e fornece uma nova perspectiva no assunto. Com isso, na prática, o problema

de se obter rankings de algoritmos é dividido em n sub-problemas de predição

de desempenho, um para cada algoritmo. Com os n desempenhos preditos,
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pode-se ordená-los e sugerir um ranking para o usuário.

Diferentes algoritmos de regressão têm sido tradicionalmente utilizados

como meta-regressores, como árvores de decisão, regressores lineares e

métodos baseados em instâncias (vide referências em (Brazdil et al., 2009)).

Recentemente, SVMs (Steinwart e Christmann, 2008) apresentaram bom

desempenho no contexto em dois trabalhos distintos. Prudêncio et al.
(2008) utilizaram SVMs para predizer o desempenho de redes neurais MLP

e reportaram que SVMs produziram melhores resultados quando comparados

a diferentes algoritmos. Souto et al. (2008) aplicaram SVMs para fornecer

rankings de algoritmos de agrupamento. Os bons resultados apresentados

nesses trabalhos motivaram o uso de SVMs como meta-regressores aqui.

De fato, experimentos realizados com meta-aprendizagem aplicada em

classificação de dados de expressão gênica apontaram para um bom potencial

de SVMs nesse contexto (Souza et al., 2009).

No Capítulo 5, a exemplo de (Prudêncio et al., 2008), serão utilizados

os algoritmos SVM, 1NN, LR e M5 como meta-regressores. Eles foram

utilizados para aproximar os desempenhos específicos dos classificadores e

para construir rankings dos mesmos.

4.6.3 Ranking por árvores de decisão

Enquanto as abordagens anteriores, baseadas em vizinhos mais próximos

e em regressão, consideram os algoritmos de AM individualmente para, em

seguida, combinar ou suas posições relativas ou estimativas de desempenho

para a construção do ranking, métodos baseados em árvores de decisão

trabalham com todos os algoritmos base simultaneamente. Assim, eles

exploram relações entre os algoritmos que as outras abordagens não podem.

Esta informação extra poderia, a princípio, levar à construção de rankings
mais acurados. Outro benefício em potencial consiste na capacidade de

árvores em claramente expressar o conhecimento aprendido sobre o problema

estudado. Portanto, sua estrutura relativamente fácil de compreender poderia

ser interpretada por usuários não especialistas, como biólogos e clínicos.

No contexto de recomendação de algoritmos, as árvores foram introduzidas

por (Todorovski et al., 2002). Eles propuseram uma variante chamada de

Predictive Clustering Tree (PCT). Ela opera identificando partições de dados

tal que uma hierarquia de agrupamentos é gerada. Para a indução da

árvore, o algoritmo Top-Down Induction of Decision Trees (TDIDT) é utilizado

(Bramer, 2007). Ele produz regras de decisão de forma implícita numa

árvore, que é então construída por sucessivas divisões dos exemplos de acordo

com os valores de seus atributos preditivos, num processo conhecido como

particionamento recursivo. Ao final de sua execução, tem-se, supostamente,
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grupos com elementos homogêneos em relação aos atributos alvo, que, no caso

de construção de rankings, correspondem à ordem relativa dos algoritmos

de AM para cada (meta-)exemplos. Este processo pode ser visto como uma

tentativa de maximizar o coeficiente de Spearman dos ranking dos exemplos

pertencentes a um dado grupo.

Embora a teoria de PCT vislumbre uma potencial adequação ao problema

de recomendação de algoritmos, a prática tem produzido resultados

conflitantes. Enquanto Todorovski et al. (2002) reportam a habilidade de

PCT de superar o kNN e o ranking padrão na acurácia de suas predições

em problemas de meta-aprendizagem, Rebelo et al. (2008) apresentam

um abrangente conjunto de experimentos que contradizem tal afirmação.

Os autores deste último estudo creditam a divergência de resultados às

diferenças na metodologia empregada. Assim, neste trabalho, interessou-se

por investigar se PCT pode ser aplicado com sucesso a problemas de

meta-aprendizado para classificação de dados de expressão gênica.

Outra hipótese a ser avaliada neste trabalho é se bagging (Breiman, 1996a)

pode ser utilizado para melhorar o desempenho de PCTs, dado que esse

método de combinação de algoritmos pode gerar ganhos substanciais quando

aplicados a algoritmos instáveis, como árvores de decisão (Dietterich, 2000).

Sucintamente, o bagging opera como segue. Inicialmente, são gerados L

conjuntos de treinamento com exemplos amostrados com reposição a partir do

conjunto de treinamento original S, tal que todos os conjunto tenham a mesma

cardinalidade de S. Devido à maneira como eles são criados, os conjuntos são

conhecidos como réplicas bootstrap. A cada réplica é aplicado um algoritmo

de AM, no caso uma PCT, tal que L modelos distintos hl sejam induzidos. Eles

são então combinados por meio de voto majoritário para construir o comitê

final h∗.

Segundo Dietterich (2000), há três razões para que tais comitês gerados

por bagging (entre outros métodos) tendam a apresentar melhor desempenho

que abordagens individuais:

1. Estatística. A pequena quantidade de exemplos de uma base de dados

faz com que os algoritmos de AM encontrem diversos classificadores

com alta acurácia durante o treinamento. Infelizmente, quando novos

exemplos são apresentados, a maioria dos classificadores não consegue

manter o bom desempenho. Construindo comitês com vários desses

classificadores, o algoritmo pode calcular a média de seus votos e reduzir

o risco de escolher o classificador errado.

2. Computacional. Muitos algoritmos de AM realizam uma busca local

e estão sujeitos à estagnação em mínimos locais. A otimalidade

dos algoritmos só poderia ser garantida se o espaço de busca fosse
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inteiramente coberto, o que, na prática, não é factível. Assim, a

construção de comitês contendo classificadores gerados a partir de

diferentes pontos do espaço de busca permitiria uma melhor estimativa

do conceito a ser aprendido.

3. Representational. Em muitas situações, não é possível representar o

verdadeiro conceito a ser aprendido utilizando um determinado algoritmo

de AM. Entretanto, a simples união de classificadores em um comitê

pode expandir o espaço das funções representáveis, aumentado a

probabilidade de estimar tal conceito mais precisamente.

4.7 Considerações finais

Neste capítulo, apresentou-se a meta-aprendizagem de maneira genérica,

assim como sua utilização para a recomendação de algoritmos. Foram

abordados os tópicos de caracterização de bases de dados, medidas de

avaliação, formas de sugestão e como relacioná-los. Os conceitos comentados

serão utilizados durante este trabalho para sugerir ao usuário opções de

classificação de dados de expressão gênica. Foram ainda discutidas as

abordagens desenvolvidas neste trabalho: as medidas de caracterização de

dados baseadas em índices de validação, uma extensão do método de kNN que

pondera as distâncias dos vizinhos para realizar a construção dos rankings,

a utilização de SVMs como meta-regressores no contexto de problemas de

classificação, e a utilização de bagging para a construção de comitês de PCTs.
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CAPÍTULO

5
Resultados experimentais

5.1 Considerações iniciais

Conforme discutido no Capítulo 4, abordagens de meta-aprendizagem

podem ser empregadas para a elaboração de sistemas de recomendação

de algoritmos de AM (Brazdil et al., 2009). De maneira resumida, eles

operam nas seguintes etapas básicas: geração de meta-exemplos a partir

dos problemas disponíveis, indução de um meta-modelo capaz de aprender

a relação entre os meta-atributos de entrada e o meta-atributo alvo, e a

aplicação do meta-modelo para a construção de rankings que dêem suporte

à seleção de algoritmos para novos problemas.

Neste capítulo, são reportados os resultados das investigações realizadas

para avaliar a utilização de meta-aprendizagem quando aplicada à

classificação em problemas de domínio único. Os experimentos e análises

correspondentes são divididos em três grupos, de acordo com os paradigmas

de composição de ranking apresentados no Capítulo 4. No primeiro, a

recomendação provida ao usuário é gerada por métodos de vizinhos mais

próximos, em que o kNN é a abordagem básica. É considerada também a

extensão wkNN desenvolvida no presente trabalho. No segundo, a sugestão

final é obtida pela resolução de diversos problemas de regressão, que têm

então suas saídas combinadas para estabelecer uma ordem de preferência

dos classificadores considerados. É de interesse maior avaliar o desempenho

de SVMs nesta tarefa, dado que sua utilização como meta-regressor para

problemas de classificação também é contribuição original. No terceiro,

as predições são realizadas pela indução de modelos de árvores capazes
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de determinar a posição relativa dos algoritmos de AM. Tanto modelos

únicos quanto combinados são considerados. Em especial, destaca-se

que a utilização de bagging é introduzida neste trabalho. Para realizar a

caracterização dos dados necessária à aplicação de quaisquer dos métodos

supracitados, utilizam-se as medidas padrão do conjunto STATLOG e aquelas

dos conjuntos VALIDITY E MIXED, que foram desenvolvidas nesta pesquisa e

são baseadas em índice de validação de agrupamentos.

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 5.2, os materiais

e métodos utilizados para a realização e a avaliação dos experimentos são

apresentados. Nas Seções 5.3 a 5.5, os resultados obtidos em cada grupo

de experimentos previamente mencionado são discutidos e analisados. Na

Seção 5.6, uma comparação entre representantes de cada paradigma de

construção de ranking é fornecida. Por último, algumas considerações finais

são apresentadas na Seção 5.7.

5.2 Materiais e métodos

Nesta seção, descrevem-se as bases de dados, os algoritmos de AM,

a metodologia de avaliação e as medidas de caracterização utilizados nos

experimentos de meta-aprendizagem realizados durante o presente trabalho.

5.2.1 Bases de dados de expressão gênica

Nesta tese, lidou-se com problemas relacionados à classificação de tecidos

com câncer. Há três razões principais para tal enfoque. Primeiro, devido a

dados de expressão gênica serem tradicionalmente aplicados ao diagnóstico

desse tipo de enfermidade, muitas bases de câncer têm sido disponibilizadas

publicamente. Embora bases com outros objetivos de investigação clínica

possam ser coletadas (Demeter et al., 2007; Barrett e Edgar, 2006), aquelas

envolvendo tumores ainda são prevalentes. Segundo, decidiu-se restringir

ainda mais a aplicação de meta-aprendizagem dentro do âmbito de expressão

gênica, a fim de analisar o desempenho dos métodos de construção de

rankings em dados mais homogêneos. Em terceiro, o estudo de dados

relacionados a essa patologia despertou interesse devido a seu possível

impacto social (Varmus, 2010). Assim, para os experimentos reportados em

seções posteriores, foram utilizadas 49 bases de dados de microarrays. A

descrição das principais características deste conjunto é fornecida no Capítulo

2.

Para um número reduzido das bases consideradas, observou-se a

indisponibilidade de alguns artefatos genéticos. Esta ausência é verificada em

certas bases de microarrays de DNA complementar. A situação pode ocorrer
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por diversos motivos, tais como erros de fabricação, resolução inadequada

do scanner, hibridização incompleta das moléculas e falhas na pastilha

(Brock et al., 2008; Bø et al., 2004). Quando os valores faltantes para um

determinado gene ocorrem em mais de 10% das amostras de tecidos, ele

foi excluído de futuras análises (Russell et al., 2008). Se a quantidade de

tais valores for inferior a esse limiar, então pode-se aplicar algum método

de estimação de valores faltantes. Em um estudo abrangente, Brock et al.
(2008) analisaram 8 métodos de imputação de valores aplicados a múltiplos

tipos de experimentos. Suas conclusões favorecem o Least Square Adaptation
(LSA) (Bø et al., 2004) que foi, portanto, utilizado neste trabalho. Ele opera

combinando estimativas em ambas as dimensões da matriz de expressão

gênica (vide Tabela 2.2). Elas são obtidas por meio da aplicação de múltiplas

regressões, cujos valores são então ponderados de forma adaptativa. Além

de eficaz, o método tem utilização simplificada, pois não possui parâmetros

livres. Assim, neste trabalho, o LSA foi empregado como método de imputação

de valores.

Como última etapa de pré-processamento das matrizes de dados, todos

os genes tiveram seus valorem transformados tal que tivessem média 0 e

variância 1. Isso foi realizado inicialmente para os dados de treinamento e

os dados de teste foram então normalizados de acordo.

5.2.2 Algoritmos de AM

Com base em diversos estudos envolvendo classificação em dados de

expressão gênica (Boulesteix et al., 2008; Asyali et al., 2006; Larranaga

et al., 2006) e nas considerações apresentadas no Capítulo 3, selecionaram-se

os seguintes algoritmos de AM para induzir os classificadores base da

meta-aprendizagem aqui utilizados: DLDA (Dudoit et al., 2002), DQDA (Dudoit

et al., 2002), PAM (Tibshirani et al., 2002), kNN (Bishop, 2006), SVM-L (kernel
Linear) (Steinwart e Christmann, 2008), SVM-R (kernel Radial) (Steinwart

e Christmann, 2008) e RF (Breiman, 2001). Detalhes sobre eles podem

ser obtido naquele capítulo. Eles foram executados com os parâmetros

padrão disponíveis nos pacotes R (R Development Core Team, 2009) que os

implementam ou na literatura usual de AM. A Tabela 5.1 exibe os pacotes R

utilizados, assim como os valores utilizados nos parâmetros dos algoritmos,

quando aplicável.

A determinação do melhor método de estimação de erro, quando a

classificação ocorre em dados de microarrays, é assunto controverso e depende

dos objetivos de cada estudo (Boulesteix et al., 2008). Nos experimentos

conduzidos aqui, tal tarefa é realizada utilizando-se o estimador .632+, com

50 amostras de bootstrap, seguindo as recomendações em Braga-Neto e
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Tabela 5.1: Pacotes R utilizados e parâmetros dos algoritmos de AM

Algoritmo Parâmetro(s) Pacote
DLDA Não aplicável sfsmisc
DQDA Não aplicável sfsmisc
PAM ∆ = 1 pamr
kNN k = 3 class

SVM-L C = 1 e1071
SVM-R σ = 1/#Atributos, C = 1 e1071

RF ntree = 500,mtryFactor = 1 randomForest

Dougherty (2004). Assim, a geração dos rankings ideais dos 49 meta-exemplos

utilizados é baseada no .632+. Sucintamente, ele opera através da ponderação

de dois termos: o erro aparente e o erro de bootstrap, tal que a estimativa

otimista do primeiro é compensada pela estimativa pessimista do segundo.

Desta forma, tem-se uma maior robustez da estimativa de erro para diferentes

abordagens de classificação. Um detalhamento do método, assim como

as equações utilizadas em sua implementação está disponíveis em (Efron e

Tibshirani, 1997).

5.2.3 Aplicação e avaliação de meta-aprendizagem

Para convencer um prospectivo usuário da eficácia de meta-aprendizagem

para recomendação de algoritmos, é necessário demonstrar empiricamente

que, de fato, os métodos de construção de ranking empregados são capazes

de produzir sugestões que limitem seu tempo gasto com experimentação,

com deterioração reduzida na qualidade dos resultados. Este problema

remete àquele de avaliação de algoritmos de AM apresentado no Capítulo

3, onde é necessário definir uma medida de desempenho apropriada para

analisar as soluções geradas e uma estratégia para avaliar os métodos de

meta-aprendizagem. Estes 2 aspectos são discutidos nas seções seguintes.

Medidas de desempenho

Considere como exemplo o ranking ideal RI = (a1, a2, a3, a4) do desempenho

de quatro algoritmos de AM ai quando aplicados a uma base de dados. Sejam

RA = (a2, a1, a3, a4) e RB = (a3, a2, a4, a1) os rankings de ai sugeridos por dois

métodos distintos A e B. Intuitivamente, pode-se perceber que a qualidade de

RA é superior a de RB, dado que RA é mais similar à RI do que RB. Esta noção

de similaridade de rankings pode ser formalizada utilizando-se coeficientes

de correlação entre séries de dados. No caso de dados pareados dispostos

segundo uma ordem, como em RA e RB, a Correlação de Spearman tem se

mostrado adequada em diversas situações (Neave e Worthington, 1992). De

fato, ela tem sido comumente empregada para medir a acurácia de rankings
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gerados por métodos de meta-aprendizagem (Brazdil et al., 2009; Rebelo et al.,
2008; Souto et al., 2008). Esse coeficiente é calculado pela Equação 5.1, para

rankings arbitrários R e Q de itens i = 1, . . . , n:

rS =

∑n
i=1(Ri −R)(Qi −Q)√

(
∑n

i=1(R−R)2
∑n

i=1(Q−Q)2)
(5.1)

onde Ri (Qi) corresponde à posição do item i em R (Q) e R (Q) representa

a média dessas posições. Por sua definição, percebe-se que o rS avalia a

monotonicidade entre os R e Q, ou seja, se suas variações estão relacionadas.

Caso os valores nos rankings apresentem tendência em crescer ou decrescer

juntos, então há uma correlação positiva, com máximo em 1. Se os valores

de um ranking crescem enquanto os do outro decrescem, então há uma

correlação negativa, com mínimo em -1. Uma correlação de 0 indica que os

rankings não estão correlacionados.

Uma característica da correlação de Spearman é a atribuição de peso igual

a todas as posições dos rankings considerados. Tal propriedade pode não

ser suficientemente informativa em casos em que itens melhor posicionados

devam ter maior importância no cálculo do coeficiente de correlação. Esta

situação ocorre com frequência no contexto de recomendação de algoritmos,

em que o usuário tende a preferir executar algoritmos que estejam em posições

superiores no ranking sugerido. Assim, uma informação complementar para

avaliar a qualidade de um ranking pode ser obtida com a utilização de

medidas que realizem ponderação de posição, como a Log Ranking Accuracy
(LRA) (Soares, 2004). Dado um ranking ideal e um ranking sugerido, a LRA

atribui maior peso a posições superiores, designando como base da função

logarítmica os valores do primeiro ranking, como pode ser observado pela

Equação 5.2, para rankings arbitrários R e Q de itens i = 1, . . . , n:

LRA = 1− 2

∑n
i=1 log1+Ri

(1 + (Ri −Ri)
2)∑n

i=1 log1+i(1 + (i− (n− i+ 1))2)
(5.2)

onde Ri (Qi) corresponde à posição do item i em R (Q). Neste caso, também os

valores admissíveis estão no intervalo de [−1, 1], com a mesma interpretação

da correlação de Spearman.

Nos experimentos realizados aqui, assim como na maioria do trabalhos

relacionados à recomendação relativa de algoritmos no contexto de

meta-aprendizagem (vide (Brazdil et al., 2009) e referências ali contidas),

utiliza-se o coeficiente de Spearman como medida padrão de desempenho.

Ela é aplicada sobre o ranking ideal associado a um meta-exemplo e o ranking
construído por um determinado método, a fim de determinar a acurácia da

predição realizada. Apenas na seção envolvendo comparação geral entre os
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métodos, serão incluídas ainda considerações acerca do desempenho de cada

um deles utilizando a LRA, para agregar valor às conclusões obtidas.

Estratégia de avaliação

Tendo definido medidas para precisar a acurácia de um determinado

ranking predito, pode-se avaliar os métodos utilizados em sua construção.

Nesta situação, diz-se que, se um método A for capaz de construir rankings
mais similares aos rankings ideais dos meta-exemplos do que aqueles

construídos por B, então A é mais acurado que B. Para realizar esse

tipo de análise no contexto de recomendação de algoritmos utilizando

meta-aprendizagem, pode-se empregar algumas das técnicas de amostragem

apresentadas no Capítulo 3, dado o número reduzido de meta-exemplos

usualmente disponível. O arcabouço mais utilizado é o leave-one-out (LOO),

introduzido para esse fim por Brazdil et al. (2003). Ele também foi utilizado

no presente trabalho.

No LOO, cada meta-exemplo é sucessivamente separado para teste e os

demais para treinamento. Aplicando-se um método de ranking ao conjunto

de treinamento, constrói-se uma recomendação para o meta-exemplo de

teste. Esta é então comparada com o ranking ideal daquele meta-exemplo

e o coeficiente de correlação entre ambas é calculado. Após todos os

meta-exemplos terem sido considerados no teste, a média das correlações

é utilizada como uma estimativa do desempenho do método de ranking.

Desta forma, diferentes abordagens para construção de rankings podem

ser comparadas com esta estratégia. Entretanto, como está-se trabalhando

com uma amostra finita de dados, as estimativas produzidas podem não

representar adequadamente os desempenhos verdadeiros, pois elas têm uma

certa variância. Assim, a utilização de testes para verificar a significância

estatística dos resultados é apropriada.

O teste de Friedman seguido do procedimento de Dunn para múltiplas

comparações pode ser utilizado para comparar estatisticamente um conjunto

de métodos de ranking sobre múltiplas bases de dados (ou meta-exemplos)

(Soares, 2004) e é considerado neste trabalho. Ele é adequado no contexto,

pois não impõe restrições à distribuição dos coeficientes de correlações

calculados, consegue lidar com diversos métodos simultaneamente e opera

com dados de amostras relacionadas (Neave e Worthington, 1992). O

funcionamento do teste é explicado a seguir. Considere rj
i a posição (segundo

sua estimativa de LOO) do j-ésimo método de ranking (dentre k) na ordenação

realizada para o i-ésimo meta-exemplo (dentre n), tal que menores posições

indicam melhores desempenhos. Os diversos rj
i são, então, dispostos em

uma tabela N × k. Se os métodos forem equivalentes, as linhas da tabela
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terão sequências aleatórias de 1 a k, e as somas de cada coluna, dadas por

Rj =
∑i=n

i=1 r
j
i , tenderão a ser iguais. Sob a hipótese nula de equivalência entre

os métodos, tais médias são utilizadas para calcular a estatística da Equação

5.3:

χ2
F =

12n

k(k + 1)

j=k∑
j=1

R2
j −

k(k + 1)2

4
, (5.3)

que segue a distribuição χ2 com k − 1 graus de liberdade. Assim, pode-se

avaliar se os métodos apresentam ou não o mesmo desempenho, dado

um determinado nível de confiança associado a um valor de αF . Para

este teste, utilizou-se αF = 0.05. Em caso afirmativo, a hipótese nula é

rejeitada e aplica-se o procedimento de Dunn para determinar quais pares

de métodos apresentam diferenças significantes. Isto ocorre quando o módulo

da estatística de Dunn TA,B para dois métodos de ranking A e B for maior que

um determinado valor crítico αD. Para este teste, utilizou-se alphaD = 0.10, com

correção de Bonferroni para ajustar a significância de acordo com o número

de comparações realizadas (Bland e Altman, 1995). TA,B é dada pela Equação

5.4:

TA,B =
RA −RB√

nk(k+1)
6

(5.4)

onde RA, RB são as somas das colunas para os métodos A e B,

respectivamente, n é o número de meta-exemplos e k é o número de métodos

de ranking.

Além da utilização de um arcabouço estatístico para comparar os métodos

de ranking, é importante estabelecer se a estimativa de desempenho de uma

abordagem específica pode ser considerada adequada ou não para o conjunto

de meta-exemplos em estudo. Em AM, geralmente estratégias de predição

ingênuas, como classificar um novo exemplo segundo a classe majoritária

no conjunto de treinamento (conhecida como classe padrão), são empregadas

para avaliar métodos mais complexos. No caso de rankings, uma abordagem

similar consiste em resumir a informação dos meta-atributos de saída de

todos os meta-exemplos de treinamento em um único ranking. Isto é obtido

utilizando-se o método Average Ranks (AR) apresentado na Equação 4.18 do

Capítulo 4. Desta forma, obtém-se o chamado ranking padrão (RP), que serve

de base para avaliar a qualidade dos métodos de ranking fundamentados em

vizinhos mais próximos, em regressão e em árvores, utilizados neste trabalho.

5.2.4 Medidas de caracterização de dados

No capítulo 4, destacaram-se algumas abordagens para caracterizar as

bases de dados utilizadas em meta-aprendizagem. Elas são empregadas para
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a geração dos meta-atributos de entrada constituintes dos meta-exemplos.

Neste trabalho, dois grupos de tais medidas foram utilizados: o conjunto

STATLOG1 e o conjunto VALIDITY. Seus componentes são enumerados na

Tabela 5.22.

Tabela 5.2: Medidas de caracterização

Conjunto Medida Descrição

STATLOG

NEX Logaritmo do número de exemplos
NAT Logaritmo do número de atributos
NCL Logaritmo do número de classes
MDP Razão média entre desvio padrão dos atributos
COR Correlação média absoluta entre atributos, por classe
CAN Primeira correlação canônica
PRO Proporção de variância explicada pelo 1o discriminante canônico
ASS Assimetria média absoluta dos atributos
CUR Curtose média dos atributos
ENT Entropia normalizada das classes

VALIDITY

INT Distância intergrupos
INT Índice de separação
VDB Índice de Davies-Bouldin
VDU Índice de Dunn
N-1 Sobreposição de grupos
P-B Índice Point Biserial
C-H Índice de Calinski-Harabasz
H-L Índice de Hubert-Levine
CON Índice Conectividade
SIL Índice Silhueta
G-K Índice de Goodman-Kruskal

O primeiro grupo corresponde às medidas apresentadas na Tabela 4.1

do Capítulo 4, adequadas à natureza númerica e contínua dos dados

de expressão gênica considerados aqui. Elas foram utilizadas no projeto

Statlog e variações suas têm sido largamente empregadas em aplicações de

meta-aprendizagem para classificação e regressão Brazdil et al. (2009). O

segundo conjunto representa as medidas de caracterização desenvolvidas

neste trabalho. Elas se baseiam em índices de validação de agrupamento

(Halkidi et al., 2001) a fim de capturar aspectos da estrutura disponível nos

dados que possam influenciar o comportamento dos algoritmos. Descrições

de ambos os conjuntos são fornecidos no Capítulo 4.

Conforme comentado no Capítulo 4, a aplicação direta das medidas do

conjunto VALIDITY às matrizes de expressão gênica não é recomendada,

pois o elevado número de atributos do domínio pode mascarar conhecimento

1Todas as medidas STATLOG foram calculadas segundo as definições apresentadas no
apêndice de (Kalousis, 2002)

2Para algumas medidas, conforme explicitado na tabela, aplicou-se a função logarítmica
aos dados a fim de mapear os valores obtidos de diversos problemas para intervalos
compatíveis.
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biológico relevante nelas contido (D’haeseleer, 2005). Para lidar com o

problema, sugeriu-se a aplicação de PLS (Wold et al., 2001) ou PCA (Jolliffe,

2002) para realizar a redução de dimensionalidade dos dados. A fim de

investigar a influência dessas técnicas na qualidade das predições geradas,

selecionou-se, para cada uma das três abordagens básicas de construção

de ranking, o método conceitualmente mais simples para avaliação nas

duas situações. Assim, aqueles baseados em vizinhos mais próximos são

representados pelo 1NN, os métodos baseados em regressão são representados

pelo LR e os baseados em árvore são representados por uma única PCT. Ao

focar nos métodos de menor complexidade, a intenção é privilegiar a análise

do conjunto VALIDITY quando obtido após redução de dados por PLS ou por

PCA, e não analisar o desempenho relativo dos métodos em si.
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(b) Redução por PLS

Figura 5.1: Desempenho dos métodos 1NN, LR e PCT com caracterização de dados
utilizando o conjunto VALIDITY após redução

A Figura 5.1 exibe os resultados das acurácias médias dos três métodos

quando aplicados sobre os 49 problemas considerados. Nela, varia-se o

número p = 2, . . . , 15 de componentes extraídos por cada técnica de redução

antes da caracterização dos dados3. A linha completa representa a média

das predições do RP. Comparando-se as Figuras 5.1(a) e 5.1(b), pode-se

perceber nitidamente uma melhora generalizada de desempenho dos métodos

de ranking quando PLS é empregado. O ganho mais patente ocorre com o

1NN. Com o PCA, ele mostra-se inferior ao RP para todos os valores de p por

grande diferença. Com o PLS, sua desvantagem é menos frequente e, quando

ocorre, é de menor magnitude. Para o PCT também são notadas melhoras com

o PLS, especialmente para p > 5. Nesta situação, ele supera o RP na maioria

das vezes, ao contrário do que ocorre no caso do PCA. O LR é menos sensível

3Quando o número de componentes é maior que 3, considera-se p = 3 para o cálculo de N-1
devido a uma restrição no pacote R utilizado (spatgraphs) para construir a árvore geradora
mínima requerida pela medida.
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ao método de redução empregado, posicionando-se sempre próximo ao RP,

exceto para p = 9 para o PLS e p = 2, 3 para o PCA.

A Figura 5.1(b) mostra ainda uma entrada p∗. Ela representa o número de

componentes PLS otimizado para cada problema. Ela é obtida com a utilização

da estatística PRESS (do inglês Predicted Residual Error Sum of Squares), a

exemplo de (Dai et al., 2006; Nguyen e Rocke, 2002) para classificação em

dados de expressão gênica. Ela estima o desempenho da saída produzida por

algoritmos de regressão quando aplicados a dados não vistos na indução do

regressor, em um esquema de LOO. Sua definição é dada pela Equação 5.5

PRESS =
n∑

i=1

(yi − ŷi)
2 (5.5)

onde n representa o número de exemplos i em uma base de dados

supervisionada, yi é a saída esperada de i e ŷi é seu valor estimado pelo PLS.

Variando-se p=2, . . . , 15, a PRESS selecionou em média 7.38 componentes

(com desvio padrão de 4.09) para os problemas considerados. Através da

aplicação do teste de Friedman com 95% de confiança seguido do teste

de Dunn com 90% de confiança, não se observou diferenças significantes

de desempenho entre os 14 valores de p quando comparados a p∗, para

os métodos de ranking 1NN, LR e PCT. Portanto, para o restante dos

experimentos deste trabalho utilizando o conjunto de medidas VALIDITY,

emprega-se o PLS a priori com p∗ selecionado pela estatística PRESS.

O conjunto STATLOG também pode beneficiar-se da aplicação de técnicas

de redução de dimesionalidade. Isto ocorre devido a dificuldades numéricas

e ao alto requerimento computacional de algumas medidas desse conjunto.

Desde a execução dos experimentos iniciais deste trabalho (Souza et al., 2008),

observou-se que as medidas MDP, COR, CAN e PRO não eram adequadas a

dados de alta dimensionalidade, pois ou exigiam o cálculo de determinantes

de matrizes de covariância muito grandes ou de correlações par a par entre os

todos os atributos (Kalousis, 2002), fazendo com que valores nulos fossem

retornados em seu cômputo. Desta forma, como no caso do conjunto

VALIDITY, adotou-se a estratégia de aplicação de uma abordagem de redução

antes da caracterização dos dados4.

Assim, utilizando a mesma configuração experimental empregada na

Figura 5.1, analisou-se a influência de PCA e PLS na qualidade dos rankings
gerados. Pela Figura 5.2, não percebe-se uma supremacia clara de nenhuma

das técnicas. Com o PCA, o 1NN resultou discretamente inferior ao RP para

4Embora apenas MDP, COR, CAN e PRO não sejam apropriadas a dados com alta
dimensionalidade, calculou-se todas as medidas do conjunto STATLOG sobre os dados
reduzidos por PCA ou PLS. Em experimentos preliminares, tal abordagem resultou na
construção de rankings mais acurados pelos métodos 1NN, LR e PCT.
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Figura 5.2: Desempenho dos métodos 1NN, LR e PCT com caracterização de dados
utilizando o conjunto STATLOG após redução

4 valores de p, enquanto que o PLS apenas para p = 12. Para o PCT, esta

situação ocorre 2 vezes para o PCA e nenhuma para o PLS. Para o LR, o

desempenho foi inferior ao RP para 2 valores de P com o PCA e para um com o

PLS. A relativa robustez do conjunto STATLOG em relação ao tipo de redução

empregado ocorre devido à maioria de suas medidas não considerarem a

associação entre atributo e classe (apenas CAN e PRO o fazem). Com isso,

a principal diferença entre PCA e PLS tem seu efeito minimizado. Como no

caso do conjunto VALIDITY, a utilização do p∗ na Figura 5.2(b) não ocasionou

diferenças estatisticamente significantes de desempenho para nenhum dos

métodos de ranking, quando comparado a p = 2, . . . , 15. Portanto, PLS com

p∗ também é empregado no restante dos experimentos envolvendo o conjunto

STATLOG.

A fim de investigar a interação entre as diferentes medidas dos conjuntos

STATLOG e VALIDITY, considera-se também neste trabalho o grupo híbrido

MIXED, composto pelas 20 medidas apresentadas na Tabela 5.2. Com ele,

espera-se adquirir informações sobre aspectos mais variados dos dados, e

agregá-las para a construção dos rankings recomendados.

5.3 Ranking por vizinhos mais próximos

Nesta seção, a recomendação dos algoritmos de AM é provida ao usuário

na forma de rankings gerados pelo método kNN, descrito detalhadamente

no Capítulo 4. Brevemente, ele opera selecionando os meta-exemplos do

conjunto de treinamento mais similares ao meta-exemplo de teste, de acordo

com suas descrições e, posteriormente, combinando os rankings ideais dos

meta-exemplos recuperados para a construção da nova predição. A seguir,

são reportados os resultados obtidos com essa abordagem.
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5.3.1 Limites do kNN

Na Seção 5.2.3, apresentou-se o RP como base de comparação para os

métodos de ranking. No caso do kNN, uma análise complementar de seu

desempenho pode ser realizada considerando os limites superior e inferior

do método. No arcabouço de LOO, o limite superior do kNN é obtido

selecionando-se os k vizinhos no conjunto de treinamento que produzam

as maiores correlações com o ranking ideal de cada meta-exemplo de

teste, independente das distâncias entre os meta-exemplos no espaço de

meta-atributos de entrada, e aplicando-se sobre eles o AR para a geração

das predições. Desta forma, obtém-se a máxima acurácia média do kNN

quando empregado sobre um determinado grupo de problemas. Para calcular

o limite inferior, escolhe-se, para cada valor de k, meta-vizinhos aleatórios

no conjunto de treinamento, novamente desconsiderando as distância para o

meta-exemplo de teste, e constrói-se os rankings utilizando o AR. Com isso,

simula-se a situação em que o desempenho do kNN depende tão somente da

agregação fortuita de rankings de k meta-exemplos. Por meio desses dois

limites, a intenção é contextualizar o desempenho do kNN, apreciando quão

bom o método é e quão melhor (teoricamente) ele ainda pode ser.
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Figura 5.3: Limites superior e inferior do método kNN.

A Figura 5.3 exibe os limites inferior e superior do kNN variando-se k =

1, . . . , 30. Os valores apresentados são as médias de acurácia (utilizando o rS)

dos rankings obtidos no decorrer do LOO para os 49 problemas considerados.

O limite superior é dado pela linha tracejada. Percebe-se que o desempenho

do kNN inicia superior a 0.9 e vai decrescendo com o número de vizinhos.

Isso é natural, dado que os vizinhos neste limite são selecionados segundo
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sua correlação com os meta-exemplos de teste. Então, à medida que o AR

vai sendo empregado com valores de k crescentes, espera-se uma redução

de desempenho, pois meta-exemplos com rankings ideais cada vez mais

heterogêneos vão sendo utilizados na construção das predições. Quando todos

os 48 meta-exemplos de treinamento são aplicados ao AR, o limite superior

coincide com o RP (linha completa na figura).

No caso do limite inferior (boxplots5 obtidos a partir de 100 amostragens

randômicas), o emprego de poucos meta-exemplos resulta em baixa acurácia

em relação ao RP, pois os rankings considerados não apresentam uma

grande correlação com os rankings dos meta-exemplos de teste. A situação

pode ser explicada pela aleatoriedade da escolha dos meta-exemplos. Este

comportamento é suavizado com o aumento de k. Assim, com a utilização de

mais meta-exemplos na composição pelo AR, a probabilidade de que melhores

rankings sejam utilizados cresce, o que leva, gradativamente, a acurácias

próximas à obtida pelo RP. De fato, a partir de k = 17, a mediana dos boxplots
varia em torno de 0.608, a acurácia média de RP.

5.3.2 Desempenho do kNN

A Figura 5.4 exibe os resultados da aplicação do kNN para a predição de

rankings nos 49 problemas em uso. As acurácias médias do LOO utilizando o

rS são mostradas. A caracterização dos dados ocorre segundo os conjuntos

de medidas STATLOG, VALIDITY e MIXED. Variando-se k = 1, . . . , 30, o

desempenho do kNN STATLOG no começo aumenta com o número de vizinhos,

até alcançar seu desempenho máximo de 0.698 com k = 4. Depois disso, ele

sofre uma leve diminuição e mantém uma inclinação descendente até o RP,

que possui acurácia média de 0.608 (linha completa na figura). No caso do

kNN VALIDITY, também há melhoras iniciais. Em seguida, ele sofre pequenas

variações, encontrando diversos mínimos locais até alcançar seu ápice de

0.754, com k = 12. A partir deste ponto, seu desempenho se deteriora. Com o

kNN MIXED, a situação se repete. Os rankings construídos são mais acurados

à medida em que k cresce, até atingir seu ponto máximo em 0.745, com k = 6,

e depois decai gradativamente.

Para todos os valores de k, as 3 variações do kNN são sobremaneira

superiores ao RP. O mesmo ocorre em relação ao limite inferior da Figura 5.3.

Tal fato ratifica a importância de se selecionar os vizinhos mais próximos, e

não simplesmente quaisquer meta-exemplos, para a construção dos rankings
preditos. A vantagem do kNN VALIDITY é patente em relação ao kNN STATLOG

5Os 5 traços horizontais de cada boxplot representam, respectivamente: o mínimo, o
primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo da amostra de observações
consideradas. Os círculos indicam observações usuais da amostra, considerando ela segue
uma distribuição normal.
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Figura 5.4: Desempenho do método kNN com caracterização de dados utilizando os
conjuntos STATLOG, VALIDITY E MIXED

para todos os números de vizinhos, com picos de diferença de 0.078, 0.061 e

0.071 para k = 12, 13, 14. Isto é um indicativo de que o conjunto VALIDITY

é mais informativo ao kNN para determinar o desempenho relativo dos

algoritmos de AM nos experimentos considerados nesta seção.

O grupo MIXED situa-se em posição intermediária quando comparado aos

outros 2 conjuntos, o que sugere uma relação de sinal e ruído advinda da

composição das medidas VALIDITY e STATLOG, respectivamente. Como o kNN

não é tão robusto à presença de atributos irrelevantes (Duda et al., 2000), este

resultado é condizente. Todavia, pela Figura 5.4, observa-se que para alguns

valores de k, o kNN MIXED é superior ao kNN VALIDITY, fornecendo indícios

do potencial desse conjunto e sugerindo que a aplicação de técnicas de seleção

de atributos (Liu e Motoda, 1998) poderia ser benéfica nesse caso.

A fim de lidar com a necessidade de escolha de um valor apropriado

para k, aplicou-se um procedimento interno de LOO aos meta-exemplos de

treinamento para selecionar um número de vizinhos específico para cada

problema, sobre k = 1, . . . , 15. O k de melhor desempenho foi escolhido. Tal

valor é representado pela entrada k∗ na Figura 5.4. Ele resultou em acurácias

médias de 0.671, 0.732 e 0.727 para o kNN STATLOG, o kNN VALIDITY e o

kNN MIXED, respectivamente, e selecionou as médias (com desvios padrão) de

5.645 (1.862), 9.916 (2.857) e 5.895 (0.721) vizinhos. Nota-se, portanto, que

os k∗ para todos os casos concentram-se nas regiões onde os desempenhos

do kNN são máximos. Isto faz com que suas acurácias sejam compatíveis

com as melhores obtidas, apenas com uma discreta deterioração. Assim,

devido à facilidade que a abordagem fornece ao usuário, considera-se a seleção
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automática de k uma prática favorável.

Com o k∗, apesar de o kNN VALIDITY e o kNN MIXED apresentarem

acurácias médias superiores a 0.05 em relação ao kNN STATLOG, não foram

observadas diferenças significativas entre os 3 métodos de ranking, quando

da aplicação do teste de Friedman seguido do teste de Dunn, com 95% e 90%

de confiança, respectivamente. Entretanto, todos eles são estatisticamente

superiores ao RP.

De maneira geral, os resultados na Figura 5.4 são diferentes daqueles

apresentados por abordagens de recomendação de algoritmos no contexto de

dados de fontes diversas, em que meta-aprendizagem tem sido usualmente

empregada (vide (Brazdil et al., 2009) e referências ali contidas). Nesses

estudos, as melhores acurácias médias são obtidas com um número muito

reduzido de vizinhos, geralmente k = 1, 2, e então o kNN rapidamente se

torna inferior ao RP. Esta discrepância entre os resultados dos 2 conjuntos de

experimentos pode ser explicada pelo fato de que, sendo do mesmo domínio

de aplicação, as bases de dados de expressão gênica utilizadas neste trabalho

são mais homogêneas.

Assim, o comportamento do kNN parece ser mais coerente nos

experimentos deste estudo do que nos anteriores, no seguinte sentido. Os

rankings construídos com 1 ou 2 vizinhos estão sujeitas a erros, se os dados

forem ruidosos. Este problema é minimizado quando a predição é baseada

em uma vizinhança reduzida, pois o efeito do ruído é mitigado pelos outros

vizinhos. Entretanto, à medida que a vizinhança aumenta de tamanho, as

predições são afetadas por vizinhos cada vez menos similares ao meta-exemplo

corrente de teste e, assim, o desempenho do kNN decresce. Como aqui

utiliza-se dados com propriedades semelhantes, esta degradação é menos

abrupta que aquela reportada em Brazdil et al. (2009).

5.3.3 Extensão do kNN

Embora os resultados obtidos anteriormente indiquem que o kNN é eficaz

na predição de rankings no contexto deste trabalho, percebe-se pelo limite

superior da Figura 5.3 que seu desempenho está aquém do teoricamente

possível e pode, portanto, ser melhorado. No Capítulo 4, introduziu-se o

wkNN visando tal objetivo. Basicamente, ele representa uma extensão do

kNN ordinário capaz de atribuir pesos aos meta-exemplos do conjunto de

treinamento de acordo com sua proximidade ao meta-exemplo de teste. Com

isso, os vizinhos mais próximos têm influência maior na construção dos

rankings.

A Figura 5.5 mostra as vantagens do wkNN para os dados caracterizados

com as medidas do conjunto STATLOG. Nela, exibem-se as acurácias
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médias segundo o rs calculadas no esquema de LOO para os 49 problemas

considerados. São utilizadas 4 funções de kernel típicas para o método

(Hechenbichler e Schliep, 2006): Retangular, Triangular, Epanechnikov

e Gauss. O kernel Retangular pondera igualmente todos os vizinhos e

corresponde exatamente ao método kNN utilizado na Figura 5.4. Com o

número de vizinhos variando em k = 1, . . . , 30, os desempenhos de todas as

versões do wkNN aumentam com o valor de k, inicialmente. À medida que a

vizinhança ultrapassa um certo limiar, os desempenhos vão se deteriorando,

pois vizinhos de menor relevância aos meta-exemplos de teste vão sendo

considerados na construção dos rankings. Esta degradação ocorre primeiro

com o wkNN Retangular. A partir de k = 4, ele exibe um desempenho errático

em direção ao RP, indicando que o método é bastante sensível aos valores de

k. Este comportamento é compartilhado, em certo grau, com o kernel Gauss,

embora este resulte em acurácias médias levemente superiores no decorrer de

todo o intervalo de k.
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Figura 5.5: Desempenho do método wkNN com caracterização de dados utilizando o
conjunto STATLOG e 4 funções de kernel

Os métodos wkNN Triangular e Epanechnikov apresentam vantagens mais

notáveis em relação ao wkNN Retangular. Para qualquer k > 6, ele são

superiores, com primazia do primeiro kernel. Seus melhores resultados são,

respectivamente: 0.723 (k = 13) e 0.716 (k = 12). Para 13 < k ≤ 30, eles

resultam em um suave decaimento na acurácia média. Para entender seus

comportamentos, pode-se inspecionar a Figura 5.6, que ilustra a forma dessas

2 funções de acordo com as definições apresentadas pela Equação 4.19 do

Capítulo 4. Elas operam transformando as distâncias normalizadas entre o

meta-exemplo de teste corrente e seus vizinhos em similaridades, que são
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então utilizadas como pesos pelo wkNN. Nota-se que com o kernel Triangular,

o peso de vizinhos rapidamente se atenua com sua distância, fazendo com

que aqueles mais distantes logo se tornem menos influentes na composição

do raking. No caso do kernel Epanechnikov, o detrimento da influência dos

vizinhos é menos acentuado. Para o kernel Gauss, tal declínio é ainda mais

suave, dada sua forma mais próxima a do kernel Retangular.
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Figura 5.6: Ilustração da forma das funções de kernel Retangular, Triangular,
Epanechnikov e Gauss

Pode-se perceber pela Figura 5.5 que utilizou-se o LOO interno discutido

anteriormente para determinar automaticamente o número k∗ de vizinhos

para cada wkNN. A abordagem selecionou em média (com desvio padrão) 5.645

(1.862), 12.604 (1.21), 10.687 (1.925) e 8.062 (1.767) vizinhos para os wkNN

com kernel Retangular, Triangular, Epanechnikov e Gauss, respectivamente,

resultando em acurácias médias de 0.671, 0.722, 0.710 e 0.689. Aplicando-se

os testes de Friedman e Dunn, com 95% e 90% de confiança, não se observou

diferenças significantes em relação aos quatro métodos. Quando comparados

com o RP, todos apresentaram desempenho estatisticamente superior.

A Figura 5.7 expõe as acurácias médias do wkNN com os 4 kernels de

antes para os dados caracterizados com as medidas do conjunto VALIDITY.

A priori, a vantagem da ponderação de vizinhos não é evidente devido ao

desempenho inferior do wkNN para k = 1. A partir de uma vizinhança com

5 meta-exemplos, os kernels mais complexos sobrepujam o mais simples na

maioria dos casos, ate k = 30. Quando considera-se o k∗, são selecionados

em média (com desvio padrão) 9.916 (2.857), 10.541 (1.529), 9.875 (2.265) e

8.854 (2.924) vizinhos para os kernels Retangular, Triangular, Epanechnikov

e Gauss, respectivamente, resultando em acurácias médias de 0.732, 0.775
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Figura 5.7: Desempenho do método wkNN com caracterização de dados utilizando o
conjunto VALIDITY e 4 funções de kernel

0.747 e 0.721. Com os testes estatísticos apropriados, verifica-se que o kernel
Triangular resulta em desempenho significativamente superior àquele obtido

com o kernel Gauss e equivalente aos outros kernels. Todas as 4 versões do

wkNN são mais acurados que o RP.

Na Figura 5.8, observa-se os resultados dos wkNN Rectangular, Triangular,

Epanechnikov e Gauss com a caracterização de dados realizada pelo conjunto

MIXED. O comportamento destes métodos é similar àqueles observados para

as demais abordagens de construção de ranking baseadas em vizinhos mais

próximos: após minimizar a influência de meta-exemplos ruidosos através da

inserção de mais elementos à vizinhança, atinge-se uma região de acurácias

médias máximas. Em seguida, inicia-se um processo de deterioração de

desempenho no decorrer do intervalo de k, com intensidade inversamente

proporcional às inclinações de pesos ilustradas na Figura 5.6. Quando

considera-se a determinação automática de k, tem-se, para os 4 kernels
supracitados, respectivamente, as médias (com desvios padrão) de 5.895

(0.721), 8.437 (1.911), 8.166 (1.692) e 6.250 (0.601) vizinhos. Este valores

encontram-se nas regiões de melhores k para cada wkNN e resultaram em

acurácias médias de 0.727, 0.734, 0.733 e 0.739 fazendo com que os métodos,

segundo os teste de Friedman e Dunn com os níveis de confiança considerados

aqui, sejam todos estatisticamente equivalentes entre si e superiores ao RP.

Como um todo, os resultados apresentados nas Figuras 5.5, 5.7 e 5.8

alinham-se com aqueles da Figura 5.4 no que tange à caracterização de dados:

os conjuntos STATLOG, VALIDITY e MIXED permitem ao wkNN produzir

evidências convincentes do êxito da recomendação de algoritmos para dados
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Figura 5.8: Desempenho do método wkNN com caracterização de dados utilizando o
conjunto MIXED e 4 funções de kernel

de expressão gênica. Entretanto, o VALIDITY o faz com maior propriedade

para todos os números de vizinho e funções de kernel considerados. Em

especial, o desempenho do método com este conjunto utilizando o k∗ e o kernel
Triangular mostra-se bastante superior às demais acurácias obtidas. Para

o STATLOG, o wkNN Triangular com k∗ também tem seu valor, assim como

o wkNN Gauss para o conjunto MIXED. Assim, estas configurações serão

empregadas na Seção 5.6 para uma comparação geral entre representantes

do três paradigmas de construção de ranking utilizados neste trabalho.

5.4 Ranking por regressão

Nesta seção, a construção da recomendação fornecida ao usuário é

realizada no contexto de regressão, cuja descrição encontra-se no Capítulo

4. Em tal arcabouço, os desempenhos esperados dos algoritmos de AM são

inicialmente preditos pela aplicação de meta-regressores e depois combinados

para a composição final do ranking. Para esta tarefa, diversas métodos têm

sido aplicados (Brazdil et al., 2009). No presente trabalho, a exemplo de

Prudêncio et al. (2008), utilizam-se os algoritmos SVM, 1NN, LR e M5, que

são avaliados segundo sua capacidade tanto de aproximar os desempenhos

específicos dos classificadores quanto de construir rankings dos mesmos. A

seguir, reportam-se os resultados obtidos com essa abordagem.
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5.4.1 Predição de desempenho

A fim de adequar o uso de meta-aprendizagem à predição de desempenhos,

é necessário modificar os meta-exemplos para permitir a aplicação de técnicas

de regressão. Isso é realizado pela alteração na forma como a sugestão é

fornecida ao usuário no meta-atributo alvo. Dessa maneira, os rankings são

substituídos por alguma medida de qualidade própria dos algoritmos de AM.

Logo, é possível estudar diretamente a relação entre as propriedades das

bases de dados e o desempenho de um classificador específico, originando

tantos problemas de regressão quanto forem os classificadores disponíveis.

Nos experimentos a seguir, os dados são caracterizados segundo os conjuntos

STATLOG, VALIDITY e MIXED, os algoritmos de classificação considerados

são o DLDA, o DQDA, o PAM, o kNN, o SVM-L, o SVM-R e o RF, e a medida de

desempenho de cada algoritmo é dada pelo erro estimado utilizando o método

.632+.

A avaliação dos meta-regressores ocorre de acordo com o LOO aplicado

sobre os 49 meta-exemplos aqui considerados. Assim, para cada iteração do

procedimento, um modelo de regressão é induzido sobre os meta-exemplos

de treinamento e o erro do classificador é predito para o meta-exemplo de

teste. O processo é repetido para cada algoritmo de AM. Para mensurar a

qualidade das predições realizadas, calcula-se o seu desvio em relação ao

erro real6 obtido pelo classificador. A média dos desvios absolutos (MDA) é

então empregada como medida de desempenho da meta-aprendizagem, de

modo que valores menores de MDA indicam uma menor discrepância entre os

erros predito e real e, portanto, estão associados a melhores regressores. Tal

estratégia foi também aplicada em (Bensusan e Kalousis, 2001).

As SVMs para regressão aqui utilizadas (Schölkopf et al., 2000) apresentam

diversos parâmetros livres cujos valores precisam ser estimados. Para a

realização desta tarefa, diversas técnicas de otimização podem ser aplicadas

(Chapelle et al., 2002). Aqui, com a finalidade de minimizar o custo

computacional despendido na seleção de modelos, empregou-se um conjunto

de heurísticas. Assim, considerando-se o kernel radial utilizado, o valor para γ

foi determinado de acordo com a variante do método de Jaakkola apresentado

em (Prudêncio et al., 2008). O Custo C do algoritmo foi escolhido segundo a

prescrição fornecida em (Cherkassky e Ma, 2002) e o parâmetro ν da regressão

foi definido como o valor assintoticamente ótimo derivado em (Chalimourda

et al., 2004).

A Tabela 5.3 mostra os resultados da meta-regressão para os dados

caracterizados utilizando-se o conjunto STATLOG. Os valores apresentados

6Apesar dda utilização deste termo, o erro considerado é, de fato, apenas uma estimativa
do erro real realizada pelo .632+.
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correspondem à medida MDA dos métodos SVM, 1NN, LR e M5 quando

utilizados para predizer o desempenho dos 7 algoritmos de AM considerados.

Para fornecer uma base de comparação para os desempenhos obtidos,

exibe-se também predições realizadas pelo método MEDIA, que simplesmente

prediz de acordo com a média dos meta-atributos alvo dos meta-exemplos de

treinamento. Logo, espera-se que 4 regressores anteriores produzam valores

de MDA menores que os obtidos por MEDIA. A melhor entrada para cada

classificador é destacada na tabela (e nas subsequentes contendo os MDAs

dos meta-regressores).

Tabela 5.3: Desempenho de 4 meta-regressores na estimação de erro de 7
classificadores, utilizando caracterização pelo conjunto STATLOG

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.121 0.126 0.118 0.112 0.071 0.082 0.084
1NN 0.134 0.153 0.136 0.150 0.093 0.109 0.110
LR 0.123 0.125 0.118 0.116 0.072 0.091 0.086
M5 0.111 0.116 0.096 0.108 0.076 0.080 0.097

MEDIA 0.130 0.130 0.116 0.117 0.078 0.093 0.085

Como pode-se notar, o M5 apresenta o melhor desempenho geral, sendo

superior ao MEDIA para todos os classificadores, exceto para o RF. Em

4 casos, ele consegue ainda as menores MDAs entre os meta-regressores.

Considerando sua MDA máxima de 0.116 para o DQDA, espera-se que o erro

médio de sua estimação em novos meta-exemplos seja inferior a 12% para os

7 classificadores. O SVM exibe resultados bons, sendo o método de menor

MDA para o SVM-L e o RF, mas com pequena desvantagem em relação ao

MEDIA para o PAM. O LR é a abordagem que menos se destaca, negativa ou

positivamente. Ele tende a produzir MDAs situadas entre as obtidas por SVM

e MEDIA. Por fim, LR aparenta não ser suficientemente eficaz em utilizar as

informações providas pelo conjunto STATLOG para predizer o desempenho

dos classificadores, sendo consistentemente superado pelo MEDIA. Para o

kNN, a diferença observada é mais patente.

Conforme discutido anteriormente, os resultados apresentados na

Tabela 5.3 correspondem a valores médios dos erros de estimação dos

meta-regressores. Para tornar as comparações realizadas mais informativas,

pode-se fazer uso de testes estatísticos complementares, como sugerido em

(Kalousis, 2002). Assim, exibem-se os p-valores7 produzidos pela aplicação

do teste t pareado utilizado para verificar a hipótese nula de igualdade

entre os desempenhos de cada um dos métodos SVM, 1NN, LR e M5 e o
7Para as comparações realizadas nesta seção, considera-se p-valor a probabilidade de

que as MDAs obtidas por dois métodos sejam provenientes de uma mesma população,
considerando a hipótese nula como verdadeira. Valores baixos de probabilidade são indícios
contra a hipotése nula e a favor da hipótese alternativa de diferença de desempenho entre os
métodos.
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desempenho do MEDIA. Como várias comparações entre os 4 métodos e o

MEDIA são realizadas, para os 7 classificadores, é necessário modificar o nível

de confiança dos testes. Para isso, utiliza-se a correção de Bonferroni (Bland

e Altman, 1995). Assim, considerando uma confiança geral de 90%, tem-se o

valor ajustado de α = 0.00357 para cada um dos testes.

Tabela 5.4: P-valores do teste t pareado utilizado para comparar os os
meta-regressores SVM, 1NN, LR e M5 com o MEDIA, utilizando caracterização pelo
conjunto STATLOG

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.1183 0.4957 0.7522 0.4100 0.0657 0.0422 0.7329
1NN 0.8441 0.1982 0.2070 0.0495 0.1598 0.2442 0.0292
LR 0.4292 0.0685 0.8016 0.6780 0.1156 0.1433 0.9581
M5 0.1268 0.2814 0.3057 0.7187 0.5395 0.1601 0.1669

Percebe-se que nenhuma diferença de desempenho entre os 4 métodos

e o MEDIA pode ser considerada estatisticamente significante segundo o

nível de confiança requerido. Entretanto, a análise dos p-valores da Tabela

5.4 podem complementar os resultados apresentados na Tabela 5.3. Por

exemplo, para o DQDA, o LR exibe p-valor menor que o do M5, indicando

que o primeiro método pode ser mais vantajoso que do o segundo em relação

ao MEDIA, apesar de apresentar MDA maior. Para o SVM-L e O SVM-R,

o meta-regressor SVM apresenta os menores p-valores, o que sugere que

ele pode ser mais adequado à tarefa de estimar o desempenho de tais

classificadores, em comparação ao M5. Os pequenos p-valores do 1NN para

kNN e o RF corroboram sua deficiência como meta-regressor para estes casos.

Tabela 5.5: Desempenho de 4 meta-regressores na estimação de erro de 7
classificadores, utilizando caracterização pelo conjunto VALIDITY

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.109 0.119 0.103 0.110 0.072 0.086 0.082
1NN 0.124 0.142 0.118 0.149 0.098 0.118 0.097
LR 0.122 0.125 0.117 0.115 0.075 0.098 0.084
M5 0.093 0.111 0.091 0.108 0.079 0.092 0.081

MEDIA 0.130 0.130 0.116 0.117 0.078 0.093 0.085

A Tabela 5.5 mostra os resultados da estimação de desempenho dos

algoritmos de AM para os dados caracterizados segundo as medidas do

conjunto VALIDITY. As entradas mostradas correspondem à medida MDA

dos meta-regressores SVM, 1NN, LR e M5, e do método MEDIA. Novamente,

o M5 apresentou MDAs pequenas, produzindo valores mínimos para 4

classificadores e sendo inferior ao MEDIA apenas para o SVM-L. O SVM

conseguiu ser superior ao MEDIA em todas as situações. Ele foi ainda o

método de menor MDA para o SVM-L e o SVM-R. O LR manteve-se como

meta-regressor mediano. O 1NN foi superior ao MEDIA somente para o caso
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do DLDA. Para os outros algoritmos, suas estimativas não se mostraram tão

adequadas.

Tabela 5.6: P-valores do teste t pareado utilizado para comparar os os
meta-regressores SVM, 1NN, LR e M5 com o MEDIA, utilizando caracterização pelo
conjunto VALIDITY

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.0017 0.1316 0.0374 0.2682 0.0754 0.1295 0.4521
1NN 0.722 0.4727 0.8989 0.03442 0.0767 0.08197 0.2659
LR 0.4736 0.3452 0.9075 0.8178 0.0993 0.5702 0.7028
M5 0.0006 0.1249 0.0284 0.2495 0.8529 0.8805 0.5119

Considerando uma confiança de 90%, verifica-se na Tabela 5.6 que tanto o

SVM quanto o M5 são estatisticamente superiores ao MEDIA na estimação de

desempenho do DLDA. Ambos apresentam ainda p-valores pequenos para o

PAM. Para o SVM-L, o teste t pareado produziu p-valores abaixo de 0.10 para

o SVM e o LR, sugerindo uma vantagem desses meta-regressores em relação

ao MEDIA. Nenhum método aproximou-se do nível necessário para apresentar

diferenças significantes ao MEDIA para o SVM-L e o RF. O 1NN, novamente,

representou o método de menor capacidade.

Tabela 5.7: Desempenho de 4 meta-regressores na estimação de erro de 7
classificadores, utilizando caracterização pelo conjunto MIXED

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.102 0.109 0.098 0.101 0.065 0.073 0.075
1NN 0.112 0.122 0.114 0.126 0.087 0.104 0.102
LR 0.121 0.134 0.118 0.112 0.071 0.093 0.082
M5 0.098 0.108 0.093 0.115 0.091 0.077 0.080

MEDIA 0.130 0.130 0.116 0.117 0.078 0.093 0.085

Utilizando-se o conjunto MIXED para realizar a caracterização dos dados, o

SVM logrou apresentar as menores MDAs para 4 algoritmos de AM, conforme

pode ser observado na Tabela 5.7, sem ser inferior ao MEDIA para caso algum.

O M5 obteve MDAs mínimos para o DLDA, o DQDA e o PAM, e foi suplantado

pelo MEDIA para o kNN e o SVM-L. O LR apresentou desempenho discreto,

sendo superado pelo MEDIA em 2 ocasiões. Por sua vez, o 1NN foi vantajoso

pra 3 classificadores e para os demais as diferenças em relação ao MEDIA

tornaram-se menos acentuadas que aquelas apresentadas nas Tabelas 5.3 e

5.5.

Quando o teste t pareado é utilizado na comparação entre os 4

meta-regressores e o MEDIA, a Tabela 5.8 exibe resultados expressivos para o

SVM. Com valor o ajustado α = 0.00357, este método resulta estatisticamente

superior ao MEDIA para 5 classificadores. Para o kNN e o RF, o p-valor

também é pequeno, embora não o suficiente para superar o nível de
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Tabela 5.8: P-valores do teste t pareado utilizado para comparar os os
meta-regressores SVM, 1NN, LR e M5 com o MEDIA, utilizando caracterização pelo
conjunto MIXED

Meta-regressor DLDA DQDA PAM kNN SVM-L SVM-R RF
SVM 0.0000 0.0022 0.0026 0.0127 0.0017 0.0003 0.0181
1NN 0.2906 0.6577 0.8921 0.5904 0.4910 0.4987 0.2050
LR 0.4184 0.2260 0.8643 0.3917 0.0222 0.8629 0.5124
M5 0.0041 0.1426 0.0204 0.8447 0.2623 0.0895 0.5255

significância estipulado. Os demais métodos de regressão não apresentam

diferenças significantes

Analisando-se as Tabelas 5.3, 5.5 e 5.7 em conjunto, algumas

considerações podem ser tecidas. Inicialmente, nota-se que os métodos SVM e

M5 são consistentemente superiores aos outros meta-regressores na tarefa de

predizer o desempenho de algoritmos de AM no contexto deste trabalho. Como

estas abordagens são mais complexas que o 1NN e o LR, elas apresentam

maior eficácia na extração de relações explicativas entre os meta-atributos

de entrada e o meta-atributos alvo. Por sua vez, o 1NN exibiu resultados

pouco promissores, sendo na maioria das situações inferior ao MEDIA. O LR

demonstrou alternância de desempenho conforme o classificador considerado,

mas invariavelmente não apresentou grande desvio do patamar do MEDIA.

Outro aspecto importante dos resultados reportados refere-se à

influência da caracterização de dados no desempenho dos meta-regressores.

Considerando-se os conjuntos STATLOG e VALIDITY, percebe-se uma certa

estratificação em seus domínios de competência. Através do uso das medidas

do primeiro grupo, é possível predizer melhor os desempenhos de SVM-L e

SVM-R, para todos os meta-regressores. Com as medidas do segundo grupo,

as predições para DLDA, DQDA, PAM e RF são mais acuradas. As predições

de desempenho para o kNN são mais robustas quanto ao conjunto de medidas

utilizado. Quando o conjunto MIXED é empregado, o SVM obtém os p-valores

mais significantes globalmente, indicando sua superioridade sobre o MEDIA,

e o 1NN logra seus melhores desempenhos. Isto indica que a agregação de

medidas de diferentes conjuntos pode fornecer informações mais abrangentes

sobre o comportamento dos classificadores em relação às propriedades das

bases de dados. O LR e o M5 não apresentam um padrão bem definido para o

conjunto MIXED, sendo seu desempenho dependente do algoritmo de AM.

A fim de obter uma maior compreensão desses resultados, analisou-se

brevemente a relação entre os classificadores e as medidas de caracterização

de dados. A metodologia empregada para tanto utiliza, a exemplo de

(Costa et al., 2009), uma representação gráfica exibindo o desempenho dos

algoritmos e os meta-atributos computados. Para determinar se os valores

estão relacionados, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson seguido
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de um teste t apropriado Sokal e Rohlf (1995). Estas informações são exibidas

nas Figuras 5.9 (conjunto STATLOG) e 5.10 (conjunto VALIDITY). Cada bloco

mostra a estimativa de erro usando o .632+ (eixo das abscissas) e a medida de

caracterização (eixo das ordenadas) determinadas para as 49 bases de dados.

Nos cantos superiores direitos, encontram-se os valores de correlação entre

os pares. Valores em negrito indicam significância estatística com 90% de

confiança.
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Figura 5.9: Correlação entre as medidas STATLOG e o erro dos classificadores

Como pode-se perceber na Figura 5.9, NEX apresenta correlações negativas

significantes com os algoritmos kNN, SVM-L, SVM-R e RF, indicando que estes

se beneficiam de um número maior de exemplos para produzir classificadores

de menor erro. NAT representa o número de componentes PLS extraídas

antes da caracterização de dados e aparenta não ter correlação relevante com

os desempenhos obtidos. Este também é o caso com o NCL, o número de

classes, que, neste trabalho, é predominantemente 2. O MDP é uma maneira

de informar quão diferentes são as matrizes de covariância dos dados para

cada classe. Quanto maior seu valor, menos linear deve ser a fronteira

de separação. Com a utilização do PLS, a separação entre as classes é

maximizada e, portanto, a importância dessa medida é minorada. O mesmo

acontece com a COR, que representa as correlações médias entre atributos,

por classe.

A CAN é uma medida de associação entre atributos e classes baseada
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na análise de correlação canônica entre ambos. Ela pretende capturar a

quantidade de informação útil para a classificação dos dados. Quanto maior

seu valor, menor o erro do classificador, o que explica as correlações negativas

observadas. o PRO é a proporção de variância explicada pelo primeiro

discriminante linear encontrado no cálculo de CAN. Verifica-se que para a

maioria das bases de dados consideradas, PRO=1, reduzindo a informação

dessa medida pra estimar o desempenho dos algoritmos. Para cada atributo,

ASS e CUR indicam, respectivamente, a falta de simetria em sua distribuição

e a altura relativa da cauda desta. Ela apresentam razoável correlação com

o desempenho de alguns classificadores, em especial do DLDA, que assume

atributos normalmente distribuídos. Por fim, a distribuição dos exemplos

pelas classes do problema, representada por ENT, exibe correlação positiva

significante para todos os classificadores.
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Figura 5.10: Correlação entre as medidas VALIDITY e o erro dos classificadores

A Figura 5.10 exibe os resultados da análise para o conjunto VALIDITY.

VDU e VDB medem a separação e dispersão dos grupos presentes nos

dados. Elas obtêm razoável correlação com o desempenho dos classificadores,

principalmente para o DLDA, DQDA e PAM, com vantagem para o VDB. P-B,

G-K, C-H e H-L também tencionam avaliar quão compactos e separados são

os grupos mas utilizando diferentes critérios de otimização. Aparentemente,

as duas primeiras medidas são mais adequadas aos propósitos deste

trabalho dadas suas correlações com os desempenhos dos classificadores.
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Comparando-se os valores obtidos pelas 6 medidas anteriores com aqueles

conseguidos pelo INT, percebe-se que esta tende a resultar em correlações

absolutas maiores. Esta observação é coerente com a discussão realizada

em (Bezdek e Pal, 1998b), segundo a qual a separação entre grupos é a

componente mais importante de um índice de validação para examinar a

qualidade de um agrupamento. Neste sentido, as altas correlações o N-1

para todos os classificadores também são esperadas, pois esta medida busca

identificar se exemplos de classes distintas vêm da mesma distribuição.

Investigando a complexidade de classificação em dados de expressão gênica,

Costa et al. (2009) chegaram à conclusões similares quanto a utilização de

N-1 para predizer o comportamento de classificadores. O mesmo estudo

também sugeriu que métricas de complexidade baseadas em vizinhos mais

próximos Ho e Basu (2002) fornecem resultados igualmente interessantes

nesse contexto, o que é corroborado pelos valores apresentados pela medida

CON na figura.

Considerando-se as correlações observadas nas Figuras 5.9 e 5.10, pode-se

obter um maior entendimento sobre os resultados apresentados nas Tabelas

5.3 e 5.5 quanto à relação entre a caracterização de dados e a predição

de desempenho para determinados classificadores. Para SVM-L e SVM-R,

os valores de correlação absoluta exibidos são maiores para as medidas

STATLOG que para as medidas VALIDITY. Isto explica as MDAs mais

baixas conseguidas pelos meta-regressores quando o primeiro conjunto de

caracterização é empregado. Para DLDA, DQDA, PAM e RF, o conjunto

VALIDITY exibe melhores correlações que aquelas observadas com o conjunto

STATLOG, fazendo com que os valores preditos para os meta-atributos alvo

sejam mais acurados quando da utilização daquele conjunto. Percebe-se

ainda que nem todas as medidas apresentam a mesma importância preditiva.

Sendo assim, a aplicação de técnicas de seleção de atributos (Liu e Motoda,

1998) poderia ajudar a melhorar as predições realizadas.

5.4.2 Construção de rankings

Conforme discutido durante esta seção, meta-regressores podem ser

eficazmente empregados na predição do comportamento de algoritmos de

AM. Com isso, é possível fornecer ao usuário um valor de desempenho

esperado para o classificador de interesse. Quando mais de uma abordagem

de classificação está disponível, um número correspondente de problemas de

regressão é considerado, permitindo a obtenção de diversas predições. Elas

podem então ser ordenadas para a composição de um ranking. Como no

presente trabalho esta é a forma preferencial de recomendação de algoritmos,

sua construção por regressão é avaliada a seguir.
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A Tabela 5.9 exibe os resultados da utilização dos métodos SVM, 1NN,

LR e M5 para a predição dos desempenhos utilizados na construção dos

rankings. Suas entradas correspondem às médias de acurácia (utilizando

o coeficiente de Spearman, rS) dos rankings preditos no decorrer do LOO

para os 49 problemas considerados. A caracterização dos dados ocorre

segundo os conjuntos STATLOG, VALIDITY e MIXED. Para fornecer uma

base de comparação para os valores obtidos, exibe-se também as correlações

resultantes da aplicação do ranking padrão, RP.

Tabela 5.9: Acurácias médias dos rankings (rS) gerados utilizando 4 meta-regressores
e 3 conjuntos de caracterização

Método STATLOG VALIDITY MIXED
SVM 0.716 0.731 0.733
1NN 0.675 0.683 0.700
LR 0.592 0.604 0.586
M5 0.588 0.580 0.510
RP 0.608 0.608 0.608

Pode-se perceber uma clara divisão no desempenho dos métodos.

Enquanto SVM e 1NN, são capazes de superar o RP por considerável

vantagem, o L5 e o M5 não logram alcançar o patamar da abordagem de

referência. As diferenças entre os métodos mais e menos eficazes acentuam-se

com a alteração dos conjuntos utilizados para caracterizar os dados, na

ordem: STATLOG, VALIDITY e MIXED. Através da aplicação dos testes

de Friedman e de Dunn, com 95% e 90% de confiança, respectivamente,

observou-se superioridade do SVM em relação ao LR, ao M5 e ao RP, quando o

primeiro conjunto de caracterização é empregado. Nesta situação, 1NN obteve

diferença significante apenas quando comparado ao LR. Considerando-se os

outros conjuntos, tanto o SVM quanto 1NN superam estatisticamente os

demais métodos de construção de ranking. Todos os demais desempenhos

resultaram similares.

É interessante ainda confrontar os resultados dos meta-regressores

mostrados na Tabela 5.9 para a construção de rankings com aqueles

apresentados nas Tabelas 5.3, 5.5 e 5.7 para a predição de desempenho

dos algoritmos. Pode-se perceber que não há uma correspondência direta

entre a adequação dos métodos para as 2 tarefas. Assim, se anteriormente

o 1NN apresentava MDAs grandes para a maioria dos classificadores e

era frequentemente inferior ao MEDIA nas predições de desempenho, na

situação atual ele é a segunda melhor abordagem para recomendação de

rankings, excedendo a acurácia média do RP por diferença mínima de

0.07. Inversamente, o M5, mesmo apresentado MDAs invariavelmente

bastante competitivos, resultou em rankings preditos de baixa qualidade. Isto

acontece porque os diversos problemas de regressão são resolvidos de forma
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independente uns dos outros. Assim, a ordem relativa das predições nem

sempre é preservada, fazendo com que rankings espúrios possam ser gerados.

Neste contexto, resultados similarmente contra-intuitivos têm sido reportados

(Brazdil et al., 2009; Bensusan e Kalousis, 2001; Koepf et al., 2000).

Como o SVM foi o meta-regressor de maior destaque para todos os

conjuntos de caracterização de dados nos experimentos aqui conduzidos,

ele será empregado na Seção 5.6 para uma comparação geral entre

representantes do 3 paradigmas de construção de ranking utilizados neste

trabalho.

5.5 Ranking por árvores

Nesta Seção, os rankings sugeridos ao usuário são construídos utilizando

a abordagem de árvores, descrita no Capítulo 4. Especificamente, as PCTs (do

inglês Predictive Clustering Trees) (Todorovski et al., 2002) são empregadas.

Elas operam particionando recursivamente os meta-exemplos disponíveis tal

que grupos homogêneos em relação aos meta-atributos alvo sejam obtidos.

Quando um meta-exemplo de teste é apresentado à árvore gerada, sucessivas

regras sobre seus meta-atributos de entrada decidem qual o grupo mais

adequado ao novo problema. A ordenação de algoritmos de AM é então

predita com base no ranking associado à folha retornada. A fim de melhorar

a robustez das PCTs, faz-se uso de bagging para combinar as predições de

árvores individuais. A seguir, os resultados obtidos com essas abordagens são

reportados.

5.5.1 Desempenho do PCT

Para a realização dos experimentos desta seção, utilizou-se o software

Clus8. Basicamente, ele consiste em um sistema de AM que trabalha na

geração de árvores e regras de decisão baseadas no conceito de agrupamento

preditivo (Blockeel et al., 1998). Com isso, o Clus é capaz de criar hierarquias

de grupos como as PCTs. Dependendo das necessidades específicas de cada

aplicação, diversas opções de configuração relativas a critérios de otimização

e heurísticas correspondentes estão disponíveis para seleção.

Em particular, os resultados são podem ser severamente influenciados

pela escolha do parâmetro Ftest, que determina o nível de significância

utilizado no critério de parada da indução da árvore. Ele varia de 0 a 1.

Valores pequenos produzem um número menor de particionamentos, o que

pode provocar uma convergência prematura da etapa de treinamento. Valores

próximos a 1 resultam em árvores maiores. A exemplo de (Todorovski et al.,
8Software disponível em http://dtai.cs.kuleuven.be/clus/index.html
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2002), utilizou-se, nos experimentos conduzidos aqui, Ftest=1, que gera

árvores de tamanho máximo.
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Figura 5.11: Desempenho dos métodos PCT e bagging com caracterização de dados
utilizando o conjunto STATLOG

A Figura 5.11 exibe os efeitos da aplicação do PCT e do bagging para as

predições envolvendo os 49 problemas em uso. As acurácias médias do LOO

utilizando o rS são mostradas. A caracterização dos dados ocorre segundo

o conjunto de medidas STATLOG. Como pode ser observado, o PCT não foi

muito eficaz na construção de rankings no contexto deste trabalho, com um

desempenho de 0.625, apenas discretamente superior ao 0.608 obtido pelo RP

(linha completa na figura). Este resultado pode estar associado à profundidade

da árvore gerada, que aparenta ajustar sobremaneira o modelo preditivo aos

meta-exemplos de treinamento. Para realizar uma redução na quantidade

de nós, aplicou-se a modificação experimental do método de poda do M5

(Quinlan, 1992), como implementada no Clus (parâmetro M5Multi=1). Assim,

a acurácia média do PCT ampliou-se para 0.658.

Melhorias mais expressivas foram observadas com a utilização do bagging.

Para ele, varia-se o número de amostras bootstrap no intervalo de b = 1, . . . , 50,

sendo o valor máximo definido conforme recomendação em (Breiman, 1996b).

Inicialmente, percebe-se que os rankings construídos não são muito acurados.

Isto pode ser devido à quantidade reduzida de meta-exemplos únicos de

treinamento, aproximadamente 63.2% do total disponível. Assim, menos

informação é disponibilizada ao PCT para a indução das árvores. À medida que

mais amostras bootstrap vão sendo considerados, o desempenho aumenta de

acordo, pois predições de diferentes árvores são combinadas. Enquanto b ≤ 21,

o bagging apresenta vários mínimos locais em seu desempenho, mas com uma
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inclinação ascendente. O ápice de 0.757 ocorre em b = 21. Posteriormente, as

acurácias apresentam menor heterogeneidade, pois, através da combinação de

um número crescente de árvores, o método torna-se mais robusto à natureza

aleatória do procedimento de amostragem e tende a produzir resultados mais

estáveis. Com b = 50, o desempenho é de 0.730, fazendo com que o bagging
seja, segundo os testes de Friedman e de Dunn, com 95% e 90% de confiança,

respectivamente, estatisticamente superior aos métodos PCT e RP. Estes

últimos resultaram similar.
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Figura 5.12: Desempenho dos métodos PCT e bagging com caracterização de dados
utilizando o conjunto VALIDITY

A Figura 5.12 exibe as acurácias médias dos métodos baseados em árvores

para os dados caracterizados segundo o conjunto VALIDITY. Novamente, o

PCT não se sobressai em relação ao RP, logrando um desempenho de 0.619.

A aplicação de poda ao modelo gerado produz uma melhoria perceptível

de acurácia, 0.676 Com a utilização de bagging, o resultados são mais

promissores. Para todo o intervalo b = 1, ..., 50, o método é superior tanto ao RP

quanto ao PCT. À medida que mais árvores são combinadas, o desempenho

aumenta, atingindo seu valor máximo em 0.738 para b = 33. Em seguida,

ocorre uma estabilização nas predições. Considerando-se b = 50, obteve-se

uma acurácia de 0.733. Nesta configuração, o bagging é estatisticamente

superior aos outros métodos de rankings, enquanto o PCT e o RP não

apresentam diferenças significantes.

Na Figura 5.13, a caracterização dos dados é realizada segundo o conjunto

MIXED. Os desempenhos exibidos correspondem às médias das acurácias

obtidas no LOO, considerando o rS. Percebe-se que o PCT apresenta um

resultado moderadamente superior em relação ao RP, com um valor de 0.658.
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Figura 5.13: Desempenho dos métodos PCT e bagging com caracterização de dados
utilizando o conjunto MIXED

A aplicação de poda à árvore gerada obteve uma acurácia de 0.625, indicando

que nem sempre essa prática origina ganhos de desempenho. A utilização de

bagging, por sua vez, aparenta ser consistentemente vantajosa. Após uma

melhora inicial de acurácia com o aumento do número de amostras bootstrap,

ele apresenta um intervalo de variação até atingir seu máximo de 0.777 para

b = 18. Na sequência, os resultados se tornam mais uniformes. Utilizando-se

os testes de Friedman e de Dunn com as significâncias apropriadas, verifica-se

que bagging com b = 50 é superior aos métodos PCT e RP, enquanto que estes

são similares entre si.

Comparando-se as Figuras 5.11, 5.12 e 5.13, observa-se que a diferença de

resultados entre a caracterização feita pelos conjuntos STATLOG e VALIDITY

não é acentuada, tanto para o PCT quanto para o bagging. Para este método,

o primeiro conjunto resulta em acurácias levemente superiores para valores

intermediários de b, enquanto o segundo é vantajoso para os valores mais

extremos. No caso do conjunto MIXED, as melhorias são patentes para todo

o intervalo de b, indicando os benefícios preditivos da associação de medidas.

Pode-se destacar ainda que, independente da caracterização empregada, a

estratégia de combinação de modelos é eficaz na construção de rankings no

contexto de recomendação de algoritmos. Sendo assim, apenas bagging, com

b = 50, será considerado na comparação geral de paradigmas apresentada na

Seção 5.6.
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5.6 Comparação global

No decorrer deste capítulo, avaliou-se 3 paradigmas de construção de

rankings. Nesta seção, a intenção é confrontá-los a fim de se obter conclusões

mais gerais sobre seu comportamento na recomendação de algoritmos. Assim,

para cada um deles, selecionou-se um representante específico de acordo

com as considerações apresentadas durante as análises apropriadas. Para

a abordagem baseada em vizinhos mais próximos, o wkNN foi escolhido,

pois apresentou considerável superioridade em relação ao método original,

que não pondera a influência de vizinhos com base em distância. Quando

as sugestões fornecidas ao usuário foram geradas a partir de problemas de

regressão, o SVM se destacou e foi escolhido. Ele foi eficaz tanto em predizer

satisfatoriamente o desempenho dos classificadores quanto em efetuar

uma ordenação acurada dos mesmos. No contexto de meta-aprendizagem

utilizando árvores, a aplicação de uma única PCT geralmente resultou em

acurácias não muito adequadas, por vezes competindo com o método padrão.

Entretanto, quando várias PCTs foram consideradas para realizar predições

conjuntas, o desempenho apresentou sensível melhora, fazendo com que o

bagging fosse escolhido. A seguir, são reportados os resultados obtidos com

essas abordagens, estratificados pelo conjunto utilizado na caracterização de

dados.

5.6.1 Conjunto STATLOG

A comparação entre os métodos wkNN com kernel Triangular, SVM, bagging
com b = 50 e RP, quando a caracterização dos dados é realizado segundo

o conjunto STATLOG, é fornecida na Figura 5.14. Ela exibe as acurácias

(utilizando as correlações rS e LRA) dos rankings gerados durante o LOO sobre

os 49 problemas considerados. A fim de melhorar a visibilidade dos gráficos,

os meta-exemplos foram ordenados segundo o desempenho do RP.

Na Figura 5.14(a), que emprega o rS, percebe-se que os métodos mais

sofisticados são capazes de construir rankings mais correlacionados com os

rankings ideais mais frequentemente que o RP. A média (e desvio padrão) das

acurácias para o wkNN, o SVM, o bagging e o RP foram, respectivamente:

0.722 (0.208), 0.716 (0.188), 0.730 (0.225) e 0.608 (0.200). Pode-se notar

que os 3 melhores métodos resultaram similarmente, nesta disposição de

acurácia média: bagging, wkNN e SVM. A aplicação dos testes de Friedman

e de Dunn, com níveis de significância de 95% e 90%, confirma que eles são

de fato equivalentes entre si e superiores ao RP.

Na Figura 5.14(b), o LRA é considerado como medida de desempenho.

Sendo assim, as posições superiores dos rankings recebem maior importância
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Figura 5.14: Desempenho dos métodos wkNN, SVM e bagging para os 49 problemas
considerados com caracterização de dados utilizando o conjunto STATLOG

no cálculo da correlação. A média (e desvio padrão) das acurácias para o

wkNN, o SVM, o bagging e o RP foram, respectivamente: 0.428 (0.259), 0.434

(0.281), 0.446 (0.306) e 0.315 (0.259). O bagging novamente apresentou

discreto aumento de desempenho. Desta vez, no entanto, o SVM mostrou-se

sutilmente mais eficaz que o wkNN. Entretanto, os teste estatísticos adequados

não detectaram diferenças significantes entre os 3 métodos, embora todos

sejam superiores ao RP.

5.6.2 Conjunto VALIDITY

A Figura 5.15 exibe os resultados da comparação dos métodos de

construção de ranking aqui considerados utilizando a mesma configuração

experimental empregada na Figura 5.14, com exceção da caracterização dos

dados, que agora é realizada segundo o conjunto VALIDITY.
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Figura 5.15: Desempenho dos métodos wkNN, SVM e bagging para os 49 problemas
considerados com caracterização de dados utilizando o conjunto STATLOG

Considerando o rS como medida de desempenho dos rankings preditos,
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a média (e desvio padrão) das acurácias observadas na Figura 5.15(a) para

o wkNN, o SVM, o bagging e o RP foram, respectivamente: 0.775 ( 0.191),

0.731 (0.204), 0.733 (0.255) e 0.608 (0.200). Percebe-se que enquanto SVM e

bagging tem desempenho semelhante, o wkNN se destaca positivamente, com

vantagem de 0.04 sobre o segundo melhor método. Esta superioridade, no

entanto, não é suportada pelos testes de Friedman e de Dunn, que resulta em

equivalência estatística entre os métodos e superioridade apenas em relação

ao RP.

Na Figura 5.15(b), os resultados são reportados utilizando-se o LRA. Nesta

situação, o wkNN também sobressai, enquanto SVM e bagging alternam de

posição. O RP permanece aquém dos demais. A média (e desvio padrão)

das acurácias para esses métodos, foram, respectivamente: 0.492 ( 0.273),

0.448 (0.274), 0.438 (0.341) e 0.315 (0.259). A conclusões estatísticas são as

mesmas obtidas no caso do rS.

5.6.3 Conjunto MIXED

Os resultados para a caracterização de dados feita como o conjunto

MIXED são apresentados na Figura 5.16. Novamente, materiais e

métodos semelhantes àqueles empregados na Figura 5.14 são considerados.

Entretanto, com base nos experimentos realizados na Seção 5.3, o wkNN com

kernel Gauss foi utilizado.
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Figura 5.16: Desempenho dos métodos wkNN, SVM e bagging para os 49 problemas
considerados com caracterização de dados utilizando o conjunto MIXED

Quando o rS é utilizado para medir a qualidade dos rankings construídos

pelos diversos métodos, as acurácias individuais obtidas para cada

meta-exemplo podem ser observadas na Figura 5.16(a). Claramente,

percebe-se a vantagem dos métodos wkNN Gauss, SVM e bagging em relação

ao RP. Entretanto, para alguns problemas eles mostraram-se inferiores. Isto

acontece com maior intensidade para as abordagens baseadas em vizinhos
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e em árvores. Pode-se apreciar a questão numericamente através da média

(e desvio padrão) das acurácias para os 4 métodos: 0.739 (0.218), 0.733

(0.185), 0.763 (0.235) e 0.608 (0.200), respectivamente. Assim, embora o

bagging seja superior na maioria dos casos, ele algumas vezes apresenta as

predições menos acuradas. Inversamente, o SVM apresenta a menor média,

mas também o menor desvio padrão. Em termos estatísticos, os 3 métodos

mais complexos resultaram superiores ao RP e equivalentes entre si, segundo

os testes de Friedman e de Dunn.

Com o LRA como medida de correlação entre os rankings obtido e

ideal, tem-se as acurácias apresentadas na Figura 5.16(b). Também nesta

conformação, o RP é superado por wkNN Gauss, SVM e bagging. A media

(e desvio padrão) das acurácias desses 3 métodos e o RP é, respectivamente:

0.449 (0.291), 0.454 (0.243), 0.494 (0.318) e 0.315 (0.259), com conclusões

estatísticas iguais àquelas obtidas no caso do rS.

5.7 Considerações finais

No presente capítulo, analisou-se experimentalmente as abordagens

de caracterização de dados e os métodos de construção de ranking
propostos nesta Tese. Estes 2 aspectos representam o fundamento

operacional de qualquer sistema de recomendação de algoritmos baseado em

meta-aprendizagem.

Os resultados foram estratificados de acordo com os 3 principais

paradigmas utilizados para estabelecer a ordem de preferência dos

classificadores. No primeiro, abordagens baseadas em vizinhos mais próximos

são empregadas. A avaliação experimental realizada indicou que o kNN

ordinário comumente empregado em meta-aprendizagem para problemas de

origem heterogênea (Brazdil et al., 2009) também é adequado para a aplicação

no domínio restrito de expressão gênica. Ele resultou claramente superior

ao RP em relação à média de acurácias dos rankings preditos. Isto ocorreu

para os 3 conjuntos de caracterização utilizados, com vantagem clara para

o VALIDITY e moderada para MIXED. O primeiro conjunto corresponde às

medidas desenvolvidas neste trabalho e o segundo é uma agregação dos

conjuntos VALIDITY e STATLOG. Quando a extensão wkNN foi considerada,

os resultados obtidos foram muito satisfatórios, logrando superioridade

ímpar em relação a sua versão original. Isto indica que a ponderação de

meta-exemplos por distâncias como aqui implementada é benéfica. Os kernels
Triangular e Epanechnikov mostraram-se especialmente eficazes.

No segundo paradigma, a tarefa de predição de rankings de algoritmos

é realizada no contexto de regressão. Desta forma, realizou-se
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extensa experimentação com SVM, 1NN, LR e M5 como meta-regressores.

Inicialmente, SVM e M5 mostraram-se altamente competitivos na tarefa de

predição do desempenho dos classificadores empregados. Entretanto, quando

a forma básica de recomendação utilizada neste trabalho foi considerada,

o SVM foi significantemente melhor, construindo rankings mais acurados

que aquele obtidos pelo M5. Nesta tarefa, o 1NN também foi eficaz, e os

desempenhos tanto dele quanto do SVM apresentaram melhorias progressivas

de acordo com a utilização dos conjuntos STATLOG, VALIDITY e MIXED

para caracterizar os dados. Assim, observou-se novamente que as medidas

baseadas em índices oferecem benefícios em relação à abordagem padrão e

que a combinação de medidas de ambos os conjuntos é interessante pois

aspectos mais variados dos dados podem ser contemplados.

No terceiro paradigma, os rankings são construídos pela aplicação de

árvores de decisão aos meta-exemplos tal que particionamento recursivos

geram grupos homogêneos em relação aos meta-atributos alvo componentes.

Com a utilização de PCTs únicas, os rankings resultantes não mostraram

grande correlação com os rankings ideais correspondentes, para os conjunto

STATLOG e VALIDITY. Entretanto quando as medidas MIXED foram

empregadas, houve uma melhoria em relação ao desempenho do RP. Com

a combinação de múltiplos PCTs para realizar a predição, o aumento na

qualidade dos resultados foi sensível, com vantagem novamente para a

caracterização feita com o conjunto MIXED.

Além de realizar experimentos focando em cada paradigma

individualmente, também considerou-se a comparação entre os melhores

métodos de cada grupo. Os resultados obtidos neste cenário são sumariados

na Tabela 5.10. Seus valores consistem das médias das acurácias (utilizando

a correlação rS) dos rankings gerados pelos métodos wkNN, SVM, bagging e RP

durante o LOO sobre as 49 bases de dados de expressão gênica consideradas,

com caracterização segundo os conjuntos STATLOG, VALIDITY e MIXED.

Tabela 5.10: Acurácias médias dos rankings (rS) gerados utilizando 4 métodos e 3
conjuntos de caracterização

Método STATLOG VALIDITY MIXED
wkNN 0.722 0.775 0.739
SVM 0.716 0.731 0.733

bagging 0.730 0.733 0.763
RP 0.608 0.608 0.608

De forma geral, wkNN e bagging geram predições discretamente mais

acuradas que aquelas realizadas pelo SVM, o que pode ser entendido pelo fato

de que ambos foram especificamente desenvolvidos para a construção dessa

forma de sugestão. Nota-se também que os conjuntos VALIDITY e MIXED
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são consistentemente superiores ao STATLOG e o desempenho de ambos

alterna-se dependendo do método de ranking empregado. Para o wkNN, o

VALIDITY resulta superior. Para o bagging, o MIXED é mais adequado, assim

como para o SVM. Estes resultados sugerem que os métodos que realizam

alguma forma de seleção ou ponderação de atributos se beneficiam mais da

utilização do conjunto de caracterização mais diversificado. Assim, a aplicação

de técnicas explícitas de seleção de atributos (Liu e Motoda, 1998) poderia ser

benéfica aos métodos de rankings, em especial ao wkNN.

96



CAPÍTULO

6
Conclusão

O foco da pesquisa desenvolvida durante este doutorado foi investigar a

utilização de meta-aprendizagem como ferramenta de suporte à classificação

de dados de expressão gênica. Tal empreendimento visou contribuir em duas

áreas. Da perspectiva da aplicação, pretendeu-se desenvolver métodos que

pudessem auxiliar o usuário não especialista em sistemas de classificação,

tipicamente biólogos e cientistas da área médica, na tarefa de escolher as

soluções mais apropriadas para seu problema. Isso facilitaria a análise dos

experimentos realizados, fazendo com que a utilização de microarrays (Russell

et al., 2008) no diagnóstico de doenças se torne mais acessível.

Do ponto de vista da meta-aprendizagem, a intenção foi expandir sua

prática corrente em recomendação de algoritmos utilizados para classificação

de dados. Conforme pode ser observado a partir da literatura especializada

(vide Brazdil et al. (2009) e referências ali contidas), métodos de sugestão

baseados nessa abordagem têm exibido considerável sucesso quando

aplicados a problemas oriundos de âmbitos diversos, como os representados

pelos conjuntos de dados disponíveis em repositórios de propósito geral (por

exemplo, o da UCI (A. Asuncion, 2007)). Entretanto, sua adequação a

problemas reais de natureza semelhante tem recebido menos atenção. Em

situações como esta, o desempenho dos algoritmos de AM e os dados tendem

a se apresentar mais homogêneos, tornando incerta a adequação dos métodos

tradicionais de meta-aprendizagem ao problema de recomendação.
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6.1 Contribuições

A principal contribuição da pesquisa conduzida neste trabalho foi

investigar empiricamente a utilização de meta-aprendizagem ao problema de

recomendação de algoritmos de AM no contexto de dados de expressão gênica.

A validação das propostas apresentadas foi verificada por meio de numerosos

experimentos e análises, reportados no Capítulo 5. Os resultados obtidos

forneceram evidências significantes do êxito das propostas e foram divulgados

na forma de artigos científicos (Souza et al., 2010b,a, 2009, 2008). Além de

lograr cumprir o objetivo geral desta tese, este trabalho resultou em algumas

contribuições pontuais importantes durante o processo. Elas são comentadas

a seguir.

Conforme visto no Capitulo 4, a caracterização dos dados tem impacto

direto na qualidade da meta-aprendizagem, à medida que esta depende

daquela para determinar o mapeamento adequado entre as propriedades de

diferentes problemas e o desempenho dos algoritmos em consideração. Neste

estudo, buscou-se contribuir com o tema por meio da introdução do conjunto

VALIDITY, cujos elementos baseiam-se na noção de índices de validação

de agrupamentos a fim de explorar certos aspectos da distribuição dos

dados com potencial relevância preditiva. Quando os conjuntos VALIDITY e

STATLOG foram confrontados no Capítulo 5, as novas medidas mostraram-se

invariavelmente vantajosas. Com a aplicação conjugada de medidas de ambos

os conjuntos, observou-se melhorias ainda mais patentes em alguns casos,

destacando a importância de se considerar facetas mais variadas dos dados.

De acordo com Brazdil et al. (2009), o kNN é o método de

meta-aprendizagem mais utilizado para a recomendação de sequências

ordenadas de algoritmos. Isto se deve tanto a sua simplicidade de

implementação quanto a sua eficiência em acurácia preditiva. No contexto de

classificação, diversas variações do método básico estão disponíveis (Atkeson

et al., 1997). Neste trabalho, adaptou-se uma delas para construção de

rankings. Assim, o wkNN desenvolvido aqui pondera a influência de cada

problema de treinamento na composição da predição final de acordo com sua

similaridade ao problema de teste. Embora seja baseado em uma intuição

elementar, esta extensão mostrou-se consistentemente superior à versão não

ponderada no estudo comparativo efetuado no Capítulo 5. Os resultados

desses experimentos foram divulgadas em (Souza et al., 2010a).

Embora menos usual, a construção de rankings no contexto de

meta-aprendizagem também pode ser realizada por meio de regressão. Neste

caso, os desempenhos dos classificadores são preditos e depois combinados

para a sugestão de uma ordem de preferência dos algoritmos. Diferentes
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abordagens têm sido utilizadas como meta-regressores. Recentemente,

SVMs (Steinwart e Christmann, 2008) foram consideradas em dois trabalhos

distintos. Prudêncio et al. (2008) as utilizaram com sucesso para predizer o

desempenho de redes neurais MLP e Souto et al. (2008) as aplicaram para

fornecer rankings de algoritmos de agrupamento. Após revisão bibliográfica,

não foram encontradas referências da utilização de SVMs no contexto de

recomendação de algoritmos de classificação. Assim, outra contribuição

original deste trabalho foi suprir tal carência. Os resultados completos obtidos

com essa técnica estão detalhados no Capítulo 5 e publicados parcialmente em

(Souza et al., 2009).

Outro paradigma disponível para a determinação da posição relativa de

algoritmos de AM baseia-se em árvores. Especificamente, as PCTs (Todorovski

et al., 2002) têm sido empregadas para tal fim. Relatórios conflitantes quanto

a seu desempenho em aplicações despertaram o interesse em investigá-las

neste trabalho. Enquanto Todorovski et al. (2002) reportaram a habilidade

das PCTs de superar o kNN na acurácia de suas predições, Rebelo et al.
(2008) apresentam um abrangente conjunto de experimentos que contradizem

tal afirmação. Quando da utilização das versões básicas de ambas as

abordagens, os experimentos realizados no Capítulo 5 tendem a advogar a

favor das conclusões dos últimos autores. No entanto, com a combinação de

predições de árvores individuais, foi percebido um incremento substancial na

qualidade dos rankings gerados, fazendo com que bagging de PCTs figurem

entre as mais promissoras abordagens consideradas neste trabalho. Sua

introdução foi uma importante contribuição desta tese e os resultados de sua

avaliação foram difundidos em (Souza et al., 2010a).

Embora não tenha sido o foco do trabalho, durante esta pesquisa

despendeu-se considerável esforço na realização de uma comparação

extensiva entre algoritmos de classificação em dados de expressão gênica.

A necessidade de tal investigação surgiu da percepção de que os estudos

disponíveis na literatura são deficientes em diversos aspectos em relação

aos materiais e métodos empregados (vide (Boulesteix et al., 2008) e estudos

ali contidos). Em especial, constatou-se que eles tendem a apresentar

poucas bases de dados ou um número limitado de algoritmos de AM ou

uma análise estatística deficiente. Assim, em (Souza et al., 2010b), esses

aspectos foram acomodados com a intenção de prover ao possível analista

desse tipo de dados algumas diretrizes de como proceder na escolha da

abordagem de classificação mais apropriada de acordo com seus objetivos de

pesquisa. Nesse estudo também foi desenvolvida uma metodologia de redução

de dimensionalidade baseada em seleção aleatória de genes, que pretendeu

diminuir a complexidade computacional das análises realizadas sem favorecer
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algum método de classificação em específico.

6.2 Limitações

Embora os resultados reportados nesta tese demonstrem que os principais

objetivos da pesquisa foram cumpridos, pode-se destacar algumas limitações

das propostas deste trabalho, assim como nos experimentos conduzidos. Elas

são comentadas a seguir.

Os rankings construídos pelos métodos empregados neste trabalho não

consideraram a significância das diferenças entre os desempenhos dos

classificadores. Sendo assim, algoritmos em posições diferentes na ordem

de preferência sugerida ao usuário podem, de fato, ter comportamento

estatisticamente semelhante e, portanto, serem utilizados de maneira

indiscriminada. Este problema é largamente difundido nos estudo de

recomendação utilizando meta-aprendizagem e uma solução satisfatória ainda

não é consenso. No caso do domínio de expressão gênica, a questão se agrava

devido à maldição da esparsidade dos dados (Somorjai et al., 2003), segundo

a qual, nessa situação, os classificadores tendem a apresentar desempenho

similar. Isto foi confirmado também em um dos cenários analisados em (Souza

et al., 2010b).

Conforme visto no Capítulo 5, os resultados dos métodos de ranking
se beneficiaram da aplicação das medidas de caracterização baseadas em

índices de validação, sejam em suas versões original (conjunto VALIDITY) ou

combinada (conjunto MIXED). Entretanto, não houve um esforço sistemático

em selecionar um conjunto otimizado de medidas. Basicamente, os

critérios de escolha utilizados foram sua aplicação prévia em estudos de

agrupamento envolvendo dados microarrays ou simplesmente disponibilidade

de sua implementação. Acredita-se que a utilização de outras medidas,

potencialmente mais apropriadas, possa resultar em rankings mais acurados.

Observou-se ainda no capítulo de experimentos que a aplicação de técnicas

de seleção de atributos (Liu e Motoda, 1998) podem ser benéficas no contexto

do trabalho. De fato, alguns estudos têm reportado os benefícios em

realizar seleção de meta-atributos (Kalousis e Hilario, 2001; Todorovski et al.,
2000). Entretanto, devido ao bias de seleção (Ambroise e McLachlan, 2002)

exibido em ambos os trabalhos, a influência desse aspecto na qualidade da

meta-aprendizagem ainda precisa ser experimentalmente analisada. Ainda no

contexto de caracterização de dados, seria interessante realizar comparações

do conjunto VALIDITY com outras abordagens, como aquelas baseadas em

modelos (Bensusan et al., 2000) e em landmarking (Pfahringer et al., 2000).

Neste trabalho, mostrou-se que os métodos empregados são capazes de
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realizar predições acuradas em comparação àquelas obtidas pelo ranking
padrão. Esse é um resultado muito positivo que favorece a aplicação

de meta-aprendizagem para recomendação de algoritmos. Entretanto, tal

comparação com a abordagem de referência representa apenas uma faceta

da avaliação dos rankings. Outro aspecto a ser considerado é o desempenho

de classificação que o usuário pode esperar caso ele siga a sugestão a ele

provida. Assim, uma análise complementar pode ser realizada pela utilização

do método Top-N apresentado em (Soares, 2004), que simula a situação

previamente descrita. Ele foi utilizado também, de maneira preliminar, para a

avaliação de resultados em (Souza et al., 2009).

Na configuração experimental utilizada no decorrer do Capítulo 5,

adotou-se a opção de executar todos os algoritmos de AM com seus parâmetros

padrão. Para alguns casos, como o SVM-R, tal decisão pode ter um

impacto negativo no desempenho (Keerthi e Lin, 2003). Entretanto, dado

que, neste trabalho, a preocupação primária é determinar o desempenho

relativo dos algoritmos e não realizar um estudo comparativo focado no

desempenho absoluto em si, essa estratégia pode ser considerada razoável e de

menor complexidade computacional. Com a mesma finalidade de simplificar

os experimentos conduzidos, aplicou-se os classificadores diretamente às

matrizes de alta dimensionalidade de expressão gênica. Embora tal prática

não seja a mais usual no domínio, ela tem sido utilizada (Man et al., 2004)

e pretendeu-se evitar o nível extra de complexidade conceitual necessário

à utilização de alguma abordagem de seleção de atributos (Liu e Motoda,

1998). Entretanto, destaca-se que 4 dos 7 classificadores utilizados possuem

mecanismos de seleção ou ponderação de atributos (PAM, SVM-L, SVM-R e

RF), sendo a abordagem mais influenciada pela escolha aqui realizada foi o

kNN (Duda et al., 2000).

Nos experimentos reportados com a utilização do bagging, conseguiu-se

demonstrar de maneira convincente que seu desempenho oferece vantagens

em relação ao do PCT. Entretanto, é necessário conduzir uma análise

mais rigorosa no que tange à aleatoriedade própria do método, pois para

os resultados obtidos e exibidos no Capítulo 5, o processo foi executado

apenas um vez. Assim, a fim de minimizar os efeitos da amostragem

randômica, utilizou-se 50 conjuntos bootstrap para realizar as principais

comparações. Tal número também precisa ser determinado de maneira mais

consistente (Breiman, 1996b). Por fim, como as bases de expressão gênica são

escassas, é preciso avaliar a abordagem de bagging com um número maior de

meta-exemplos.
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6.3 Trabalhos futuros

Esse estudo representou um primeiro esforço para a aplicação de

meta-aprendizagem à análise de dados de expressão gênica no contexto de

classificação de dados. O enfoque foi dado para recomendação de algoritmos

de AM dispostos na forma de rankings. Considerando as etapas do processo

de Extração de Conhecimento como propostas por Baranauskas (2001),

trabalhou-se na etapa de Mineração de Dados (MD). As etapas anterior

e posterior da MD, chamadas de Pré-processamento e Pós-processamento,

respectivamente, não foram aqui contempladas. Entretanto, elas também

podem ser beneficiadas pelo emprego de meta-aprendizagem. Assim, algumas

propostas nesse âmbito são apresentadas a seguir.

Os experimentos de expressão gênica apresentam um número excessivo

de atributos potencialmente redundantes e irrelevantes, conforme visto no

Capítulo 2. Para lidar com a situação, técnicas de seleção de atributos

podem ser utilizadas. Pode-se explorar a aplicação de meta-aprendizagem

para escolher qual abordagem de seleção empregar em determinada base

de dados. A motivação é a mesma da escolha do algoritmo de AM, ou

seja, utilizar conhecimento armazenado para definir, eficientemente, que

abordagem utilizar em problemas de propriedades semelhantes.

O pequeno número de exemplos das bases de dados, aliado a

variações biológicas e experimentais, fazem com que os experimentos de

expressão gênica apresentem dificuldades potenciais à aplicação de algoritmos

convencionais de AM (Peng, 2005). A combinação de classificadores, formando

os ensembles, pode resultar em uma classificação mais robusta dos dados.

Um vislumbre dessa possibilidade está nos resultados apresentados em

(Souza et al., 2010b), em que abordagens distintas de classificação levam a

resultados preditivos diferentes para alguns dos exemplos de teste, sugerindo

que a combinação de suas predições pode levar a uma acurácia global

superior. Dessa forma, pode-se investigar a utilização de meta-aprendizagem

para determinar uma combinação adequada de classificadores.

Além de sugerir algoritmos de AM, a meta-aprendizagem tem sido utilizada

para escolher configurações adequadas de parâmetros. Por exemplo, Soares

e Brazdil (2006) propuseram uma metodologia para selecionar a largura do

kernel Radial de SVMs no contexto de regressão. Os autores mostraram que é

possível utilizar informação sobre o desempenho passado de diferentes valores

de largura do kernel para predizer o desempenho relativo dos mesmos em

novos problemas, de forma eficiente. Assim, pode-se explorar o potencial da

meta-aprendizagem em sugerir parâmetros de algoritmos de AM em geral.
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