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Resumo

Métodos baseados em grafos consistem em uma poderosa forma de representação e ab-
stração de dados que proporcionam, dentre outras vantagens, representar relações topológ-
icas, visualizar estruturas, representar grupos de dados com formatos distintos, bem como,
fornecer medidas alternativas para caracterizar os dados. Esse tipo de abordagem tem
sido cada vez mais considerada para solucionar problemas de aprendizado de máquina,
principalmente no aprendizado não supervisionado, como agrupamento de dados, e mais
recentemente, no aprendizado semissupervisionado. No aprendizado supervisionado, por
outro lado, o uso de algoritmos baseados em grafos ainda tem sido pouco explorado na
literatura. Este trabalho apresenta um algoritmo não paramétrico baseado em grafos
para problemas de classificação com distribuição estacionária, bem como sua extensão
para problemas que apresentam distribuição não estacionária. O algoritmo desenvolvido
baseia-se em dois conceitos, a saber, 1) em uma estrutura chamada grafo K-associado
ótimo, que representa o conjunto de treinamento como um grafo esparso e dividido em
componentes; e 2) na medida de pureza de cada componente, que utiliza a estrutura do
grafo para determinar o nível de mistura local dos dados em relação às suas classes. O
trabalho também considera problemas de classificação que apresentam alteração na dis-
tribuição de novos dados. Este problema caracteriza a mudança de conceito e degrada o
desempenho do classificador. De modo que, para manter bom desempenho, é necessário
que o classificador continue aprendendo durante a fase de aplicação, por exemplo, por meio
de aprendizado incremental. Resultados experimentais sugerem que ambas as abordagens
apresentam vantagens na classificação de dados em relação aos algoritmos testados.
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Abstract

Graph-based methods consist in a powerful form for data representation and abstrac-
tion which provides, among others advantages, representing topological relations, visual-
izing structures, representing groups of data with distinct formats, as well as, supplying
alternative measures to characterize data. Such approach has been each time more consid-
ered to solve machine learning related problems, mainly concerning unsupervised learning,
like clustering, and recently, semi-supervised learning. However, graph-based solutions for
supervised learning tasks still remain underexplored in literature. This work presents a
non-parametric graph-based algorithm suitable for classification problems with stationary
distribution, as well as its extension to cope with problems of non-stationary distributed
data. The developed algorithm relies on the following concepts, 1) a graph structure called
optimal K -associated graph, which represents the training set as a sparse graph separated
into components; and 2) the purity measure for each component, which uses the graph
structure to determine local data mixture level in relation to their classes. This work
also considers classification problems that exhibit modification on distribution of data
flow. This problem qualifies concept drift and worsens any static classifier performance.
Hence, in order to maintain accuracy performance, it is necessary for the classifier to
keep learning during application phase, for example, by implementing incremental learn-
ing. Experimental results, concerning both algorithms, suggest that they had presented
advantages over the tested algorithms on data classification tasks.
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Capítulo

1
Introdução

O aprendizado de máquina compreende o desenvolvimento de algoritmos que permitem
que computadores aprendam a partir de dados empíricos. Abordagens frequentes incluem
os aprendizados supervisionado, semissupervisionado e não supervisionado, diferenciando-
se com relação à presença de rótulos nos dados, que os distinguem entre diferentes classes
(Mitchell, 1997), (Duda et al., 2001), (Han e Kamber, 2006). Quando um conjunto de
instâncias de dados1 apresenta uma classe associada, um algoritmo de aprendizado su-
pervisionado pode ser usado para inferir, com base nesse conjunto, uma função com o
objetivo de predizer a classe de novos dados. Neste contexto, diferenciam-se problemas de
classificação e de regressão, no primeiro caso os valores das classes pertencem a um inter-
valo finito de valores discretos (Hastie et al., 2009); no segundo caso, os rótulos assumem
valores em um intervalo contínuo (Cogger, 2010). Um cenário oposto ao que se aplica
o aprendizado supervisionado é o que apresenta total abstinência de classes no conjunto
de dados. Neste caso, dito não supervisionado, a tarefa mais comum é tentar agrupar os
dados segundo alguma relação de similaridade, com o objetivo de extrair alguma infor-
mação útil do conjunto de dados. Este tipo de tarefa chama-se agrupamento de dados
(Jain et al., 1999), e é aplicada a dados onde não há informações sobre classe. Outro
tipo de tarefa que não depende da informação de classe é a redução de dimensionalidade
(Belkin e Niyogi, 2003) e, por essa razão, também classifica-se como não supervisionada.
Uma abordagem intermediária, aplicável a conjuntos de dados que dispõem de dados rotu-
lados e não rotulados, é o aprendizado semissupervisionado. Neste tipo de aprendizado o
objetivo é aprender a partir de dados rotulados e não rotulados (Zhu, 2008). De maneira
geral, o aprendizado semissupervisionado é dividido em duas abordagens, classificação
semissupervisionada cujo objetivo é atribuir classe a dados não rotulados, sejam os já
existentes ou dados ainda não vistos (Chapelle et al., 2006); e o agrupamento de dados
1 Neste trabalho ‘instância’ e ‘exemplo’ de dados são usadas indistintamente.
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2 INTRODUÇÃO

semissupervisionado, no qual o objetivo é agrupar os dados, mas obedecendo algumas re-
strições que impedem que determinados exemplos estejam no mesmo grupo ou vice-versa
(Kulis et al., 2009).

De fato, frente aos problemas inerentes ao aprendizado de máquina, diversas aborda-
gens de pesquisa têm sido propostas. Nos últimos anos, soluções baseadas em grafos (ou
redes2) têm inspirado muitas pesquisas na área de aprendizado de máquina e mineração
de dados. Este crescente interesse pode ser justificado devido a algumas vantagens quando
algum tipo de conhecimento é representado por meio de grafos. Métodos baseados em
grafos são capazes de (i) capturar a estrutura topológica de um conjunto de dados; (ii)
permitem representação hierárquica, ou seja, um grafo pode ser particionado em subgrafos
que, por sua vez, pode ser divido em subgrafos ainda menores e assim por diante; (iii)
permitem a detecção de agrupamentos ou classes com formas arbitrárias (Karypis et al.,
1999), (Schaeffer, 2007); (iv) possibilitam combinar estruturas locais e estatísticas globais
de um conjunto de dados (Hein et al., 2007), (Strogatz, 2001).

Talvez a área de pesquisa mais ativa no que diz respeito ao uso de algoritmos baseados
em grafos em aprendizado de máquina seja o aprendizado não supervisionado, principal-
mente agrupamento de dados. De acordo com Schaeffer (2007), a tarefa de encontrar bons
agrupamentos de dados utilizando grafos pode ser realizada por meio de duas abordagens,
utilizar relações de similaridade entre vértices ou otimizar alguma função, particionando
o grafo. No primeiro caso, calcula-se algum valor para cada vértice e os agrupamen-
tos são formados por meio da comparação desses valores, de forma que, quanto maior a
semelhança entre dois vértices, maior a chance de serem agrupados. Ou seja, neste tipo
de método tenta-se, com o auxílio do grafo, produzir grupos que não só estejam bem
conectados, mas inclua instâncias similares possivelmente de regiões esparsas. Relações
de similaridade (Wong e Yao, 1992), adjacência (Capoccia et al., 2005) e conectividade
(Hartuv e Shamir, 2000) são comumente usados neste tipo de abordagem. No segundo
caso, usa-se alguma função que quantifica a qualidade de um grupo de dados ou de uma
partição. De posse de um grafo que representa os dados, a ideia é diretamente encon-
trar os grupos de modo a satisfazer algum critério estabelecido. Exemplos comuns de
tais critérios são medidas de densidade aplicadas a subgrafos (Hu et al., 2005), e medidas
baseadas em corte de arestas (Kannan et al., 2004). Recentemente a tarefa de agrupa-
mento de dados, especialmente de grandes bases de dados, tem sido beneficiada pela teoria
das redes complexas. Definida como redes que possuem topologia não trivial (vistas como
grafo de grande escala), essas redes podem ser compostas por milhares ou até bilhões de
vértices (Albert e Barabási, 2002), (Newman, 2003), (Dorogovtsev e Mendes, 2003). No
domínio das redes complexas, agrupamento de dados pode ser visto como um problema de
detecção de comunidades, no qual o objetivo é identificar grupos de vértices densamente
conectados, denominados comunidades (Newman e Girvan, 2004).

Métodos de detecção de comunidades, bem como outros métodos de agrupamento de

2 Os termos ‘grafo’ e ‘rede’ têm o mesmo significado e, portanto, são intercambiáveis.
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dados que usam grafos, baseiam-se na separação de grupos de vértices fracamente conecta-
dos para revelar as partições. Uma vez que as superfícies de decisão devem encontrar-se em
meio a vértices conectados de maneira esparsa. Ainda no que se refere a métodos baseados
em grafos, se algumas das instâncias apresentam rótulos de classe, além de revelar os agru-
pamentos de dados por meio da separação dos grupos por conexões esparsas, é necessário
espalhar os rótulos das instâncias rotuladas para as não rotuladas. Portanto, métodos
semissupervisionados também supõem que os rótulos estão distribuídos de maneira suave
entre os vértices, ou seja, se dois vértices, pertencentes a um agrupamento densamente
conectado, são próximos, então também devem ser suas saídas (classes). Estas suposições
permitem a distribuição dos rótulos em regiões densamente conectadas e a separação de
classes em regiões de conexão esparsa (Chapelle et al., 2006). Como já mencionado, o ob-
jetivo na classificação semissupervisionada é atribuir rótulos às instâncias não rotuladas,
sendo que esta pode ser dividida em dois tipos de aplicação, a saber, transdução e indução.
Métodos que pertencem ao primeiro caso são chamados métodos transdutivos, bem como
os pertencem ao segundo caso são chamados métodos indutivos (Culp e Michailidis, 2008).
Para esclarecer as diferenças entre as categorias considere o cenário no qual um conjunto
de dados apresenta apenas uma parte das instâncias rotuladas. No aprendizado transdu-
tivo o objetivo é propagar os rótulos das instâncias rotuladas para as demais. Neste tipo
de aprendizado a preocupação é classificar os dados já existentes, ou seja, não supõe a
apresentação de novos dados. Já no aprendizado indutivo, considerando o mesmo cenário,
a prioridade é aprender utilizando todos os dados disponíveis, rotulados e não rotulados,
com o objetivo de induzir um classificador capaz de classificar novos dados de entrada.

De acordo com Zhu (2008) os métodos semissupervisionados baseados em grafos, são
por natureza, transdutivos. Uma vez que o grafo é formado conectando-se vértices que
representam dados rotulados e não rotulados, a tarefa de espalhar os rótulos é facilitada
pela estrutura do grafo. De fato, isso explica porque a tarefa de transdução compreende
a maioria dos algoritmos baseados em grafos propostos na literatura, (Belkin e Niyogi,
2004), (Zhou e Schölkopf, 2004). A tarefa de indução também tem sido explorada, geral-
mente por meio de alguma alteração em um algoritmo transdutivo (Zhu e Lafferty, 2005),
(Chen et al., 2009a). De fato, Delalleau et al. (2005) propuzeram um método geral para
realizar indução através de um algoritmo transdutivo. No entanto, métodos semissuper-
visionados pressupõem a existência de dados não rotulados, e utilizam o grafo como uma
maneira de ajustar os dados a uma estrutura capaz de revelar certas propriedades. De
modo que, quando todos os dados possuem classe, utilizar uma estrutura para eviden-
ciar as classes é redundante e métodos supervisionados devem ser empregados. Quando
utilizado um método supervisionado, pressupõe-se que todas as instâncias disponíveis
tenham classe conhecida (instâncias de treinamento). Neste caso o grau de dificuldade
de um problema depende da variabilidade no espaço de atributos das instâncias de uma
mesma classe relativa à diferença entre o espaço de atributos de uma classe diferente
(Hastie et al., 2009). De maneira que, mesmo que de posse do conjunto de treinamento,
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a tarefa de classificar novas instâncias não é trivial. Um classificador deve, a princí-
pio, extrair o máximo de informações dos dados de treinamento para inferir, com base
nessas informações, a classe dos novos exemplos de dados (Theodoridis e Koutroumbas,
2008). Esta dificuldade se deve às várias variáveis envolvidas no processo de classificação,
como características no conjunto de dados, diversidade na escolha do algoritmo para a
construção do classificador, natureza do problema, entre outros.

Outro tipo de preocupação, inerente à classificação de dados, refere-se à mudanças
na distribuição dos dados após o treinamento do classificador. Este problema, conhecido
como mudança de conceito (concept drift) (Helmbold e Long, 1994), (Widmer e Kubat,
1996), inviabiliza um classificador, treinado somente com dados iniciais, de manter um
bom desempenho, uma vez que a distribuição dos novos dados não correspondem à dis-
tribuição dos dados aprendida. Quando a distribuição dos dados se altera ao longo do
tempo, diz-se que esta é não estacionária, já se a distribuição permanece a mesma esta é
dita estacionária. Em geral, problemas com distribuição não estacionária são comuns em
processamento de fluxo de dados, no qual o sistema precisa aprender e classificar em tempo
real. Muitas aplicações reais requerem classificação em tempo real, de monitoramento em
redes de sensores, (Cohen et al., 2008) ao processamento de informações produzidas por
sistemas muito maiores como a internet, ou sistemas de telecomunicações (Last, 2002).
Uma maneira de manter o desempenho de classificação, mesmo na presença de mudanças
no conceito, é atualizar o classificador constantemente com novos dados. A atualização
constante do classificador ao longo do tempo corresponde a um sistema de aprendizado in-
cremental (Giraud-Carrier, 2000). De maneira sucinta, um classificador incremental deve
ter mecanismos que possibilitem a atualiazação do classificador com novos dados, durante
a fase de aplicação e, também, mecanismos que possibilitem ao classificador livrar-se de
dados antigos que não mais serão usados. Um classificador que não possui tais mecanis-
mos de atualização é chamado estático, como é o caso do algoritmo KAOG. No que segue,
são apresentados os objetivos e as motivações do trabalho, seguidos da organização do
restante da tese.

1.1 Objetivos e motivações

Como exposto anteriormente, o aprendizado de máquina baseado em grafos constitui
uma área bem estabelecida em domínios de aprendizado não supervisionado e semissuper-
visionado. Nesses tipos de problema, o grafo é usado para modelar os dados, de modo que,
as estruturas presentes em sua distribuição sejam realçadas. Esta representação facilita as
tarefas de agrupamentos ou de atribuição de rótulos, que são realizadas de acordo com a
densidade e ao padrão de conexões entre os vértices do grafo. No entanto, o uso de grafos
não tem sido devidamente estudado em problemas de aprendizado supervisionado. Em
vista dos benefícios da representação de dados por meio de um grafo, da deficiência de
métodos supervisionados baseados em grafos na literatura, bem como do sucesso do uso
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de grafos em agrupamento de dados e na classificação semissupervisionada. Este trabalho
tem como objetivo explorar a classificação de dados em grafos. Especificamente, propõe
dois algoritmos baseados em grafo para classificação de dados em domínios de dados com
distribuição estacionária e não estacionária.

Como mencionado, a classificação de dados é importante nas mais variadas áreas
da ciência, tendo sido usada com sucesso em diversos domínios de aplicações. Dado a
grande variedade de métodos existentes para a classificação de dados, pode-se questionar
a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens. No entanto, novos domínios de
aplicações têm surgido e, em muitos casos, as técnicas convencionais de classificação não
apresentam resultados satisfatórios. Além disso, o uso de grafos na representação dos
dados pode proporcionar as seguintes vantagens em relação às técnicas tradicionais, por
exemplo, 1) técnicas tradicionais apresentam dificuldade em tratar dados com distribuição
arbitrária. O uso de grafos na representação dos dados permite representar classes com
qualquer distribuição; 2) a grande maioria das técnicas de classificação utilizam uma única
representação dos dados - geralmente na forma vetorial, e não consideram outras relações
como a relação topológica entre os dados. O algoritmo proposto neste trabalho utiliza
relações entre os dados, dispostos em um grafo, chamado grafo K-associado ótimo, bem
como a informação de pureza, que quantifica o nível de mistura local de cada componente;
3) muitos algoritmos de aprendizado dependem de um ou mais parâmetros, de modo
que, de posse de um determinado domínio de dados, o ajuste dos parâmetros deve ser
feito com o fim de selecionar um, dentre os modelos de classificadores obtidos - o que,
geralmente, implica em alto custo computacional. O uso de grafos na representação dos
dados possibilitou o desenvolvimento de um algoritmo não paramétrico, o que consiste em
uma propriedade interessante, pois evita a fase de seleção de modelos, tornando-o uma
opção atrativa na prática.

Pesquisas adicionais com o classificador estático mostratram que a representação dos
dados por meio do grafo K-associado, juntamente com a pureza, oferece a possibilidade
de desenvolvimento de um método incremental para a classificação de dados não esta-
cionários. Neste tipo de aplicação, os dados (rotulados e não rotulados) são apresentados
continuamente, como um fluxo de dados, o que impõe ao sistema classificador restrições de
tempo e de memória. No primeiro caso o classificador deve processar a nova instância em
tempo hábil para evitar o acúmulo de exemplos de dados. Intuitivamente o classificador
não deve levar mais tempo para processar um novo exemplo do que a média de tempo
de chegada de exemplos. A restrição de memória está relacionada ao crescimento do uso
da memória por parte do sistema classificador, e implica em como o classificador lida
com os exemplos antigos. A preocupação com a memória diz respeito ao desempenho do
classificador ao longo do tempo, a utilização desregrada da memória além de ser, por si só,
um empecilho em um sistema computacional, também impacta diretamente no aumento
no tempo de processamento do classificador. Note que as restrições de tempo e memória
são interdependentes e precisam ser tratadas em conjunto para que o sistema classificador
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apresente um comportamento estável. Por exemplo, o aumento no tempo de classificação
implica em uso de memória auxiliar para armazenar os dados recém-chegados, que im-
pacta na utilização da memória; o aumento no uso de memória, por sua vez, resulta em
maior tempo no processamento de novos dados. De forma que, um algoritmo incremental
precisa de mecanismos para lidar com os problemas de tempo e de memória. No primeiro
caso, o método proposto para classificação incremental, apesar de ser baseado em instân-
cias, apresenta a possibilidade de lidar com componentes ao invés de instâncias isoladas,
possibilitando ao algoritmo armazenar grande quantidade de dados, podendo acessá-los
como componentes, o que torna o processo de classificação mais rápido. Para evitar o uso
excessivo da memória, o classificador proposto, baseia-se na atualização do grafo, que é
realizada por meio da inserção e remoção de componentes, de modo que o grafo utilizado
pelo classificador apresente sempre tamanho relativamente constante.

1.2 Organização do trabalho

Com o objetivo de contextualizar o trabalho em meio às diversas abordagens que
utilizam grafos no aprendizado de máquina, o Capítulo 2 apresenta trabalhos relacionados
e conceitos que serão usados no desenvolvimento dos demais capítulos. O Capítulo 2
inicia com uma revisão dos conceitos da teoria dos grafos que serão usados no trabalho,
em seguida, a Seção 2.2 aborda o aprendizado de máquina sob a concepção de métodos
que utilizam grafos. Nesta seção são apresentados métodos de construção do grafo a
partir de um conjunto de dados vetoriais do tipo atributo-valor. Bem como, uma breve
exposição de métodos baseados em grafo no aprendizado não supervisionado - utilizados
no agrupamento de dados. Com relação a métodos do aprendizado semissupervisionado,
serão expostas três categorias desses métodos, a saber, iterativos, de caminhada aleatória
e baseados em regularização. A Seção 2.2 é encerrada com uma concisa exposição sobre
o aprendizado supervisionado que, apesar da existência de poucos métodos, a ênfase
é dada em relação a métodos baseados em kernel em grafos. O Capítulo 2 também
revisa conceitos da classificação supervisionada de dados, dividido em duas abordagens
quanto à estacionariedade da distribuição dos dados. Na Seção 2.3 é revisado o tipo mais
comum de classificação, a classificação de dados com distribuição estacionária. Esta seção
enfatiza alguns problemas inerentes a este tipo de aplicação, como a seleção de modelos e o
aprendizado baseado em comitês. Também são expostos alguns dos principais algoritmos
de aprendizado, dos quais, alguns deles são usados como comparativo para o algoritmo
proposto no Capítulo 3. O outro tipo de classificação, abordado neste trabalho, refere-se à
problemas com distribuição de dados não estacionária e é apresentada na Seção 2.4. Nesta
seção, além de apresentar os principais conceitos da área, como mudança de conceito e
aprendizado incremental, também são apresentados alguns algoritmos do estado-da-arte e
que serão usados para efeito de comparação no Capítulo 4 na qual é apresentada a versão
incremental para o algoritmo proposto.
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O Capítulo 3 apresenta o algoritmo baseado em grafo aplicável a problemas de clas-
sificação de dados estácionarios, nomeado KAOG. O algoritmo proposto baseia-se em
um grafo chamado grafo K-associado ótimo, sendo este resultante de um processo iter-
ativo de escolha dos melhores componentes de vários grafos K-associados. Dessa forma
o capítulo inicia apresentando o grafo K-associado, bem como algumas das propriedades
desta estrutura, como o cálculo da pureza para componentes. Em seguida é apresentado
o método de construção do grafo ótimo, que é usado pelo classificador para estimar a
probabilidade de um novo vértice conectar-se a cada um dos componentes do grafo. O
processo de classificação, por sua vez, é exposto na Seção 3.2, que além de apresentar
como o grafo ótimo é usado na classificação de novos dados, apresenta um exemplo de
classificação seguido por um estudo de caso que considera a superfície de decisão do al-
goritmo KAOG em comparação com a superfície de decisão apresentada pelo KNN. A
complexidade computacional para o algoritmo proposto é estimada na Seção 3.3. Final-
izando o capítulo, a Seção 3.4 apresenta alguns exemplos ilustrando o comportamento da
pureza nos grafos, K-associado e ótimo, bem como, um exemplo da construção de um
grafo ótimo. A seção também apresenta os resultados comparativos em quinze domínios
de dados, considerando três níveis de ruído, resultando em 45 domínios. Ao final da seção
é realizada uma análise estatística dos resultados com o objetivo de deixar claro as reais
contribuições do algoritmo proposto.

O Capítulo 4 descreve o algoritmo incremental KAOGINC, desenvolvido como uma ex-
tensão do algoritmo estático KAOG. O algoritmo incremental é apropriado para domínios
em que os dados são apresentados ao longo do tempo, e possam apresentar mudanças de
conceito. Por meio de mecanismos de adição e remoção de componentes do grafo, o al-
goritmo KAOGINC mantém o bom desempenho de classificação, mesmo sob mudanças
de conceito. Neste tipo de algoritmo o custo computacional é de extrema importância, a
complexidade computacional do algoritmo é apresentada na Seção 4.2. A Seção 4.3 apre-
senta uma comparação entre os algoritmos propostos neste trabalho, KAOG e KAOGINC,
em situações que ocorrem mudanças de conceito, estes exemplos tem o objetivo de elu-
cidar a importância do aprendizado incremental neste tipo de aplicação. Diferente da
versão estática, o algoritmo KAOGINC possui um parâmetro, que é analisado quanto ao
seu comportamento na Seção 4.4. Terminando o capítulo, a Seção 4.5 apresenta alguns
resultados comparativos em dez domínios não estacionários, bem como uma breve análise
para cada um deles. Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho com uma análise geral dos
resultados obtidos para ambos os algoritmos propostos, bem como, aponta as principais
contribuições e direciona futuras pesquisas.
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Capítulo

2
Revisão de conceitos e trabalhos relacionados

Neste capítulo são revisados alguns conceitos necessários para o desenvolvimento do
trabalho, também, para efeito de contextualização, serão brevemente apresentados al-
guns trabalhos que relacionam grafos no aprendizado de máquina. O capítulo também
apresenta os algoritmos de aprendizado utilizados na comparação dos resultados dos al-
goritmos propostos. No que segue a Seção 2.1, apresenta a revisão de alguns conceitos
básicos da teoria dos grafos, seguido pela Seção 2.2 que apresenta, de forma sucinta, al-
guns dos métodos de aprendizado de máquina que utilizam grafos. A Seção 2.3 descreve
classificação de dados de maneira geral, abordando alguns dos principais problemas en-
volvidos e enfatizando os problemas de aprendizado em comitês e de seleção de modelos.
Nesta seção também são apresentados alguns métodos de classificação estacionária. Por
fim, a Seção 2.4 apresenta a classificação de dados não estacionários, aprendizado em
tempo real e incremental, bem como os algoritmos usados na comparação do algoritmo
proposto no Capítulo 4.

2.1 Revisão de conceitos da teoria dos grafos
Nesta seção são revisados os conceitos da teoria dos grafos que são utilizados ao longo

do trabalho. Os conceitos aqui descritos podem ser encontrados em várias referências
da área, tais como, (Diestel, 2006), (West, 2000), (Gross, 2005), (Bollobás, 1998), entre
outras. No que segue, considere as seguintes definições:
Grafo: Um grafo G = (V,E) é formado por um conjunto de vértices V = {v1, . . . , vN} e
um conjunto de arestas E que conectam pares de vértices. Um grafo pode ser direcionado
ou não direcionado, no primeiro caso, também chamado de dígrafo, toda aresta tem uma
origem e um destino. Uma aresta com origem vi ∈ V e destino vj ∈ V é representada
por um par ordenado (vi, vj). Nos grafos não direcionados, as arestas não têm direção

9
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e uma aresta que conecta o vértice vi ∈ V ao vértice vj ∈ V é representada por eij =
{vi, vj}. Grafos que possuem arestas direcionadas e não direcionadas são chamados de
grafos mistos.

Multigrafo: Em ambos os tipos de grafos, direcionados e não direcionados, é permitido
que o conjunto de arestas E contenha várias instâncias da mesma aresta, i.e., o conjunto
de aresta E é considerado um multiconjunto. Se uma aresta ocorre muitas vezes em
E, as cópias da aresta são chamadas arestas paralelas. Grafos com arestas paralelas são
chamados multigrafos. Quando toda aresta ocorre somente uma vez no conjunto E, o
grafo é simples, i.e. não possui arestas paralelas.

Grafos com peso:. Muitas vezes é util associar valores numéricos (pesos) a arestas
ou vértices de um grafo. Pesos em arestas podem ser representados por uma função
f : E → R que atribui a cada aresta e ∈ E um peso f(e). Dependendo do contexto,
os pesos podem descrever diversas propriedades, como custo (de tempo ou distância),
capacidade, força de interação ou similaridade, entre outras. Um grafo sem peso equivale-
se a um grafo com peso unitário, i.e. f(e) = 1 para toda aresta e ∈ E.

Subgrafos: Um grafo G′ = (V ′, E ′) é um subgrafo do grafo G = (V,E) se V ′ ⊆ V e
E ′ ⊆ E e G é supergrafo de G′. Um subgrafo induzido por aresta corresponde a um grafo
formado por um subconjunto de aresta do grafo G junto com os vértices conectados a essas
arestas. Um subgrafo induzido por vértice (ou simplesmente subgrafo induzido) refere-se
a um grafo formado por um subconjunto dos vértices juntamente com as arestas cujos
vértices que as conectam pertencem a este subconjunto.

Adjacência: Dois vértices vi e vj são adjacentes ou vizinhos se existir a aresta eij. Duas
arestas e1 6= e2 são adjacentes se elas conectarem um vértice em comum. Se todo vértice
em G for adjacente a todos os demais, então G é completo. Um subgrafo induzido e
completo é chamado clique. O cojunto de vizinhos do vértice vi é denotado por Λvi , sendo
Nvi o número de vizinhos de vi. Quando as arestas envolvem relação de similaridade
(e.g. proximidade), pode-se ordenar os vizinhos em relação à proximidade, o conjunto dos
K-vizinhos mais próximos de vi é chamado K-vizinhaça de vi e notado por Λvi,K .

Grau: O grau de um vértice vi em um grafo não direcionado G = (V,E), denotado por
gi, corresponde ao número de arestas em E que possuem vi como um vértice adjacente.
Se G é um multigrafo, arestas paralelas são contadas de acordo com sua multiplicidade
no conjunto E. Um vértice com grau 0 é isolado. A média do grau quantifica global-
mente o que é medido localmente pelo grau dos vértices, e pode ser calculada como na
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Equação (2.1).

〈G〉 = 1
|V |

∑
vi∈V
gi (2.1)

Na equação, 〈G〉 corresponde a média do grau no grafo G e |V | ao número de vértices
do grafo. Quando somados, os graus dos vértices no grafo, cada vértice é contado duas
vezes, de forma que, o número de arestas, |E|, pode ser calculado como na Equação (2.2).

|E| = 1
2
∑
vi∈V
gi = 1

2
〈G〉|V | (2.2)

E, dessa forma, pode-se relacionar as quantidades, média do grau, número de vértices
e número de arestas como: 〈G〉 = 2(|E|/|V |).

Caminhadas, caminhos e ciclos: Uma caminhada de um vértice v0 para o vértice
vk, no grafo G = (V,E), corresponde a uma sequência v0, e1, v1, e2, v2, . . . , vk−1, ek, vk de
vértices e arestas. O comprimento de uma caminhada é definido pelo número de arestas
percorridas na caminhada. Uma caminhada é chamada caminho se ei 6= ej para i 6= j, e
um caminho é simples se vi 6= vj para i 6= j. Um caminho com v0 = vk é um ciclo; um
ciclo é simples se vi 6= vj para 0 ≤ i < j ≤ k − 1. Um grafo acíclico é chamado floresta,
uma floresta conectada é chamada árvore.

Componentes: Um grafo não direcionado G = (V,E) é conectado se todo vértice puder
ser alcançado a partir de qualquer outro vértice, i.e., se existir um caminho de todo
vértice para qualquer outro vértice no grafo. Um grafo que consiste de apenas um vértice
é considerado conectado. Grafos que não são conectados são chamados desconectados.
Para um grafo desconectado G = (V,E), um componente conectado de G é um subgrafo
induzido G′ = (V ′, E ′) conectado e maximal (i.e. não existe um subgrafo G′′ = (V ′′, E ′′)
com V ′′ ⊃ V ′). Para verificar se um grafo é conectado e encontrar todos os componentes
conectados utiliza-se a busca em largura ou em profundidade, com complexidade da ordem
de O(|V |+ |E|). Grafos em que o número de arestas é linearmente comparável ao número
de vértices são chamados esparsos, i.e. |V | = O(|E|).

2.2 Aprendizado de máquina baseado em grafos

Os algoritmos baseados em grafos, em sua maioria, baseiam-se nas suposições de con-
tinuidade (smoothness assumption) em relação à distribuição dos dados e suas classes.
Esta supõe que, se duas instâncias x1, x2 são próximas, então suas saídas correspondentes
y1, y2 devem ser próximas. Bem como na suposição de separação por baixa densidade
(low-density assumption), a qual, implica que a densidade deve ser baixa em regiões próx-
imas a outras classes. Note que a primeira suposição é geral e serve para regressão e
classificação e a segunda corresponde a uma variante da suposição de agrupamento (se
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duas instâncias de dados estão no mesmo agrupamento, elas provavelmente pertencem à
mesma classe). A suposição de suavidade está relacionada com o significado de proxim-
idade entre x1 e x2, de modo que, esta pode ser incorporada à função de similaridade,
usada para construir o grafo e dar pesos às arestas, e consequentemente, à matriz de
adjacência W.

2.2.1 Formação do grafo a partir de um conjunto de dados

Segundo Zhu (2008), a representação de um conjunto de dados como grafo, apesar
de ser pouco estudada na literatura, consiste em um dos passo mais importantes no
aprendizado baseado em grafos. Esta seção revisa algumas técnicas de formação de grafo a
partir de um conjunto de dadosX = {x1 . . .xN}, onde cada instância xi = (xi1, . . . , xip, yi)
é formada por p atributos e possui um rótulo associado yi ∈ Ω = {ω1, . . . ωµ} que distingue
uma entre as µ classes. No geral a construção de um grafo a partir de um conjunto de
dados do tipo atributo-valor consiste na abstração dos dados em vértices e das relações
entre eles em arestas. Construir um grafo a partir dos dados de entrada consiste na
fase crítica do aprendizado baseado em grafos. Trata-se de uma tarefa fundamental não
apenas considerando o aprendizado não supervisionado, como o agrupamento de dados,
mas também nos aprendizados semissupervisionado e supervisionado.

A Figura 2.1, ilustra alguns métodos para a construção de grafos, considerando os
vértices na Figura 2.1(a) vi, vj e vl como os vértices abstraídos dos exemplos de dados xi,
xj e xl, respectivamente. Dentre as técnicas mais estudadas para construção de grafos
encontram-se as técnicas baseadas em relações de vizinhança, tais como grafos-ε e grafos
KNN. No caso de grafos-ε, a conexão entre pares de vértices é feita considerando um raio
pré-definido como limitante, ou seja, qualquer par de vértices vi e vj cuja distância dos
exemplos d(xi,xj) < ε é conectado, como ilustra a Figura 2.1(b). Uma abordagem similar
considera o conjunto de dados inicialmente como um grafo totalmente conectado, no qual
as arestas recebem pesos de acordo com alguma função de similaridade, por exemplo, a
função Gaussiana, como mostra a Equação (2.3).

wij = e
(−‖xi−xj‖2)

2σ2 . (2.3)

Na qual wij corresponde ao peso da aresta eij e o parâmetro σ, de forma análoga ao
parâmetro ε nos grafos-ε, controla o tamanho da vizinhança, portanto, quanto maior o
valor de σ menor a vizinhança. Este tipo de construção permite o aprendizado por meio
de uma função diferenciável dos pesos (von Luxburg, 2007).

Nos grafosKNN, o parâmetroK é usado para especificar o número de vizinhos de cada
vértice que serão conectados. Esta definição implica na construção de um dígrafo no qual
uma aresta dirigida com origem no vértice vi terá como destino o vértice vj, se este estiver
entre os K vizinhos de vi, como mostra a Figura 2.1(c). Como as relações de similaridade
são simétricas, no geral, usam-se grafos não dirigidos para modelagem de dados. Dessa
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Figura 2.1: Exempos de criação de grafos a partir de dados. Para a geração dos grafos
(c)-(g) foi considerado K = 1.

forma, precisa-se abstrair as direções no grafo KNN dirigido previamente citado. Existem
pelo menos três maneiras de se fazer isso, a primeira consiste, simplesmente, em ignorar
as direções das arestas, tornando-as não dirigidas (Figura 2.1(d)). Outra alternativa é
considerar apenas as arestas do dígrafo que possuem duas direções, ou seja, conectar o
vértice vi com o vértice vj se vi encontra-se na K-vizinhança de vj e vice-versa; este tipo
de construção chama-se grafo KNN mútuo e é mostrado na Figura 2.1(e). A terceira
forma, usada na construção do grafo K-associado apresentado no Capítulo 3, consiste
em considerar toda aresta como não dirigida e manter duas arestas quando o caso mútuo
ocorrer, resultando em um multigrafo, como mostra a Figura 2.1(f); a Figura 2.1(e) ilustra
outra maneira de notar esta estrutura.

Outras maneira de construir o grafo a partir dos dados, apresentadas por Zhu (2005),
correspondem ao uso da tangente hiperbólica, na qual o peso da aresta eij é dado por wij =
tanh(α1(d(xi,xj)− α2) + 1)/2. Onde α1 e α2 são parâmetros que controlam a inclinação
e o raio de atuação, respectivamente. A ideia é criar uma conexão para cada exemplo,
onde os pesos decaem suavemente enquanto a distância em relação ao padrão aumenta.
Comparado aos grafos-ε, os grafos ponderados pela tangente hiperbólica são contínuos
em relação aos pesos e também permitem aprendizado utilizando métodos de gradiente.
Outra opção é atribuir os pesos utilizando a função exponencial, wij = exp(d(xi,xj)2/α2),
também trata-se de um esquema contínuo de ponderação, com decaimento dado por α,
mas com raio de atuação menos claro que na função hiperbólica.

2.2.2 Aprendizado não supervisionado baseado em grafos

Talvez a área de pesquisa mais ativa no que diz respeito ao uso de algoritmos baseados
em grafos em aprendizado de máquina seja no aprendizado não supervisionado, principal-
mente o agrupamento de dados (Schaeffer, 2007). No agrupamento de dados o objetivo
é agrupar os dados, de modo que, elementos de um mesmo grupo tenham mais carac-
terísticas em comum entre si do que elementos de grupos distintos (Jain et al., 1999).
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Como mencionado por Jain e Dubes (1998) o processo de agrupamento de dados pode
ser visto como um problema de aprendizado não supervisionado. Situações como estas
são frequentes nas mais diversas áreas de pesquisa, tais como bioinformática (Jiang et al.,
2004), agrupamento de documentos da Web (Boley et al., 1999), caracterização de gru-
pos de clientes baseada em padrões de compra (Jank e Shmueli, 2005), identificação de
material cerebral em imagens de MRI (Taxt e Lundervold, 1994), entre outros.

A maioria dos algoritmos de agrupamento de dados baseia-se em modelos estáticos
que, embora eficientes em alguns casos, oferecem resultados pouco satisfatórios quando o
conjunto de dados apresenta grupos de dados com formas, densidades e tamanhos variados.
Isso se deve ao fato de que, esse tipo de algoritmo não se baseia na natureza individual de
cada agrupamento enquanto a divisão acontece, uma vez que uma característica dominante
diferente pode ser evidenciada para cada grupo. Por exemplo, técnicas de agrupamento
baseadas em partição, tais como K-means (MacQueen, 1967) e Clarans (Ng e Han, 2002),
tentam particionar o conjunto de dados em K agrupamentos, de forma a otimizar um
critério previamente estabelecido. Nesses algoritmos é assumido que os agrupamentos
tenham a forma de hiperelipses com tamanhos similares. De forma que fica impossível
evidenciar grupos de dados que variam em tamanho, como mostrado na Figura 2.2(a); ou
que variam em formato, como mostrado na Figura 2.2(b).

 

Figura 2.2: Agrupamentos de dados com formatos diferentes. (a) Hiperelipses (b) Irreg-
ulares (Karypis et al., 1999).

Algoritmos baseados em grafos unem duas características desejadas: detecção de agru-
pamentos com formas variadas e possibilidade de representação hierárquica. Devido à
representação em grafos, esses algoritmos buscam a estruturação topológica entre os da-
dos de entrada e, consequentemente, são capazes de identificar formas de agrupamentos
variados. Algoritmos que utilizam grafos para o agrupamento de dados transformam o
problema de agrupamento em um problema de particionamento do grafo, o qual consiste
em dividir o grafo em subgrafos disjuntos de modo a minimizar alguma função de custo
associado ao corte das arestas (Li e Tian, 2007). De maneira geral, o processo de agru-
pamento utilizado por esses algoritmos acontece em duas etapas: modelagem dos dados
em um grafo esparso, no qual os vértices representam os dados e as arestas representam a
similaridade; e particionamento do grafo para a formação dos agrupamentos. O processo
é ilustrado na Figura 2.3.

Encontrar a solução ótima para o problema de particionamento do grafo em sub-
grafos de tamanhos similares minizando o corte de aresta, no entanto, é um problema
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Figura 2.3: Etapas utilizadas por algoritmos baseados em grafos no agrupamento de
dados.

NP-completo devido sua natureza combinatória (Schaeffer, 2007). De modo que, para re-
alizar o particionamento de grafos grandes, alguns métodos heurísticos foram propostos,
tais como os algoritmos Chamaleon (Karypis et al., 1999) e CURE (Guha et al., 1998).
Mesmo considerando o uso de heurísticas no particionamento do grafo, o desempenho
deste tipo de método fica comprometido quando o conjunto de dados é muito grande.
Recentemente, as redes complexas despontaram como um poderoso método de represen-
tação que tem se mostrado adequado para representar grandes quantidades de dados e
suas diversas relações (Albert e Barabási, 2002), (Newman, 2003). O termo redes com-
plexas refere-se às redes que possuem topologia não trivial, dado que essas redes podem
ser compostas por grande quantidade de vértices (milhões ou até bilhões). Muitas redes
existentes na natureza, bem como na sociedade, podem ser caracterizadas como redes
complexas; alguns exemplos são: a Internet, a World Wide Web, a rede neural biológ-
ica, redes sociais entre indivíduos e entre companhias e organizações, cadeias alimentares,
redes do metabolismo e de distribuição como a corrente sanguínea, as rotas de entrega
postal e a distribuição de energia elétrica, entre outras (Strogatz, 2001).

Uma característica notável em diversas redes complexas, encontradas na natureza ou
construídas pelo homem, é a presença de estruturas locais conhecidas como comunidades.
Uma comunidade é definida como um grupo de vértices densamente conectados, enquanto
as conexões entre diferentes comunidades são esparsas (Newman e Girvan, 2004). Essas
comunidades representam padrões de interação entre vértices da rede; sua identificação
é crucial na análise e no entendimento dos mecanismos de crescimento e formação da
rede, bem como nos processos que ocorrem na rede (Clauset, 2005). De maneira geral,
a estrutura em comunidades revela similaridade, segundo algum critério, por meio de
conexões entre os vértices pertencentes a um mesmo grupo, por exemplo, em redes sociais
a presença de comunidades pode revelar grupos de indivíduos com mesmos interesses,
relações de amizade, relações profissionais, etc. A identificação de comunidades em redes
complexas é, portanto, um modelo de agrupamento de dados dispostos em forma de rede.
Segundo Reichardt e Bornholdt (2006), a abordagem na qual a informação é codificada em
vértices e a proximidade/afinidade é definida por meio das arestas, aplica-se diretamente
às redes complexas. Considerando este cenário pode-se dizer que as redes complexas são
apropriadas para a análise de dados em geral, especialmente para grandes bases de dados.
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Diversos algoritmos foram desenvolvidos para identificar comunidades em redes complexas
(Danon et al., 2005), alguns dos principais serão apresentados a seguir.

Dentre os principais estão, o método proposto por Newman e Girvan (2004), que se
baseia no conceito de betweenness de aresta. Esta quantidade, também definida para
vértices, corresponde ao número de caminhos mais curtos entre qualquer par de vértice
que passam pela aresta eij. A cada passo, a aresta de maior betweenness é removida,
dividindo a rede em comunidades. O princípio em que este método baseia-se é simples,
como o número de arestas conectando duas comunidades é pequeno, todos os caminhos
que ligam vértices em comunidades diferentes devem passar por essas arestas. Assim sua
participação na composição dos caminhos que ligam as duas comunidades é alta e o encer-
ramento iterativo destas conexões favorece uma forma de identificar as comunidades. Um
outro método de identificação de comunidades, desenvolvido por Zhou (2003a), baseia-se
no conceito de movimento Browniano. Neste método, uma partícula Browniana começa
sua trajetória em um vértice da rede, escolhendo o próximo vértice de maneira aleatória.
As informações obtidas pela partícula são utilizadas para medir a distância entre os vér-
tices, definindo as comunidades que compõem a rede e a estrutura de cada uma. O
método foi estendido posteriormente em (Zhou, 2003b) com a definição de um índice de
dissimilaridade entre vértices vizinhos, considerando a matriz de distâncias. O índice
de dissimilaridade indica até que ponto dois vértices vizinhos devem pertencer à mesma
comunidade, e pode ser usado na decomposição hierárquica da rede em comunidades.
O método desenvolvido por Newman (2004) sugere um algoritmo que otimize o valor
da modularidade, medida usada para qualificar determinada partição da rede em comu-
nidades. Trata-se de um algoritmo de agrupamento hierárquico, onde inicialmente cada
vértice da rede é considerado uma comunidade, e repetidamente, as comunidades são
agrupadas em pares, maximizando o índice de modularidade. É importante ressaltar que
apenas comunidades que possuem arestas ligando seus vértices podem ser possivelmente
unidas pelo algoritmo, o que limita a um máximo de |E| pares de comunidades, onde |E|
é o número de arestas da rede.

O método proposto por Boccaletti et al. (2007) utiliza sincronização para encontrar
comunidades na rede. O método consiste em associar um oscilador a cada vértice da rede.
Em seguida, valores iniciais para os parâmetros são dados de maneira que toda a rede
fique sincronizada, então, como no processo de resfriamento simulado (simulated anneal-
ing), enquanto os parâmetros são afrouxados a sincronização total se desfaz em grupos
sincronizados, revelando as comunidades. O método é baseado em um fenômeno de sin-
cronização de comunidades utilizando osciladores de fase não idênticos (Boccaletti et al.,
2002), cada um associado a um vértice da rede e interagindo através das arestas da rede.
Grupos de osciladores sincronizados representam um regime intermediário entre trava-
mento de fase global e completa abstenção de sincronização, implicando em uma divisão
da rede em grupos de vértices que oscilam na mesma frequência média. A ideia principal
consiste em iniciar a rede com todos os elementos acoplados, e por meio de mudanças
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dinâmicas nos pesos das interações entre vértices, obter agrupamento hierárquico e pro-
gressivo que detecta totalmente os módulos (comunidades) presentes na rede. Zhao et al.
(2008) utilizaram uma rede de osciladores acoplados para segmentação de imagem. O
método desenvolvido utiliza qualquer topologia de rede, não necessariamente um reticu-
lado.

Os métodos previamente mencionados dependem somente da estrutura da rede para
encontrar comunidades, pois nenhuma outra informação é disponível. Uma abordagem
complementar desenvolvida por Reichardt e Bornholdt (2004), combina a ideia de utilizar
uma modificação do modelo Hamiltoniano de Ising no particionamento de grafos, proposto
por Fu e Anderson (1986), e o recente método de agrupamento de dados baseado no
modelo de Potts para dados multivariados, proposto por Blatt et al. (1996). Basicamente
Reichardt e Bornholdt (2004) estenderam o modelo de Blatt et al. (1996) para detecção
de comunidades em redes complexas. O método é baseado na analogia a um modelo da
mecânica estatística, o modelo ferromagnético de Potts. A ideia principal é mapear as
comunidades de uma rede em mínimos locais dos domínios magnéticos, modelando um
conjunto de elementos dotados de spins e dispostos em um reticulado.

2.2.3 Aprendizado semissupervisionado baseado em grafos

No aprendizado semissupervisionado considera-se que poucas instâncias possuem rótu-
los de classe, dentre as instâncias disponíveis. Portanto, no contexto semissupervisionado,
pode-se dividir o conjunto de dados X em dois subconjuntos, um conjunto com dados ro-
tulados Xl = {x1, . . . ,xl}, e um com os dados não rotulados Xu = {xl+1, . . . ,xN}, sendo
que, na maioria dos casos têm-se |Xu| >> |Xl|. De maneira que, pode-se definir os ve-
tores yl = (y1, . . . , yl), com os rótulos das instâncias pertencentes ao conjunto Xl, bem
como o vetor ŷ = (ŷ1, . . . , ŷN), como o vetor de rótulos dos dados, atribuídos por algum
algoritmo. Uma vez construído, um grafo baseado nas relações de similaridade entre as
instâncias do conjunto X, o problema de aprendizado semissupervisionado, consiste em
encontrar um conjunto de rótulos para os dados não rotulados, de modo que sejam con-
sistentes com os rótulos iniciais e com a geometria do grafo induzido (representado pela
matriz de pesos W). A matriz W está intimamente relacionada à Laplaciana do grafo,
sendo esta responsável por representar a estrutura na qual os dados estão distribuídos.

Dentre as muitas maneiras de definir a Laplaciana do grafo, as mais utilizadas no
aprendizado semissupervisionado são a Laplaciana normalizada L, e a não normalizada
L, como mostradas nas Equações (2.4) e (2.5).

L = I−D1/2WD1/2 (2.4)

L = D−W (2.5)

Onde a matriz de adjacência, W, representa o grafo com peso G = (V,E), e cujo
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valor de Wij é dado por uma função de similaridade f : E → R, com a restrição de que
Wij = 0 se eij /∈ E. A matriz I corresponde à matriz identidade e a matriz diagonal D,
ou matriz do grau de G, é definida como Dii = ∑

jWij.

A Laplaciana do grafo pode ser usada em todo tipo de aprendizado baseado em grafos,
como no aprendizado não supervisionado, no agrupamento espectral (Filippone et al.,
2008); no aprendizado semissupervisionado, em métodos que utilizam regularização baseada
em grafos (Belkin e Niyogi, 2003), e no aprendizado supervisionado, e na definição de ker-
nels em grafos (Vishwanathan et al., 2010).

Métodos baseados em grafos têm sido amplamente pesquisados no contexto de apren-
dizado semissupervisionado (ver, por exemplo, (Belkin e Niyogi, 2004), (Chapelle et al.,
2006), (Zhu, 2008), (Culp e Michailidis, 2008) e suas referências). Na literatura, a tarefa
de transdução é extensamente mais considerada que a indução, devido basicamente às
características atribuídas à Laplaciana do grafo que representa os dados. De acordo com
Hein et al. (2007), o uso de grafos no aprendizado semissupervisionado é atrativo ao menos
por dois motivos, 1) por meio da Laplaciana associada ao grafo, pode-se gerar o processo
de difusão dos rótulos e, 2) o grafo age como um regularizador dos dados, adaptando-se
às várias densidades e formatos dos dados. De maneira simplista, muitos dos algorit-
mos semissupervisionado baseados em grafos, encaixam-se em uma das três categorias,
iterativos, baseados em caminhada aleátoria e baseado em regularização em grafos.

Dentre os algoritmos iterativos, está o algoritmo proposto por Zhu e Ghahramani
(2002). O algoritmo baseia-se na simples ideia de propagar os rótulos, a partir de todo
vértice, para seus vizinhos, até que todos os vértice sejam rotulados. Os rótulos são
atualizados considerando a iteração, ŷ(t+1) = D−1Wŷ(t) mantendo inalterado os rótulos
previamente conhecidos em ŷ. De forma que, os rótulos na iteração t+1, ŷ(t+1), dependem
dos rótulos na iteração anterior, ŷ(t), bem como da matriz diagonal D e de adjacência
W. Zhou et al. (2004), propõem utilizar a Laplaciana normalizada, L, para, iterativa-
mente, espalhar os rótulos, como na equação: ŷ(t+1) = αLŷ(t) + (1 − α)ŷ(0). Onde o
parâmetro α ∈ [0, 1) pondera entre favorecer os rótulos atuais, determinados por relação
de vizinhança, e os rótulos iniciais, dados por ŷ(0).

Szummer e Jaakkola (2002) propuseram uma maneira alternativa de propagar os ró-
tulos através do grafo, que consiste na caminhada aleatória de Markov, onde W pode
ser associado à matriz de transição. De forma simplista, uma caminhada aleatória em
um grafo pode ser considerada como uma cadeia de Markov, que significa que a proba-
bilidade de visitar um vértice vizinho depende do peso da aresta entre os dois vértices,
Pij = Wij/

∑
kWik. Onde Szummer e Jaakkola (2002) usaram um kernel Gaussiano

para determinar Wij de acordo com os pesos dos vizinhos e Wii = 1. Zhou e Schölkopf
(2004) propuseram propagar os rótulos no grafo, por meio da matriz de transição P =
(1− α)I + αD−1W, utilizando caminhada aleatória preguiçosa. Callut et al. (2008) pro-
puseram outro tipo de caminhada, chamada caminha discriminativa (D-walk), que basi-
camente, consiste em uma medida de betweenness para vértices, determinado pelo número
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de visitas durante a caminhada. Para cada classe é realizada uma caminhada que calcula
uma medida de betweenness para cada vértice, os vértices sem rótulo recebem o rótulo
referente à classe de maior betweenness para o vértice.

Por último, a categoria de métodos utiliza a estrutura do grafo como regularizador em
algum tipo de função de custo, cuja minimização determina os rótulos. Dados os rótulos
yl, a consistência entre com os rótulos iniciais e os atribuídos pode ser dado pela Equação
(2.6).

l∑
i=1

(‖ŷi − yi‖)2 = ‖ŷl − yl‖2 (2.6)

Note que, a Equação (2.6) não utiliza nenhuma informação do grafo, portanto, não
incorpora informações sobre a geometria dos dados, corresponde somente a uma função
de perda (loss function). Por outro lado, a consistência com a estrutura dos dados, pode
ser inferida pela suposição de agrupamento, i.e. dados próximos entre si devem pertencer
à mesma classe, dessa forma considere a Equação (2.7).

1
2

N∑
i,j=1

Wij(ŷi − ŷj)2 = ŷ>Lŷ (2.7)

De fato, a combinação da regularização do grafo dada pela Equação (2.7) com uma
função de perda como a mostrada na Equação (2.6), têm sido explorada por diversos
autores na literatura. Um exemplos é o trabalho de Zhu et al. (2003), que utiliza campo
aleatório Gaussiano (Gaussian random field) para atribuir os rótulos e minimizar a função
de energia, mostrada na Equação (2.8).

E =
N∑
i=1

(ŷi − yi)2 + 1
2

N∑
i,j=1

Wij(ŷi − ŷj)2 (2.8)

No entanto, no trabalho de Zhu et al. (2003) os dados originalmente rotulados são
mantidos inalterados, o que pode ser uma desvantagem quando alguns deles correspondem
a ruído. Dessa forma, pode ser interessante deixar o algoritmo rerrotular as instâncias
previamente rotuladas, como no trabalho de Belkin et al. (2004), que além disso, utiliza
uma função de energia com termo regularizador e função de perda um pouco diferente,
como mostra a Equação (2.9).

E = 1
N

N∑
i=1

(ŷi − yi)2 + ŷ>Sŷ (2.9)

Na qual, S = Lq com q ∈ N, conhecida como regularização de Tikhonov. Nesse tipo de
método, dados inicialmente sem rótulos são inicializados com rótulos de classe aleatórios.
De fato, diversos algoritmos têm sido propostos considerando esta abordagem, alterando
a função de perda, o termo regularizador ou o algoritmo de minimização, alguns exemplos
são os trabalhos de Belkin et al. (2005), Joachims (2003), Tsang e Kwok (2007), entre
outros. De maneira que, pode-se obter uma função de custo geral cuja minimização
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resulta na propagação de rótulos, como mostrado na Equação (2.10).

C(ŷ) = ‖ŷ− y‖2 + δŷ>Lŷ + δε‖ŷ‖2 (2.10)

Na equação, δ = α/(α− 1), onde α ∈ (0, 1) e o termo δε‖ŷ‖2, com ε > 0, corresponde
a um termo regularizador que previne situações degenerativas, por exemplo, quando um
grafo tem um componente sem rótulo Chapelle et al. (2006).

Métodos transdutivos, por definição, não são apropriados para serem usados na clas-
sificação de novos dados, ainda que, em alguns casos, possam ser adaptados para tal
propósito. A maneira mais direta de utilizar um método transdutivo para realizar classi-
ficação de novos dados é, primeiro espalhar os rótulos para todo o conjunto inicial e depois
manter a estrutura do grafo para classificar novos dados. No contexto de classificação de
novos dados, entretanto, não se considera que os novos dados sejam incluídos no grafo,
o que requereria redistribuir os rótulos a cada nova classificação. Ao invés disso, pode-se
incluir o novo vértice apenas para classificá-lo e depois retirá-lo do grafo. Uma abor-
dagem geral para implementar indução a partir de um método transdutivo, proposto por
Delalleau et al. (2005), consiste em rotular, inicialmente, todos os exemplos não rotulados
disponíveis, por meio de algum método transdutivo baseado em grafo. Então, a classe de
um novo exemplo ainda não visto z pode ser inferida de acordo com a Equação (2.11).

ϕ(z) =
∑
j fW (z,xj)yj∑
j fW (z,xj)

(2.11)

Na equação, ϕ(z) corresponde à classe estimada para o novo exemplo z, e xj e yj
correspondem a instâncias de treino e suas respectivas classes. fW é a função associada à
matriz de similaridade, W, obtida do conjunto de treinamento. Dessa forma, diferentes
funções, fW , definem diferentes classificadores, por exemplo, se fW correspode à função K
vizinhos mais próximos, então o problema é reduzido à classificação utilizando o algoritmos
KNN (Wang e Zhang, 2008).

Podem-se elencar alguns métodos baseados em grafos propostos para indução de clas-
sificadores considerando a abordagem semissupervisionada. Dentre os principais algorit-
mos estão o modelo proposto por Zhu e Lafferty (2005) que utiliza uma combinação de
métodos geradores, como misturas de Gaussianas (mixture of Gaussians), com regular-
ização proporcionada pela Laplaciana do grafo. A ideia é combinar as vantagens das duas
abordagens, o modelo de mistura é usado para modelar os dados localmente enquanto
que a estrutura global é modelada pelo grafo. Uma abordagem similar foi proposta por
Krishnapuram et al. (2005), na qual além do uso do grafo como regularizador, usa-se o al-
goritmo Expectation-Maximization (EM) para treinar o classificador (Hastie et al., 2009).
O que o torna custoso computacionalmente devido ao uso dos algoritmos EM. Alguns al-
goritmos baseados em grafo dependem fortemente do conjunto de dados em questão, por
exemplo, o método proposto por Sindhwani et al. (2005), consiste na definição de um ker-
nel não paramétrico que é obtido a partir de um grafo que depende diretamente do dado
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em questão e considera dados rotulados e não rotulados. Belkin et al. (2006) sugeriram
uma abordagem geral, dependente do conjunto de dados em consideração, para criar uma
regularização geométrica que pode ser utilizada para solucionar problemas de aprendizado
não supervisionados, semissupervisionados e supervisionados. O esquema geral baseia-se
em dois termos de regularização, um que controla a complexidade do classificador e outro
a complexidade da distribuição dos dados. Chen et al. (2009a) propuseram uma abor-
dagem multigrafo que consiste em um problema de otimização convexa que considera
muitos grafos. Para um determinado conjunto de dados, cada grafo é associado a um
kernel. Por meio desta abordagem multigrafo, uma função pode ser aprendida utilizando
dados rotulados e não rotulados, através da minimização da função de regularização que
modela a contradição entre erro e suavidade da função. A natureza multigrafo do método
previne uma eventual representação ruim quando se utiliza apenas um grafo garantindo
bom resultado de classificação.

2.2.4 Aprendizado supervisionado baseado em grafos

Nota-se, através das descrições apresentadas que, o uso de algoritmos baseados em
grafos tem sido bastante estudado no âmbito do aprendizado de máquina, especialmente
no que se refere aos aprendizados, não supervisionado e semissupervisionado. No entanto,
no aprendizado supervisionado algoritmos baseados em grafos não têm recebido a mesma
atenção, principalmente na solução de problemas apresentados como dados vetoriais. Pre-
sumivelmente, pode-se considerar algum método semissupervisionado (como os propostos
em (Belkin et al., 2006) (Sindhwani et al., 2005) (Chen et al., 2009a), por exemplo), para
atuar na classificação supervisionada, dado um número razoável de instâncias rotuladas.
O problema, neste caso, é que métodos semissupervisionados foram concebidos para in-
corporar conhecimento utilizando-se de dados rotulados e não rotulados e, na maioria
dos casos, o grafo é usado justamente para modelar (regularizar) os dados em uma estru-
tura que possibilite a propagação dos rótulos. E, no geral a regularização por meio do
grafo é custosa computacionalmente, dessa forma, se um conjunto com dados rotulados é
disponibilizado, um método regular de classificação é preferível.

Um tipo relacionado de classificação que utiliza algoritmos baseados em grafos refere-
se à classificação relacional, e é aplicado a dados relacionais. Este tipo de dado é nat-
uralmente representado por grafos e difere-se de dados típicos, pois viola a premissa de
instâncias independentes, o que significa que a classe de uma instância pode não depen-
der somente de seus atributos, mas estar relacionada a outras instâncias ou a uma cadeia
de relações entre várias instâncias (Macskassy e Provost, 2003). Aplicações que geram
este tipo de dados incluem, reconhecimento de cadeias moleculares em expressões gênicas
(Segal et al., 2003), classificação de artigos científicos relacionados (Lu e Getoor, 2003), e
de documentos e patentes (Chakrabarti et al., 1998), e de páginas da web (Neville et al.,
2003), são alguns exemplos. Visando a unificação do uso de grafo na classificação rela-
cional, Macskassy e Provost (2007) propuseram uma abordagem geral para adaptar-se à
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diversas aplicações no que diz respeito a dados relacionais. Nesta abordagem constrói-se
um modelo considerando três partes, a saber: um classificador indutivo local, que faz uso
do conjunto de treinamento para estimar a distribuição de probabilidade das diferentes
classes; um classificador relacional, que também visa estimar a distribuição de probabili-
dade, mas agora considerando relações de vizinhança em um grafo e; um classificador de
inferência coletiva, i.e. capaz de classificar um conjunto de dados de uma vez, usado para
refinar as predições realizadas pelos classificadores anteriores.

Outra abordagem, usada para estimar relações de similaridades entre vértices em
um grafo ou entre dois grafos é conhecida por kernel de grafos (graph kernel), ver por
exemplo (Vishwanathan et al., 2010). De forma sucinta, este tipo de método utiliza uma
função kernel para estabelecer uma medida de similaridade no grafo. A maior dificuldade
neste tipo de abordagem esta justamente na definição de uma função kernel adequada à
estrutura do grafo cujo cálculo seja eficiente. De qualquer maneira, este tipo de método foi
proposto para ser aplicado a grafos, isso significa que pode ser usado em dados relacionais.
Já considerando dados vetoriais representados como grafos, a classificação de um novo
dado exigiria que este fosse incluído no grafo. O que é análogo ao problema de se usar
um método semissupervisionado transdutivo para classificar uma nova instância, exigindo
alto custo computacional.

2.3 Classificação de dados com distribuição estacionária

Na classificação de dados, tem-se como objetivo atribuir, a um dado, por meio de
seus atributos, uma classe (ou categoria) dentre as classes pré-definidas. Neste contexto,
por padrões entende-se relações, regularidades ou estruturas inerentes a alguns conjun-
tos de dados (Mitchell, 1997). Através da detecção de padrões significantes nos dados
disponíveis, espera-se que um sistema classificador possa realizar predições com relação a
dados ainda não classificados (Bishop, 2006). Um classificador é resultado de um processo
de aprendizado supervisionado ou semissupervisionado indutivo, que utiliza um conjunto
de dados com instâncias rotuladas para treinar (ou construir) o classificador (Duda et al.,
2001).

De acordo com Duda et al. (2001) alguns dos subproblemas inerentes à classificação
são: 1) seleção de atributos, 2) falta valores de atributo, 3) ruído e outlier, 4) seleção de
modelo, 5) complexidade 6) subadaptação (underfitting) e superadaptação (overfitting),
entre outros. Todos constituem por si só um assunto de pesquisa em classificação, por
essa razão cada tópico será brevemente explicado.

Dentre os problemas citados, os cinco primeiros estão diretamente relacionados ao
conjunto de dados. Na seleção de atributos, de modo geral, um conjunto de treinamento
pode conter vários atributos, de dezenas a centenas, de modo que a utilização de todos
pode ser inviável e ineficiente, uma vez que alguns atributos podem dizer mais que out-
ros sobre a classe dos dados. Dessa forma, antes de treinar o classificador, uma prática
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bastante utilizada é selecionar alguns dos atributos que melhor distinguem as classes,
alguns dos principais métodos para seleção de atributos são revisados nos trabalhos de
(Guyon e Elisseeff, 2003) e (Liu e Yu, 2005). Tópicos relacionados para escolha de atribu-
tos utilizam transformação de atributos, tais como Principal Component Analysis (PCA)
e Linear Discriminant Analysis (LDA) (Martínes e Kak, 2001) e construção de atributos
(Markovitch e Rosenstein, 2002). A falta de valores de atributos ocorre quanto uma in-
stância, por alguma razão, não possui algum de seus atributos. Neste caso, o classificador
precisa lidar com duas situações, no treino e na classificação. No treino, se o conjunto
de dados for grande e as instâncias com falta de atributo forem poucas, estas podem
ser retiradas, caso contrário alguma medida deve ser tomada, no geral ou o classificador
dispõe de mecanismos para lidar com esse tipo de problema, por exemplo o C45, ou um
tipo de imputação (Hruschka et al., 2009) deve ser realizado.

Ainda considerando o dado em questão, um problema inerente a todas as bases de
dados reais é o ruído. De forma bastante abrangente, toda propriedade de uma instância
que não está relacionada à distribuição original dos dados, mas sim a uma distribuição
aleatória, é definido como ruído. Ruídos são causados por diversos fatores, como erro na
atribuição da classe a uma instância, erro na leitura de atributos por parte de sensores ou
falha humana, etc. Já com relação à outliers, Liu et al. (2002) os definem como padrões
estranhos, que não se assemelham ao restante dos dados em algum sentido. Em geral,
assim como no caso de um ruído, um outlier pode ser ocasionado por alguma falha. No
entanto, nem todo outlier é resultado de falha, de fato, alguns deles podem indicar alguma
propriedade significante da aplicação em questão. Basicamente existem duas abordagens
no tratamento de outliers. Em uma delas, o foco é procurar por essas anomalias nos dados,
ou identificar os outliers (Angiulli e Pizzuti, 2005), por exemplo, identificar intrusão em
redes de computadores. A outra abordagem consiste na eliminação de outliers nos dados
usados na classificação de dados (treino e teste), onde é necessário que o algoritmo tenha
mecanismos para desconsiderar outliers (Brodley e Friedl, 1996). Portanto, no contexto
de classificação dados, desenvolver algoritmos que sejam robustos à ruídos e outliers é
importante pois a eliminação destes pode diminuir o erro de generalização do classificador
construído.

Apesar de ser atribuído, a um algoritmo de aprendizado, um conjunto de treinamento
finito, espera-se que o classificador, obtido do treinamento, tenha capacidade de gener-
alizar os conceitos aprendidos. A generalização da performance de um classificador está
relacionado a sua capacidade de predição em dados não vistos, i.e. que não estão pre-
sentes no conjunto de treinamento. Determinar o erro de generalização é de extrema
importância na prática, uma vez que este erro está relacionado ao desempenho esperado
do classificador. O erro de generalização é utilizado também na escolha entre diferentes
algoritmos e na seleção de modelos, para uma determinada aplicação. A escolha de um
algoritmo de aprendizado entre vários outros pode depender de diversos fatores que não
somente o erro de generalização, tais como tempo de resposta, uso da memória, natureza
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do problema, administração de riscos ou custos, tipo de dado, quantidade de dados, en-
tre outras (Duda et al., 2001). Estes fatores estão relacionados à complexidade de um
algoritmo de aprendizado, a complexidade determina como o algoritmo se comporta, em
relação ao tempo, com o aumento de instâncias de treinamento. No contexto de classifi-
cação, pode-se dividir a complexidade de um algoritmo em dois, a complexidade de treino
e a de teste/aplicação. No geral, a complexidade de treinamento é menos importante que
a complexidade na fase de aplicação, uma vez que nesta fase o classificador encontra-se
em uso. Uma vez que está relacionada com a velocidade em que o classificador processará
novos dados de alguma aplicação real. Uma vez definidas as possibilidades de algoritmos
de aprendizado, com relação aos fatores descritos, é necessário ajustar os parâmetros para
as opções paramétricas de algoritmos. Cada possível variação de parâmetros para um de-
terminado algoritmo de treinamento constitui uma diferente instância do classificador que
é chamado modelo. Determinar qual o melhor modelo para um problema de classificação
é um problema de seleção de modelos e será abordado adiante.

A preocupação com a generalização é justificada, também, para evitar o problema
de superadaptação ou subadaptação do classificador (Sarle, 1995). De forma simplista,
no primeiro caso, o classificador é demasiado complexo para o problema em questão, de
modo que este apresenta ótima performance no treino mas tem sua capacidade de gener-
alização comprometida. Já no segundo caso ocorre o inverso, o classificador é demasiado
simples para o problema em questão. O ajuste de um método de classificação ao conjunto
de treinamento tem relação com o dilema viés-variância no qual o viés corresponde à
diferença entre a verdadeira distribuição de probabilidade condicional das classes reais e
a probabilidade estimada pelo classificador. Já a variância corresponde à variação das
estimativas feitas pelo classificador. Métodos de classificação lineares apresentam baixa
variância, pois considerando muitos conjuntos de dados as opções de classificação são
sempre limitadas a um hiperplano, e alto viés, principalmente para dados não lineares.
Por outro lado, métodos de classificação não lineares, apresentam alta variância, devido
à grande capacidade de adaptação ao dado em questão, e baixo viés, por conseguir rep-
resentar mais detalhadamente os dados de treinamento. O caso ideal é minimizar tanto o
viés quanto a variância que, no geral, são termos conflitantes.

2.3.1 Classificação multiclasse e comitês

Esta seção revisa o uso de comitês na classificação em geral, bem como em domínios
multiclasse e domínios não estacionários. Um comitê consiste em um conjunto de classifi-
cadores cujas predições individuais são combinadas para obter uma predição final. Méto-
dos baseados em comitê, em geral, apresentam bom desempenho e têm maior poder de
escalabilidade e paralelização do que classificadores simples. As principais preocupações
no que diz respeito ao desenvolvimento de um comitê são, a escolha dos classificadores
bases e o método de combinação das saídas dos classificadores. Um esquema geral para
um comitê é mostrado na Figura 2.4.
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Classificador h1|w1 

Resolução 

do comitê 

h1(z) h2(z) he(z) 

Classificador h2|w2 Classificador he|we .  .  . 

z z z 

H(z) = jH(z) 

Figura 2.4: Esquema geral de classificação usando um comitê de classificadores.

Considere a classificação do exemplo de entrada z, por meio do comitê, o exemplo é
apresentado a todos os classificadores do comitê, que o processam e retornam uma saída
hi(z). Esta saída depende de como o comitê é resolvido, por exemplo, nos casos onde o
esquema de resolução é a votação, a saída dos classificadores pode ser a classe. Note que
cada classificador possui um peso associado, pois em alguns casos a resolução do comitê
envolve ponderação entre classificadores, de modo que, a saída pode representar alguma
combinação entre resultado de classificação e peso. O peso, geralmente, é atualizado de
acordo com o desempenho do comitê. A saída do comitê, H(z), corresponde à classe mais
proválvel atríbuida ao exemplo de entrada z segundo alguma regra de resolução.

Em domínios estacionários dois métodos bastante conhecidos para a construção de
comitês são bagging e boosting (Opitz e Maclin, 2000). O método de bagging (Breiman,
1996) consiste em gerar ε conjuntos boostrap (Seção 2.3.2) e treinar cada classificador
base em um conjunto bootstrap diferente. Breiman (1996) mostrou que o método de
bagging é eficiente quando o algoritmo de aprendizado para a construção dos classificadores
bases são instáveis, onde pequenas alterações no conjunto de treino resulta em grandes
alterações na performance. O método de boosting (Schapire, 1990), consiste em uma
família de métodos, mas de maneira geral, um novo classificador base é criado tendo
como referência o desempenho dos últimos classificadores adicionados. De forma que, os
exemplos classificados incorretamente têm maior possibilidade de estarem no conjunto de
treinamento para a construção do novo classificador.

Já em domínios de dados com distribuição não estacionária, outros tipos de métodos
para a criação de comitês têm sido propostos. Além de algoritmos específicos para a
construção de comitês na resolução de problemas não estacionários, como alguns dos
algoritmos apresentados na Seção 2.4.2; uma revisão dos principais métodos pode ser
encontrada no trabalho de Fern e Givan (2003).
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Algumas abordagens para solucionar problemas multiclasse podem ser vistas como
aprendizado de um comitê de classificadores. Frequentemente problemas de classificação
possuem mais que duas classes, e apesar de muitos algoritmos abordarem o problema
naturalmente, como o KNN ou o Naive Bayes, outros necessitam de algumas alterações
como no caso das redes neurais, cuja saída precisa ser associada a uma classe. Há também
os classificadores que são estritamente binários, como no caso do SVM, que apesar de
possuir outros tipos de extenções para o caso multiclasse, apresenta melhor resultado
quando utilizado em sua forma binária combinadas em comitê (Hsu e Lin, 2002). Uma
revisão de alguns dos principais métodos existentes para a combinação de classificadores
pode ser encontrada no trabalho de Allwein et al. (2000).

Dentre estes métodos pode-se destacar dois, o método de um-contra-todos e o método
um-contra-um. O primeiro caso, consiste em reduzir o problema de classificação entre
as µ classes em µ subproblemas binários, onde cada subproblema discrimina uma dentre
as µ classes, portanto cada classificador binário representa uma classe. Um comitê desse
tipo pode ser formado construindo-se µ classificadores em µ conjuntos de treinamento
diferentes. Cada conjunto é formado atribuindo-se a uma das classes do conjunto original,
o rótulo 1, e às instâncias das demais classes o rótulo −1; para outro conjunto escolhe-se
outra classe para atribuir-se rótulo 1 - até que todas as classes tenham sido representadas.
No geral esse tipo de comitê é resolvido pela abordagem do vencedor leva tudo (winner
takes all), i.e. a classe atribuída à instância de teste z é a classe referente ao classificador
que apresenta a maior saída para z.

Na segunda abordagem, um-contra-um, cada classe é comparada com toda outra
classe. Um classificador binário é construído para discriminar entre todo par de classes,
enquanto descarta o restante das classes. Esta abordagem requer construir µ(µ − 1)/2
classificadores. No teste de um novo exemplo, um esquema de votação é realizado e a
classe com o maior número de votos é atribuída ao exemplo de dado a ser classificado.
Resultados empíricos (Allwein et al., 2000) favorecem esta abordagem em relação à ante-
rior.

2.3.2 Seleção de modelos

A construção de um classificador envolve várias escolhas e variáveis, dentre as quais
se enquadram as já citadas, pré-processamento, parâmetros do classificador, etc. Se con-
siderada as várias combinações entre essas variáveis, nota-se que cada combinação resulta
em uma instância de um classificador, ou um modelo. Indiscutivelmente, cada um desses
modelos têm características próprias e até mesmo diferentes concepções sobre o problema
em questão. Por essa razão, cada classificador terá um erro de generalização diferente, o
que, inevitavelmente, leva a um problema de seleção de modelo.

Como mencionado o erro de generalização é de importância fundamental no processo
de escolha de um classificador. Entretanto, obter uma medida confiável do erro de general-
ização não é tarefa trivial, especialmente quando não há dados suficientes. Em problemas
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onde a quantidade de dados rotulados é grande (da ordem de milhares ou mais), é possível
selecionar uma parte do conjunto suficientemente grande para treinar o classificador e uti-
lizar o restante dos dados para testar e validar o classificador. Ainda assim, é necessário
testar os modelos em diversos conjuntos de treino com diferentes tamanhos para definir um
classificador adequado. No entanto, muitos dos problemas de classificação não dispõem
de grande quantidade de dados rotulados, e utilizar o conjunto de treino para estimar o
erro de generalização é uma estimativa otimista que não reflete o erro real. Neste tipo
de problema, onde os dados rotulados são escassos (da ordem de centenas ou menos), é
necessário algum método para estimar o erro real de generalização (Hastie et al., 2009).

No que segue serão descritos dois dos métodos mais usados para estimar o erro de
generalização, Bootstrap e validação cruzada. É importante discernir dois objetivos na es-
timativa do erro de generalização, seleção de modelos e avaliação do modelo. No primeiro
o objetivo é estimar o desempenho de vários classificadores para escolher um deles. Uma
vez escolhido o modelo, o objetivo no segundo caso, é determinar seu desempenho esper-
ado. Os métodos discutidos nesta seção são baseados em amostragens. Métodos analíticos
tais como AIC (Blatt et al., 1973), MDL (Rissanen, 1983) e seleção de modelos Bayeisiana
(Madigan e Raftery, 1994) e BIC (Schwarz, 1978) para obter o erro de generalização estão
fora do escopo deste trabalho.

2.3.2.1 Bootstrap

Bootstrap é um método estatístico de reamostragem que pode ser usado para deter-
minar o erro de generalização de um classificador. Um conjunto bootstrap é formado a
partir do conjunto original e possui o mesmo número de elementos. No entanto, para
a formação de cada conjunto bootstrap os exemplos de dados são selecionados aleatoria-
mente do conjunto original, podendo ocorrer repetições. Uma das maneiras para estimar
o erro de generalização utilizando o método Bootstrap, consiste em treinar o classificador
em B conjuntos bootstrap diferentes e estimar o erro utilizando o conjunto original como
conjunto de teste. A estimativa do erro de generalização é dada segundo a média do
desempenho dos B classificadores, como mostrado na Equação (2.12).

Errobootstrap = 1
B

1
N

B∑
b=1

N∑
i=1
ξ(yi, ϕ(xi)) (2.12)

Na qual, Errobootstrap corresponde ao erro de generalização estimado, N é o número de
instâncias no conjunto de treinamento, ξ é uma função de erro e yi e ϕ(xi), correspondem
à classe real e à classe estimada para a instância xi, respectivamente. Uma alternativa
no conjunto usado para teste é considerar outro conjunto bootstrap, diferente do usado
para o treinamento do modelo. No entanto, nos dois casos, é fácil verificar que o erro
Errobootstrap não é uma boa estimativa para o erro real, devido à existência de instâncias
de dados comuns aos conjuntos de treino B e o conjunto original (ou outro conjunto
bootstrap) que age como conjuntos de teste. Essa sobreposição de dados induz a uma
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estimativa otimista do erro, o que torna a estimativa não confiável.
Outra maneira para estimar o erro de generalização utilizando o método Bootstrap

considera a probabilidade de reamostragem como peso na estimativa do erro. Uma vez
que cada amostragem de um conjunto bootstrap de tamanho N tem em média 0, 632N
instâncias sem repetição, Efron (1983) propôs obter o peso ponderando entre o erro no
conjunto usado no treino e no conjunto original, usado no teste, como mostra a Equação
(2.13).

Erro632 = 0, 368ETr + 0, 632ETe (2.13)

Na equação, Erro632 denota a estimativa ponderada para o erro de generalização, ETr
denota o erro no conjunto de treino e ETe corresponde ao erro de teste, podendo este
ser simplesmente a média do erro no conjunto original, em outros conjuntos bootstrap ou
ainda a média do erro considerando outras variações, como por exemplo deixar de fora
uma instância de treinamento a cada vez (leave-one-out bootstrap), como na Equação
(2.14).

ETe = 1
N

N∑
i=1

1
|C−i|

∑
b∈C−i
ξ(yi, ϕ(xi)) (2.14)

Na equação C−i é o conjunto de índices dos conjuntos bootstrap b que não possuem
a instância xi e, novamente ξ é uma função de erro, yi a classe da instância xi e ϕ(xi)
a classe estimada pelo classificador. No entanto, apesar de resolver o problema de es-
timativa otimista do método Boostrap convencional, o Boostrap 632 apresenta falha na
estimativa de erro quando ocorre superadaptação (Efron e Tibshirani, 1997). O problema
fica claro no exemplo citado por Breiman et al. (1984), no qual considera-se um problema
de classificação com duas classes de tamanhos iguais e que o classificador 1NN seja usado,
dessa forma, o erro no treinamento será ETr = 0, ao passo que o erro no conjunto de testes
será ETe = 0, 5. Consequentemente o erro de generalização dado pelo método Bootstrap
632, Erro632 = 0, 368 × 0 + 0, 632 × 0, 5 = 0, 316, o que é uma estimativa ruim dado
que o erro real é 0, 5. Em vista deste problema, Efron e Tibshirani (1997) propuseram o
método Bootstrap 632+, que consiste em uma extensão do Bootstrap 632 que considera a
“quantidade” de superadaptação para estimar o erro. Esta correção corresponde à taxa
de superadaptação relativa dada pela Equação (2.15).

R̂ = (ETe − ETr)/(γ̂ − ETr) (2.15)

Na equação, R̂ representa a taxa de superadaptação relativa que varia no intervalo
[0, 1] indicando o nível de superadaptação do classificador. Os erros ETe e ETr são os erros
obtidos nos conjuntos de teste e de treino, respectivamente. Dessa forma, R̂ = 0 implica
que não existe superadaptação e R̂ = 1 significa que o classificador superadaptou-se
completamente ao problema, o que equivale ao valor do erro de desinformação (γ̂−ETr).
Sendo que γ̂ corresponde à taxa de erro sob nenhuma informação sobre o problema.
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Esta taxa corresponde à predição de um determinado classificador se os atributos e as
classes forem independentes, podendo ser estimada, para o caso multiclasse, com mostra
a Equação (2.16).

γ̂ =
∑
ωl

p̂l(1− q̂l) (2.16)

Na qual, p̂l é a proporção observada de classes ωl, e q̂l é a proporção observada de
classificações que resultaram na classe ωl. Dessa forma, incorporando informações sobre
o nível de superadaptação do classificador na Equação (2.13), é obtida a extensão, mais
robusta à superadaptação, nomeada Bootstrap 632+ e mostrada na Equação (2.17).

Erro632+ = (1− ŵ)ETr + ŵETe (2.17)

Na qual ŵ = 0, 632/(1−0, 368R), e ŵ varia entre 0, 632 a 1, fazendo com que Erro632+

varie entre Erro632 e ETe. Em conjuntos pequenos onde classificadores pouco adaptativos
foram usados, o método de estimativa bootstrap 632+ é considerado a melhor escolha
(Kim, 2009).

2.3.2.2 Validação cruzada

Um dos métodos mais usados para estimar o erro de generalização é a validação
cruzada. Na validação cruzada o conjunto de treinamento é dividido aleatoriamente em
dois, onde uma parte será usada para treinar o classificador e o restante para estimar o erro
de generalização. No entanto, esta abordagem requer isolar um conjunto de validação,
o que pressupõe disponibilidade de dados. Na maioria das vezes, entretanto, os dados
rotulados são escassos para utilizar todo o conjunto de dados no processo de derivação do
erro. Uma alternativa é usar a validação cruzada de k-conjuntos. Neste caso o conjunto
de treinamento é dividido em k subconjuntos com tamanhos iguais (ou aproximados)
N/k, no qual N é o número de elementos no conjunto de treinamento. Cada modelo é
treinado k vezes, cada vez com um conjunto diferente, formado por (k − 1) conjuntos,
e deixando um conjunto diferente a cada vez, para validação. Considere a divisão em
conjuntos, mostrado na Figura 2.5, cada conjunto é dividido em k conjuntos, sendo que
um é deixado para teste, mostrado em destaque (vermelho) na figura.

O erro para cada modelo é calculado como a média do erro nos k conjuntos de vali-
dação. No geral, k pode ser escolhido no intervalo 1 ≤ k ≤ N , sendo que quando k = N ,
o método é chamado de leave-one-out, valores comumente usados e que resultam em bons
resultados são k = 5 e k = 10 (Hastie et al., 2009). A estimativa do erro de classificação
é dada pela Equação (2.18).

ErroCV = 1
N

N∑
i=1
ξ(yi, ϕ(xi)) (2.18)

Na equação, ErroCV corresponde ao erro de generalização estimado, ξ a uma determi-
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Figura 2.5: Exemplo de divisão de conjuntos para validação cruzada de k-conjuntos.

nada função de erro e, yi e ϕ(xi) referem-se à classe real e à classe inferida pelo classificador
para a instância xi, respectivamente. Com o conjunto de treinamento fixo, a validação
cruzada de k-conjuntos apresenta uma variação nos resultados devido à aleatoriedade das
partições nos k conjuntos. Na literatura, esta variação é chamada de variância interna (ver
(Efron e Tibshirani, 1997), (Braga-Neto e Dougherty, 2004). Manter as porcentagens das
classes nos k conjuntos similar à apresentada no conjunto original, i.e. estratificar, diminui
a variância interna. Outra forma, que pode ser aliada à estratificação, é repetir todo o
processo de validação cruzada algumas vezes e considerar a média como estimativa final.
Outras variações, como validação cruzada dupla com repetição, na qual são considerados
dois níveis de repetição, uma validação dentro de outra, também são estudados na liter-
atura para seleção de modelos (Filzmoser et al., 2009). Kim (2009) verificou que, exceto
para conjuntos de dados pequenos aplicados a classificadores pouco adaptativos, onde o
Bootstrap 632+ é a melhor escolha, a melhor estimativa para o erro de generalização é
obtida pela validação cruzada com repetição. Portanto, é o método de estimativa mais
recomendado para uso geral - o que motivou o uso neste trabalho.

2.3.3 Algoritmos de aprendizado estáticos

Esta seção apresenta alguns algoritmos de aprendizado para domínios de dados esta-
cionários, notados como algoritmos estáticos, e aplicáveis a domínios cuja distribuição dos
dados de teste não se diferem da distribuição dos dados de treino. Considere a seguinte
notação, seja o conjunto de treinamento X = {x1,x2, . . . ,xN}, com N instâncias, onde
a i-ésima instância é representada por xi = (xi1, xi2, . . . , xip, yi), sendo p o número de
atributos e um rótulo de classe associado, yi, pertencentes a uma das classes do conjunto
Ω = {ω1, . . . , ωµ}. Uma instância não rotulada para ser classificada é representada por
z = (z1, . . . , zp); a classe atribuída por um classificador ao exemplo de dado não rotulado
z é representado por ϕ(z).

No que segue são apresentados alguns algoritmos de aprendizado bem conhecidos para
a construção de um classificador, sendo que alguns deles serão utilizados como compara-
tivos para o algoritmo KAOG, apresentado no Cápitulo 3.
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2.3.3.1 Aprendizado Bayesiano

Métodos de aprendizado Bayesiano permitem uma abordagem probabilística para in-
ferência. Baseiam-se na idéia de que o problema em questão é governado por uma dis-
tribuição de probabilidade e que decisões ótimas podem ser tomadas considerando essas
probabilidades junto ao dado observado. Esta abordagem baseia-se em quantificar os
benefícios entre as várias decisões de classificação usando probabilidade e o custo envol-
vendo tal decisão.

De acordo com Mitchell (1997), o aprendizado bayesiano tem, ao menos, duas carac-
terísticas interessantes. A primeira, algoritmos de aprendizado Bayesiano, além de serem
práticos, permitem calcular explicitamente a probabilidade de uma dada hipótese. A
segunda razão, é que, o aprendizado Bayesiano provê base para o entendimento de out-
ros métodos de classificação que não lidam com probabilidades diretamente. Dentre as
principais características do aprendizado bayesiano, pode-se destacar: 1) cada novo dado
classificado pode incrementar ou decrementar a probabilidade estimada de uma hipótese
estar correta; 2) o conhecimento armazenado no conjunto de treinamento pode ser com-
binado com novas instâncias para determinar a probabilidade final de uma hipótese; 3)
métodos Bayesianos permitem uma predição probabilística das hipóteses; 4) novas hipóte-
ses podem ser classificadas por meio da combinação de múltiplas hipóteses, ponderadas
pelas respectivas probabilidades.

Para a apresentação do teorema de Bayes, considere P (h) a probabilidade de que a
hipótese h ocorra, também é chamado de probabilidade a priori de h e reflete algum
conhecimento prévio sobre a chance de h ser a hipótese correta. Se não houver nenhum
conhecimento prévio sobre as hipóteses, todas as hipóteses recebem a mesma probabili-
dade a priori. De modo similar P (X) denota a probabilidade a priori de que o conjunto
X seja observado. A probabilidade P (X|h) denota a probabilidade de que X ocorra
dado a hipótese h seja verificada. No caso do aprendizado de máquina o que interessa
é P (h|X), ou seja, a probabilidade de h ocorrer dado X, chamado de probabilidade a
posteriori de h. O aprendizado Bayseano é baseado no teorema de Bayes, e fornece uma
maneira de calcular a probabilidade a posteriori P (h|X) dado as probabilidades P (h),
P (X) e P (X|h), a relação entre as probabilidades é mostrada na Equação (2.19).

P (h|X) = P (X|h)P (h)
P (X)

(2.19)

A equação de Bayes mostra que, observando o conjunto X, pode-se converter a proba-
bilidade a priori P (h), em uma probabilidade a posteriori P (h|X), que é a probabilidade
de ocorrer h dado o conjunto de treinamento X. A classificação aplica o teorema de Bayes
a tarefas de aprendizado nas quais a função alvo pode assumir qualquer valor dentro de
um conjunto finito Ω. Dado um conjunto de treinamento, a abordagem do algoritmo
Naive Bayes para a classificação de um nova instância z é atribuir o valor mais provável
ϕ(z), dado os valores de atributos da nova instância (z1, z2, . . . , zp) e usando o teorema
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de Bayes, como mostra a Equação (2.20).

ϕ(z) = argmax
ωj∈Ω

P (ωj|z1, z2, . . . , zp)P (ωj)
P (z1, z2, . . . , zp)

(2.20)

Uma maneira de estimar ambos os termos da Equação (2.20) baseia-se no conjunto
de treinamento. Por exemplo P (ωj) pode ser estimado contando a frequência de exem-
plos de classe ωj no conjunto de treinamento. Entretanto, estimar os diferentes termos
P (z1, z2, . . . , zp) dessa maneira, não é viável a menos que o conjunto de dados seja muito
grande. O problema é que o número desses termos é igual ao número de instâncias pos-
síveis vezes o número de classes.

A classificação baseia-se na simples suposição de que os valores dos atributos são
condicionalmente independentes, dado o valor da classe. Em outras palavras, dado uma
classe para a instância z, a probabilidade de ocorrer a conjunção z1, z2, . . . , zp é dada pelo
produto das probabilidades individuais dos atributos P (z1, z2, . . . , zp|ωj) = ∏

i P (zi, ωj).
Substituindo na Equação (2.20), pode-se estimar ϕ(z) de acordo com a Equação (2.21).

ϕ(z) = argmax
ωj∈Ω
P (ωj)

∏
i

P (zi, ωj) (2.21)

No qual ϕ(z) denota a classe resultante da classificação. O método de aprendizado
Bayesiano envolve estimar as varias probabilidades P (X) e P (h|X), baseadas na frequên-
cia no conjunto de treinamento. Uma diferença interessante entre o aprendizado Bayesiano
comparado a outras técnicas, é que, neste não há busca explicita no espaço de hipóteses.
Ao invés disso, as hipóteses são formadas simplesmente contanto a frequência de dados
no conjunto de treinamento. A principal desvantagem do aprendizado Bayesiano é que
assume-se que o problema seja definido em termos probabilísticos, e que todos os valores
probabilísticos relevantes são conhecidos.

2.3.3.2 O método dos vizinhos mais próximos - KNN

O método dos K vizinhos mais próximos (K Nearest Neighbors (KNN)) é um método
de aprendizado de máquina baseado em instância, uma vez que consiste simplesmente em
armazenar o conjunto de treinamento em questão. Quando uma nova instância precisa
ser classificada, um conjunto de instâncias similares é recuperado da memória e usado na
classificação da nova instância. Esse tipo de classificador é baseado em memória, e não
requer treinamento de um classificador. Dado uma entrada de teste z, encontram-se os K
vizinhos mais próximos, ou seja as K instâncias mais próximas, segundo alguma medida
de distâncias, em relação à z, e então, a classificação é feita usando o critério de maioria
dos votos entre os K vizinhos. O conceito de proximidade implica o uso de uma medida
de distância, o exemplo trivial é a distância Euclidiana, dentre outras possibilidades estão
a distância Manhattan e a distância tangente (Duda et al., 2001).

O algoritmo KNN calcula as distâncias entre o exemplo a ser classificado z e todas
as instâncias, xi, pertencente ao conjunto rotulado X. Em seguida, as K instâncias
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mais próximas à z são selecionadas, de modo que a classe atribuída a z, será a classe mais
comum entre asK instâncias selecionadas. QuandoK é um valor par pode ocorrer empate
na classificação da nova instância, nestes casos Hastie et al. (2009) sugerem resolver o
impasses de maneira aleatória. Esta decisão, por mais curiosa que pareça, faz sentido
pelo fato de que outro tipo de decisão pode favorecer outro valor de K. Por exemplo, se
o critério de decisão em caso de empate fosse optar pela classe do vizinho mais próximo,
toda vez que houvesse empate seria como usar K = 1. O processo de classificação feito
pelo KNN pode ser escrito como na Equação (2.22).

ϕ(z) = {ωj|max
ωj∈Ω

∑
∀xi∈Λz,K

δωj ,yi} (2.22)

Na equação, Λz,K corresponde à K-vizinhança do exemplo z definida pelos seus K
vizinhos mais próximos, δij é o delta de Kronecker, no qual δij = 1, se i = j, e δij = 0,
caso contrário. Note que a classe do novo elemento, segundo a classificação pelo KNN,
pode mudar várias vezes conforme o valor de K aumenta.

Apesar de sua simplicidade, o algoritmoKNN tem sido utilizado com sucesso em diver-
sos problemas de classificação incluindo reconhecimento de escrita manual (Simard et al.,
1993), classificação de imagens de satélite (Michie et al., 1994), etc. O KNN geralmente
é aplicado com sucesso onde cada classe do conjunto rotulado possui vários dos padrões
possíveis, e a borda de decisão é muito irregular. Um dos principais problemas associado
ao método KNN, é justamente a escolha do seu único parâmetro K. A melhor escolha
para K depende do dado em questão. Geralmente, valores pequenos para K produzem
bordas de decisão irregulares, como mostra a Figura 2.6(a), tendendo a distinguir todo
dado individualmente em regiões de ruído, o que compromete a generalização. Já valores
altos para K reduzem o efeito de ruídos na classificação, mas tornam a borda de decisão
entre as classes, menos distintas e mais suaves, como mostrado na Figura 2.6(b). A es-
colha de K, na maioria das vezes é feita através de tentativa e erro ou através de alguma
heurística como validação cruzada.

À primeira vista o desempenho assintótico do método dos vizinhos mais próximos
parece ser muito bom, considerando a simplicidade da regra. Uma explicação heurística
para isto deve-se ao fato de que a variável associada à classe da instância a ser classifi-
cada, z, é uma variável randômica. A probabilidade de que ϕ(z) = ωi é simplesmente a
probabilidade a-posteriori P (ωi|z). E se z for muito próximo de xi, pode-se assumir que
P (ωi|xi) ≈ P (ωi|z). Assumindo que existe um número ilimitado de dados de treinamento,
xi será muito próximo do exemplo z. Se a atribuição das classes nos dados de treinamento
foi feita de maneira correta então o valor de z é o valor que maximiza a probabilidade
a-posteriori P (ωi|z).

KNN com peso Uma das variações naturais do KNN, o algoritmo KNN com peso,
consiste em priorizar a ordem de vizinhança entre osK vizinhos mais próximos do exemplo
de dado a ser classificado, i.e. quanto menor a distância do novo dado para um vizinho,
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Figura 2.6: Superfícies de decisão para o método KNN, para os valores de K, (a) K = 1
e (b) K = 15 (Hastie et al., 2009).

maior será a influência deste na classificação. Dessa forma a regra de classificação depende
do inverso da distância, como mostra a Equação (2.23).

ϕ(z) = {ωj|max
ωj∈Ω

∑
∀xi∈Λz,K

δωj ,yi
1

d(xi, z)
} (2.23)

Outras formas de peso podem ser usadas, como 1/d(xi, z)2, que intenssifica o peso da
distância. Note que ao inserir o peso baseado na distância, o aumento significativo no
número de vizinhos tem pouca influência na classificação, pois instâncias rotuladas longe
do exemplo a ser classificado contribui muito pouco para a decisão final.

KNN baseado em protótipo O algoritmo KNN pode ser adaptado para atuar como um
método baseado em protótipo. Métodos baseados em protótipo representam o conjunto de
treinamento por meio de um conjunto de pontos no espaço de atributos. Em geral, esses
pontos, chamados protótipos, não são pontos do conjunto de treinamento - com exceção
do caso do 1NN, onde cada instância do conjunto de treinamento pode ser visto como
um protótipo. A grande vantagem desse tipo de método é a redução no espaço de busca,
no entanto, para isso é necessário um método para definir os protótipos, algumas opções
incluem métodos de agrupamentos como k-means (MacQueen, 1967), (Lloyd, 1982), e de
quantização (Kohonen, 1989).

Uma vez definidos, cada protótipo tem uma classe associada e, em geral, cada classe
têm um mesmo número de protótipos. Dado um novo exemplo a ser classificado, verifica-
se a distância deste aos protótipos e a classificação é feita de acordo com a distância do
protótipo mais próximo. Apesar de certas vantagens, oKNN baseado em protótipos ainda
depende do parâmetro que controla o número de protótipos que deverão ser encontrados
para cada classe. Há também a possibilidade de utilizar outros valores de K que não um,
no entanto, esta possibilidade leva em conta dois parâmetros similares que só aumentará
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o número de modelos a ser testado na fase de seleção de modelos, sem grandes vantagens
no desempenho do algoritmo.

2.3.3.3 Árvores de decisão

As árvores de decisão enquadram-se na categoria dos métodos não métricos. Isto
implica que este tipo de abordagem lida naturalmente com atributos nominais (Quinlan,
1986), todavia permitem variações que possibilitam lidar com atributos numéricos. Alguns
dos principais métodos de indução de árvores de decisão são, o C4.5 (Quinlan, 1993),
CART (Breiman et al., 1984), BOAT (Gehrke et al., 1999) e RainForest (Gehrke et al.,
2000).

A indução de uma árvore de decisão a partir de um conjunto de treinamento utiliza a
abordagem dividir para conquistar. Por se tratar de uma estrutura em árvore, o processo
de criação é naturalmente definido de maneira recursiva. Portanto, dado um conjunto de
instâncias rotuladas, cria-se um nó e verifica-se se este nó será folha ou nó intermediário.
No primeiro caso interrompe-se o crescimento da subárvore e o nó folha representa a classe
de maior ocorrência no nó. No segundo caso, a subárvore continua sendo expandida, o que
implica em selecionar um atributo e um limiar (threshold), deste atributo, que dividirá
novamente o conjunto usado na criação do nó corrente para continuar a crescer a árvore.

Um ponto importante nesse tipo de método é saber quando parar de crescer a árvore ou
parar de dividir os nós. Esta decisão implica no critério usado pelo algoritmo para decidir
se, a partir do nó corrente, continua dividindo ou se torna o nó folha. Intuitivamente, um
nó é definido como folha se toda instância do subconjunto possui uma mesma classe, que
será a classe que o nó folha representará. Este caso, no entanto, seria o caso ideal onde
o subconjunto em questão é puro. No caso geral, entretanto, para se gerar subconjuntos
puros pode ser necessário muitas iterações e ocasionar o crescimento demasiado da árvore.
O problema em gerar árvores grandes, como adverte o princípio de Occam (Mitchell, 1997),
é que estas árvores geralmente apresentam características indesejadas, tais como, aumento
no tempo de classificação, superadaptação e, por consequência, perda de generalização
bem como dificuldade de entendimento e visualização humana.

Com o fim de evitar esses problemas, é necessário aceitar alguma mistura entre classes
nos subconjuntos dos nós folha. Uma maneira usada pelo C4.5 (Quinlan, 1996) é somar
os erros apresentados pelos nós filhos e verificar se esta soma é maior que o erro em
classificar todas as instâncias do nó em questão como a classe mais frequente. No caso
positivo o nó em questão é tornado folha e as suas subárvores são removidas (o que é
chamada de pré-poda). Outro artifício para evitar o crescimento desnecessário da árvore
é o uso do parâmetro m, que indica o número mínimo de instâncias de treinamento em
um subconjunto necessário para que o respectivo nó ainda possa ser dividido.

Quando decide-se pela divisão de um determinado nó, a seleção de um atributo para
a divisão em um determinado nó é feita por meio de alguma medida para quantificar a
pureza desse atributo, a medida mais utilizada é a entropia (ou impureza de informação),
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definida na Equação (2.24).

Ent(XT ) = −
∑
ωj

P (ωj)log2P (ωj) (2.24)

Na equação, Ent(XT ) é a entropia do conjunto XT , sendo este o conjunto de dados do
nó T . O cálculo da entropia considera as probabilidades das classes, P (ωj), que podem
ser definidas como a porcentagem de instâncias do conjunto X pertencentes às classes
ωj ∈ {ω1, . . . , ωµ}. A entropia mede a impureza do conjunto, variando no intervalo [0, 1],
onde 0 indica conjunto com apenas uma classe e 1 com igual número para todas as classe.
A partir da entropia, pode-se definir o ganho de informação, como na Equação (2.25).

ganho = Ent(X)−
B∑
k=1
PkEnt(Xk) (2.25)

Na equação, Pk = |Xk|/|X| é a fração de instâncias de X direcionadas ao filho k, na
equação B refere-se ao grau da árvore, B = 2 no caso de árvore binária. O maior ganho
de infromação representa a melhor divisão do conjunto em questão, pois como o primeiro
termo é constante para cada nó, a divisão que resulta no menor valor para a somatória é
a divisão que resulta em conjuntos mais puros.

Ocasionalmente, parar de crescer a árvore pode resultar no chamado efeito horizonte,
que informalmente significa deixar de explorar todo o espaço de dados. Ao parar de
particionar algum nó, as subárvores que resultariam desta divisão, nunca serão geradas,
e o espaço de dados que estas subárvore explorariam não será visitado. Este efeito pode
ocorrer quando a condição de parada de particionamento está mal ajustada ou a condição
de parada é atingida mais cedo por conta do desempenho global da árvore. A saída para
esse tipo de problema é a poda (ou pós-poda), onde se cresce a árvore ao máximo, i.e.
até todas as folhas representarem conjuntos de uma só classe, então aplica-se a poda. A
poda é regulada pelo parâmetro fator de confiança cf , para o qual, maior valor implica
em poda mais agressiva. Apesar de existir duas possibilidades, pré-poda e pós-poda, a
seleção de modelos em árvore de decisão deve considerar ambas, inclusive usando as duas
juntas através da variação dos parâmetros m e cf .

A classificação de uma nova instância começa no nó raiz, onde se verifica um deter-
minado valor de atributo da nova instância. Cada nó filho corresponde a um possível (e
mutuamente exclusivas) caminho à verificação do atributo abordado no nó pai. O pro-
cesso de classificação é feito percorrendo-se a árvore, de forma descendente, de acordo
com as verificações corretas até atingir um nó folha que, por definição, determina uma
classe sem exigir teste.

2.3.3.4 Redes neurais

As redes neurais artificiais podem ser vistas como um sistema de processamento par-
alelo e distribuído que consiste de um grande número de processadores (neurônios) simples
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e massivamente conectados. As redes neurais proporcionam uma abordagem robusta na
resolução de vários tipos de problemas, incluindo aproximação de funções, tomada de de-
cisão, classificação, controle, etc. (Haykin, 2008). Definida de maneira simplista, uma rede
neural é uma rede com processadores simples (cada um deles tendo, possivelmente, uma
pequena quantidade de memória local) conectados por meio de canais de comunicação
(conexões) aos quais usualmente estão associados valores (pesos) numéricos. De acordo
com Palma Neto e Nicoletti (2005), uma rede neural pode então ser caracterizada,

• por seus processadores, chamados neurônios;

• pela função de ativação que representa o estado do neurônio;

• pelo padrão de conexão existente entre os neurônios, arquitetura da rede;

• por seu algoritmo de treinamento (também chamado de algoritmo de aprendizado).

O algoritmo de treinamento de uma rede é um conjunto de regras por meio das quais
os pesos das conexões são ajustados usando um conjunto de treinamento. A arquitetura
de uma rede neural pode ser caracterizada pelos neurônios que a compõe, pelo padrão de
conexão entre eles e pela organização desses neurônios em camadas (quando for o caso). A
arquitetura da rede é uma das maiores responsáveis pelo seu desempenho e, por essa razão,
seu principal parâmetro. A definição da arquitetura da rede não é tarefa trivial, dentre as
maneiras de se obter a melhor arquitetura para uma determinada tarefa pode-se catego-
rizar os métodos em manuais e automáticos. No primeiro grupo, encaixa-se talvez o mais
usado e menos eficiente deles, o método de tentativa e erro além dos métodos de seleção de
modelos citados na Seção 2.3.2. A definição automática da arquitetura por sua vez pode
ser dividida em dois grupos, métodos evolucionários e não evolucionários. Nos métodos
evolucionários a estrutura da rede é obtida por meio de metodologias evolutivas, como
algoritmos genéticos e busca estocástica baseada em populações, etc. (Schaffer et al.,
1992), (Yao, 1999). Já nos métodos não evolucionários compreende todos os outros méto-
dos que constroem a rede por meios que não são evolucionários. Dentre as abordagens
de métodos não evolucionários estão os algoritmos neurais construtivos (Parekh et al.,
2000), (Nicoletti e Bertini Jr., 2007), (Franco et al., 2009) que constroem a rede ao longo
do treinamento. Este tipo rede tem sido usada com sucesso em aplicações de diagnósti-
cos médicos (Figueira et al., 2006) a filtro de sinais (Giordano et al., 2008). Outra cat-
egoria de método não evolucionários são os métodos baseados em poda (Reed, 1993),
(Lahnajärvi et al., 2002), a qual pode ser vista como uma abordagem contrária ao méto-
dos construtivos, uma vez que o aprendizado é iniciado com uma rede bastante grande e
por meio da poda de neurônios ajusta-se a rede ao problema em questão.

O desempenho da rede é consequência direta da arquitetura da rede treinada por
um algoritmo de aprendizado, dessa forma pode-se dizer que arquitetura e algoritmo de
aprendizado tenha um papel fundamental no aprendizado da rede.
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O Perceptron (Rosenblatt, 1958) é um algoritmo básico para o aprendizado de um
vetor de pesos w (de um único neurônio), também usado na definição de uma função
linear discriminante. O Perceptron pode ser visto como um separador linear que pode ser
treinado para classificar conjuntos de vetores como pertencentes a uma, de duas regiões
separadas por um hiperplano. A regra de atualização do vetor de pesos utiliza somente
reforço negativo, sempre que uma instância xi é classificado incorretamente, o vetor de
pesos w é atualizado de acordo com a Equação (2.26).

w = w− η(d− o)xi (2.26)

Na qual d é a saída desejada, ou seja a classe correta no contexto de classificação; o é
a saída do neurônio em questão. No entanto um único neurônio treinado com o Percep-
tron somente é capaz de distinguir entre classes linearmente separaveis. Para representar
funções não lineares é necessário uma rede com vários neurônios dispostos em camadas
com a restrição de que as saídas dos neurônio sejam uma função não linear de suas en-
tradas (Mitchell, 1997). Uma possível solução é utilizar a função sigmóide como função
de ativação para o Perceptron, como mostrado na Equação (2.27).

F (net) = 1
1 + e−net

(2.27)

Na equação, net corresponde ao potencial de ativação do neurônio, ou seja net = w>x.
Note que os valores de F , variam de 0 a 1, aumentando monotonicamente com relação à
entrada. Uma propriedade interessante da função sigmóide é o fato de que sua derivada
pode ser facilmente expressa em termos de sua saída, como mostra a Equação (2.28).

F ′(net) = dF (net)
dnet

= F (net)(1− F (net)) (2.28)

Outras funções facilmente deriváveis podem ser usadas ao invés da função sigmóide,
por exemplo, a tangente hiperbólica. Dada uma rede multicamadas formada por um
número fixo de neurônios com este tipo de função de ativação e interconexões, é pos-
sível utilizar o algoritmo backpropagation para o ajuste dos pesos. O algoritmo baseia-se
no método do gradiente descendente para minimizar o erro quadrático da rede com re-
lação às saídas desejadas. O algoritmo backpropagation é composto por duas fases, na
primeira, fase de propagação (Feedforward), as entradas propagam-se pela rede da ca-
mada de entrada à camada de saída. Na segunda fase, de retropropagação (Feedback), os
erros propagam-se na direção contrária ao fluxo de dados, ou seja da camada de saída à
primeira camada escondida. A regra de atualização é a mesma para todos os pesos, como
mostra a Equação (2.29).

wji = wji + ∆wji, onde ∆wji = ηeioj (2.29)
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Na equção, oj é a saída do neurônio uj e η é a taxa de aprendizado. O que muda de
acordo com a posição do neurônio ui na rede, é o cálculo do erro ei. Se o neurônio ui for
neurônio de saída, o erro é calculado diretamente, como mostrado na Equação (2.30).

ei = (di − oi)F ′(neti) (2.30)

Já para o caso de um neurônio uj estar em uma das camadas escondidas, como os
mesmos não têm acesso direto ao erro, estes baseiam-se nos erros da camada posterior.
O erro do neurônio uj pode ser definido como na Equação (2.31).

ej = F ′(netj)
∑
eiwji (2.31)

A Figura 2.7 ilustra três passos do processo de correção de erros do algoritmo back-
progation, na figura é ilustrada uma rede com apenas uma camada intermediária. 
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Figura 2.7: Exemplo de correção de erro realizado pelo Backpropagation.

Na Figura 2.7(a), os erros da camada de saída são calculados, em seguida ocorre a
atualização dos pesos localizados entre a camada de saída e a camada escondida ime-
diatamente anterior, como mostra a Figura 2.7(b). Na Figura 2.7(c) o cálculo do erro
para cada neurônio baseia-se no erro retro-propagado da saída. O próximo passo seria
atualizar os pesos entre a camada de entrada e a camada escondida, da mesma maneira
como ilustrado na Figura 2.7(b). Apesar de tratar-se de uma ótima alternativa para clas-
sificação, as redes MLP sofrem da dificuldade em se obter um bom modelo, i.e. ajuste da
arquitetura da rede e de outros parâmetros (Reed e Marks II, 1999).

2.3.3.5 Métodos baseados em kernel

Qualquer solução baseada em kernel pode ser dividida em duas partes, um módulo que
realiza o mapeamento no espaço de atributos e um algoritmo de aprendizado desenvolvido
para encontrar padrões neste espaço (Shawne-Taylor e Cristianini, 2004). Algoritmos no
espaço de atributos utilizam a seguinte idéia:

Φ : Rp → F, xi → Φ(xi) (2.32)

Na equação, a instância xi = (xi1, xi2, . . . , xip, yi) é mapeada para um espaço de atrib-
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utos, F , potencialmente muito maior. Em um problema de aprendizado, considera-se o
mesmo algoritmo em F ao invés de Rp. As instâncias passam a ser escritas como na
Equação (2.33).

(Φ(x1), y1), . . . (Φ(xn), yn) (2.33)

Determinado o mapeamento Φ, pode-se facilmente realizar classificação ou regressão
em F . Por meio desta abordagem, é possível transformar um problema linearmente
não separável em um problema linearmente separável em um espaço de dimensão maior
(Müller et al., 2001). A variabilidade necessária para encontrar uma boa representação
dos dados é dada pelo mapeamento Φ. De maneira geral, o que importa não é a dimensão
dos dados, mas sim sua complexidade. O que torna possível lidar com instâncias de
alta dimensionalidade é o uso de um método altamente eficiente para calcular o produto
escalar no espaço de atributos - o uso de funções kernel. Uma função kernel apresenta a
seguinte propriedade.

k(xi,xj) = Φ>(xi)Φ(xj) (2.34)

O uso desse tipo de função possibilita utilizar técnicas simples de classificação em
altas dimensões sem pagar o preço computacional implícito no número de dimensões,
uma vez que é possível calcular o produto escalar entre as imagens de dois exemplos
em um espaço de atributos sem calcular explicitamente suas coordenadas. Um exemplo
clássico de função kernel é o kernel Gaussiano k(xi,xj) = exp(− ‖ xi − xj ‖2)/2σ2.
Outras funções, bem como uma completa exposição sobre kernels, podem ser encontradas
em (Shawne-Taylor e Cristianini, 2004). O principal problema associado ao uso desses
métodos é encontrar um mapeamento ideal para o conjunto em questão.

Máquinas de vetores suporte (Support Vector Machines (SVM)) De maneira geral, uma
SVM (Vapnik, 1999) pode ser vista como uma máquina linear com algumas propriedades
interessantes. Uma SVM é uma implementação aproximada do método de minimização de
risco estrutural. Este princípio é baseado no fato de que a taxa de erro de um classificador
nos dados de teste é limitada pela soma da taxa do erro no treinamento, que depende da
dimensão de Vapnik-Chervonenkis (VC) (Müller et al., 2001). No que segue é apresentado
uma introdução às SVMs. Considere a equação do hiperplano de decisão dada por: w>xi+
b = 0. Para um determinado vetor de pesos w e um viés b, a distância entre o hiperplano e
a instância mais próxima é chamado de margem de separação, denotado por ρ. O objetivo
de uma SVM é encontrar um hiperplano tal que a margem de decisão seja maximizada,
chamado hiperplano ótimo e definido por (w0, b0). O hiperplano ótimo deve satisfazer as
Equações (2.35).

w>0 xi + b ≥ 1 para yi = 1 e w>0 xi + b ≤ 1 para yi = −1 (2.35)
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Note que se o conjunto de treinamento for linearmente separável, é possível calcular
w0 e b0, tal que os termos da equação (2.35) sejam satisfeitos. As instâncias para as
quais a primeira ou a segunda equação é satisfeita pela igualdade, são chamadas vetores
suporte. Esses vetores são os dados que estão mais próximos da superfície de decisão e
por essa razão são os mais difíceis de classificar. Dessa forma, esses dados têm impacto
direto na localização do hiperplano separador. Considerando o caso mais geral, em que
os dados são linearmente separáveis em um espaço definido pelo mapeamento Φ, como na
seção anterior, o problema pode ser resumido da seguinte forma. Dado um conjunto de
treinamento, encontrar os valores ótimos para w e b tal que satisfaçam a Equação (2.36).

yi(w>Φ(xi) + b) ≥ 1, i = 1, . . . , N (2.36)

De modo que o vetor de pesos minimize a função de custo Φ(w) = 1
2 ‖ w ‖2. Esta

restrição é conhecida como problema primal. Note que, se a única maneira de acessar
o espaço de atributos é através do produto interno calculado pelo kernel, não é possível
minimizar Φ(w) diretamente, uma vez que w está no espaço de atributos. Uma maneira de
resolver este problema de otimização é utilizar o método de multiplicadores de Lagrange,
como na Equação (2.37).

L(w, b, α) = 1
2
‖ w ‖2 −

n∑
i=1
αi(yi(w>Φ(xi) + 1)− 1) (2.37)

Dessa forma, minimizando a Equação (2.37), encontram-se os coeficientes αi, i =
1, . . . , n que permitem definir a função não linear de decisão.

ϕ(z) = sgn
(
n∑
i=1
yiαik(z,xi) + b

)
(2.38)

Na equação, a função sgn atribui classe positiva caso o resultado da somatória seja
maior ou igual a zero, e classe negativa, caso contrário.

2.4 Classificação de dados com distribuição não estacionária

Considere a aplicação de detecção ou filtragem de spam em um sistema de email. Neste
tipo de problema o classificador precisa classificar email válido e spam, portanto trata-
se de uma tarefa de classificação com duas classes. Note que, a descrição de ambas as
classes podem variar ao longo do tempo, por exemplo, os emails válidos estão relacionados
às preferências dos usuários e estas, na maioria das vezes, também mudam ao longo do
tempo. Os emails que são considerados spam também estão em constante alteração; estes
além de também dependerem das preferências do usuário dependem dos produtores de
spam (spammers) cujo objetivo é passar o spam como email verdadeiro. Por essa razão,
as variáveis usadas na discriminação das classes no tempo t podem não mais ser úteis
no tempo t + k. Dessa forma, um classificador treinado em um conjunto de treinamento
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inicial logo será inutilizado devido a alterações no problema. Esta aplicação é um exemplo
de problema cuja distribuição dos dados se altera ao longo do tempo, em outras palavras,
a distribuição dos dados é não estacionária.

A natureza não estacionária de certas aplicações deve-se à mudança de conceito (con-
cept drift) (Schlimmer e Granger, 1986), (Widmer e Kubat, 1996). Conceito refere-se à
distribuição dos dados em um determinado período no tempo. Na literatura, no entanto,
o termo mudança de conceito têm sido aplicado a diferentes fenômenos relacionados a
quedas e recuperações na performance de um sistema classificador (Syed et al., 1999). De
fato, outros termos têm sido usados na literatura para referir-se ao mesmo problema, tais
como, substituição de conceito (concept substitutions), mudanças revolucionárias (revo-
lutionary changes), mudança na população (population drift) (Kelly et al., 1999), entre
outras (ver (Narasimhamurthy e Kuncheva, 2007)). Apesar de existirem diferentes de-
nominações para o termo mudança de conceito, todas referem-se ao mesmo problema
que, de acordo com Kelly et al. (1999), ocorre devido à alterações nas probabilidades:

• a priori das classes P (ω1), . . . , P (ωµ), i.e. alteração no número de exemplos das
classes;

• condicional P (x|ωi), i.e. mudança na definição das classes;

• condicional a posteriori P (ωi|x) i.e. alteração nos atributos, possivelmente em al-
guns deles;

Em termos gerais, a mudança de conceito pode ser caracterizada no que se refere à
variação de conceitos quanto à velocidade e à recorrência. Com relação à velocidade,
divide-se basicamente entre mudança gradual (gradual drift) e mudança abrupta (abrupt
drift); quanto à recorrência, uma mudança de conceito é recorrente se conceitos antigos
voltam a ser corrente. Esses tipos de mudanças são exemplificadas na Figura 2.8.

Na Figura 2.8, os retângulos azuis representam instâncias que pertencem à classe ω1 e
os círculos vermelhos às instâncias pertencentes a classe ω2. Considere as Figuras 2.8(a)-
(d) como uma sequência de diferentes distribuições de dados no tempo, iniciando em t0. A
mudança de conceito que ocorre entre as distribuições da figura (a) e (b), bem como a que
ocorre entre as distribuições nas figuras (b) e (c) são abruptas. Note, no entanto, que a
distribuição da figura (c) é similar à da figura (a), ou seja, a distribuição da figura (a) volta
a ocorrer, o que caracteriza a mudança de conceito recorrente. Como mostrado na linha
de tempo entre as Figuras 2.8(a) e (d) cada distribuição pode, eventualmente, permanecer
estática durante um determinado período de tempo, por exemplo a primeira distribuição
permanece estática de t0 a ti. No entanto, na próxima iteração ti+1 a distribuição é
totalmente alterada, i.e. ocorreu uma mudança abrupta. A mudança na distribuição dos
dados entre as figura (c) e (d), também é considerada abrupta, apesar de menos violenta
que as anteriores. Nas Figuras 2.8(e)-(g), considere uma situação em que dois grupos
de dados cruzam-se entre si, ao longo do tempo, de modo que a figura (e) corresponda



CLASSIFICAÇÃO DE DADOS COM DISTRIBUIÇÃO NÃO ESTACIONÁRIA 43
 

(a) (b) (d) (c) 

(e) (f) (g) (h) 

t0 ti,ti+1 tj,tj+1 tk,tk+1 

t0 ti tj 

Figura 2.8: Tipos de mudança de conceito, (a)-(d), mudanças abruptas; (e)-(g) mudança
gradual e (h) exemplo cuja mudança depende da velocidade em que o hiperplano é alter-
ado.

ao tempo inicial, a figura (g) ao tempo final e a figura (f) a um determinado momento
entre ambas. Como a distribuição representada pelas Figuras 2.8(e)-(g), sofre pequenas
alterações ao longo do tempo, nesta é caracterizada a mudança de conceito gradual. Por
fim, a Figura 2.8(h), representa uma distribuição determinada por um hiperplano que
gira sobre um eixo ao longo do tempo. Considere que o hiperplano sofra uma inclinação
de π/4 a cada determinado período de tempo, como este movimento é regular, trata-se
uma mudança de conceito gradual e recorrente a cada 8 alterações no hiperplano. Note
que, se a taxa for aumentada, por exemplo para π, as mudanças podem ser consideradas
abruptas.

Note que é difícil caracterizar as diversas variações com relação à velocidade e recor-
rência, utilizando somente os termos, gradual, abrupto e recorrente. Em vista deste
problema, Minku et al. (2010) propuseram uma categorização para tipos de mudanças de
conceito em dez classes, sendo que duas delas possuem subclasses. Para a categorização
os autores levaram em conta outros critérios além de velocidade e recorrência, tais como,
frequência, que mede o quão frequente ocorre um desvio de conceito, e severidade, que
mede a quantidade de mudanças de conceito ocorridas em um fluxo de dados, entre out-
ras. Por tratar-se de um trabalho recente, não se pode afirmar que estas categorias serão
bem aceitas na comunidade cientifica, no entanto trata-se de um esforço em direção à
padronização e categorização de um importante tópico de pesquisa.

Ainda com relação ao problema de mudança de conceito Klinkenberg e Joachims
(2000) alertaram sobre a possibilidade de detecção de falsos desvios de conceito, chamado
de mudança de conceito virtual (virtual concept drift). Os autores demonstraram que
quedas e recuperações no desempenho de um classificador, que a princípio poderia ser
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qualificado como mudança de conceito, pode ocorrer em domínios de conceito estável
devido à variação na amostragem dos dados. E que, nesta situação, é difícil dizer se
o classificador está de fato diante de uma situação de mudança de conceito ou de nova
informação de um conceito estático - causado por má distribuição nas amostragens.

2.4.1 Aprendizado incremental

Muitas aplicações reais requerem classificação em tempo real (incremental), no qual
o sistema classificador precisa processar novas instâncias de dados no momento em que
são apresentados (Yang e Zhou, 2008). Dentre vários outros exemplos, estão detecção
de intrusos (Lane e Brodley, 1998) detecção de fraude em sistemas de cartão de crédito
(Wang et al., 2003), problemas relacionados a finanças (Last, 2002), inspeção ultrassônica
de solda (Polikar et al., 2004), separação de sinais acústicos (Murata et al., 2002).

Giraud-Carrier (2000) diferencia tarefa incremental de algoritmo incremental, de forma
que, uma tarefa de classificação é incremental quando as instâncias de treinamento, us-
adas em sua representação, são disponibilizadas ao longo do tempo, geralmente uma de
cada vez.

Um algoritmo é incremental se para uma sequência de instâncias de treinamento,
x1, . . . ,xN o algoritmo produz uma sequência de classificadores diferentes, que depende
do classificador anterior e das instâncias adicionadas. Em outras palavras, a adição de
conhecimento, provindo de um novo exemplo de dado, altera o classificador, sendo que a
alteração no classificador depende de como este está organizado internamente.

Note que ambas as definições não fazem restrição quanto ao número de instâncias
processadas por vez, i.e. individualmente ou em conjuntos. No entanto, alguns au-
tores consideram o processamento individual de instâncias de dados como aprendizado
em tempo real. De fato, não há um consenso geral sobre tais nomenclaturas, neste texto
será considerada a distinção feita por Minku et al. (2010), que considera o termo apren-
dizado incremental como termo geral que não faz restrições quanto à tarefa em questão -
portanto vale as definições previamente citadas. Já o termo, aprendizado em tempo real,
é considerado mais específico e refere-se somente à classificação onde o processamento
(adição de conhecimento) de novas instâncias é realizado de maneira individual.

Vale ressaltar que, em princípio, qualquer tarefa incremental pode ser resolvida, por
qualquer algoritmo estático. A solução trivial consiste em retreinar o classificador toda
vez que novos exemplos são disponibilizados ou a cada determinado período de tempo.
No entanto, esta prática apresenta ao menos três empecilhos, (i) retreinar um classifi-
cador, por completo, em geral é um processo custoso computacionalmente (ii) aceitando
a proposta de retreinar o classificador, o problema é definir o espaço de tempo para que
a substituição do classificador, onde espaço curto implica em maior gasto com treino e
frequente perda de dados para classificação, ao passo que longos espaços entre a troca de
classificador economiza tempo computacional mas torna-se mais vulnerável à mudança de
conceito, o que deteriorará o desempenho do classificador. (iii) determinar o momento da



CLASSIFICAÇÃO DE DADOS COM DISTRIBUIÇÃO NÃO ESTACIONÁRIA 45

troca do classificador. i.e. eliminar o classificador corrente por um novo classificador, sem
considerar o conjunto em que este será treinado. A taxa de acertos não é confiável para
esta tarefa uma vez que esta pode variar se ocorre uma mudança de conceito.

De acordo com Widmer e Kubat (1996), para que o aprendizado incremental seja efi-
ciente em ambientes com mudanças de conceito, um algoritmo de aprendizado deve ser
capaz de detectar automaticamente mudanças no conceito, recuperar rapidamente o de-
sempenho de classificação, ajustar-se ao novo contexto e fazer uso de experiências prévias
em situações onde conceitos antigos reaparecem. Geralmente, um algoritmo de apren-
dizado incremental precisa de, 1) operadores que permitam alterar o conceito corrente; 2)
a habilidade de decidir quando e quantos conceitos antigos devem ser esquecidos e 3) uma
estratégia para manter armazenado conceitos corrente e acessá-los quando necessário.

Algoritmos de aprendizado incremental podem ser categorizados com relação à maneira
que a memória é utilizada no tratamento de instâncias de dados antigos. Segundo
Reinke e Michalski (1988) pode-se estabelecer três categorias. 1) Sem armazenamento de
instâncias - algoritmos incrementais que não armazenam os exemplos de dados na forma
que são apresentados, tais como, os algoritmos STAGGER (Schlimmer e Granger, 1986),
VFDT (Domingos e Hulten, 2000), VFDTc (Gama et al., 2003), entre outros. Geral-
mente, algoritmos baseados em redes neurais (Saad, 1999), naive bayes, etc., que não
armazenam as instâncias propriamente, mas as utilizam para construir o classificador; 2)
armazenamento total de instâncias - métodos que armazenam todas as instâncias apresen-
tadas, tais como, o IBk (Aha et al., 1991), GEM (Reinke e Michalski, 1988), o ID5 Utgoff
(1988), ITI (Utgoff et al., 1997), entre outros e; 3) armazenamento parcial de instâncias -
métodos que armazenam alguns dos exemplos já apresentados, tais como, métodos basea-
dos em janelas, o LAIR (Elio e Watanabe, 1991), o AQ11-PM (Maloof e Michalski, 2004)
e FLORA (Widmer e Kubat, 1996).

Além da categorização quanto à manutenção da memória com relação a exemplos
de dados, Maloof e Michalski (2000) e Maloof e Michalski (2004) prepuseram categorizar
os algoritmos incrementais com relação ao armazenamento da descrição de conceitos
passados. Por descrição de conceito entende-se algum tipo de estrutura que sintetiza
um conceito, assim como um nó em uma árvore de decisão, ou uma regra em um sis-
tema especialista. Esta segunda categorização, também pode ser dividida em três, a
saber, 1) sem memória de conceito - algoritmos que não armazenam conceito, por ex-
emplo, alguns algoritmos baseados em instâncias, tais como IB1 e IB2 Aha et al. (1991),
não formam uma descrições de conceitos que generalizam as instâncias pertencentes a
este conceito; 2) memória de conceito total - refere-se a sistemas iterativos, como o ITI
(Utgoff et al., 1997), descrevem os conceitos por meio dos conjuntos de treinamento, que
permanecem na memória até que outro conjunto seja apresentado. Por último, 3) os
algoritmos de memória parcial de conceito, no qual armazenam parte dos conceitos apre-
sentados, em geral desfazem-se de conceitos antigos. Por exemplo, o algoritmo FAVORIT
(Kubat e Krizakova, 1992) induz árvores a partir dos dados, mas mantém um peso para
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cada nó da árvore. Esses pesos são atualizados com a chegada de novos dados de treina-
mento, e dependem desse reforço para manterem-se na árvore, pois esses pesos sofrem um
decréscimo com a passagem do tempo e são retirados da árvore quando decrescem abaixo
de certo limiar.

Note que as categorizações são distintas e referem-se a dois critérios diferentes para
classificar algoritmos incrementais. Uma abordagem mais profunda sobre essas catego-
rias,bem como, outros algoritmos que nestas se encaixam, pode ser encontrado no trabalho
de Maloof e Michalski (2004).

2.4.2 Algoritmos de aprendizado incrementais

Esta seção apresenta alguns algoritmos de aprendizado para domínios de dados não
estacionários, ou seja, domínios cuja distribuição dos dados de teste podem sofrer al-
terção ao longo do tempo. Como visto nas seções anteriores, este fenomeno é conhecido
como mudança de conceito e pode ser resolvido por meio da aplicação de algoritmos
que continuam aprendendo após a fase de treinamento inicial. Como alguns dos al-
gorimos baseiam-se em comitê, considere as seguintes notações. Um comitê, notado
por H = {h1, . . . , hε}, pode ser formado por até ε classificadores base, onde ε em al-
guns casos é determinado pelo usuário. Cada classificador hk do comitê, é chamado
de classificador base, e a saída k-ésimo classificador hk, em reposta ao exemplo z, é
notada como hk(z). Os algoritmos recebem como entrada um fluxo de dados S =
{X1, Z1, . . . , XT , ZT}, onde Xt = {x1,x2, . . . ,xN} representa um conjunto com dados
rotulados xi = (xi1, xi2, . . . , xip, yi), e Zt = {z1, z2, . . . , zM} representa o t-ésimo conjunto
não rotulado no qual, zj = (zj1, zj2, . . . , zjp). Os algoritmos também utilizam a variável λ
que assume um valor de classe e é usada como índice do vetor % que representa as classes.
A classe atribuída ao exemplo z pelo comitê é representada por ϕH(z). No que segue são
apresentado os quatros algortimos de aprendizado incremental que serão utilizados como
comparativos para o algoritmo KAOGINC, apresentado no Capítulo 4.

2.4.2.1 O algoritmo SEA

O algoritmo baseado em comitê para fluxo de dados (Streaming Ensemble Algorithm
(SEA)) (Street e Kim, 2001), notado aqui simplesmente como SEA, consiste em um comitê
de classificadores, mais especificamente árvores de decisão (C4.5). Como visto na Seção
2.3.1, um comitê nada mais é do que um grupo de classificadores com uma política para a
tomada de decisão final. No caso do algoritmo SEA, a tomada de decisão para a saída do
comitê, consiste, simplesmente, na maioria dos votos. Dado um exemplo de teste, todas
as árvores do comitê avaliam e atribuem uma classe como saída. A saída do comitê então
será a classe mais comum entre as saídas dos classificadores.

O algoritmo SEA é puramente incremental, pois em sua versão original não aceita
exemplos de dados isolados como entrada. Uma vez que é necessário um conjunto para
treinar uma árvore de decisão. Neste algoritmo, uma nova árvore de decisão é treinada
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toda vez que um novo conjunto de treinamento é apresentado. Como o algoritmo prevê um
número fixo de classificadores no comitê, na adição de uma nova árvore ao comitê, duas
situações podem ocorrer. Se o número máximo de classificadores ainda não foi atingido,
o novo classificador é adicionado. Caso o número máximo tenha sido atingido, o novo
classificador substituirá a árvore que mais cometeu erros nos conjuntos de testes. Por
meio desta troca, o comitê garante estar sempre atualizado com novos conceitos. Vale
ressaltar que, no algoritmo SEA, as árvores já adicionadas ao comitê não têm acesso a
novo conhecimento. O Algoritmo 2.1, mostra como o comitê é formado e atualizado ao
longo da apresentação do fluxo de dados.

Algoritmo 2.1 Algoritmo SEA
Entrada: S = {X1, Z1, ..., XT , ZT } {Fluxo de dados, conjuntos rotulados e não rotulados}
Xt = {x1, ...,xN )} {Conjuntos rotulados apresentados ao longo do tempo}
Zt = {z1, ..., zM} {Conjuntos não rotulados apresentados ao longo do tempo}
ε {Número de classificadores no comitê}

Saída: ϕH(z) {classe para os dados não rotulados}
repita

se Xt então
avaliaComite(Xt)
se t < ε então

H(ht)⇐ treinaClassificador(Xt)
senão

hk ⇐ encontraP ior(H)
H(hk)⇐ treinaClassificador(Xt)

fim se
senão

para todo zj ∈ Zt faça
%⇐ 0
para k = 1 até ε faça

λ⇐ hk(zj)
%λ ⇐ %λ + 1

fim para
ϕH(zj)⇐ {ωλ|argmax(%λ)}

fim para
fim se

até que S = ∅

No algoritmo o método avaliaComite() classifica o conjunto rotulado Xt antes que
este seja usado para o treinamento e armazena as estatísticas sobre o desempenho dos
classificadores do comitê. Essas estatísticas serão usadas no método encontraPior() para
determinar o algoritmo base com menor porcentagem de acerto. Uma vez que o comitê
esteja com sua ocupação máxima, o pior classificador é retirado para que um novo classi-
ficador, treinado com o conjunto Xt, seja adicionado. No algoritmo o método treinaClas-
sificador() utiliza o algoritmo C4.5 para treinar uma árvore de decisão. A classificação de
novos exemplos de dados é feita aplicando-se o novo exemplo a todos os classificadores
base no comitê, resultando em ε classificações, onde a classe de zj atribuída pelo classifi-
cador hi é atribuída à variável λ que é usada como índice para o vetor que representa as
classes %. O comitê é resolvido por simples votação, i.e. a classe mais frequente atribuída
à zj.
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2.4.2.2 O algortimo DWM

O Algoritmo (Dinamic Weighted Majority(DWM)) (Kolter e Maloof, 2007), assim
como o algoritmo SEA, também consiste na construção de um comitê. Entretanto, o
algoritmo DWM cria um comitê que, segundo os autores, virtualmente pode ser com-
posto por qualquer classificador - com a ressalva de que os classificadores base suportem
aprendizado incremental. Kolter e Maloof (2007), todavia, propõem o uso de dois algo-
ritmos em especial. Um deles consiste em uma versão incremental do C4.5 proposto por
Utgoff et al. (1997); o outro, em uma versão incremental do algoritmo Naive Bayes, uti-
lizado neste trabalho e apresentado adiante nesta seção. Basicamente, esses algoritmos
são modificações de suas versões originais, capazes de adquirir conhecimento à medida
que novos dados são disponibilizados.

O algoritmo DWM atualiza o comitê a cada ρ iterações; a atualização corresponde
à remoção de classificadores, atualização de pesos e adição de novo classificador. Se,
no momento em que a atualização é considerada o comitê atual comete um erro, um
novo classificador incremental é adicionado ao comitê. O novo classificador tem como
treino, possivelmente, apenas uma instância, sendo que esta também é adicionada a todos
os classificadores do comitê. Cada classificador base tem um peso associado, w, que é
decrementado, por um fator pré-determinado, β, toda vez que o classificador base comete
um erro. A remoção retira do comitê os classificadores cujo peso é menor que um limiar
θ (θ = 0, 01 - como sugerido pelos autores). O comitê no algoritmo DWM, diferente do
SEA, não tem limite de classificadores, o que significa que seu tamanho pode aumentar
substancialmente, especialmente na presença de ruído. O controle do tamanho do comitê é
feito pelo parâmetro ρ que define a frequência de adição e remoção de classificadores base.
A cada ρ intervalos de iterações além da adição e remoção também ocorre a normalização
dos pesos dos classificadores remanescentes, para que os classificadores recém adicionados
não levem vantagem na solução do comitê.

O processo de resolução do comitê envolve a predição individual dos classificadores
bases e seus pesos. Para definir a saída do comitê somam-se os pesos dos classificadores que
predisseram a mesma classe, obtendo um resultado para cada classe. A classe atribuída
ao exemplo de teste z será a que obteve a maior soma dos pesos. Apesar do uso de pesos,
e de poder controlar a inserção e remoção de classificadores, a principal característica do
DWM é a possibilidade de atualizar todos os classificadores do comitê com novos dados.
O Algoritmo 2.2 apresenta em detalhes o algoritmo DWM.

No algoritmo, o método treinaClassificador() corresponde a algum método de classi-
ficação em tempo real, uma vez que o algoritmo exige que os classificadores base aprendam
cada nova instância de dado individualmente. Nos testes realizados neste trabalho, o algo-
ritmo escolhido é o Naive Bayes incremental, por essa razão o algoritmo DWM será notado
como DWM-NB. O método normalizaPesos() normaliza os pesos dos classificadores no
comitê. Os pesos são normalizados atribuindo-se ao maior peso, o valor 1 e aos demais,
somando-se a diferença entre o maior peso e 1. O método removeClassificador(), por
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Algoritmo 2.2 Algoritmo DWM
Entrada: S = {X1, Z1, ..., XT , ZT } {Fluxo de dados, conjuntos rotulados e não rotulados}
Xt = {x1, ...,xN )} {Conjuntos rotulados apresentados ao longo do tempo}
Zt = {z1, ..., zM} {Conjuntos não rotulados apresentados ao longo do tempo}
ρ {Período entre atualizações do comitê}
β = 0, 05 {fator de decremento dos pesos}

Saída: ϕH(z) {classe para os dados não rotulados}
repita

se Xt então
para todo xi ∈ X faça

%⇐ 0
para todo hk ∈ H faça

λ⇐ hk(xi)
se λ 6= yi então

wk ⇐ βwk
fim se
%λ ⇐ %λ + wj

fim para
ϕH(xi)⇐ {ωλ|argmax(%λ)}

fim para
se k mod ρ = 0 então

normalizaPesos(H)
removeClassificador(H)
se ϕH(xi) 6= yi então

ε⇐ ε+ 1
H(hε)⇐ treinaClassificador(xi)
wε ⇐ 1

fim se
fim se

senão
para todo zj ∈ Zt faça

%⇐ 0
para todo hk ∈ H faça

λ⇐ hk(zj)
%λ ⇐ %λ + wk

fim para
ϕH(zj)⇐ {ωλ|argmax(%λ)}

fim para
fim se

até que S = ∅

sua vez, retira do comitê os classificadores que cometeram muitos erros. Note que o al-
goritmo utiliza-se da classificação de dados rotulados para a atualização dos pesos e do
comitê.

O Naive Bayes incremental (ver (Witten e Frank, 2005) para maiores detalhes) assim
como na versão original, utiliza-se da contagem das classes no de treinamento para estimar
as probabilidades a priori de cada classe P (ωi). Bem como, utiliza-se da contagem, para
atributos nominais, para estimar a probabilidade condicional P (xj|ωi) para o valor de
atributo xj dado a classe ωi. A principal diferença considerando o algoritmo incremental,
é que ao invés de utilizar um conjunto de treinamento estático, o mesmo atualiza a
contagem das classes e atributos toda vez que uma nova instância é apresentada. Dessa
forma, a classe da nova instância é determinada de acordo o algoritmo Naive Bayes, como
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mostra a Equação (2.39).

ϕ(z) = argmax
ωi
P (ωi)

∏
i

P (zj|ωi) (2.39)

Para atributos numéricos, o algoritmo armazena a soma de cada atributo bem como
a soma do quadrado de cada atributo - para o cálculo do desvio padrão. Dessa forma, o
cálculo da probabilidade condicional é feito de acordo com a Equação (2.40).

P (xj|ωi) = 1
σij
√

2π
e−(xj−νij)2/2σ2

ij (2.40)

Na equação, νij corresponde a média do atributo xj para os dados pertencentes à
classe ωi, e σij o desvio padrão.

2.4.2.3 O algoritmo WCEA

Wang et al. (2003) propuseram um classificador baseado em comitê similar ao algo-
ritmo SEA. O algoritmo, conhecido por Wang’s Classifier Ensemble Approach (WCEA),
no entanto, utiliza pesos para resolver o comitê. O peso para o classificador hi é estimado
pela sua porcentagem de acertos em um conjunto de teste. A ideia é que o último con-
junto de dados reflete melhor a distribuição atual dos dados. De forma que, os pesos dos
classificadores podem ser aproximados calculando-se o erro no conjunto rotulado mais re-
cente. O peso para o classificador hk, wk é determinado como wk =MSEr−MSEi, onde
MSEi corresponde ao erro atual e pode ser obtido por meio da validação cruzada no úl-
timo conjunto rotulado Xt, e MSEr é o e erro estimado, dado as instâncias armazenadas,
podendo ser definido como na Equação (2.41).

MSEr =
∑
ωj∈Ω
p(ωj)(1− p(ωj))2 (2.41)

Toda vez que um conjunto rotulado é disponibilizado, o algoritmo treina um novo
classificador, no caso, utilizando o algoritmo C4.5 e o adiciona ao comitê. Assim como no
algoritmo SEA, o comitê tem um tamanho pré-definido ε, e uma vez que todo o espaço
esteja ocupado, a atualização procede substituindo o pior classificador base (aquele com
o menor peso) no comitê pelo classificador recém-treinado, como mostra o Algoritmo 2.3.

A classificação é realizada apresentando o exemplo a ser classificado, z, para os algo-
ritmos base do comitê. Esses o classificam de acordo com uma das µ classes. O comitê
é então resolvido somando os pesos dos classificadores para as diferentes classes, a classe
que resultar em maior peso é atribuída ao novo exemplo.

No algoritmo o método atualizaPeso() determina as duas quantidades,MSEr eMSEi
para calcular o peso do classificador passado como parâmetro. O erro MSEr é determi-
nado de acordo com a Equação 2.41 e depende da distribuição das classes no novo conjunto
de treinamento. Já o erro MSEi é estimado por meio de validação cruzada, o que além
de invibializar o algoritmo de processar conjuntos de dados pequenos, também consome
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Algoritmo 2.3 Algoritmo WCEA
Entrada: S = {X1, Z1, ..., XT , ZT } {Fluxo de dados, conjuntos rotulados e não rotulados}
Xt = {x1, ...,xN )} {Conjuntos rotulados apresentados ao longo do tempo}
Zt = {z1, ..., zM} {Conjuntos não rotulados apresentados ao longo do tempo}
ε {Número de classificadores no comitê}

Saída: ϕH(z) {classe para os dados não rotulados}
repita

se Xt então
para todo hk ∈ H faça

atualizaPesos(hk, Xt)
fim para
se t < ε então

H(ht)⇐ treinaClassificador(Xt)
atualizaPesos(ht, Xt)

senão
hk ⇐ encontraP ior(H)
H(hk)⇐ treinaClassificador(Xt)
atualizaPesos(hk, Xt)

fim se
senão

para todo zj ∈ Zt faça
σ ⇐ 0
para k = 1 até ε faça

λ⇐ hk(zj)
%λ ⇐ %λ + wk

fim para
ϕH(zj)⇐ {ωλ|argmax(%λ)}

fim para
fim se

até que S = ∅

tempo na estimativa do erro - realizado para todo classificador do comitê.

2.4.2.4 O algoritmo OnlineTree2

Diferente dos algoritmos previamente descritos, o algoritmo OnlineTree2 (Núnez et al.,
2007) não é baseado em comitê. Ao invés disso, o algoritmo baseia-se em uma única árvore
de decisão que se ajusta automaticamente durante o processamento do fluxo de dados.
O algoritmo, basicamente, consiste em atualizar a árvore de decisão, podendo esta ser
treinada inicialmente com qualquer algoritmo que produza uma árvore binária de decisão.

Para a atualização da árvore, cada nó possui alguns atributos, por exemplo tipo de
nó (decisão ou folha), estatística de desempenho, tamanho do conjunto de dados que
deve ser mantido, entre outros. Durante o processamento, cada instância de entrada é
processada individualmente, tornado o algoritmo apto para aprender em tempo real. Cada
nova instância é processada pela raiz e conduzida pelos nós filhos, de acordo com seus
valores de atributo, até o nó folha correspondente. A cada nó intermediário em que a nova
instância é apresentada, este é checado quanto a sua coerência. Um nó é dito coerente se a
divisão dos dados realizada por ele contribui na indução do conceito corrente, a coerência
é medida por meio da distribuição χ2 (Esposito et al., 1997), com grau de significância
0, 05.

Se o nó atingido for folha, então o tratamento de folha entra em processo, inicial-
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mente a instância é armazenada no conjunto da folha e suas estatísticas são atualizadas,
incluindo a performance local. Se a performance permanece estável ou é incrementada,
o algoritmo tenta dividir esta folha com o objetivo de melhor adaptar ao subconceito,
novamente baseando-se na distribuição χ2. Se o nó folha tiver sua performance reduzida,
o algoritmo tenta reduzir sua janela de tempo. O Algoritmo 2.4 detalha o processo de atu-
alização da árvore de decisão. O algoritmo pode ser dividido em três estágios, revisão das
estatísticas no sentido raiz-folhas, tratamento de folha ou nó não coerente, e atualização
das estatísticas no sentido folha-raiz.

Algoritmo 2.4 Algoritmo OnlineTree2
Entrada: S = {X1, Z1, ..., XT , ZT } {Fluxo de dados, conjuntos rotulados e não rotulados}
Xt = {x1, ...,xN )} {Conjuntos rotulados apresentados ao longo do tempo}
Zt = {z1, ..., zM} {Conjuntos não rotulados apresentados ao longo do tempo}

Saída: ϕH(z) {classe para os dados não rotulados}
se Xt então

se nó não é folha e sua divisão é util então
nó⇐ OnlineTree2(proximoNo(No,xi),xi)

senão
se nó não é folha então

proximoNo(xi)
chamadaRecursiva(AjustJanelaEstDegradado(nó))
chamadaRecursiva(Poda(nó))
atualizaEstatisticas(nó)
tentaExpandir(nó)

senão
armazenaEmFolha(xi)
atualizaEstatistica(folha)
se folha em estado de melhora então

tentaExpandir(folha)
se folha então

ajustaJanelaEstMelhorado(folha)
fim se

senão
ajustJanelaEstDegradado(folha)

fim se
fim se
retorne nó ou folha

fim se
AtualizaEstatistica()

senão
para todo zj ∈ Zt faça

ϕ(zj)⇐ percorreArvore(zj)
fim para

fim se

O primeiro estágio é recursivo e chega ao fim quando a instância atinge um nó não
coerente ou uma folha. Se o primeiro caso se confirma, inicia-se o processo de tratamento
de nó não coerente e o algoritmo passa para o segundo estágio. Neste estágio, primeira-
mente, a instância é deixada na folha referente a ela (proximoNo()). Depois, todas as
folhas abaixo do nó não coerente e cuja performance está piorando, apagam os exemplos
marcados para serem apagados e diminuem o conjunto dados. Então o nó não coerente
é transformado em folha com os exemplos restantes da subárvore removida (poda()), fi-
nalmente, uma nova tentativa de dividir o nó é realizada (tentaExpandir()). Se, ao invés
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disso, a instância atingir um nó folha passando por nós intermediários coerentes, o al-
goritmo verifica a possibilidade de expansão da folha (tentaExpandir()) e atualiza suas
estatísticas de desempenho.

A tentativa de expansão considera o ganho de informação normalizado, assim como
no C4.5, para escolher qual atributo será usado para dividir o nó. Mas diferente do
C4.5, os autores propõem utilizar o algoritmo k-means (MacQueen, 1967) para dividir o
atributo escolhido em dois, com o objetivo de reduzir a ordem de complexidade. Os méto-
dos ajustaJanelaEstMelhorado() e ajustaJanelaEstDegradado() ajustam o tamanho
do conjunto de dados do nó passado como parâmetro, aumentanto, no primeiro caso, e
diminuindo, de acordo com a performance, no segundo. O método chamadaRecursiva()
corresponde à chamada do método indicado para toda a subárvore do nó referente à
primeira chamada.

Como mencionado o algoritmo OnlineTree2 utiliza-se da performance local de cada
folha para atualizar a árvore e calcular o tamanho do conjunto de dados em cada folha. O
cálculo da performance usa a taxa entre o número de exemplos classificados corretamente
e o número total de exemplos em cada folha. No entanto, esta taxa pode variar muito
e torna-se inapropriada para tomar decisões. Ao invés disso é utilizado um método de
suavização exponencial, como na Equação (2.42).

perf(t) = 7
8
perf(t− 1) + 1

8
di (2.42)

Na qual perf(t) é a performance no tempo t e di é o desempenho instantâneo da
folha, que corresponde à taxa de instâncias da classe que a folha representa em relação
ao número de instâncias na folha. De maneira sucinta, quando a folha apresenta piora na
performance, os exemplos mais antigos são apagados dando espaço a novos exemplos de
um possível novo conceito. Uma vez terminado o segundo estágio, tratando folha ou nó
não coerente, o algoritmo volta pelo mesmo caminho atualizando as estatísticas dos nós
visitados, completando o terceiro estágio.

O processo de classificação é realizado pelo método percorreArvore() que percorre a
árvore da raiz à alguma folha, que determina a classe, como em uma simples árvore de
decisão.
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Capítulo

3
Classificação de dados baseado no grafo

K -associado ótimo

Neste capítulo é apresentado a construção do classificador baseado no grafoK-associado
ótimo, K-Associated Optimal Graph (KAOG), proposto para tratar problemas de clas-
sificação de dados com distribuição estacionária (Lopes et al., 2009) (Bertini Jr. et al.,
2011b). A base da classificação está em representar o conjunto de treinamento como um
grafo (ou rede), referenciado como grafo K -associado. Essa estrutura não apenas pode
armazenar relações de similaridade entre os dados, mas também, por meio do grafo K -
associado, é possível derivar algumas propriedades interessantes que relacionam dado e
ruído, como a medida de pureza para componentes. A pureza, que será definida adiante,
utiliza a estrutura do grafo para determinar localmente o nível de mistura dos dados com
relação a suas classes.

Um grafo K -associado é construído a partir de um conjunto de dados vetoriais do
tipo atributo-valor abstraindo as instâncias de dados em vértices e as similaridades de
K -vizinhança, entre eles, em arestas. De forma que, a estrutura do grafo depende da
distribuição dos dados e do valor de K. Portanto, diferentes valores de K produzem
diferentes grafos com componentes de tamanho e pureza diferentes. Seja o grafo resultante
da seleção dos componentes de maior pureza, pertencentes à vários grafos K -associados,
nomeado grafo K-associado ótimo, por conter os componentes de maior pureza. Esta
estrutura em grafo é usada pelo classificador para estimar a classe de um novo dado. A
classificação consiste em estimar a probabilidade de pertinência para todo componente
no grafo, então a classe é atribuída verificando-se a máxima probabilidade a posteriori.
Portanto, o treinamento do classificador consiste na construção do grafo K -associado
ótimo e na estimativa da pureza para os seus diversos componentes.

No restante do capítulo serão apresentadas em detalhes as três etapas na construção do
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grafo ótimo1, a saber, 1) o grafo K -associado - como construí-lo a partir de um conjunto
de dados; 2) a medida de pureza - como calcular a pureza de cada componente e; 3) o grafo
ótimo - como obter o grafo ótimo a partir dos grafos K -associados. Também é apresentado
a construção do classificador que se baseia na estrutura do grafo para estimar a classe
de novos dados, bem como um exemplo completo de classificação; seguido pela seção
que determina a complexidade computacional de todo o processo. Cabe ressaltar que a
construção do grafo, bem como a do classificador, não requer parâmetros e, dessa forma,
não exige seleção de modelos. O capítulo também apresenta alguns experimentos em dados
artificiais mostrando as principais propriedades dos grafos, K -associados e K -associado
ótimo, bem como, da medida de pureza. Por fim, o algoritmo KAOG é comparado
com cinco outros algoritmos em quinze domínios multiclasse, obtidos do repositório UCI
(Asuncion e Newman, 2007), seguidos pela análise estatística dos resultados.

3.1 O grafo K-associado

Um grafo, gerado a partir de um conjunto de dados, cujo objetivo seja representar os
padrões e as relações entre os dados, deve herdar as principais características presentes
nos dados. Usualmente, cada instância no conjunto de treinamento é mapeado para um
vértice no grafo e as conexões são estabelecias de maneira a preservar as relações de
similaridades desejadas.

Considere o conjunto de treinamento X = {x1, . . . ,xN} no qual cada instância xi
possui um rótulos representado por yi e associado a uma das classes Ω = {ω1, ω2, ..., ωµ},
sendo µ o número de classes. O grafo K -associado pode ser construído como segue.
Inicialmente, cada instância de entrada xi é representado por um vértice vi, e de maneira
similar yi representa a classe de vi. O passo seguinte resume em conectar todo vértice
vi à todos os seus K vizinhos mais próximos que pertençam à mesma classe, ou seja,
qualquer outro vértice vj será conectado ao vértice vi, se e semente se, ambas condições
forem satisfeitas: 1) a instância representada por vj é um dos K vizinhos mais próximos
da instância representada por vi, segundo uma determinada medida de similaridade; 2)
as instâncias representadas por vi e vj pertencem à mesma classe.

O grafo K -associado pode ser visto como uma variante do grafo KNN, pelo fato de
ambos considerarem relações de vizinhança do tipo vizinho mais próximo. No grafo K -
associado, entretanto, dentre os K vizinhos de um vértice vi, somente serão conectados
os que possuem a mesma classe que vi, e, além disso, no grafo K -associado as conexões
duplas são mantidas. Considerando vi e vj, vértices de uma mesma classe, uma conexão
dupla ocorre quando o vértice vj seleciona o vértice vi para conectar e, todavia, vi já se
encontra conectado a vj, neste caso, a nova conexão é estabelecida resultando em duas
conexões não direcionadas entre os vértices vi e vj. A Figura 3.1 ilustra as diferenças
entre os grafos KNN e K -associado para o mesmo valor de K (K = 2).

1 No texto, ‘grafo ótimo’ é usado em alusão ao termo ‘grafo K-associado ótimo’.
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Figura 3.1: Diferenças no padrão de conexão entre vértices considerando os algoritmos:
(a) grafo KNN e (b) grafo K -associado. As figuras (c) e (d) representam conexões duplas.

Nas Figuras 3.1(a) e (b) os vértices representam duas classes (retângulos azuis e cír-
culos vermelhos), na Figura 3.1(a) é ilustrado o grafo 2NN, que não considera informação
de classe nem conexões duplas. A Figura 3.1(b) mostra o grafo 2-associado formado pelo
mesmo conjunto de vértices. Note que, o último considera diferenças entre classes e lig-
ações duplas. Esta maneira em particular de conectar os vértices produz um multigrafo
com arestas não direcionadas e é fundamental para a definição da pureza, como será
mostrado a frente. A Figura 3.1(c) ilustra uma notação comumente usada para conexões
duplas e a Figura 3.1(d) a notação, para o mesmo tipo de conexão, que será usada ao
longo do texto.

Assim que todos os vértices forem considerados para conectar seus K vizinhos mais
próximos, a construção do grafo K -associado chega ao fim. Neste estágio, cada classe é
representada por um ou mais componentes, em outras palavras, o número de componentes
será sempre maior ou igual ao número de classes. Note que conforme o valor de K aumenta,
o número de componentes decresce monotonicamente até convergir para o número de
classes.

De maneira formal, o grafo K -associado G(K) = (V,E) consiste de um conjunto de
vértices V = {v1, . . . , vN}, sendo N o número de instâncias no conjunto de treinamento, e
um conjunto de arestas E. O vértice vi está associado à instância xi, no qual uma aresta
eij conecta o vértice vi com o vértice vj se yi = yj e vj ∈ Λvi,K , onde Λvi,K representa o
conjunto dos K vizinhos mais próximos de vi segundo uma medida de similaridade.

Considerando as definições prévias, nota-se que:

1. Um grafo K -associado pode ser visto como um conjunto de componentes Cα ∈ C =
{C1, ..., CR} e α = {1, 2, ..., R}, onde α é índice de componente e R é o número de
componentes no grafo.

2. Para cada par de vértices vi e vj, se yi = yj e vj ∈ Λvi,K ou vi ∈ Λvj ,K ambos os
vértices estarão no mesmo componente.

3. A média máxima do grau, para qualquer componente Cα, sempre será 2Kα (Figura
3.2(a)), isso ocorre quando todos os Kα vizinhos mais próximos de vi ∈ Cα possuem
a mesma classe.

4. Apenas vértices que pertencem à mesma classe podem ser conectados. Portanto,
cada componente é associado a uma única classe e o número de componentes é no



58 CLASSIFICAÇÃO DE DADOS BASEADO NO GRAFO K -ASSOCIADO ÓTIMO

máximo igual ao número de classes (R ≥ µ).

5. O número de arestas entre vértices de um mesmo componente Cα, é proporcional
a Kα e, pode ser no máximo igual a KαNα, sendo Nα o número de vértices no
componente. Note que a soma do grau conta as arestas duas vezes e corresponde à
2KαNα.

O Algoritmo 3.1 detalha a construção do grafo, K-associado, tendo como entrada, o
tamanho da vizinhança considerada K, e o conjunto de dados com classe associada. O
algoritmo retorna o grafo K -associado, para o valor de K passado como parâmetro, como
uma lista de componentes com suas respectivas purezas.

Algoritmo 3.1 Algoritmo para a construção de um grafo K -associado (Kac)
Entrada: K e X = {(xi, yi), ..., (xN , yN )} {Conjunto de dados com classe associada}
Saída: G(K) = {C1, . . . , CN} onde Cα = (G′K(V ′, E′); Φα) {Grafo K-associado}
C ⇐ ∅
G(K) ⇐ ∅
para todo vi ∈ V faça

para j = 1 to K faça
∆vi,K ⇐ {vj |vj ∈ Λvi,K e yj = yi}
E ⇐ E ∪ {eij |vj ∈ ∆vi,K}

fim para
fim para
C ⇐ encontraComponentes(V ,E)
para todo Cα ∈ C faça

Φα ⇐ pureza(Cα)
G(K) ⇐ G(K) ∪ {(Cα(V ′, E′); Φα)}

fim para
retorne G(K)

Como mencionado, o vértice vi representa a instância xi. O algoritmo define o conjunto
∆vi,K que representa os vértices pertencentes à K-vizinhança do vértice vi que também
pertencem à mesma classe que vi. Estes conjuntos serão usados para conectar o grafo,
como mostrado no Algoritmo 3.1. Uma vez construído, a função encontraComponentes()
encontra os componentes no grafo K -associado atual, por meio da busca em largura ou
em profundidade. O método pureza() calcula a medida de pureza para cada componente,
como será detalhada na próxima seção.

Note que cada valor de K está associado a um grafo K -associado e, como ficará claro
mais adiante, diferentes valores para o parâmetro K resultará em grafos com diferentes
características como, números de componentes e seus valores de pureza. Entretanto, no
contexto de classificação, é desejável que cada componente apresente o mínimo de ruído,
ou pureza máxima. A ideia é encontrar um grafo que consista em vários componentes
sendo que cada componente mantenha a maior pureza possível, sem que dependam de um
único valor de K.
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3.1.1 A medida de pureza

A maneira em que o grafo K -associado é construído permite o cálculo de uma medida
que reflete o quão puro ou livre de ruído é um componente. O cálculo da pureza utiliza-se
da topologia do grafo para quantificar o grau de mistura em relação às diferentes classes.

Seja gi o grau do vértice vi, N o número de instâncias no conjunto de treinamento e K
o tamanho da vizinhança considerada na construção do grafo. A taxa gi/2K corresponde
à fração de arestas entre o vértice vi e os vértices do mesmo componente. Assim, o total
de conexões |Eα| entre vértices no componente Cα é dado pela Equação (3.1).

|Eα| =
1
2

Nα∑
i=1
gi = Nα

2

Nα∑
i=1

gi
Nα

= Nα
2
〈Gα〉 (3.1)

Na qual, Nα é o número de vértices no componente Cα e 〈Gα〉 corresponde à média do
grau no componente Cα. O número máximo de arestas entre os Nα vértices do componente
Cα é KNα. Dessa forma, pode-se definir uma medida de pureza ou de quão misturado
estão os componentes com relação às suas classes. Considere a medida de pureza definida
pela Equação (3.2).

Φα =
Nα〈Gα〉

2
KNα

= 〈Gα〉
2K

(3.2)

Na equação, Φα é definida como a pureza do componente Cα. A Figura 3.2 ilustra
alguns exemplos do cálculo da pureza.
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Figura 3.2: Exemplo do cálculo da pureza para K = 3, considerando (a) componente
puro, (b) componentes com pureza intermediária e (c) componente em volta a ruído.

Para um componente relativamente isolado com N instâncias de dados pertencentes
a uma mesma classe, como na Figura 3.2(a), todo vértice terá conexões com todos os K
outros vértices (formando um clique), o que resulta em um total de KN arestas ou 2KN
na soma do grau. De modo que, o grau médio neste caso é 〈G〉 = 2K, resultando no valor
máximo para a pureza, Φα = 1. Em contrapartida, quando existem ruídos ou quando
vértices de classes diferentes encontram-se misturados, os vértices não estabelecerão K
conexões devido à presença de vértices de diferentes classes em suasK-vizinhanças. Nesses
casos, quanto maior é a mistura dos dados, menor será o valor da pureza, como na Figura
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3.2(b), onde os componentes encontram-se entrelaçados diminuindo a pureza um do outro
(neste caso ambos têm pureza identica). O caso extremo, Φα = 0, refere-se a vértices
isolados no grafo que estão relacionados a dados ruidosos ou à outliers (Hodge e Austin,
2004), como por exemplo, os elementos da classe representada por retângulos azuis na
Figura 3.2(c). Note que, a pureza igual a zero desconsidera o componente para ser usado
na classificação de novos dados - o que significa que, por meio da pureza é possível detectar
ruídos e outliers. De modo geral, Φα é definida no intervalo [0, 1], no qual, valores próximos
a 1 indicam maior interconectividade em um componente enquanto que valores menores
indicam mistura entre componentes de classes diferentes ou ruído. Portanto, a relação
Φα = 〈Gα〉/2K pode ser considerada como uma medida de pureza para o componente
Cα. Em última análise, a pureza pode ser vista como a probabilidade a priori de conexão
na região delimitada pelo componente. Esta propriedade será explorada pelo classificador
para definir as classes dos novos dados.

3.1.2 O grafo K-associado ótimo

No processo descrito para a construção de um grafo K -associado, note que diferentes
grafos podem ser gerados usando diferentes valores de K, e que, de acordo com a pureza,
alguns dos grafos podem conter melhores componentes do que outros. No geral, raramente
um grafo obtido com um único valor de K possuirá os melhores componentes dentre todos
os possíveis componentes gerados, considerando os diversos valores possíveis para K. O
que se observa é que, diferentes regiões do espaço de dados são melhor representadas por
diferentes componentes - gerados com diferentes valores de K. Análogo à classificação
realizada pelo algoritmo KNN, onde o valor de K que resulta em melhor desempenho
de classificação varia de acordo com o domínio de dados. Consequentemente, uma ideia
intuitiva é obter um grafo com a melhor organização dos vértices em componentes e
maximizar a pureza sem depender de um único valor de K. Dessa forma, o componente
Cα tem seu próprio Kα, que é o valor de K para o qual a pureza do componente é máxima.

Portanto, para obter o grafo ótimo, aumenta-se o valor de K enquanto os melhores
componentes, até então encontrados, são armazenados. Para comparar componentes obti-
dos com valores diferentes de K, considere os grafos, K-associado e (K + q)-associado,
para qualquer inteiro q > 1. Sejam α e β índices de componentes, um componente C(K+q)

β

pertencente ao grafo (K + q)-associado, com pureza Φ(K+q)
β , deve ser comparado, em re-

lação à pureza, a todo componente Cα, cuja pureza é Φ(K)
α , de forma que, para que o

componente C(K+q)
β seja considerado mais puro que os componentes C(K)

α ⊆ C(K+q)
β , a

Equação (3.3) deve ser satisfeita.

Φ(K+q)
β ≥ Φ(K)

α para todo C(K)
α ⊆ C

(K+q)
β (3.3)

O grafo ótimo é a estrutura final e única obtida por meio do aumento de K e pela
seleção dos melhores componentes ao longo de diferentes valores de K, de acordo com a
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Equação (3.3). No Algoritmo 3.2 é detalhado a construção do grafo K -associado ótimo
tendo como entrada um conjunto de treinamento. Note que este usa o Algoritmo 3.1 para
a construção dos grafos K-associados. O grafo ótimo será usado na classificação de novos
dados, como será exposto na próxima seção.

Algoritmo 3.2 Algoritmo da construção do grafo K -associado ótimo (KAOG)
Entrada: X = {(xi, yi), ..., (xN , yN )} {Conjunto de dados vetoriais com classe associada}
Saída: G(ot) = {(G′(V,E); Φ)}; {Grafo com os melhores componentes}
K ⇐ 1
G(ot) ⇐ Kac(X,K)
repita

ultimaTaxa⇐ G(K)/K
K ⇐ K + 1
G(K) ⇐ Kac(X,K)
para todo C(K)

β ⊂ G(K) faça
se (Φ(K)

β ≥ Φ(ot)
α para todo C(ot)

α ⊆ C(K)
β ) então

G(ot) ⇐ G(ot) −
∪

C
(ot)
α ⊆C(K)

β

C(ot)
α

G(ot) ⇐ G(ot) ∪ {C(K)
β }

fim se
fim para

até que 〈G(K)〉/K < ultimaTaxa;
retorne G(ot)

No Algoritmo 3.2, a construção do grafo ótimo é detalhada. O algoritmo tem como
única entrada o conjunto de treinamento, que é representado por um conjunto de vértices,
cada qual com uma classe associada. O grafo ótimo, notado por G(ot), pode ser visto como
uma lista dos melhores componentes encontrados durante este processo. Inicialmente a
lista de componentes G(ot) é inicializada com o grafo 1-associado (K = 1), pois até então
todos os componentes são os melhores encontrados. O algoritmo procede incrementando
K de um e, para cada K, constrói-se o grafo K-associado correspondente (por meio da
função Kac, Algoritmo 3.1), representado por G(K) no algoritmo. Conforme K aumenta,
componentes de uma mesma classe tendem a unirem-se para formar componentes maiores,
dado que o aumento de K pode resultar na união de alguns componentes. Cada compo-
nente recém-formado, obtido da união de um ou mais componentes do grafo K-associado
anterior, tem um valor de pureza próprio que depende da estrutura do componente atual.
Para cada grafo K-associado, a pureza de cada componente novo é comparada com os
componentes que o formaram. Portanto, se o novo componente tiver pureza maior en-
tão trocam-se os componentes correspondentes, armazenados em G(ot), pelo componente
recém-formados.

A substituição de componentes ocorre para todo K > 1, e é realizada se a pureza
do componente atual for maior do que a dos componentes, armazenados no grafo ótimo,
que possuem os mesmos vértices. Seja o componente C(K)

β , com pureza Φ(K)
β , um com-

ponente do grafo K -associado formado na iteração atual K. Para que este componente
seja aceito e adicionado no grafo ótimo, é preciso que a pureza Φ(K)

β seja maior ou igual à
pureza de todos os componentes C(ot)

α , pertencentes ao grafo ótimo, que estejam contidos
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no componente C(K)
β . A propriedade de crescimento monotônico dos componentes, em

resposta ao aumento no valor de K, garante que um componente do grafo K-associado
contenha todos os vértices dos componentes do grafo (K − 1)-associado que o formaram,
i.e. C(K−1)

β ⊆ C(K)
β . O que significa que as conexões estabelecidas não são desfeitas ao

longo do aumento de K, e que componentes do grafo K -associado são provenientes da
adição de arestas que eventualmente unem componentes do grafo (K-1)-associado. Dessa
forma, um componente do grafo K -associado irá conter todos os componentes previamente
obtidos a partir dos mesmos vértices.

A ideia é que variando K e mantendo os melhores componentes encontrados durante
esse processo, é possível determinar o melhor valor de K, juntamente com a pureza, do
componente que representa a distribuição local dos dados. Podendo, esses valores, vari-
arem para as diferentes regiões do espaço de dados. De forma que, cada componente
Cα, além de estar associado à pureza Φα, também é relacionado ao valor de K em que
foi formado, notado por Kα. O processo segue enquanto a taxa de crescimento 〈G〉/K
continuar crescendo, ou seja, o algoritmo termina quando a taxa de crescimento, corre-
spondente ao grafo K-associado, for menor do que a taxa do último grafo obtido (grafo
(K − 1)-associado), pela primeira vez. Para justificar esse critério de parada, considere
encontrar o valor para o grau médio de um componente do grafo K-associado, de modo
que, a pureza permaneça inalterada, como mostrado na Equação (3.4). Seja Φ(K−1) e Φ(K)

a pureza deste componente nos grafos (K − 1)-associado e K-associado, respectivamente
e, 〈G(K)〉 a média do grau dos componentes do grafo K-associado.

Φ(K) = Φ(K−1) ⇔ 〈G(K)〉
2K

= 〈G
(K−1)〉

2(K − 1)

⇔ 〈G(K)〉
2K

= 〈G
(K−1)〉

2K − 2

⇔ 2K〈G(K)〉
2K

− 2〈G(K)〉
2K

= 2K〈G(K−1)〉
2K

(3.4)

⇔ 〈G(K)〉 − 〈G
(K)〉
K

= 〈G(K−1)〉

⇔ 〈G(K)〉 = 〈G(K−1)〉+ 〈G
(K)〉
K

Note que, para que o valor da pureza de um componente do grafo (K − 1)-associado
não sofra alterações, quando recalculada para o mesmo componente no grafo K-associado,
a média do grau neste componente deve ser ao menos 〈G(K)〉/K maior que a média do
grau no grafo anterior. Como o critério depende somente da média do grau, pode-se
generalizar esta análise para o grafo todo e não apenas um único componente. Dessa
forma, qualquer aumento na média do grau, do grafo K-associado atual, maior que a essa
taxa 〈G(K)〉/K, resultante do incremento de K, significa que o grafo K-associado terá
algum(s) componente(s) com pureza maior do que em relação ao grafo K-associado. Caso
contrário, pode-se dizer que, intuitivamente, o crescimento do grafo atingiu um ponto de
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saturação, onde não é mais possível manter a taxa em crescimento e como consequência
a pureza máxima para cada componente já foi atingida.

O critério de parada apresentado constitui uma heurística que utiliza a taxa de cresci-
mento da média do grau para interromper o processo de construção do grafo ótimo assim
que esta decresce. O critério de parada que considera todos os componentes possíveis
corresponde à convergência do número de componentes no grafo K-associado atual, para
o número de classes do problema. No entanto, para certos domínios de dados, este critério
pode levar muitas iterações para ser satisfeito, ao passo que, os componentes de maior
pureza são obtidos em poucas iterações. Nos experimentos considerados neste trabalho,
o uso da heurística como critério de parada diminuiu o esforço computacional sem com-
prometer o desempenho do algoritmo.

Uma consequência da definição da pureza, Equação (3.2), é que vértices isolados tem
pureza igual a zero, o que significa que esses vértices não serão considerados no processo
de classificação. Vértices isolados podem ser encontrados no grafo ótimo como reflexo de
exemplos ruidosos ou outliers. Intuitivamente, quando uma instância de dado encontra-se
cercado por instâncias de classes diferente da sua na distribuição dos dados; o vértice
que o representa no grafo terá dificuldade para conectar-se à vértices da mesma classe.
Mesmo quando o valor de K é suficientemente grande e esse tipo de vértice conecta-se a
algum componente mais longe, esta nova configuração possivelmente não será aceita, pois
esta conexão provavelmente degradará a pureza do componente que o vértice isolado se
conectou tardamente.

3.2 Classificação não paramétrica baseada no grafo K-associado
ótimo

O objetivo desta seção é apresentar o algoritmo para a construção do classificador que
utiliza o grafo K -associado ótimo como um modelo construído a partir dos dados para
inferir a classe de novos dados de entrada. Uma vez que cada componente é formado
por vértices (instâncias) de uma única classe, pode-se calcular a probabilidade de um
novo vértice pertencer a uma determinada classe, através do cálculo da probabilidade do
novo vértice pertencer a um dos componentes do grafo ótimo. Antes da apresentação do
classificador, considere as seguintes notações.

Tipicamente uma instância de treinamento é representada por xi = (xi1, xi2, ..., xip, yi),
sendo xij o j-ésimo atributo da i-ésima instância do conjunto de treinamento e yi a
classe associada à instância xi; considerando um problema com µ classes tem-se, yi ∈ Ω
= {ω1, ω2, ..., ωµ}. A tarefa de classificação resume-se em determinar a classe, ω, associada
a um novo exemplo z = (z1, z2, ..., zp). O vértice correspondente ao exemplo de dado z é
denotado por vz.
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3.2.1 Descrição do método de classificação proposto

De acordo com a teoria de Bayes (Hastie et al., 2009), a probilidade a posteriori de
um novo vértice vz pertencer ao componente Cα, dado o número de vizinhos de vz que
pertencem ao componente Cα, denotado por Nvz ,Cα , é definida na Equação (3.5).

P (vz ∈ Cα|Nvz ,Cα) = P
(Nvz ,Cα |Cα)P (Cα)
P (Nvz)

(3.5)

Como cada componente Cα teve origem em determinado grafo K-associado, o número
de vizinhos de vz, pertencentes ao componente Cα, Nvz ,Cα , deve considerar Kα como o
valor de K, no qual o componente Cα foi formado. Portanto, a probabilidade do vértice vz
estabelecerNvz ,Cα conexões com o componente Cα, considerando asKα possíveis conexões,
é definida na Equação (3.6).

P (Nvz ,Cα |Cα) = |{Λvz ,Kα ∩ Cα}|
Kα

(3.6)

Na equação o conjunto Λvz ,Kα representa o conjunto dos Kα vizinhos mais próximos
de vz. O termo de normalização, P (Nvz), na Equação (3.5), pode ser determinado con-
siderando todos os componentes, Cβ, que vz tenha conectado no processo de definição dos
vizinhos mais próximos, ou seja, todos os componentes para os quais Nvz ,Cβ 6= 0, como
definido na Equação (3.7).

P (Nvz) =
∑

Nvz,Cβ 6=0
P
(
Nvz ,Cβ |Cβ

)
P (Cβ) (3.7)

Como mencionado na Seção 3.1.1, a pureza, além de refletir o nível de mistura, pode ser
vista como a probabilidade de interconexão em um componente. Dessa forma, a pureza
normalizada pode agir como a probabilidade a priori de cada componente. De modo
que, para ser usada como probabilidade, a normalização da pureza considera somente os
componentes que vz foi conectado, como mostra a Equação (3.8).

P (Cα) = Φα∑
Nvz,Cβ 6=0

Φβ
(3.8)

Na maioria dos casos o número de componentes excede o número de classes, de acordo
o classificador ótimo de Bayes, como as probabilidades a posteriori são calculados para
cada componente, é necessário combinar as probabilidades a posteriori de todos os compo-
nentes que pertençam à mesma classe para extrair a verdadeira probabilidade a posteriori
do novo exemplo pertencer a uma determinada classe. Dessa forma a probabilidade a
posteriori de um novo exemplo pertencer a uma classe será a soma das probabilidades a
posteriori obtidas dos componentes com a mesma classe. Dessa forma, a probabilidade
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de vz pertencer à classe ωi, é determinada como na Equação (3.9).

P (vz|ωi) =
∑
Ĉα=ωi

P (vz ∈ Cα|Nvz ,Cα) (3.9)

Onde Ĉα representa a classe dos vértices no componente Cα. Finalmente o maior
valor entre as probabilidades a posteriori (Maximum A Posteriori) reflete a classe mais
provável para o novo exemplo, de acordo com a Equação (3.10).

ϕ (vz) = arg max {P (vz|ω1) , ..., P (vz|ωµ)} (3.10)

Na qual, ϕ(vz) identifica a classe atribuída ao vértice vz e, por consequência ao exem-
plo z. O classificador é recomendado para tratar problemas multiclasses (µ > 2) devido
à organização esparsa do grafo ótimo aliada à medida de pureza que, como visto anteri-
ormente, pode ser vista como uma probabilidade a priori para o classificador Bayesiano.
O Algoritmo 3.3 ilustra, em detalhes, os passos na classificação de um novo exemplo z,
representado como vértice vz.

Algoritmo 3.3 Algoritmo do processo de classificação - classificador estático
Entrada: X = {(xi, yi), ..., (xN , yN )} {Conjunto de dados com classe associada},
G(ot) {Grafo K-associado ótimo} e z {Novo exemplo a ser classificado}

Saída: ϕ(vz) {Classe atribuída ao exemplo z}
Kmax ⇐ maiorK(G(ot))
Λvz,Kmax ⇐ encontraV izinhos(X, z,Kmax)
para todo vi ∈ Λvz,Kmax faça

Cβ ⇐ componente(G(ot), vi)
se vi ∈ Λvz,Kβ então

Nvz,Cβ ⇐ Nvz,Cβ + 1
fim se

fim para
para todo Cβ ∈ G(ot) e Nvz,Cβ 6= 0 faça

P (vz ∈ Cβ)⇐ (Nvz,Cβ/Kβ)P (Cβ)
P (N)⇐ P (N) + P (vz ∈ Cβ)

fim para
para j = 1 até µ faça

se Ĉβ = ωj então
P (ωj)⇐ P (ωj) + P (vz ∈ Cβ)/P (N)

fim se
fim para
retorne ϕ(vz) = argmax{P (ω1), . . . , P (ωµ)}

No algoritmo, o método maiorK() recupera o maior valor de K obtidos durante a fase
de construção do grafo ótimo, o método encontraV izinho() encontra os Kmax vizinhos
mais próximos do exemplo que deve ser classificado z, note que este método utiliza o
conjunto de entrada para determinar os vizinhos. O conjunto dos vizinhos do vértice
vz, Λvz ,Kmax , é usado para determinar a qual componente do grafo ótimo cada um deles
pertence, por meio do método componente(). Uma vez definido a qual componente um
determinado vértice pertence, verifica-se se vi está na Kβ-vizinhança de vz, i.e. se vi é um
dos Kβ vizinhos mais próximos de vz. Em caso afirmativo, o componente Cβ possui uma
ligação válida com o novo vértice vz. O número de conexão válidas, a cada componente
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Cβ, é armazenado em Nβ, que será usado para estimar a probabilidade de vz pertencer
ao componente Cβ, notada por P (vz ∈ Cβ). A probabilidade P (vz ∈ Cβ) depende do
valor de Kβ e da pureza normalizada do componente Cβ, notada por P (Cβ); P (N) é o
termo normalizador e pode ser calculado como a soma das pertinências do novo exemplo
aos diversos componentes. Uma vez obtida as pertinências por componentes, somam-se
as de mesma classe, como mostrado na Equação (3.9). A classe atribuída ao novo dado z
corresponde à classe com maior probabilidade a posteriori.

3.2.2 Exemplo de classificação

Com o objetivo de deixar claro o funcionamento do classificador considere o seguinte
exemplo de classificação em um domínio artificial. A Figura 3.3 ilustra um grafo ótimo
composto por cinco componentes (C1, C2, C3, C4 e C5), no qual C1 pertence à classe ω1, C2

e C3 pertencem à classe ω2, enquanto que C4 e C5 pertencem à classe ω3. Na figura também
são mostrados a pureza (Φ) de cada componente e o valor de K em que cada componente
foi construído. O objetivo neste exemplo é ilustrar todos os passos na classificação de
um novo exemplo de dado z, para isso o primeiro passo é inseri-lo no grafo como um
novo vértice vz. Uma vez abstraído para vértice, é necessário encontrar os vizinhos mais
próximos. Como cada componente possui diferentes valores de K, é preciso determinar os
K vizinhos mais próximos para cada componente. O que equivale a encontrar o número
de vizinhos determinado pelo valor do maior K (K = 4 neste exemplo). Note na Figura
3.3 que o vértice a ser classificado vz possui conexões (em linha pontilhada) com os quatro
vértices mais próximos, numeradas de acordo com a ordem de similaridade. Na verdade
estas conexões podem ser vistas como conexões imaginárias, pois somente servirão para
classificar o novo vértice, uma vez que o novo vértice não integrará a rede - considerando
o classificador estático. Considerando o componente C1, com K = 4, todas as quatro
ligações são consideradas, já no caso onde K = 3, como ocorre com os componentes C2 e
C5, apenas as ligações 1, 2 e 3 são consideradas, enquanto que a ligação 4 é ignorada. O
mesmo aplica-se ao caso K = 2, que ocorre nos componentes C3 e C4, apenas as ligações
1 e 2 são levadas em consideração.

Como já mencionado a tarefa é predizer a classe do novo vértice vz (representado como
estrela na figura). De acordo com a Equação (3.10), a classe do novo vértice é determinada
por meio do cálculo da probabilidade a posteriori máxima de cada classe. Dessa forma, é
necessário calcular a probabilidade a posteriori do novo vértice pertencer a cada um dos
componentes, segundo a Equação (3.5), e depois combiná-las de acordo com cada classe
como na Equação (3.9). Portanto, inicialmente deve-se determinar P (vz|ω1), P (vz|ω2), e
P (vz|ω3).

No exemplo, a pureza de cada componente já foi calculada, no entanto para que a
mesma possa se comportar como probabilidade a priori de cada componente, a soma
entre as purezas de todos os componentes utilizados na classificação deve ser 1. Considere
a normalização da pureza, como definida na Equação (3.8), feita para este estudo de caso.
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Figura 3.3: Exemplo de classificação do algoritmo KAOG em um domínio artificial com
três classes.

P (C1) = Φ1

Φ1 + Φ2 + Φ4 + Φ5
= 0, 97

0, 97 + 0, 81 + 0, 5 + 0, 79
≈ 0, 32 (3.11)

P (C2) = Φ2

Φ1 + Φ2 + Φ4 + Φ5
= 0, 81

0, 97 + 0, 81 + 0, 5 + 0, 79
≈ 0, 26 (3.12)

P (C4) = Φ4

Φ1 + Φ2 + Φ4 + Φ5
= 0, 5

0, 97 + 0, 81 + 0, 5 + 0, 79
≈ 0, 17 (3.13)

P (C5) = Φ5

Φ1 + Φ2 + Φ4 + Φ5
= 0, 79

0, 97 + 0, 81 + 0, 5 + 0, 79
≈ 0, 25 (3.14)

O próximo passo é determinar a probabilidade de vz conectar-se ao componente Cα
dado Kα, denotada por P (Nvz ,Cα|Cα), e definida na Equação (3.6), para α = {1, 2, 3, 4, 5}.
Para o componente C1 com K1 = 4, como na Figura 3.3, apenas a conexão 4 de fato
conecta o novo vértice vz ao componente C1. Isto significa que a probabilidade de vz ser
conectado ao componente C1, dado o número de ligações permitidas K1 = 4, é de 1/4,
dessa forma tem-se P (Nvz ,C1 |C1) = 1/4. Considere agora o cálculo para o componente C2

que apresenta K2 = 3, dessa vez apenas a ligação 1 conecta o novo vértice vz ao compo-
nente em questão C2, o que resulta em P (Nvz ,C2 |C2) = 1/3. Considerando o componente
C3, com K3 = 2, note que dentre os dois vizinhos mais próximos de vz, nenhum pertence
ao componente C3, portanto P (Nvz ,C3 |C3) = 0. Já o componente C4, com K4 = 2, recebe
a conexão 2 como única conexão, dentre as duas possíveis, então P (Nvz ,C4 |C4) = 1/2. Por
último, um dos vértices do componente C5, que permite três ligações, é o terceiro vizinho
mais próximo de vz, então P (Nvz ,C5 |C5) = 1/3.
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Finalmente, calcula-se o termo de normalização, P (Nvz), como definido na Equação
(3.7), que corresponde à observação completa das conexões de vz na classificação corrente.
Na Figura 3.3, nota-se que as conexões de vz utilizadas na classificação foram: uma com o
componente C1, uma com C2, uma com C4 e uma com C5. Dessa forma, P (Nvz ,C1 |C1) =
1/4, P (Nvz ,C2 |C2) = 1/3, P (Nvz ,C3 |C3) = 0, P (Nvz ,C4 |C4) = 1/2 e, P (Nvz ,C5 |C5) = 1/3.
Assim, o termo normalizador é dado pela somatória das probabilidades de pertencer a
todos os componentes envolvidos, como mostra a Equação (3.15).

P (Nvz) =
∑

Nvz,Cβ 6=0
P
(
Nvz ,Cβ |Cβ

)
P (Cβ) (3.15)

= 1
4
× 0, 32 + 1

3
× 0, 26 + 1

3
× 0, 25

+ 1
2
× 0, 17 = 0, 3343

Juntando os termos previamente calculados na Equação (3.5), obtém-se:

P (vz ∈ C1|Nvz ,C1) =
1
4 × 0, 32
0, 3343

≈ 0, 24 (3.16)

P (vz ∈ C2|Nvz ,C2) =
1
3 × 0, 26
0, 3343

≈ 0, 26 (3.17)

P (vz ∈ C4|Nvz ,C4) =
1
2 × 0, 17
0, 3343

≈ 0, 25 (3.18)

P (vz ∈ C5|Nvz ,C5) =
1
3 × 0, 25
0, 3343

≈ 0, 25 (3.19)

Uma vez encontradas as probabilidades de pertinência de vz a cada um dos compo-
nentes, o passo seguinte é somar as probabilidades referentes aos diferentes componentes
de uma mesma classe, como na Equação (3.9), assim tem-se:

P (vz|ω1) = P (vz ∈ C1|Nvz ,C1) = 0, 24 (3.20)

P (vz|ω2) = P (vz ∈ C2|Nvz ,C2) = 0, 26 (3.21)

P (vz|ω3) = P (vz ∈ C4|Nvz ,C4)

+ P (vz ∈ C5|Nvz ,C5) = 0, 5 (3.22)

Por fim, aplica-se a Equação (3.10) que corresponde em encontrar a máxima proba-
bilidade a posteriori e como resultado verifica-se que vz é classificado como pertencente à
classe ω3.
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3.2.3 Superfície de decisão

Como o algoritmo proposto utiliza relações de vizinhança na classificação de novos
dados, o próximo exemplo explora as diferenças entre os algoritmos KAOG e KNN. Con-
sidere o conjunto com três classes gerado artificialmente e apresentado na Figura 3.4(a).
As superfícies de decisão relativa ao conjunto de dados apresentado na Figura 3.4(a) são
apresentadas na Figura 3.4(b) para 1NN, Figura 3.4(c) para 15NN e na Figura 3.4(d) para
o algoritmos proposto KAOG. Apesar das limitações em revelar todas as características
dos algoritmos, considerando uma representação em duas dimensões com poucos dados,
ainda assim é possível notar algumas das maiores diferenças entre os algoritmos.
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Figura 3.4: Comparação entre superficies de decisão entre KNN e KAOG. A Figura
(a) representa um conjunto com três classes gerado artificialmente; nas demais figuras é
apresentado a superficie de decisão gerada pelos algoritmos (b) 1-NN, (c) 15-NN e, (d)
KAOG.

Como pode ser visto nas Figuras 3.4(b)-(d), métodos baseados em vizinhos mais próx-
imos são por natureza não linear e multiclasse. Além de que, o algoritmo KAOG é capaz
de ajustar localmente à distribuição dos dados, devido à maneira que os componentes
são usados na classificação. Como resultado do processo de treinamento, o grafo ótimo é
composto pelos componentes de maior valor de pureza, dentre os diversos componentes
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obtidos na geração dos grafos K-associados. Dessa forma, o grafo ótimo pode ser visto
como uma estrutura otimizada localmente que permite ao classificador agir de acordo
com a distribuição local das instâncias. Uma analogia direta entre o algoritmo KAOG
e o algoritmo KNN pode ser estabelecida por meio da comparação de suas respectivas
superfícies de decisão. No algoritmo KNN, pequenos valores de K produzem superfícies
de decisão bastante ajustada aos exemplos de dados, ao passo que, valores altos para K
produzem superfícies de decisão mais gerais. Como o algoritmo proposto pode armazenar
componentes obtidos através de diferentes valores de K, é consequência que, a superfície
de decisão apresentará localmente a característica de certo componente. Por exemplo, em
áreas com ruído o algoritmo tentará encontrar pequenos grupos que possam formar um
componente, evitando a criação de vários componentes de um único vértice - o que seria
semelhante à classificação feita pelo algoritmo 1NN. Enquanto que em áreas relativamente
puras, o algoritmo tentará incrementar K com o objetivo de aumentar a influência desta
área na classificação. Como já mencionado, o algoritmo proposto, KAOG, também pos-
sui mecanismos para a detecção e remoção de outliers, que consiste em remover do grafo
ótimo os vértices isolados. A razão para que essas instâncias permaneçam desconectadas
deve-se a sua localização em relação a outras instâncias no espaço de dados, possivelmente
envoltas a instâncias de outra classe ou longe da distribuição dos dados.

3.3 Complexidade computacional
De acordo com o Algoritmo 3.2, o treinamento do classificador consiste na construção

de vários grafos K-associados sequencialmente, incrementando K de um, até o ponto em
que a taxa 〈G〉/K do grafo K-associado for menor que a do grafo (K − 1)-associado.
Portanto, o critério de parada depende do conjunto de treinamento, seu nível de ruído,
número de classes e distribuição das classes. Assim, para determinar a complexidade do
algoritmo, considere Kmax como o valor máximo de K quando o critério de parada fora
atingido. Note que Kmax não se configura como um parâmetro, trata-se apenas de um
valor estimado do valor de parada usado para determinar a complexidade computacional
do algoritmo proposto. No geral, trata-se de um valor pequeno, por exemplo, em todos os
experimentos realizados neste trabalho Kmax < 20. De acordo com o algoritmo KAOG,
a construção do grafo, bem como a do classificador, consiste nos seguintes passos:

1. Calcular a matriz de distância a partir do conjunto de treinamento;

2. Encontrar Kmax vizinhos mais próximos para o exemplo a ser classificado;

3. Para K = 1 até Kmax

(a) Construir o grafo K-associado correspondente;

(b) Encontrar todos os componentes no grafo K-associado atual;

(c) Calcular a pureza para todos os componentes;
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(d) Unir componentes, referentes aos grafos (K-1)-associados e ao grafoK-associado
como mostrado na Equação (3.3).

Dessa forma, a ordem de complexidade dos passos mencionados corresponde à com-
plexidade de construção do classificador. A complexidade para classificar um conjunto
com M novos exemplos usando o classificador será analisado separadamente. Apesar de
muitos dos passos poderem ser otimizados, a analise é conduzida considerando o uso de
métodos básicos. Ao final desta seção, serão discutidas algumas abordagens e alguns
métodos avançados que podem ser usados para melhorar a performance do algoritmo
proposto.

Primeiramente, considere a análise da ordem de complexidade relativa à fase de con-
strução do classificador. Dado um conjunto de treinamento no formato atributo-valor
com N instâncias e p atributos, a complexidade para calcular a matriz de distância corre-
spondente é N(N − 1)p que implica em uma ordem de complexidade de O(N2p). Para a
construção do grafo ótimo, é necessário determinar até Kmax vizinhos mais próximos para
cada uma das N instâncias de entrada. Considerando o uso de um simples algoritmo de
ordenação como a ordenação por seleção (selection sort) (Cormen et al., 2009) e o fato
de que Kmax << N , pode-se dizer que são requeridas N operações para encontrar um
único vizinho, consequentemente são necessárias KmaxN operações para encontrar Kmax
vizinhos. Sendo assim, a ordem de complexidade para encontrar Kmax vizinhos mais
próximos para as N instâncias é KmaxN2. O passo seguinte consiste em construir cada
um dos grafos K-associados. São necessárias KN operações, pois existem K tentativas
de conexões para cada um dos N vértices (Algoritmo 2). Assumindo o uso de busca em
largura para encontrar todos os componentes (função encontraComponentes() no Algo-
ritmo 2), o algoritmo tem ordem de complexidade de O(|V | + |E|), no qual o número
de vértices é igual ao número de instâncias no conjunto de treinamento |V | = N , no
entanto o número de arestas |E| aumenta de acordo com K. Uma vez que Kmax << N ,
tem-se que o grafo K-associado será esparso, ou seja |E| = O(N), dessa forma a or-
dem de complexidade para encontrar todos os componentes em um grafo K -associado é
O(N). Uma vez encontrados os componentes, a medida de pureza pode ser calculada
simplesmente através da soma do grau dos N vértices, o que tem ordem de complex-
idade de O(N). Prosseguindo com a formação da rede, o próximo passo é decidir se
componente atual - possivelmente resultado de união entre dois ou mais componentes
do componentes do grafo (K-1)-associado, é preferível ao(s) componente(s) anterior(es).
Para isso é necessário comparar a pureza do componente atual (da rede K-associado)
com os componentes do último grafo ((K − 1)-associado) que o formaram. Sendo assim
a ordem de complexidade é menor ou igual a O(N) - pois N é o número máximo de
componentes. Para a construção do grafo ótimo varia-se os valores de K, de 1 a Kmax,
portanto, a complexidade do passo 3 é KmaxN . Juntando os três passos, a ordem de
complexidade é O(N2p+KmaxN2 +KmaxN). Considere p << N e Kmax << N , a ordem
de complexidade para a construção do classificador é O(N2).
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Com o objetivo de verificar a ordem de complexidade previamente estabelecida do
algoritmo KAOG, considere o seguinte experimento de tempo de execução apresentado
na Figura 3.5. No experimento foram usados conjuntos de dados com diferentes tamanhos,
de 100 a 10.000 instâncias. Cada resultado representa o tempo (em segundos) gasto para
construir o grafo ótimo a partir de um conjunto de dados de entrada no formato vetorial.
Os resultados consistem na média de 100 execuções, e também são apresentados os valores
extremos (mínimo e máximo) dentre as 100 para cada conjunto. Os conjuntos de dados
foram gerados artificialmente para toda execução e consistem em dois atributos cujos
valores pertencem ao intervalo [0, 1] e com classe atribuída aleatoriamente considerando
os possíveis valores {1, 2}. O experimento foi conduzido usando Java em um ambiente
Windows, com um equipamento de configuração Core 2 Duo 1.83 Ghz com 2 Gb de
memória.
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Figura 3.5: Tempo médio de execução seguido dos valores extremos na construção do
grafo ótimo, a partir de conjuntos de dados com diferentes tamanhos.

Considere, agora, a análise da ordem de complexidade referente ao processo de clas-
sificação. Considerando M exemplos de teste, o cálculo da matriz de distância entre o
conjunto de treino e o de teste requer MNp operações. Encontrar os Kmax vizinhos mais
próximos necessita de KmaxMN operações. Dessa forma, tem-se O(MNp +KmaxMN).
Assumindo que M << N , p << N e Kmax << N , a ordem de complexidade para clas-
sificar M exemplos, é de O(MN). Se M << N , a ordem para classificação é de O(N).
Como caso especial, a complexidade para classificar um novo dado é de O(N).

Repare que o processo mais caro computacionalmente é o cálculo da distância entre o
novo exemplo e todas as instâncias de treinamento, assim como nos métodos baseados em
vizinhos mais próximos, dessa forma qualquer variação que possa ser implementado por
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um método de vizinhos mais próximos com o objetivo de reduzir o tempo de execução,
também pode ser implementado pelo algoritmo KAOG. Por exemplo, o uso de métodos
baseados em árvores possibilita encontrar os vizinhos mais próximos sem ter que calcular
explicitamente a distância para todas as instâncias (Hernandez-Rodriguez et al., 2010), ou
de métodos baseados em estimativas probabilísticas (Toyama et al., 2010). Outro trabalho
propõe um método baseado na estratégia de dividir para conquistar, e utiliza a Bissecção
de Lanczos (Chen et al., 2009b) para construir um grafo KNN com limite superior para
a complexidade da ordem de O(Np). Considerando este algoritmo na construção de cada
grafo K-associado, obtém-se O(K2Np+Nc) = O(N). Considerando essas melhorias não
apenas tempo computacional pode ser economizado, mas também o uso de memória pode
ser otimizado no algoritmo KAOG por meio do uso de técnicas de redução baseadas em
instâncias (Wilson e Martinez, 2000).

A principal vantagem do algoritmo KAOG está no fato de não necessitar de seleção
de modelo, o que, em muitos casos é computacionalmente mais caro que o próprio algo-
ritmo de aprendizado. Por exemplo, uma execução do método de validação cruzada com
repetição para P -partições (ver Seção 2.3.2), demanda P vezes D vezes NP , onde D é o
número de modelos considerados e NP o número de repetições consideradas. Portanto,
considerando NP = P , e.g. 10 repetições da validação cruzada de 10-conjuntos; a seleção
de modelo, neste caso requer P 2D operações, ou seja tem ordem de complexidade O(P 2),
sem contar a complexidade de treino de cada modelo. Comparado ao algoritmo KAOG,
que não exige seleção de modelo, portanto, complexidade de O(1) para a fase de seleção
for modelos, o que implica em uma grande vantagem no ajuste do classificador.

3.4 Exemplos ilustrativos e resultados experimentais

Nesta seção, alguns exemplos ilustrativos são apresentados com o objetivo de melhor
explicar os conceitos introduzidos, tais como, a medida de pureza, o grafo K -associado,
a construção do grafo ótimo e as diferenças entre os grafos K -associado e K -associado
ótimo. Também é apresentado os resultado de classificação em domínios do repositório
UCI (Asuncion e Newman, 2007) para o algoritmo proposto, bem como, uma análise
comparativa considerando cinco outros classificadores multiclasse.

3.4.1 Construindo o grafo ótimo: um exemplo ilustrativo

Com o objetivo de ilustrar a formação do grafo ótimo, considere o conjunto de dados
formado a partir da base de dados Iris (Asuncion e Newman, 2007) considerando apenas os
atributos 1 e 4 bem como sua classe correspondente. Os dados de mesma classe repetidos
devido à seleção de somente dois atributos foram removidos, resultando em uma base de
dados com 114 instâncias de dados. As Figuras 3.6(a)-(d) mostram os grafos 1-associado,
2-associados, 3-associados e 4-associados, respectivamente. Em cada uma das figuras, as
conexões pontilhadas (de cor magenta) representam o grafo K -associado e as conexões
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Figura 3.6: Formção do grafo ótimo para o conjunto formado com o atributos 1 e 4 da base
de dados Iris. Conexões duplas entre vértices são mostradas como simples por motivos de
visualização. As figuras corresponde a, (a) grafo 1-associado; (b) grafo 2-associado; (c)
grafo 3-associado; (d) grafo 4-associado e (e) grafo ótimo.

contínuas (de cor preta) representam os componentes de melhor pureza que serão inseridos
no grafo ótimo. A Figura 3.6(e) mostra o grafo ótimo; a barra de cor indica a pureza de
cada componente.

A Figura 3.6(a) mostra o grafo 1-associado, no qual a maioria dos componentes tem
pureza igual a 1, exceto os componentes que apresentam-se muito misturados com com-
ponentes de outras classes ou estão muito longe de qualquer outro exemplo da mesma
classe, o que acaba resultando em um componente formado por um único vértice isolado.
A Figura 3.6(b), mostra o grafo 2-associado, até então vários componentes pequenos
foram unidos em componentes maiores. Observe também que os componentes que estão
em uma área de sobreposição de classes têm suas purezas diminuídas em comparação à
pureza desses componentes no grafo 1-associado, portanto, a união desses componentes
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não é aceita. A Figura 3.6(c) representa o grafo 3-associado. Neste caso, as purezas dos
componentes que estão em área de sobreposição continuam a diminuir, ao mesmo tempo
em que a classe ω1 torna-se um único componente. Na Figura 3.6(d) a adição de conexões
já não aumenta a pureza do componente referente à classe ω1. Entretanto, não é possível
saber quando o grafo ótimo será obtido, por isso o processo segue até que o critério de
parada seja satisfeito. Finalmente, a Figura 3.6(e) ilustra o grafo ótimo construído ao
final desse processo. Note que os vértices que permaneceram isolados até o final do pro-
cesso de construção do grafo ótimo (considerados componentes de único vértice), estão
rodeados por vértices de outras classes e, dessa forma são considerados ruídos (outliers)
e consequentemente deixados de fora pelo algoritmo KAOG.

Note que, de acordo com a regra descrita na Equação (3.3), a união de dois ou mais
componentes será aceita, se e somente se, a pureza do novo componente for maior ou igual
às purezas de cada um dos componentes. Desta forma, o grafo ótimo é, na maioria das
vezes, diferente do grafo K -associado, como pode ser visto na Figura 3.6.

3.4.2 Comparações entre o grafo K-associado e o grafo K-associado ótimo

Com o objetivo de visualizar a construção do grafo K -associado e do grafo K -associado
ótimo, a partir de um conjunto de dados, e para elucidar as diferenças entre eles, esta
seção apresenta um exemplo artificial e extrai algumas medidas de ambos os grafos. Os
experimentos foram conduzidos com o fim de mostrar algumas características importantes
pertinentes a esses grafos, tais como, média do grau, número de componentes, coeficiente
de agrupamento e pureza do grafo. Como a pureza é uma medida de componentes,
considere a pureza do grafo como a média das purezas dos componentes ponderada pelo
seu tamanho, denotada por 〈Φ〉 e definida na Equação (3.23).

〈Φ〉 =
∑R
s=1

NαΦα
R

N
(3.23)

Na equação, R é o número de componentes no grafo ótimo, Nα e Φα correspondem
ao número de vértices e a pureza do componente Cα, respectivamente, e N é o número
total de vértices no grafo. A ideia é capturar o comportamento dos grafos em um cenário
em que a sobreposição entre as classes aumenta de maneira contralada. Para isso foi
considerado 3 classes com distribuições Gaussiana e 100 instâncias cada uma, geradas em
10 distribuições diferentes, variando entre um cenário em que se encontram totalmente
separadas para o cenário onde as três classes dividem a mesma distribuição. Sejam as
três Gaussianas, N1(µ1, 1), N2(µ2, 1) e N3(µ3, 1), com instâncias das classes ω1, ω2 e ω3

respectivamente. Dessa forma, as 10 distribuições são obtidas variando os centros (x1, x2)
de acordo com a Equação (3.24), onde µj corresponde à j-ésima distribuição.



76 CLASSIFICAÇÃO DE DADOS BASEADO NO GRAFO K -ASSOCIADO ÓTIMO

(b)(a) (c)

Figura 3.7: Distribuições Gaussianas com diferentes níveis de sobreposição.

µj1 = (9− 0, 5j; 0 + 0, 5j)

µj2 = (0 + 0, 5j; 0 + 0, 5j) para j = 0, . . . , 9 (3.24)

µj3 = (4, 5; 9− 0, 5j)

De maneira que, as três Gaussianas aproximam-se uma das outras, em dez passos, até
convergirem para um centro único (4,5;4,5). A Figura 3.7 ilustra três instâncias desses
conjuntos. Para cada conjunto, o grau de mistura entre as classes varia entre totalmente
separadas, como na Figura 3.7(a), passando por estágios intermediários, como na Figura
3.7(b), a totalmente misturadas Figura 3.7(c).

A Figura 3.8 mostra os resultados das medidas mencionadas. Cada resultado é a média
de 10 execuções para cada grafo (3-associado, 5-associado e grafo ótimo) considerando
cada um dos 10 conjuntos. Na Figura 3.8 o eixo das abcissas (x) representa cada um
dos conjuntos de dados com diferentes sobreposições entre classes, ordenados de forma
ascendente quanto ao nível de sobreposição, ou seja, a coordenada x = 1 representa o
conceito que apresenta as classes totalmente separadas, ao passo que a coordenada x = 10
representa o conceito no qual as classes dividem a mesma distribuição.

Considere o grafo K -associado, o aumento no valor de K resulta na diminuição do
número de componentes e, dado um valor razoavelmente grande para K, o número de
componentes converge para o número de classes. Note que quanto mais misturados es-
tão as classes, no conjunto de dados, maior será o valor de K para que o número de
componentes se iguale ao número de classes. Tendo esses fatos em mente, a pureza
pode ser entendida como uma troca entre o número de vizinhos e o inverso do tamanho
da vizinhança. Portanto, para manter um alto valor da pureza, um conjunto de dados
com distribuição de classes altamente sobrepostas tende a formar pequenos componentes
(grafo esparso localmente conectado), enquanto conjuntos que apresentam distribuição
de classes totalmente disjuntas formarão grandes componentes densamente conectados.
Esses fatos podem ser verificados na Figura 3.8(a), i.e., os grafos 3-associado, 5-associado
e o grafo ótimo resultam em grafos mais esparsos conforme a sobreposição aumenta, ele-
vando o número de componentes no grafo. Na Figura 3.8(b), o baixo valor da média do
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Figura 3.8: Resultados da aplicação dos grafos 3-associado, 5-associado e ótimo em 10
conjuntos de dados com diferentes graus de sobreposição entre classes.

grau evidencia a eficiência do grafo ótimo em produzir componentes conectados. Ainda
com relação à Figura 3.8(b), pode-se notar que a média do grau diminui enquanto a so-
breposição das classes aumenta, devido ao fato de cada vértice (instância) em um conjunto
com classes misturadas tem menos vizinhos da mesma classe, enquanto que cada vértice
em um conjunto de dados com pouca mistura entre classes terá mais vizinhos da mesma
classe.

A Figura 3.8(c) apresenta o comportamento da medida de pureza para os grafos K -
associado, bem como para o grafo ótimo, à medida que a sobreposição entre classes au-
menta. Note que a pureza diminui enquanto a sobreposição entre as classes aumenta.
Geralmente, a pureza pode aumentar com o crescimento de K e atingir o valor ótimo
para algum K, entretanto, continuar aumentando o valor de K resultará em decréscimo
da pureza. Esta característica pode ser observada na Figura 3.8(c), na qual o grafo 3-
associado tem maior pureza que o grafo 5-associado. Como o grafo ótimo é construído com
o objetivo de maximizar a pureza, este sempre apresentará pureza alta e baixo número
de arestas, se comparado aos grafos K -associados. Para analisar a Figura 3.8(d), con-
sidere a medida de coeficiente de agrupamento definida por Watts e Strogatz (1998), como
mostrada na Equação (3.25).

cci = 2Nei
Nvi(Nvi − 1)

e ccG = 1
N

∑
i

cci (3.25)
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Na qual, o coeficiente é medido para cada vértice, dessa forma o vértice vi tem co-
eficiente de agrupamento cci. O coeficiente do grafo ccG é a média dos coeficientes dos
vértices. Na equação, Nvi é o número de vizinhos de vi e Nei corresponde ao número de
vizinhos de vi que tambem são vizinhos entre si, i.e. formam um triângulo. O coeficiente
de agrupamento varia no intervalo [0, 1] e quantifica o nível de conectividade na região
do vértice vi, i.e. corresponde ao número de arestas que existem entre os vizinhos de
um vértice pelo número máximo de vizinhos que poderiam existir. Dessa forma, como
esperado, o coeficiente de agrupamento aumenta com o aumento de K, para os grafos
K -associados, e diminui com o aumento da sobreposição entre as classes. Um fato inter-
essante é que o coeficiente de agrupamento no grafo ótimo decresce mais rápido do que
nos grafos 3-associado e 5-associado, conforme a sobreposição entre as classes aumenta.
Isto se deve à propriedade do grafo ótimo de preservar estruturas localmente conectadas
com o objetivo de manter a pureza alta.

3.4.3 Resultados comparativos e análise estatística

Esta seção apresenta os resultados de simulações comparando o classificador baseado
no grafo K -associado ótimo (KAOG) e cinco outros algoritmos de classificação multi-
classe. Três deles são algoritmos que se baseiam nos vizinhos mais próximos, o KNN,
o KNN com peso e o KNN baseado em protótipos (Hastie et al., 2009). Para todos
os algoritmos que utilizam o conceito de vizinhos mais próximos, inclusive o algoritmo
KAOG, a distância Euclidiana foi usada como medida de similaridade. Os demais algo-
ritmos são o C4.5 (Quinlan, 1993) e uma versão multiclasse do SVM (M-SVM) (Vapnik,
1999). Os testes foram conduzidos considerando 15 base de dados multiclasse, ou seja
com µ > 2, onde µ corresponde ao número de classes; obtidas do repositório de dados
UCI (Asuncion e Newman, 2007) e especificados na Tabela 3.1. Note que, exceto pelo
algoritmo KAOG, todos são paramétricos, dessa forma, o método de validação cruzada
com repetição (Filzmoser et al., 2009) foi usado para ajustar os parâmetros para cada
conjunto de dados. No caso dos algoritmos KNN e KNN com peso o único parâmetro é o
número de vizinhos K a serem considerados. Para o ajuste do modelo foram usados todos
os valores de K no intervalo de 1 ao número de instâncias na maior classe do conjunto
de treinamento. Para o algoritmo KNN baseado em protótipo, o parâmetro consiste no
número de protótipos por classes que deverão ser utilizados, para esta simulação foram
considerados todos os protótipos no intervalo [1, 30]. Um protótipo pode ser visto como
um padrão representante de um agrupamento local de dados com características similares
e podem ser obtidos, por exemplo, pelo uso do algoritmo k-means (Hastie et al., 2009). No
caso do algoritmo SVM, a versão multiclasse escolhida foi a versão um-contra-um (one-
against-one), na qual µ(µ − 1)/2 classificadores binários (SVM) distinguem entre todo
par de classe através de algum esquema de votação. A versão multiclasse um-contra-um
é preferível sobre outras versões porque no geral obtém melhores resultados (Hsu e Lin,
2002). Com o objetivo de diminuir o espaço de busca dentre os possíveis modelos de
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Tabela 3.1: Especificações dos domínios de dados utilizados.

Domínio # Instâncias # Atributos # Classes

Yeast 1484 8 10
Teaching 151 5 3
Zoo 101 16 7
Image 210 19 7
Wine 178 13 3
Iris 150 4 3
Glass 214 9 6
E.coli 336 8 8
Balance 625 4 3
Vowel 990 13 11
Libras 360 91 15
Hayes-Roth 132 5 3
Segment 2310 19 7
Vehicle 846 18 4
Wine Q. (Red) 1599 12 6

SVM, algums dos parâmetros foram fixados, tais como, o kernel utilizado foi o RBF
K(xi, xj) = e−γ‖xi−xj‖2 , e o critério de parada utilizado para o método de otimização
Karush-Kuhn-Tucker considerou violação inferior a 10−3, como utilizado por Hsu e Lin
(2002). Para cada base de dados a seleção de modelo é realizada considerando o parâmetro
do kernel γ ∈ {24, 23, 22, . . . , 2−10} e o custo C ∈ {212, 211, 210, . . . , 2−2}, o que resulta em
125 possíveis modelos (classificadores) para cada base de dados. Para o algoritmo C4.5,
também dois parâmetros foram considerados, o fator de confiança (confidence factor) que
pode assumir os valores cf ∈ {0, 0.1, 0.25, 0.5, 0.8, 1}, onde os valores menores refletem
maior poda (portanto, para cf = 1 não ocorre poda). O outro parâmetro refere-se ao
número mínimo de instâncias de dados que um subconjunto deve ter para que este possa
ser particionado m ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50}. Os parâmetros resultantes da seleção
de modelos para cada algoritmo em cada base de dados são notados na Tabela 3.2.

Os resultados do uso de cada algoritmo consistem na média de 100 processos de val-
idações cruzadas estratificado de 10 conjuntos (10-fold stratified cross-validation). A
Tabela 3.3 apresenta os resultados de classificação de conjunto de teste seguido pelo
desvio-padrão. Para cada resultado também são mostrados os parâmetros ajustados na
fase de seleção de modelo pelo método de validação cruzada dupla repetida, bem como
a posição do algoritmo em relação aos demais para cada base de dados. Para cada uma
das 15 bases de dados, foram gerados dois novos conjuntos com diferentes níveis de ruído.
Os conjuntos foram gerados a partir dos dados originais por meio da alteração aleatória
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Tabela 3.2: Parâmetros resultantes da seleção de modelo. Parâmetros ajustados por
algoritmo, KNN e KNN com peso (K), KNN protótipo (p), C4.5 (cf ;m) e M-SVM (C;
γ).

Domínio KNN KNN c/ peso KNN Prot. C4.5 M-SVM
Yeast (k=15) (k=16) (p=1) (0,1;5) (211; 20)
Yeast (5%) (k=19) (k=16) (p=1) (0,1;5) (25; 22)
Yeast (10%) (k=11) (k=11) (p=1) (0,1;15) (210; 2−1)
Teaching (k=1) (k=9) (p=29) (1;0) (26; 23)
Teaching (5%) (k=19) (k=19) (p=1) (1;15) 925; 22)
Teaching (10%) (k=1) (k=13) (p=28) (1;1) (29; 2−2)
Zoo (k=1) (k=1) (p=2) (0,1;0) (21; 21)
Zoo (5%) (k=1) (k=3) (p=2) (1;0) (21; 2−2)
Zoo (10%) (k=5) (k=3) (p=2) (0,5;5) (23; 2−2)
Image (k=3) (k=3) (p=16) (0,8;3) (210; 2−3)
Image (5%) (k=3) (k=3) (p=15) (1;0) (29; 22)
Image (10%) (k=4) (k=6) (p=20) (0,5;5) (25; 2−2)
Wine (k=1) (k=1) (p=28) (0,5;1) (211; 22)
Wine (5%) (k=5) (k=9) (p=17) (1;3) (210; 2−3)
Wine (10%) (k=5) (k=7) (p=25) (0,1; 5) (29; 20)
Iris (k=19) (k=19) (p=3) (0,25;2) (2−2; 23)
Iris (5%) (k=19) (k=19) (p=1) (1;0) (20; 22)
Iris (10%) (k=20) (k=19) (p=1) (0,5;5) (2−1; 23)
Glass (k=1) (k=1) (p=6) (0,1;3) (210; 24)
Glass (5%) (k=7) (k=5) (p=9) (0,1;5) (28; 23)
Glass (10%) (k=5) (k=5) (k=9) (0,1;4) (210; 23)(2)
E.coli (k=9) (k=9) (p=2) (0,25;3) (212; 2−9)
E.coli (5%) (k=13) (k=11) (p=1) (0,1;4) (21; 22)
E.coli (10%) (k=7) (k=13) (p=1) (0,25;15) (22; 22)
Balance (k=1) (k=11) (p=8) (0,5;1) (27; 20)
Balance (5%) (k=13) (k=13) (p=1) (0,25;1) (2−2; 23)
Balance (10%) (k=14) (k=12) (p=1) (0,25;15) (2−2; 23)
Vowel (k=1) (k=11) (p=8) (0,5;0) (27; 20)
Vowel (5%) (k=3) (k=4) (p=28) (0,5;0) (25; 22)
Vowel (10%) (k=4) (k=5) (p=29) (0,25;2) (25; 23)
Libras (k=1) (k=1) (p=13) (0,8;1) (27; 22)
Libras (5%) (k=1) (k=5) (p=8) (1;0) (27; 23)
Libras (10%) (k=5) (k=5) (p=15) (0,1;3) (28; 23)
Hayes-Roth (k=1) (k=3) (p=8) (1;0) (212; 23)
Hayes-Roth (5%) (k=1) (k=4) (p=9) (0,8;5) (212; 2−10)
Hayes-Roth (10%) (k=3) (k=3) (p=9) (0,1;50) (25; 23)
Segment (k=1) (k=5) (p=25) (1;0) (211; 20)
Segment (5%) (k=4) (k=6) (p=29) (1;0) (28; 21)
Segment (10%) (k=6) (k=7) (p=28) (0,1;5) (29; 21)
Vehicle (k=3) (k=5) (p=10) (0,5;2) (210; 23)
Vehicle (5%) (k=6) (k=6) (p=9) (0,1;3) (210; 23)
Vehicle (10%) (k=7) (k=7) (p=10) (0,1;10) (212; 23)
Wine Q. Red (k=1) (k=19) (p=27) (1;0) (29; 21)
Wine Q. Red (5%) (k=5) (k=19) (p=29) (1;0) (211; 2−1)
Wine Q. Red (10%) (k=1) (k=19) (p=26) (0,1;2) (210; 2−2)
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5 e 10% das classes originais. Os resultados de simulação conduzidos nesses novos dados
também são apresentados na Tabela 3.3. Como pré-processamento, cada instância foi
normalizada para ter magnitude 1, dividindo cada atributo pela distância da instância
à origem. Ou seja, a instância xi = (xi1, xi2, ..., xip, yi) é normalizado dividindo cada
atributo xij por (∑pj=1 x

2
ij)

1
2 .

Para comparar múltiplos classificadores em múltiplos domínios de dados será usado um
método descrito por Dems̆ar (2006) (bem como as referências mencionadas no trabalho).
Nesta metodologia, ordena-se, de forma descendente, as médias de acertos de classificação
para cada conjunto e, atribui-se a posição de cada algoritmo nesta ordem. A média das
posições de cada algoritmo é então calculada e usada no teste de Friedman para verificar se
as médias são significativamente diferentes da média das posições (3, 5 no caso estudado).
O teste de Friedman usa a distribuição F para calcular o valor crítico que será usado
para rejeitar a hipótese nula, definida segundo um grau de confiança. Considere Na o
número de algoritmos testados e Nd o número de bases de dados utilizados, o valor crítico
é definido por meio do cálculo do valor da distribuição F para os graus de liberdade
(Na − 1) e (Na − 1)× (Nd − 1). No caso estudado Na = 6, Nd = 15 e considerando grau
de confiança de 0, 05, o valor crítico para o experimento é F (5; 70) ≈ 2, 35. Dessa forma,
qualquer resultado para o teste de Friedman maior que o valor crítico rejeita a hipótese
nula. No caso em questão, o teste de Friedman resulta em FF ≈ 7, 49, o que confirma a
rejeição da hipótese nula, portanto os algoritmos estudados não são equivalentes.

Até agora o que se pode dizer sobre os algoritmos estudados é que eles não são equiv-
alentes nos resultados de teste, para as bases de dados consideradas. Com o objetivo
de estabelecer alguma conclusão considerando a performance do algoritmo proposto em
relação aos demais, é necessário prosseguir com um teste post-hoc. Como comentado por
Dems̆ar (2006), não se deve comparar todos os algoritmos par a par quando deseja-se
comparar um novo algoritmo com algoritmos já existentes. Para tal propósito, existem
métodos de teste como o de Bonferroni-Dunn, que consiste em comparar um algoritmo
controle, neste caso o KAOG, com os demais, evitando comparações desnecessárias. Con-
sidere a aplicação do teste de Bonferroni-Dunn, a diferença critica (DC) é calculada para
um determinado nível de significância. Qualquer diferença maior que DC entre a média
das posições, para um dado par de algoritmos, confirma que eles são significativamente
diferentes. De volta ao caso em estudo o valor crítico para nível de significância de 0, 05,
para o teste de Bonferroni-Dunn é de DC = 1, 76. Portanto, qualquer diferença na mé-
dia das posições (entre dois algoritmos) maior que este valor justifica a superioridade do
algoritmo com menor valor para a média.

Para o nível de significância de 0, 05, e enquanto esses algoritmos e bases de dados
sejam considerados, pode-se concluir que o algoritmo proposto (KAOG) apresentou resul-
tados significativamente melhores que o KNN baseado em protótipos. As comparações
par a par entre o algoritmo KAOG e os demais algoritmos resultaram em diferença menor
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Tabela 3.3: Resultados de comparação considerando quinze domínios, cada qual com três
niveis ruído. Cada resultado corresponde à média de teste medida em 100 resultados de
validação cruzada, seguida pelo respectivo desvio padrão e a posição comparativa com
relação aos demais algoritmos.

Domínio KAOG KNN KNN c.p. KNN Prot. C4.5 M-SVM

Yeast 53,6±3,8 (5) 58,7±3,4(3) 60,9±3,6(1) 48,0±2,7(6) 55,8±3,6(4) 58,9±4,8(2)
Yeast (5%) 50,7±3,6(5) 53,9±3,9(3) 54,3±4,1(2) 44,9±2,8(6) 52,2±3,7(4) 54,5±5,3(1)
Yeast (10%) 46,8±3,9(5) 49,8±3,6(2) 50,6±3,7(1) 38,8±3,2(6) 47,9±4,3(3) 47,3±3,9(4)
Teaching 62,5±11,6(2) 59,6±10,2(3) 63,0±12,3(1) 58,3±9,0(4) 58,2±14,9(5) 52,5±7,9(6)
Teaching (5%) 59,5±16,3(1) 53,9±3,9(4) 56,0±4,0(2) 44,9±2,8(6) 50,8±3,3(5) 54,5±5,3(3)
Teaching (10%) 55,1±7,5(1) 55,0±12,1(2) 47,9±12,6(4) 46,0±12,5(6) 52,3±14,8(3) 46,8±16,7(5)
Zoo 97,0±5,2(1) 96,1±5,9(4) 96,2±5,8(3) 93,6±7,1(6) 95,8±5,3(5) 96,3±6,4(2)
Zoo (5%) 84,1±14,2(1) 81,6±10,8(5) 82,5±10,2(3) 81,8±14,0(4) 83,1±11,1(2) 74,3±9,3(6)
Zoo (10%) 76,3±11,6(1) 72,1±13,9(4) 69,1±13,0(6) 75,8±6,9(2) 75,2±14,9(3) 71,9±11,0(5)
Image 75,3±7,5(5,5) 75,3±8,2(5,5) 75,4±8,2(4) 75,5±10,2(3) 80,7±7,6(2) 86,7±7,4(1)
Image (5%) 64,3±11,3(6) 64,8±9,3(4) 67,1±8,4(3) 64,7±8,5(5) 74,7±9,0(1) 71,4±7,0(2)
Image (10%) 56,2±8,0(5) 56,1±10,0(6) 62,6±10,3(3) 56,9±8,5(4) 62,7±10,9(2) 69,0±7,1(1)
Wine 85,3±8,5(3) 84,1±8,5(4,5) 84,1±8,2(4,5) 81,4±11,9(6) 91,7±6,7(2) 94,4±5,8(1)
Wine (5%) 76,2±10,2(3) 74,0±10,0(5) 74,5±10,1(4) 69,0±9,7(6) 82,5±4,1(2) 85,5±7,0(1)
Wine (10%) 69,9±10,4(3) 68,8±10,4(4) 67,0±10,7(5) 61,9±9,3(6) 76,6±10,0(2) 78,3±12,4(1)
Iris 97,4±3,2(2) 97,9±3,4(1,5) 97,9±3,3(1,5) 97,3±3,2(4) 95,0±5,8(6) 97,0±4,6(5)
Iris (5%) 88,6±8,8(1) 88,5±7,7(2) 88,4±8,0(3) 84,0±7,3(6) 86,0±7,6(5) 88,0±6,8(4)
Iris (10%) 81,4±9,4(3) 84,2±9,2(1) 79,4±10,1(5) 80,0±14,4(4) 78,8±10,1(6) 82,6±9,5(2)
Glass 72,5±8,1(1) 71,9±8,6(2) 71,8±9,0(3) 67,3±11,8(5) 66,9±9,4(6) 69,5±5,6(4)
Glass (5%) 62,5±11,6(3) 64,6±9,0(1) 62,4±10,1(4) 58,5±13,1(6) 64,0±8,6(2) 61,3±6,5(5)
Glass (10%) 57,9±9,5(4) 53,7±9,3(5) 59,9±10,3(3) 52,8±8,0(6) 60,8±11,3(1) 60,0±4,7(2)
E.coli 85,8±6,4(4) 86,5±5,2(3) 87,4±5,4(1) 80,4±5,2(6) 83,6±6,1(5) 86,7±8,2(2)
E.coli (5%) 79,0±9,2(2) 78,5±6,4(3) 79,4±6,3(1) 69,4±6,8(6) 76,2±7,1(5) 78,2±7,2(4)
E.coli (10%) 65,8±8,2(5) 71,9±6,9(2) 72,4±6,9(1) 59,3±12,3(6) 67,4±7,1(4) 70,2±7,3(3)
Balance 94,9±2,5(3) 94,7±2,6(4) 96,7±2,1(2) 76,6±5,7(6) 89,6±3,7(5) 98,2±0,9(1)
Balance (5%) 79,5±4,6(4) 83,1±4,5(2) 86,6±4,0(1) 71,7±4,3(6) 79,4±5,0(5) 82,3±3,1(3)
Balance (10%) 72,0±5,2(5) 75,8±4,6(3) 78,3±4,2(1) 64,9±5,7(6) 73,3±5,4(4) 76,9±3,6(2)
Vowel 98,9±0,7(1) 97,8±1,0(3) 98,8±0,9(2) 96,6±1,8(5) 78,6±4,3(6) 97,5±1,9(4)
Vowel (5%) 85,7±3,9(1) 83,9±3,4(2) 72,7±6,7(5) 78,5±3,8(4) 65,7±4,7(6) 83,1±3,8(3)
Vowel (10%) 74,5±6,4(1) 73,7±3,4(2) 63,7±8,0(5) 66,9±4,3(4) 54,7±4,7(6) 72,1±3,8(3)
Libras 85,4±5,3(2) 84,8±5,5(3,5) 84,8±5,4(3,5) 55,7±41,2(6) 71,6±7,5(5) 86,6±5,0(1)
Libras (5%) 71,9±6,9(2) 69,4±6,7(4) 72,8±6,7(1) 44,6±33,2(6) 58,6±8,5 (5) 70,0±7,6(3)
Libras (10%) 59,9±5,9(2) 59,7±7,2(4) 61,8±7,2(1) 37,5±28(6) 50,7±8,2(5) 58,1±8,5(3)
Hayes-Roth 55,7±12,6(2) 54,9±12,4(3) 56,8±13,2(1) 44,6±11,3(6) 46,7±10,5(4) 45,4±13,1(5)
Hayes-Roth (5%) 52,4±12,4(1) 51,3±12,7(2) 47,4±13,6(3) 44,0±11,7(4) 46,6±10,5(5) 42,9±17,2(6)
Hayes-Roth (10%) 49,9±13,5(1) 49,5±12,1(2) 45,0±13,2(4) 47,7±11,6(3) 46,8±10,5(5) 33,4±11,6(6)
Segment 93,7±1,5(3) 93,6±1,6(4,5) 93,6±1,4(4,5) 60,9±3,2(6) 94,5±1,2(2) 96,6±1,2(1)
Segment (5%) 80,3±2,3(5) 82,7±2,3(3) 82,3±2,4(4) 53,3±3,1(6) 84,7±2,3(2) 86,5±2,4(1)
Segment (10%) 74,9±2,8(3) 74,7±2,4(4) 72,4±2,7(5) 46,3±3,2(6) 75,6±2,5(2) 77,6±3,7(1)
Vehicle 67,9±4,4(3) 67,3±4,0(5) 67,6±4,1(4) 60,0±5,5(6) 70,7±3,5(2) 84,4±3,4(1)
Vehicle (5%) 58,8±4,5(5) 60,1±4,4(3) 60,9±4,3(4) 51,6±5,0(6) 61,9±4,6(2) 75,0±4,0(1)
Vehicle (10%) 52,5±4,7(5) 53,7±4,0(4) 56,8±4,5(3) 47,2±4,5(6) 58,5±4,5(2) 67,1±5,6(1)
Wine Q. Red 61,8±3,6(2) 61,3±3,4(3) 64,0±3,8(1) 38,9±3,1(6) 59,8±2,4(5) 60,4±3,2(4)
Wine Q. Red (5%) 57,9±3,9(1) 55,5±3,2(4) 57,5±4,0(2) 38,4±3,5(6) 53,4±1,9(5) 55,6±2,1(3)
Wine Q. Red (10%) 50,8±3,1(3) 50,4±3,5(4) 54,1±3,6(1) 33,3±3,3(6) 50,2±3,2(5) 52,3±3,2(2)

Média das posições
nos dados originais 2,63 3,50 2,46 5,40 4,26 2,66
Média das posições
nos dados com ruído 2,93 3,20 3,00 5,30 3,63 2,90
Média das posições
em todos os dados 2,83 3,30 2,82 5,35 3,84 2,82
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que o valor crítico DC, o que significa que a diferença entre eles é estatisticamente in-
significante dado as condições de análise. Portanto, apesar do algoritmo KNN com peso
apresentar desempenho ligeiramente superior ao do algoritmo proposto, KAOG, nas bases
de dados originais, a diferença na média das posições é muito pequena para afirmar sua
superioridade. Estes resultados conduzem à conclusão estatística: enquanto consider-
ado esses domínios de dados, o algoritmo proposto não apresenta diferença significativa
em comparação com os algoritmos KNN, KNN com peso, M-SVM e C4.5. Em out-
ras palavras, o algoritmo KAOG apresenta desempenho similar aos algoritmos testados,
com exceção ao KNN baseado em protótipo. Este resultado é bastante interessante para o
algoritmo proposto, pois o KAOG não exige seleção de modelo. O que significa que o clas-
sificador proposto apresenta precisão de classificação comparável a bons classificadores,
sem a necessidade de ajustar qualquer parâmetro, o que torna o algoritmo KAOG uma
opção eficiente na classificação multiclasse.

Avançando com a análise, considere os domínios com ruído (Nd = 30) bem como o
resultado para todos os domínios considerados (Nd = 45) para o teste de Friedman. Como
feito anteriormente para as bases de dados originais, o primeiro passo é determinar o valor
de F para avaliar a hipótese nula. Considerando as novas configurações, os valores para
os domínios com ruído e para todos os domínios são respectivamente F (5; 145) ≈ 2, 27 e
F (5; 220) ≈ 2, 25. O cálculo para o teste de Friedman para ambos os casos resulta em
FF = 15, 52 e FF = 23, 55, resultando na negação da hipótese nula para ambos os casos.
O próximo passo consiste no cálculo da diferença crítica DC; para o caso dos domínios
com ruído, a diferença resulta em DC = 1, 24. Novamente, qualquer diferença maior que
DC é considerado estatisticamente significante, o que leva a conclusão similar à conclusão
sobre os conjuntos originais. O último grupo a ser analisado é o grupo composto por todos
os domínios, neste grupo a diferença crítica encontrada é DC = 0, 4. A comparação entre
o algoritmo KAOG e os demais algoritmos para todos os domínios mostra que o algoritmo
proposto tem melhor performance que os algoritmos KNN, KNN baseado em protótipo
e C4.5, ao passo que possui performance comparável aos algoritmos KNN com peso e
M-SVM.
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Capítulo

4
Classificação incremental usando o grafo

K -associado ótimo

Devido principalmente à mudança de conceito, não é possível para um classificador
estático, treinado somente com um conjunto inicial, ser utilizado na classificação de dados
não estacionários mantendo desempenho aceitável. Para tal propósito, é necessário que o
classificador seja atualizado constantemente durante o processamento do fluxo de dados, o
que caracteriza o aprendizado incremental. Este termo identifica, de maneira geral, todo
tipo de sistema de aprendizado capaz de aprender durante o processo de classificação.
O que significa que o sistema de aprendizado deve incorporar conhecimento de novos
exemplos rotulados e classificar novos exemplos não rotulados, em qualquer ordem de
chegada ou independente de serem apresentados em conjuntos ou individualmente. O caso
específico em que as instâncias de dados rotuladas ou não rotuladas de um fluxo de dados
são apresentadas individualmente consiste em um problema de aprendizado em tempo
real. Em ambos os casos, o tempo gasto no treinamento, ou atualização, do classificador
é uma restrição importante para esse tipo de sistema. O que, além de inviabilizar o
uso de classificadores com alta complexidade computacional, também dificulta o uso de
classificadores que possuem muitos parâmetros - dado o grande volume de dados neste
tipo de aplicação, o custo associado à seleção de modelos é alto.

O bom desempenho do algoritmo estático, KAOG, bem como algumas de suas car-
acterísticas, como a ausência de parâmetro e a baixa complexidade computacional, in-
spiraram a extensão de sua pesquisa para domínios de dados com distribuição não esta-
cionária (Bertini Jr. et al., 2011a). Intuitivamente, as propriedades do classificador es-
tático podem ser adaptadas para satisfazer os objetivos e as restrições inerentes à classifi-
cação incremental. A continuação da pesquisa neste sentido resultou no desenvolvimento
da versão incremental do algoritmo KAOG, chamada KAOGINC. Basicamente, a maior
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diferença do algoritmo incremental em relação ao algoritmo estático, está no grafo us-
ado na classificação de novos exemplos - dado que, no contexto incremental, o grafo é
uma estrutura dinâmica que precisa ser atualizada com novos conhecimentos e livrar-se
de conhecimentos antigos. De acordo com as categorizações de algoritmos incrementais,
apresentadas na Seção 2.4.1, o classificador proposto enquadra-se nas categorias de e al-
goritmos com armazenamento parcial de instâncias e de conceitos. Como ficará claro
adiante nesta seção, o algoritmo KAOGINC utiliza instâncias de dados armazenadas para
o cálculo da distância para a classificação de novos exemplos de dados, mas também se
desfaz de padrões antigos ao longo do tempo. Já a segunda categorização, armazena-
mento parcial de conceitos, deve-se à constante troca de componentes no grafo - dado
que cada componente representa parte da descrição de um conceito. Cada componente
é parametrizado com o fim de mensurar sua atividade e performance, de modo que pos-
sam ser retirados do grafo devido a alterações nestes parâmetros - causados por eventuais
mudanças de conceito.

No que segue, será apresentado em detalhes o classificador incremental KAOGINC
seguido pela complexidade computacional do algoritmo. Também é apresentada uma
comparação com o algoritmo estático, KAOG, em domínios não estacionários, com o
objetivo de validar a proposta incremental. Como o algoritmo incremental possui um
parâmetro, este é análisado quanto ao seu comportamento, na mesma seção em que a
poda do grafo é apresentada. Por último, algumas comparações com outros algoritmos de
aprendizado incremental, em domínios reais e artificiais, são apresentados, seguidos pela
análise estatística dos resultados obtidos.

4.1 O método incremental para dados com distribuição não esta-
cionária

Considerando um cenário no qual, dados rotulados e não rotulados são apresentados
em um fluxo de dados S = {X1, Z1, . . . , Xt, Zt, . . . , XT , ZT}, podendo ser processado
como uma sequência de diferentes conjuntos com dados rotulados Xt e não rotulados e
Zt. Os objetivos de um classificador indicado para processar fluxo de dados são, manter
um desempenho estável e aceitável em relação à porcentagem de acertos na classificação
e, ao tempo gasto no processamento de novos dados. De acordo com Giraud-Carrier
(2000), para satisfazer esses objetivos um classificador deve implementar as seguintes
tarefas durante a fase de aplicação: (i) incorporar novos conhecimentos, provindos de
dados rotulados ao longo do tempo, (ii) predizer as classes dos dados não rotulados e (iii)
desfazer-se de conhecimento antigo que não será mais utilizado.

O algoritmo de aprendizado incremental proposto, KAOGINC, análogo ao algoritmo
estático, KAOG, utiliza um grafo gerado a partir dos dados para estimar as probabilidades
pertinência de um novo exemplo em relação aos vários componentes do grafo. No entanto,
para que possa ser usada na classificação incremental, a estrutura do grafo não pode ser
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estática como o grafo ótimo - usado na classificação estacionária. Por essa razão, o algo-
ritmo KAOGINC utiliza uma versão dinâmica do grafo ótimo, chamada grafo principal. O
grafo principal é formado por meio da adição contínua dos componentes pertencentes aos
vários grafos ótimos, construídos a partir de cada conjunto rotulado apresentado durante
a aplicação do classificador. O esquema geral de como as tarefas, previamente descritas,
são desempenhadas pelo algoritmo proposto, KAOGINC, por meio de alterações no grafo
principal, é mostrado na Figura 4.1.
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Figura 4.1: Esquema de processamento de fluxo de dados, apresentados em conjuntos
rotulados e não rotulados, realizado pelo algoritmo KAOGINC.

Na Figura 4.1, duas das três tarefas representadas, dizem respeito à manutenção do
classificador e correspondem às tarefas que o tornam incremental, a saber atualização do
grafo principal, com novo conhecimento (Figura 4.1(a)), e remoção de conhecimento antigo
Figura (4.1(c)). A tarefa (i) refere-se à atualização (ou treinamento) do classificador com
novos conceitos. No algoritmo proposto a atualização do grafo principal acontece toda vez
que um novo conjunto rotulado é apresentado. O procedimento consiste em criar um grafo
ótimo a partir do novo conjunto rotulado atual, Xt, e adicioná-lo ao grafo principal, como
mostrado na Figura 4.1(a). A tarefa (ii), como mostrado na Figura 4.1(b), corresponde
à classificação de dados não rotulados, e é realizada sempre que um conjunto com dados
não rotulados é apresentado ao classificador. O processo de classificação incremental é
semelhante ao processo realizado pelo algoritmo estático, com a única resalva de que,
no caso incremental, usa-se o grafo principal como estrutura para inferir a classe dos
novos exemplos de dados. A tarefa (iii) está relacionada diretamente ao tamanho do
grafo principal, bem como ao desempenho do classificador, e corresponde à eliminação
de componentes do grafo. Como mostrado na Figura 4.1(c), os componente podem ser
retirados do grafo por meio da poda ou da regra de não utilização, explicadas adiante. A
retirada de componentes controla o tamanho do grafo principal, e interfere diretamente
no tempo e no desempenho de classificação. O algoritmo KAOGINC é apresentado em
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detalhes no Algoritmo 4.1.

Algoritmo 4.1 Classificador incremental KAOGINC
Entrada: S = {X1, Z1, ..., XT , ZT } {Fluxo de dados, conjuntos rotulados e não rotulados}
Xt = {(x1, y1), ..., (xN , yN )} {Conjuntos rotulados apresentados ao longo do tempo}
Zt = {z1, ..., zM} {Conjuntos não rotulados apresentados ao longo do tempo}
τ {Parâmetro de esquecimento}

Saída: ϕ(z) {classe para os padrões não rotulados}
repita

se Xt então
poda(GP , Xt)
GP ⇐ GP ∪KAOG(Xt)

senão
para todo zj ∈ Zt faça

ϕ(zj)⇐ classificadorIncremental(GP , zj)
fim para
para todo Cα ⊂ GP faça

se tα > τ então
GP ⇐ GP − Cα

fim se
fim para

fim se
até que S = ∅

Inicialmente o algoritmo KAOG() (Seção 3.1.2) cria o grafo K-associado ótimo a
partir do conjunto de treinamento X1, idêntico ao que seria produzido no contexto do
classificador estático. Então o grafo ótimo é adicionado ao grafo principal, GP , para que
seja usado na classificação de novos padrões não rotulados. Como mostrado no Algoritmo
4.1, sempre que um conjunto rotulado é disponibilizado, durante a fase de classificação,
o algoritmo KAOGINC cria um grafo ótimo, utilizando o algoritmo KAOG, e o adiciona
no grafo principal. Lembre-se que o grafo ótimo é formado por componentes, variando
no intervalo N ≥ Nc ≥ µ, sendo N o número de vértices no grafo, Nc o número de
componentes e µ o número de classes.

A adição de novos componentes no grafo principal atualiza o grafo com dados dos
novos conceitos, mas também promove o crescimento do grafo. Para evitar o crescimento
descontrolado do grafo principal, o algoritmo KAOGINC possui duas formas para retirar
do grafo os componentes indesejados, a regra de não utilização e a poda. A regra de não
utilização de componentes retira do grafo principal todo componente que não esteja sendo
usado na classificação de novos exemplos. Esta é definida por meio do parâmetro τ que
determina o número de classificações de novos exemplos, feitas pelo algoritmo, para as
quais, qualquer componente pode permanecer no grafo principal sem que seja utilizado.
Considere que o componente Cα tenha um parâmetro de esquecimento, notado por tα,
cujo objetivo seja armazenar o número de classificações consecutivas em que o compo-
nente Cα não foi utilização. Este parâmetro é utilizado para indicar que um determinado
componente não é mais útil e pode ser retirado do grafo principal. Para exemplificar o
mecanismo de retirada de componentes do grafo principal, considere a vida útil do compo-
nente Cα. No momento em que o componente Cα é criado, o parâmetro de esquecimento
é inicializado, tα = 0 e, é incrementado de um, toda vez que este não for utilizado na
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classificação de um novo exemplo. Entretanto, sempre que o componente Cα for utilizado,
tα é zerado. O componente Cα é retirado do grafo principal quando o parâmetro de es-
quecimento for maior que o limiar pré-determinado, tα > τ . Note, no algoritmo 4.1, que a
retirada dos componentes é feita depois da classificação do conjunto, ao invés de verificar
ao final de cada classificação. Dessa forma, além de economizar tempo computacional
não atrapalha no processo de classificação e permite um relaxamento na regra de remoção
de componentes, ou seja, o componente será retirado do grafo se este não for utilizado
durante τ classificações ou mais em um conjunto não rotulado.

Como visto a retirada de componentes pela regra de não utilização é realizada durante
a fase de classificação de dados ainda não vistos, portanto, não é possível saber se a clas-
sificação resultou em acerto ou erro - o único objetivo é verificar se todos os componentes
estão sendo usados. Dessa forma, imagine que um componente não mais represente o
conceito corrente, ainda assim este pode permanecer no grafo somente cometendo erros,
dado que este não será removido do grafo pela regra de não utilização. Isso ocorre devido
a ruídos presentes nos dados que possam ser confundido com o conceito passado, repre-
sentado pelo componente em questão. Esse tipo de situação se agrava quando ocorre uma
mudança no conceito, principalmente se a mudança ocorrer somente na distribuição das
classes. Neste caso, como somente as classes serão alteradas, os novos dados localizar-se-
ão no mesmo espaço de atributos que os dados do conceito anterior e serão classificados
erroneamente por esses componentes. Já, se a mudança de conceito ocorrer devido à
alteração na distribuição dos dados, a retirada de componentes de conceitos anteriores
dependerá do espaço de atributos para o qual os novos dados mudaram-se, ou seja, se os
espaços de atributos dos dados antigos não se inter-relacionarem com o espaço dos novos
dados, eventualmente os componentes antigos serão retirados do grafo em τ iterações.
Consequentemente, conclui-se que o parâmetro de esquecimento, apesar de medir a uti-
lização dos componentes no grafo, não é suficiente para retirar do grafo os componentes
de conceitos passados que permanecem no grafo provocando erro, especialmente durante
as mudanças de conceitos.

O outro artifício, mais rigoroso, para remoção de componentes do grafo principal é a
poda, implementada pelo método poda() no Algoritmo 4.1. Basicamente, a poda consiste
em retirar do grafo principal todo componente cuja utilização resultou em erro. Para isso
o método de poda utiliza o método de classificação em um conjunto rotulado para verificar
os erros e eliminar os componentes associados a eles. Portanto, a poda comporta-se de
acordo com o erro do classificador, quando o classificador mantém porcentagem de acertos
alta, por exemplo, durante conceito estável, a poda é sutil retirando do grafo principal
somente alguns componentes devido a ruído ou sobreposição entre os dados. Já se o
classificador apresenta muitos erros, a poda é agressiva, por exemplo, quando ocorre uma
mudança de conceito a queda no desempenho do classificador faz com que a poda elimine
muitos dos componentes do conceito antigo. A poda é útil principalmente quando ocorre
mudanças de conceito, pelo fato desta remover rapidamente os componentes de conceitos
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antigos. O que permite ao classificador recuperar rapidamente o desempenho de classi-
ficação deteriorado pela sobreposição de componentes de diferentes classes, ocasionado
pela mudança de conceito. Durante as fases de conceito estático, a poda ajuda a manter
o tamanho do grafo principal estável, retirando do grafo principalmente os componentes
que, somente pela regra de não utilização, poderiam permanecer no grafo cometendo erro.

Quando um conjunto não rotulado é apresentado, o algoritmo classifica todo exem-
plo do conjunto utilizando o classificador apresentado no Algoritmo 4.2, representado
pelo método classificadorIncremental() no Algoritmo 4.1. As únicas diferenças entre
os métodos classificadorIncremental() utilizado no KAOGINC, e o método de classifi-
cação utilizado pelo algoritmo KAOG, é que no caso incremental, o algoritmo controla o
parâmetro tα dos componentes. Bem como a procura por vizinhos mais próximos, como
explicada adiante, é realizada utilizando informações dos componentes para amenizar o
esforço computacional no cálculo das distâncias, devido ao grande volume de dados en-
volvido neste tipo de aplicação. Os detalhes do processo de classificação do classificador
incremental são mostrados no Algoritmo 4.2.

Algoritmo 4.2 Algoritmo do processo de classificação - classificador incremental
Entrada: GP {Grafo principal} e

z {novo exemplo a ser classificado}
Saída: ϕ(vz) {Classe atribuída ao exemplo z}

repita
temV izinho⇐ falso
Cα ⇐ encontraProximoV izinho(c, z)
Λvz,Kα ⇐ encontraV izinhos(Xα, z,Kα)
para todo vi ∈ Cα faça

se vi ∈ Λvz,Kα então
Nα ⇐ Nα + 1
temV izinho⇐ verdadeiro

fim se
fim para

até que não temV izinho
para todo Cβ ∈ GP faça

se Nvz,Cβ 6= 0 então
tβ ⇐ 0
P (vz ∈ Cβ)⇐ (Nvz,Cβ/Kβ)P (Cβ)
P (N)⇐ P (N) + P (vz ∈ Cβ)

senão
tβ ⇐ tβ + 1

fim se
fim para
para j = 1 até µ faça

se Ĉβ = ωj então
P (ωj)⇐ P (ωj) + P (vz ∈ Cβ)/P (N)

fim se
fim para
retorne ϕ(vz) = argmax{P (ω1), . . . , P (ωµ)}

No processo de classificação do KAOGINC, diferente do classificador estático, a classi-
ficação depende do número de vértices no grafo principal que, em geral, possui muito mais
vértices que nos grafos ótimos. Considerando a grande quantidade de vértices, comparar
todo novo vértice com todos os vértices do grafo, em busca dos vizinhos mais próximos,
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torna-se custoso no contexto de aprendizado incremental. Para suavizar o custo com-
putacional envolvido no cálculo da distância entre todos os vértices do grafo principal,
considere que cada componente Cα possua um centro associado, cα, calculado como na
Equação (4.1).

cα = (c1, . . . , cj, . . . , cp) tal que cj =
∑
vi∈Cβ xj

Nβ
(4.1)

Na equação cada atributo cj corresponde à média dos valores dos atributos dos dados
cujos vértices pertencem ao componente Cβ, e Nβ é o número de vértices no componente
Cβ. Dessa forma, no processo de classificação, ao invés de calcular a distância entre uma
nova instância e todas as instâncias que compõem o grafo principal, calcula-se inicialmente
as distâncias entre a nova instância e os centros dos componentes. Uma vez calculadas
as distâncias, os componentes são considerados em ordem crescente de proximidade para
o novo vértice e, então, procura-se pelos vizinhos mais próximos dentre os vértices do
componente em questão. No Algoritmo 4.2 o método encontraProximoV izinho() retorna
o próximo componente na ordem de próximidade, calculado entre z e o vetor c, com os
centros dos componentes, i.e. na primeira chamada retorna o componente de centro
mais próximo, na segunda, o componente cujo centro é o segundo mais próximo, e assim
por diante. Seja vz o vértice referente ao exemplo z que deve ser classificado, e Cα o
componente com centro mais próximo do vértice vz. O próximo passo é encontrar, dentre
os vértices pertences a Cα, os Kα vizinhos mais próximos de vz, determinado pelo método
encontraV izinhos(), que os procura no conjunto de dados Xα que formou o componente
Cα. Depois disso, o componente com o segundo centro mais próximo é considerado,
prosseguindo dessa forma até o ponto em que um componente Cβ não possuir nenhum
vértice dentre os Kβ vizinhos mais próximos do vértice a ser classificado vz. No Algoritmo
este mecanismo de parada é controlado pela variável temV izinho.

Uma vez determinada as conexões, define-se as probabilidades de pertinência para
cada componente, de maneira semelhante à feita no algoritmo estático. No entanto, no
algoritmo incremental, para que um componente permaneça no grafo principal este deve
ser usado com frequência, ou é retirado do grafo, de acordo com a regra de não utilização.
De modo que, a cada classificação, todo componente Cβ nos quais vz não se conectou
Nvz ,Cβ = 0, têm seu parâmetro de tempo, tβ, incrementado de um. Ao passo que toda
vez que um componente Cβ for usado, i.e. Nvz ,Cβ > 0, o parâmetro tβ é zerado.

Como visto o a Algoritmo KAOGINC processa conjuntos de dados apresentados em
sequência, como um fluxo de dados. Por ser incremental, o algoritmo utiliza cada conjunto
rotulado para construir um grafo ótimo e adiciona-lo ao grafo principal. Portanto, o bom
desempenho do algoritmo depende da formação dos componentes a partir dos conjuntos
rotulados. De modo que, se o conjunto de dados for muito pequeno, este provavelmente
não formará bons componentes pelo fato de não representar bem o espaço de dados, i.e.
é pequena a probabilidade dos exemplos, presentes no conjunto, serem próximos uns dos
outros a ponto de formar um componente que represente bem o espaço de dados em que se
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encontra. Ao passo que, conjuntos maiores apresentam uma amostragem maior do dado
em questão, o que aumenta a probabilidade de formação de componentes que representem
de maneira apropriada o espaço de dados em que se encontra.

4.2 Complexidade computacional

Considere obter a complexidade computacional para o classificador incremental pro-
posto, KAOGINC. Para isso, considere a divisão do algoritmo em três partes, como
ilustrado no esquema da Figura 4.1, 1) treinamento ou atualização do grafo principal,
2) classificação de novos dados e 3) poda e remoção de componentes do grafo principal
pela regra de não utilização. Como o fluxo de dados é apresentado em conjuntos que não
necessariamente têm o mesmo número de instâncias, para esta análise, considere que os
conjuntos rotulados tenham em média N instâncias e os conjuntos não rotulados M . De
maneira análoga, considere Nc o número de componentes do grafo ótimo, obtido a partir
de um conjunto rotulado Xt.

A primeira parte corresponde à construção do grafo ótimo, sendo esta idêntica à análise
feita na Seção 3.3, uma vez que o algoritmo a construção dos grafos ótimos é realizada
pelo algoritmo KAOG. Dessa forma, a construção de cada grafo ótimo tem ordem de
complexidade de O(N2), lembrando que o quadrado, neste caso, deve-se ao cálculo da
matriz de distância. Vale ressaltar que o grafo principal não é construído diretamente,
mas sim pela adição dos componentes formados nos grafo ótimos e, o processo de adição de
componentes no grafo principal consome Nc iterações e é da ordem de O(Nc). Portanto, a
atualização do grafo principal tem complexidade de O(N2), devido a construção do grafo
ótimo.

Considere agora obter a ordem de complexidade do processo de classificação para o
classificador incremental proposto. Como visto, no Algoritmo 4.2, os vizinhos para o
novo vértice são procurados em duas etapas, primeiro considera-se os centros dos com-
ponentes e, para cada componente considerado, determina-se os vértices vizinhos. Este
artifício torna o processo computacionalmente mais eficiente porque considera o número
de componentes no grafo principal, Ncp, ao invés do número de vértices NXp, que por
sua vez é muito maior que o número de componentes NXp >> Ncp. Dessa forma, além
do cálculo da distância entre o novo vértice e todo centro de componente, que é feita em
Ncp iterações, também é necessário ordenar as distâncias e calcular as distâncias para
os vértices de cada componente considerado. Considere encontrar os componentes mais
próximos, um a um, à medida que for necessário; utilizando o métodos de ordenação por
seleção (selection sort). Seja N̂vz o número de componentes considerados como vizinhos
até que o critério de parada seja satisfeito e, note que N̂vz << Ncp. Desse modo, pode-se
encontrar os componentes em N̂vzNcp iterações, e o cálculo das distâncias para encontrar
os vizinhos mais próximos dentre os vértices pertences aos componentes considerados em
N̂vzNvp iterações, onde Nvp corresponde ao número médio de vértices por componentes no
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grafo principal. O que significa que a classificação pode ser realizada em Ncp + N̂vzNcp +
N̂vzNvp iterações; como Ncp >> N̂vz e Nvp é pequeno, a complexidade depende do número
de componentes no grafo, portanto tem ordem de complexidade O(Ncp).

A terceira e última parte, a poda e remoção por não utilização, refere-se a retirada
de componentes do grafo. A retirada de componentes por não utilização pode ser feita
simplesmente verificando o parâmetro de tempo de cada componente, portanto é da ordem
de O(Ncp). A poda consiste em classificar um conjunto rotulado, de forma que, se o
conjunto possui N instâncias, a ordem de complexidade corresponde à classificação destas
instâncias, que ocorre em NLNcp iterações. Considerando que N << Ncp, pode-se dizer
que a ordem da poda também corresponde à O(Ncp).

Portanto, a complexidade do classificador incremental proposto depende do tamanho
dos conjuntos de dados rotulados de forma quadrática, devido ao cálculo da matriz de
distância, e do número de componentes no grafo principal de forma linear tanto para a
classificação e remoção de componentes. O número de componentes no grafo principal,
por sua vez, depende do parâmetro de esquecimento τ e da distribuição dos dados. Note
que, como na Seção 3.3, a complexidade para o classificador incremental foi derivada
considerando o uso de métodos clássicos. No entanto, assim como na versão estática, a
versão incremental também se beneficia de métodos avançados, por exemplo, no cálculo
das distâncias ou para encontrar os componentes mais próximos.

4.3 Classificação incremental vs. estática em dados com mudança
de conceitos

Como visto no Capítulo 3, o classificador estático apresenta desempenho comparável
à classificadores bem conhecidos e do estado da arte. No entanto, um classificador es-
tático é designado a classificar exemplos de dados pertencentes à distribuição dos dados
do conjunto em que foi treinado. Algoritmos de aprendizado estático não apresentam
mecanismos para reconhecer e reagir à mudanças de conceito. Com o objetivo de analisar
o comportamento de um classificador estático em um ambiente dinâmico e compará-lo à
abordagem incremental, considere os seguintes experimentos com os classificadores pro-
postos KAOG e KAOGINC. Sejam dois domínios de dados artificiais que apresentam
mudanças de conceito, o primeiro com mudança de conceito gradual e o segundo com
mudanças de conceito podendo variar entre gradual e abrupta.

Para o primeiro experimento, considere que em ambos os casos o classificador foi
treinado inicialmente com uma instância do subconjunto apresentado na Figura 4.2(a).
O restante do conjunto original foi dividido em 7 grupos de dados, representando uma
mudança de conceito gradual (ver Figuras 4.2(b)-(h)) e apresentados sequencialmente aos
classificadores. Um classificador estático, assim como o KAOG, presume que o conceito
aprendido no treinamento original não será alterado e não dispõe de mecanismos para pro-
cessar dados rotulados após a fase de treinamento. Por essa razão, somente os conjuntos
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de teste são apresentados após o treinamento. Já o classificador incremental KAOGINC
tem habilidade para continuar aprendendo depois do treinamento inicial, durante a fase
de uso do classificador. Dessa forma, o classificador pode processar exemplos rotulados,
que são apresentados ao longo do tempo.
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Figura 4.2: Domínio artificial dividido sequencialmente em grupos, simulando um domínio
não estacionário com mudança de conceito gradual. Os padrões em evidência representam
o subconjunto corrente.

A Figura 4.3 mostra o resultado da comparação para o domínio não estacionário,
ilustrado na Figura 4.2, entre as abordagens de aprendizado estática e incremental do clas-
sificador baseado no grafo K -associado ótimo, respectivamente KAOG e KAOGINC. Os
resultados são a média de 10 execuções, para cada execução um grafo ótimo foi construído
considerando 400 instâncias de treinamento (200 de cada classe) gerados aleatoriamente
dentro da distribuição do subconjunto da Figura 4.2(a). Os conjuntos de teste possuem
200 instâncias não rotuladas (100 para cada classe), também gerados aleatoriamente de
acordo com a distribuição do subconjunto atual. O classificador incremental também re-
cebe antes de cada conjunto de teste um conjunto rotulado com 100 instâncias rotuladas
(50 cada classe).

A diferença significativa no desempenho entre as abordagens, como mostra a Figura
4.3, deve-se ao fato de que o classificador estático, uma vez treinado, não ter a capacidade
de adquirir conhecimento, ao passo que o classificador incremental adquire conhecimento,
continuamente - ao longo do processo de classificação. Para o experimento, a porcentagem
de acertos foi calculada para cada dado de teste de forma cumulativa, ou seja, atualizada
para cada novo resultado.

Note na Figura 4.3, que os primeiros 200 exemplos ambos classificadores mantém um
desempenho perfeito, acertando todas os exemplos de teste que pertencem ao conceito
aprendido. Já na primeira troca de conceito o desempenho do classificador estático começa
a cair a uma determinada taxa de erro. Logo adiante, quando ocorre a segunda troca de
conceito, o desempenho do classificador estático piora, aumentando a taxa de erro. Note,
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Figura 4.3: Resuldado de classificação utilizando os algoritmos KAOG e KAOGINC para
o domínio artificial apresentado na Figura 4.2.

no entanto, que a curva de desempenho do classificador estático apresenta somente esses
dois pontos de inflexão, relativos a primeira e segunda troca de conceito. O motivo
pelo qual a taxa de erro não sofre alterações após a segunda troca de conceito é que
nesta ocasião o classificador estático já não acerta mais nenhum exemplo de teste e a
porcentagem de acertos é deteriorada. Esta queda brusca no desempenho do classificador
estático pode ser facilmente entendida por meio da Figura 4.2. Sejam os subconjuntos
apresentados na Figura 4.2(a), o conceito aprendido pelo classificador estático e, também
o primeiro conceito de teste, neste caso os exemplos de teste não apresentam dúvida ao
classificador. Já na sequência do experimento, na Figura 4.2(b), os conceitos de teste de
ambas as classes apresenta uma pequena mudança, com a tendência de uma dirigir-se ao
encontro da outra. Nesta situação, considerando a proximidade entre o conjunto de teste
e o conjunto utilizado no treinamento, pode-se induzir que parte do conjunto de teste
será classificada corretamente, por estar mais próxima ao conjunto correto. De maneira
análoga, alguns erros deverão ocorrer, pelo fato de que o lado de cada conjunto de teste
oposto ao conceito correto encontra-se mais próximo ao conceito que representa a classe
oposta. Ainda seguindo esta ideia, nota-se que a partir do conceito estabelecido na Figura
4.2(c), os conjuntos de teste de determinada classe começam a dar a volta na outra classe,
o que faz com que os dados de teste fiquem sempre mais próximos aos dados de treino
da classe contraria. De forma que, o classificador estático treinado com o conceito inicial
(Figura 4.2(a)) torna-se obsoleto, pois os dados pertencem a novos conceitos que não
foram aprendidos pelo classificador estático.

Para o próximo experimento, considere o domínio artificial estabelecido como referên-
cia no estudo de mudança de conceito, proposto por Street e Kim (2001) e nomeado em
alusão a este trabalho, como conceitos SEA (SEA concepts). Este domínio consiste na
geração de um conjunto de dados, cada qual formado por três atributos, todos com valores
gerados aleatoriamente no intervalo [0, 10]. O domínio, por definição, possui duas classes
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que são atribuídas com base nos atributos x1 e x2. Se determinada instância apresenta a
soma dos atributos x1 e x2 menor, ou igual, que um determinado limiar θ, x1 + x2 ≤ θ,
então a este é atribuído a classe ω1, caso a inequação não seja satisfeita atribui-se a classe
ω2. Para simular a mudança de conceito ao longo do tempo, considere o conjunto com-
pleto formado por 70.000 instâncias divididas em 4 subconjuntos com 17.500 instâncias
cada, sendo que, no experimento 10.000 instâncias foram usadas como treino e 7.500 como
teste. O que define cada subconjunto é justamente o limiar θ, que age como o viés na
definição do hiperplano que divide as duas classes e tem o efeito de simular a mudança
de conceito abrupta, quando este é alterado repentinamente.

Nos experimentos, o conjunto que exprime os conceitos SEA é dividido em 500 sub-
conjuntos com 140 instâncias, no qual 80 são de treino e 60 de teste1. No experimento,
o classificador incremental inicia treinando com o primeiro conjunto de treinamento de
80 instâncias. Já o classificador estático é treinado com um conjunto de 700 instâncias,
o que equivale à quinta iteração do classificador incremental, considerando treino e teste.
No que segue o conceito SEA é apresentado em conjuntos de treino com 80 instâncias e
conjuntos de teste com 60 instâncias. O algoritmo incremental recebe os conjuntos de
treino e teste intercaladamente, ao passo que o algoritmo estático KAOG recebe somente
os conjuntos de teste.

A Figura 4.4 apresenta o resultado da comparação entre os algoritmos KAOG e
KAOGINC no domínio SEA. Os conceitos foram gerados de acordo com os seguintes lim-
iares, Figura 4.4(a) θ = {7; 9; 6; 9, 5}, Figura 4.4(b) com θ = {8; 6; 8; 7, 5}, Figura 4.4(c)
θ = {3; 5; 7; 9} e Figura 4.4(d) com θ = {9, 5; 8; 6; 4}. O resultado compreende a média
de 20 execuções para cada algoritmo, considerando diferentes gerações do domínio SEA.
Cada um dos 500 resultados, em cada experimento, compreende a média da porcentagem
de erro nos conjuntos de teste.

Como esperado, nos quatro experimentos apresentados nas Figuras 4.4(a)-(d), o clas-
sificador estático apresentou bons resultados enquanto os exemplos de teste apresentados
pertenciam ao conceito aprendido. Em outras palavras, até que ocorra a primeira troca
de conceito, o problema apresentado corresponde a um problema estático e, dessa forma,
é tratado naturalmente por um classificador estático. Por essa razão o desempenho de
ambos os classificadores no primeiro conceito são semelhantes - inclusive na variação dos
resultados. Há, no entanto, uma pequena vantagem por parte do classificador incremental
sobre o estático em alguns pontos no primeiro conceito dos quatro experimentos. Esta
vantagem deve-se ao fato de que o conjunto de treinamento usado pelo classificador es-
tático, apesar de representar o conceito em questão, pode não abranger todo o espaço de
atributos do conceito. O que não ocorre com o classificador incremental por consequência
de sua constante atualização.

Ainda considerando os experimentos da Figura 4.4, verifica-se que toda vez que ocorre
a primeira mudança de conceito, o classificador estático apresenta maior taxa de erros

1 Esta proporção é mantida para todos os experimentos que envolvem o conceito SEA.
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Figura 4.4: Comparações de desempenho entre o algoritmo estático KAOG e sua extenção
incremental KAOGINC, considerando o domínio SEA gerado considerando diferentes con-
juntos de limiares, a saber, (a) θ = {7; 9; 6; 9, 5}; (b) θ = {8; 6; 8; 7, 5}; (c) θ = {3; 5; 7; 9};
(d) θ = {9, 5; 8; 6; 4} com o objetivo de simular diferentes mudanças de concetios.

e maior variação nos resultados, sendo esta variação, consequência da instabilidade do
classificador ao lidar com um novo conceito. Por outro lado, o classificador incremental
reage à mudança de conceito rapidamente. Nota-se que ocorre um pico na curva de erros
no instante em que ocorre a mudança de conceito, mas passadas algumas iterações, o
novo conceito é aprendido e a taxa de erro volta a níveis aceitáveis. Também é possível
perceber que quanto mais abrupto a mudança de conceito maior o pico na taxa de erros.
Nos casos estudados, a mudança mais abrupta ocorre na Figura 4.4(a) na terceira troca
de conceitos2, seguido pela segunda, o que implica nos maiores picos.

A Figura 4.4(b) mostra uma situação de mudança de conceito recorrente, em que um
conceito passado volta a ocorrer. No caso em questão, o primeiro e o terceiro conceito são
idênticos, portanto o classificador estático apresenta bom desempenho em ambos, uma vez
que foi treinado com instâncias de dados do primeiro conceito. Já a mudança que separa
o terceiro e quarto conceitos, é bem suave, mudando pouco os dados do quarto conceito -

2 Para o do domínio SEA quanto maior a diferença entre os limiares, mais abrupta a mudança.
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o que explica o pequeno aumento na taxa de erro por parte do classificador estático. As
Figuras 4.4(c) e (d) mostram um cenário de mudança de conceito gradual, onde o limiar
cresce ou decresce, respectivamente, de maneira gradual afastando o hiperplano corrente
cada vez mais do hiperplano referente ao conceito original. Por essa razão a taxa de erros
do classificador estático aumenta a cada vez que o novo conceito se afasta do conceito
aprendido. Considerando agora o classificador incremental, repare que na Figura 4.4(c),
a taxa de erro tem início por volta de 1 a 2% e tende a crescer ao longo do tempo até
chegar a 3 a 4%. Situação oposta à apresentada na Figura 4.4(d), onde a taxa de erro
tem início em 4 ou 5% e termina em 1 ou 2%. Isto se deve ao fato de como os limiares
influenciam no conjunto gerado. Como as classes são definidas de acordo com a soma de
dois atributos e, como esses atributos variam no intervalo [0, 10], a situação em que se
espera igual probabilidade para ambas as classes, ocorre quando o limiar está próximo de
10. Assim, limiares pequenos favorecem o crescimento da classe ω1 sobre a classe ω2, o
que interfere na taxa de erros do classificador. Este fato também pode ser verificado nos
resultados do classificador estático que apresenta maior taxa de erros na Figura 4.4(d)
devido ao problema no balanceamento das classes citado anteriormente.

Em resumo, classificadores estáticos não são desenvolvidos para classificar dados que
possam sofrer mudanças de conceito. Esses classificadores assumem que o conceito, ou a
distribuição dos dados em questão não será alterado. O que limita a atuação de classifi-
cadores estáticos a conjuntos de dados estacionários ou, eventualmente, a algum problema
não estacionário muito específico, no qual vale a premissa de que mudanças de conceito
não ocorram. Em uma abordagem incremental, no entanto, o sistema classificador é
definido de maneira que este possa identificar mudanças no conceito e reagir a isso. Como
mostrado nas Figuras 4.3 e 4.4, a abordagem incremental detectou todas as mudanças
de conceito e foi capaz de recuperar o desempenho de classificação prontamente. Cabe
ressaltar que nesta seção foram comparadas duas abordagens diferentes de aprendizado
com o objetivo não de estabelecer o melhor, mas sim de ilustrar os problemas que um
classificador estático apresenta em um contexto dinâmico. A Seção 4.5 compara e analisa
o algoritmo KAOGINC com outros algoritmos incrementais, a fim de estabelecer a real
contribuição da abordagem proposta.

4.4 Análise de parâmetros para o algoritmo KAOGINC

Como o classificador incremental KAOGINC é paramétrico, nesta seção será exposta
uma breve análise da variação de seu parâmetro, τ . A seção também apresenta a análise
do efeito do uso da poda nos desempenho do classificador, aliado à regra de não utiliza-
ção. Considere, inicialmente, a análise da variação do parâmetro τ , que define o número
máximo de classificações em que cada componente pode permanecer no grafo sem ser
usado. O experimento ilustra duas implementações para cada valor de τ , uma em que
a poda não é utilizada, que visa evidenciar o comportamento do parâmetro τ . E outra
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combinado a poda com a regra de não utilização, com o objetivo de verificar o comporta-
mento da poda para diferentes valores de τ . Para cobrir um intervalo razoável de valores,
considere o parâmetro τ variando no intervalo [1, 100] e assumindo valores intervalados
de 5, τ ∈ {1, 5, 10, . . . , 100}, resultando em 21 modelos de classificadores. Para os experi-
mentos foi usado o domínio SEA (Street e Kim, 2001), como descrito na Seção 4.3, com os
mesmos conjuntos de limiares usados nos experimentos reportados na Figura 4.4, a saber,
(a) θ = {7; 9; 6; 9, 5}, (b) θ = {8; 6; 8; 7, 5}, (c) θ = {3; 5; 7; 9} e (d) θ = {9, 5; 8; 6; 4}. O
algoritmo KAOGINC foi executado 20 vezes para cada valor do parâmetro τ , com difer-
entes instâncias do domínio SEA geradas a cada execução. Portanto, para cada valor de
τ obteve-se a média do erro, corresponde a 20 execuções, para cada conjunto de teste ao
longo do domínio SEA. A Figura 4.5 compreende à média do erro dos conjuntos de testes
referentes a cada um dos conjuntos citados.
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Figura 4.5: Média do erro para diferentes valores do parâmetro τ considerando o domínio
SEA gerado com diferentes conjuntos de limiares, a saber (a) θ = {7; 9; 6; 9, 5}; (b) θ =
{8; 6; 8; 7, 5}; (c) θ = {3; 5; 7; 9}; (d) θ = {9, 5; 8; 6; 4}.

A Figura 4.5 compreende quatro versões do domínio SEA, ligeiramente diferentes uma
das outras. Note que, ainda assim, os valores para o parâmetro τ , que resultaram nos
melhores desempenhos, foram diferentes para cada domínio. Isso mostra que mesmo para
domínios relativamente parecidos, o valor de τ pode não ser o mesmo, sendo que para



100 CLASSIFICAÇÃO INCREMENTAL USANDO O GRAFO K -ASSOCIADO ÓTIMO

cada domínio existe um intervalo de valores de τ que proporciona o melhor desempenho
do algoritmo. Por exemplo, considerando os modelos dos classificadores que não utilizam
a poda, na Figura 4.5(a), um bom intervalo para a escolha de τ é [8, 15]; já na Figura
4.5(b), o parâmetro τ pode ser escolhido no intervalo [15, 30]. De maneira similar, bons
intervalos de valores para o parâmetro τ mostradas nas simulações das Figuras 4.5(c) e
(d) seriam, [15, 25] e [12, 25], respectivamente. De modo que, qualquer valor escolhido
nestes intervalos produzirão bons classificadores, uma vez que a curva de erros mostra a
tendência no aumento do erro em relação à variação do parâmetro e não corresponde em
determinar um único valor ótimo para este.

Considerando agora o uso da poda de forma concomitante à regra de não utilização.
Note que com o uso da poda, o algoritmo é alterado, o que torna necessário selecionar
novamente o modelo, fato que também explica as diferenças nos desempenhos dos al-
goritmos. Considere a seleção de modelo feita anteriormente, mas agora considerando
classificadores que programem a eliminação de componentes que cometem erro. Pode-se
dizer que, como esperado, quanto maior o valor de τ maior o efeito da poda, uma vez que
o aumento de τ aumenta o número de componentes no grafo. De maneira geral, nota-se
que a poda tende a diminuir a taxa de erro, bem como a influência do parâmetro τ , pois
diminui a diferença na taxa de entre valores próximos de τ . Outro ponto interessante é
que o uso da poda, nos quatro domínios, não só aumentou o tamanho dos intervalos de
valores de τ que produzem bons resultados, mas também a magnitude dos valores em si,
por exemplo, na Figura 4.5(a) passou de [8, 15] sem o uso da poda, para [15, 30], com
o uso da poda, e assim também para os demais domínios.Vale ressaltar que, apesar da
poda ter resultado em melhora para todos os modelos testados neste experimentos, pode
acontecer que, para algum domínio o uso da poda resulte em piora no desempenho, de
maneira que, esta pode ser retirada da implementação do algoritmo.

Considere agora verificar as diferenças no desempenho ao longo da apresentação do
domínio, entre um valor de τ , pertencente ao intervalo de bons valores, obtidos ante-
riormente, e dois outros valores tomados ao acaso. Para evidenciar o comportamento
do parâmetro τ considere o algoritmo sem o uso da poda. Para este experimento con-
sidere, a variante do domínio SEA como gerado na Figura 4.5(c), com os seguintes limiares
θ = {3, 5, 7, 9}, e os valores τ = 20, como o valor escolhido dentro do intervalo estimado, e
os valores τ = 45 e τ = 65, tomados ao acaso fora do intervalo em questão. Os resultados
como mostrado na Figura 4.6.

Note que, o aumento de τ , invariavelmente, aumenta o tempo de recuperação do classi-
ficador nas mudanças de conceito. Quanto maior o valor de τ mais tempo um componente
permanece no grafo sem ser usado, o que por um lado aumenta a amostragem de dados em
conceitos estáticos, o que, até certo ponto, pode melhorar o desempenho do classificador.
Por outro lado, quando ocorre uma mudança de conceito, os componentes obtidos em
conceitos anteriores permanecerão no mínimo τ iterações no novo conceito, o que geral-
mente atrapalha a classificação de novos dados. Valores pequenos para τ , apesar de tornar
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Figura 4.6: Comparação de desempenho entre os modelos do classificador KAOGINC
referentes aos parâmetros τ = 20, τ = 45, τ = 65 no domínio SEA.

o classificador mais flexível, possibilitando-o recuperar-se rapidamente em mudanças de
conceito, também o torna menos abrangente em conceitos estáticos, fazendo com que
seu desempenho piore. Os efeitos que a variação de τ provoca no classificador sugere
que, o desempenho em conceito estático e a recuperação de desempenho nas mudanças
de conceitos, são situações conflitantes. O que obriga o usuário a ponderar entre bom
desempenho em conceito estático e rápida recuperação nas mudanças de conceitos. Essa
ponderação pode ser feita com sucesso se houver algum conhecimento prévio, por exem-
plo, se o usuário, de alguma forma, sabe que não ocorrerá mudanças de conceito ou que
ocorrerão poucas alterações, então τ pode ser ajustado de modo a otimizar o desempenho
nos conceitos estáticos. Já, o caso oposto acontece quando se sabe que o domínio apre-
senta muitas mudanças de conceito, neste caso opta-se por τ com valores menores para
facilitar a renovação de componentes e a recuperação rápida de desempenho. No entanto,
considerando aplicações apresentadas em fluxo de dados, fica difícil obter conhecimento
prévio sobre o acontecerá no futuro. Além disso, o que se deseja de um classificador incre-
mental é que este mantenha bom desempenho em áreas de conceito estático e recupere-se
com rapidez nas mudanças de conceitos. Felizmente, é possível aperfeiçoar o classificador
proposto KAOGINC otimizando seu desempenho tanto em conceitos estático como na
mudança de conceito, por meio da implementação da poda. Como o aumento no tempo
de recuperação do classificador está relacionado a erros provenientes do uso de compo-
nentes de conceito(s) anterior(es) na classificação de novos dados; a solução é retirar do
grafo todo componente que está envolvido em erro de classificação de exemplos do con-
junto de teste. Como a escassez de dados não é problema em aplicações de classificação
em fluxo de dados, a eliminação de vértices do grafo não resulta em perda de informação,
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mas sim na melhora do classificador. A Figura 4.7 ilustra como o aumento nos valores
de τ influencia negativamente a retomada do desempenho quando ocorre a mudança de
conceito para o classificador que não usa poda, comparado com a versão do classificador
que implementa a poda.
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Figura 4.7: Comparação das taxas de erro considerando diferentes modelos do algoritmo
KAOGINC quanto à permanência ou retirada dos componentes associados a erros de
classificação. Na Figura os modelos foram gerados com, (a) τ = 5, (b) τ = 30, (c) τ = 60
e (d) τ = 95.

A poda tem o objetivo de eliminar do grafo os componentes que cometeram erros,
tais componentes podem ter sido formados por ruído nos conjuntos de treinamento ou
representavam conceitos passados e ainda permanecem no grafo. Dessa forma, é possível
melhorar a performance em conceito estático variando τ e obter resposta rápida à mudança
de conceito devido à poda. Na Figura 4.7 o que se percebe de imediato é que quanto maior
o valor de τ maior o efeito aparente da poda. Na Figura 4.7(a), praticamente não há
vantagem no uso da poda, pois como τ tem valor pequeno, a substituição de componentes
no grafo ocorre rapidamente e o uso da poda é irrelevante. Como já mencionado, acontece
que esta troca constante de componentes no grafo resulta em perda de desempenho.
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Na Figura 4.7(b) nota-se que a poda tem um efeito positivo em relação à retomada
de desempenho na mudança de conceito. Nas três mudanças de conceito, o algoritmo
KAOGINC com poda recuperou-se com maior rapidez e, ao mesmo tempo, manteve
desempenho comparável ao algoritmo KAOGINC sem poda durante as fases estáticas dos
conceitos. Nas Figuras 4.7(c) e (d) o algoritmo KAOGINC com poda continuou sendo
melhor que a versão sem poda, no entanto nesses casos, τ assume valor muito grande
para este domínio. Evidências disso são que, o aumento de τ comparado com a Figura
4.7(b), não resultou em melhora no desempenho em conceito estático e, mesmo com a
implementação da poda, a retomada de desempenho é mais demorada se comparada à
Figura 4.7(b). Como já explicado, a melhora em conceito estático ocorre até certo valor
de τ . Já a diminuição na eficácia da poda tem relação com o tamanho do grafo, com
o tamanho do conjunto usado para realizar a poda e com a porcentagem de erros do
classificador, uma vez que a poda depende da classificação de dados ainda desconhecidos
do classificador.

Como visto, enquanto τ aumenta também aumenta o tempo de ajuste em relação ao
número de componentes no grafo, e que isto tem relação direta com o tamanho do grafo.
Quanto maior o grafo, maior o tempo que será gasto para que o mesmo volte a equilibrar-
se em relação ao número de componentes, após uma mudança de conceito, como mostra a
Figura 4.8. Isso se deve ao fato de que, mesmo aumentando o valor de τ , se algum desses
componentes envolverer-se em erro, o mesmo é retirado do grafo. Ao passo que, sem o uso
da poda, quando um componente é usado, mesmo se em uma situação que resulte em erro,
o mesmo tem seu parâmetro de tempo zerado. O que significa que este componente deverá
esperar mais τ iterações para ser retirado do grafo. O que faz com que o erro aumente
conforme τ aumenta, quando a poda não é considerada. Como esperado, o aumento no
valor de τ implica no aumento no número médio de componentes no grafo. A Figura 4.8
ilustra o número de componentes no grafo ao longo da apresentação do domínio SEA.

Note na Figura 4.8(a) que o uso da poda não resulta em grande vantagem com relação
ao tamanho do grafo, de fato, a poda mantém o grafo um pouco menor em relação
à versão que não usa poda, durante os conceitos estáticos. No entanto, essa pequena
diferença não resulta em ganho no desempenho do classificador. Note que não existe
diferença entre as versões durante as mudanças de conceito, devido ao pequeno valor
de τ . Já na Figura 4.8(b), a diferença no número de componentes é maior em áreas
de conceito estático e tende a aumentar quando ocorre mudanças de conceitos. Quando
ocorre a mudança de conceito, o algoritmo que implementa a poda, livra-se rapidamente de
componentes de conceito antigo, o que possibilita ao classificador retomar rapidamente
o desempenho. De maneira análoga ao que ocorre com a taxa de erro, a variação no
número de componentes também é afetada pelo tamanho do grafo, pois quanto maior o
grafo mais tempo levará para os componentes de conceitos passados serem substituídos
por componentes do conceito atual. Como mostra as Figuras 4.8(c) e 4.8(d), o aumento
de τ causa o aumento do grafo.
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Figura 4.8: Comparação entre modelos em relação ao número de componentes con-
siderando as diferentes versões do algoritmo quanto à permanência ou retirada dos com-
ponentes associados a erros de classificação. A Figura (a) corresponde a modelos gerado
com τ = 5, a (b) τ = 30, (c) τ = 60 e (d) τ = 95.

Independente do uso da poda note que o tamanho do grafo varia de acordo com o
conceito corrente, isso mostra a capacidade do algoritmo em ajustar-se à distribuição dos
dados. De fato o número de vértices tende a permanecer constante ao longo do tempo, o
que varia é a estruturação dos vértices em componentes. Isto significa que os componentes
são formados de modo a adequarem-se ao conceito corrente. Cada conceito representa
uma distribuição diferente, e resulta em componentes com padrões de conexão, tamanho
e purezas diferentes. Para ilustrar esse fato considere a Figura 4.9, onde a Figura 4.9(a)
mostra como os componentes variam em tamanho de acordo com o conceito em questão;
ao passo que na Figura 4.9(b) é mostrada a variação no número de vértices para as mesmas
execuções.

Para evidenciar a diferença no tamanho dos componentes em resposta ao conceito
corrente, os experimentos utilizaram mudanças de conceitos mais abruptas que nos ex-
perimentos anteriores, gerando o domínio SEA com os seguintes limiares θ = {7; 9; 6; 9, 5}.
Nos experimentos foi considerado τ = 25, e os resultados são a média de 20 execuções.

Retirar todo componente que se associou a pelo menos um erro durante a fase de
teste pode parecer uma condição muito severa. Imagine a situação onde um outlier ou
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Figura 4.9: Relação entre número de componentes e número de vértices no grafo principal
ao longo do processamento do domínio SEA. Para este experimento foi considerado os
seguintes limiares θ = {7; 9; 6; 9, 5}.

ruído pertencente a um conjunto utilizado para estimar o desempenho do classificador
bem como realizar a poda. Este outlier ou ruído pode, eventualmente, localizar-se em
alguma área bem definida do espaço de dados, representada por componentes de uma
determinada classe, diferente à do dado ruidoso. Como resultado, no momento de clas-
sificação desta instância, esta situação ocasionará erros nos componentes usados na sua
classificação e consequentemente em sua eliminação. No entanto, por mais que algumas
vezes bons componentes sejam retirados do grafo injustamente, o desempenho do classi-
ficador não é afetado de maneira considerável. Isto porque a ocorrência de outliers ou
ruídos é relativamente incomum e ocorrem em intervalos esparsos no espaço de dados. O
que faz com que o desempenho do classificador não seja alterado.

Note que nos experimentos realizados neste trabalho, a poda foi realizada considerando
os conjuntos de teste. Isto pressupõe que as classes das instâncias no conjunto de teste
sejam conhecidas. Se o objetivo é avaliar o classificador ou mesmo compará-lo com outro
classificador, esta suposição pode ser feita, e os conjuntos de teste são usados como vali-
dação. No entanto, em uma situação real, as classes dos dados que devem ser classificados
não são disponíveis. Dessa forma, a poda para o classificador KAOGINC deve ser re-
alizada utilizando o próximo conjunto de treino antes que os componentes provenientes
deste conjunto sejam adicionados no grafo. Esta abordagem é frequentemente usada
em algoritmos incrementais na literatura (Tsymbal et al., 2006), (Scholz e Klinkenberg,
2007).

4.5 Resultados experimentais

Nesta seção são apresentados alguns resultados comparativos considerando o algo-
ritmo incremental proposto, KAOGINC, contra os algoritmos apresentados na Seção 2.4,
a saber, os algoritmos OnlineTree2, SEA, WCEA e DWM-NB, em diversos domínios
artificiais e reais.
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Nas seções subsequentes são apresentados os 10 domínios utilizados na compara-
ção bem como uma breve análise dos resultados para cada um deles. Os resultados
para os algoritmos usados como comparativos, são apresentados sobrepostos ao resul-
tado do KAOGINC para efeito de comparação. Dentre os domínios considerados, seis
deles são artificiais e bastante usados na literatura, ver, por exemplo, (Street e Kim,
2001),(Gama et al., 2004),(Hulten et al., 2001); os demais são domínios reais disponibi-
lizados para uso público, a saber, Elec2, Poker Hand, Spambase e KDD’99, e podem
ser encontrados nos repositórios (Asuncion e Newman, 2007) e (Hettich e Bay, 1999). Os
domínios reais são apresentados em conjuntos intercalados rotulados e não rotulados, e
o resultado para essas bases consiste na média de 20 execuções de cada algoritmo. Já
os fluxos de dados para os domínios reais considera somente conjuntos rotulados e é da
forma S = {X1, X2, . . . , XT}. De modo que, para estimar os erros dos algoritmos nesses
domínios o conjunto Xt é usado como teste antes de ser apresentado como treino. Todas
bases reais foram apresentadas uma única vez para os algoritmos, como em uma situação
real.

A seleção de parâmetros para os algoritmos paramétricos (todos exceto o OnlineTree2)
considerou a porcentagem média de acertos em dados de teste ao longo do fluxo de dados.
Os modelos foram selecionados simplesmente escolhendo-se o de melhor resultado em
cada domínio. Para cada algoritmo foi considerado os seguintes valores de parâmetros,
KAOGINC, parâmetro de esquecimento τ ∈ {1, 2, 3, . . . , 70}; SEA, tamanho do comitê
ε ∈ {3, 5, 7, . . . , 71}; WCEA, tamanho de comitê ε ∈ {2, 3, 4, . . . , 70}; DWM-NB, número
de iterações para verificação do comitê ρ ∈ {1, 5, 10, . . . , 70}. A última seção apresenta
o teste estatístico realizado considerando as taxas de acertos ao longo de todo o fluxo
de dados para todos os domínios testados, com o objetivo de definir a contribuição do
algoritmo proposto.

4.5.1 Conceito SEA

Considere o domínio SEA proposto por Street e Kim (2001) e apresentado na Seção
4.3, para os limiares θ = {8; 9; 7; 9, 5}, e que domínio é apresentado aos classificadores em
conjunto de treino e teste, nesta ordem, com 80 e 60 instâncias cada conjunto, respecti-
vamente. A Figura 4.10, ilustra a comparação entre os algoritmos vistos neste trabalho e
o algoritmo proposto KAOGINC.

Para estes resultados a seleção de modelos para os algoritmos paramétricos resultou
nos seguintes valores de parâmetro: KAOGINC com τ = 30, SEA com tamanho de comitê
de 25, WCEA também com 25 classificadores no comitê e DWM-NB com ρ = 50. Este
domínio é, talvez, o mais considerado na validação de algoritmos de classificação incre-
mental e de tempo real. Por essa razão, muitos resultados têm sido publicados, inclusive
em alguns dos trabalhos cujos algoritmos são utilizados neste trabalho para efeito de
comparação. Como é o caso do trabalho de Street e Kim (2001), que propôs o domínio, e
também nos trabalhos que apresentaram os algoritmos DWM-NB (Kolter e Maloof, 2007)
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Figura 4.10: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio SEA. A seleção de modelos
resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 30; SEA ε = 25; WCEA ε = 25 e
DWM-NB ρ = 50.

e OnlineTree2 (Núnez et al., 2007). É importante ressaltar que cada autor considerou a
apresentação do domínio de acordo com o problema que este se propôs a tratar e, por essa
razão, pode ser que alguns resultados sejam diferentes dos apresentados neste trabalho.
Um desses casos ocorre com o algoritmo OnlineTree2, que foi proposto originalmente para
domínios de dados apresentados em tempo real. Na Figura 4.10(a), no entanto, nota-se
que o algoritmo OnlineTree2 apresenta bom desempenho até a segunda mudança de con-
ceito, mas depois disso, demora em retomar o desempenho após cada mudança de conceito.
Isto se deve ao fato de que o algoritmo OnlineTree2 não reage bem a mudança de conceito
abrupta, pois leva várias iterações para adaptar-se totalmente ao novo conceito. Já os
algoritmos baseados em comitê têm grande capacidade de adaptação, uma vez que após
cada mudança de conceito, o comitê pode restaurar-se com novos classificadores em um
número de iterações equivalente à metade da capacidade do comitê, para o caso do algo-
ritmo SEA, por exemplo. Os comitês com peso têm a capacidade de recuperarem-se mais
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rapidamente, uma vez que podem ponderar a favor do classificador treinado no conceito
mais novo, como é o caso dos algoritmos WCEA e DWM-NB. Mesmo assim, o melhor
desempenho foi obtido pelo classificador proposto KAOGINC. Apesar de não se tratar
de um comitê, o algoritmo KAOGINC tem grande capacidade de adaptação, pois além
de incorporar conhecimento toda vez que um novo conjunto é apresentado, este desfaz-se
de conhecimento antigo por meio do parâmetro de esquecimento, bem como livra-se de
ruídos por meio da poda.

4.5.2 Hiperplano móvel

Este domínio simula um hiperplano que define duas classes e move-se ao longo do
tempo. Neste problema, definido em (Hulten et al., 2001) e (Fan, 2004), tipicamente, cada
instância possui dimensão p = 10 e cada atributo é gerado aleatoriamente no intervalo
[0, 1]. Considere o hiperplano definido na Equação (4.2), onde ai são pesos inicializados
aleatoriamente no intervalo [−1, 1]. O hiperplano separa o espaço de atributo em dois,
atribuindo as classes, ω1 caso a Equação (4.2) seja satisfeita e ω2, caso contrário.

p∑
i=1
aixi ≥ a0 (4.2)

O domínio possui dois tipos de mudança de conceito, gradual e abrupto. Para simular
a mudança gradual, considere que q atributos (q ≤ p) sejam constantemente alterados.
Ou seja, Os pesos ai, para i = 1, . . . , q, são atualizados toda vez que um novo dado é
gerado, de acordo com a Equação (4.3).

ai = ai + αsi (4.3)

Isso faz com que o hiperplano se mova com velocidade dada por α (α = 0, 0001, nos
experimentos) e s ∈ {−1, 1} indica a direção para a qual o hiperplano se move. Toda vez
que os pesos são atualizados o limiar a0 também é atualizado, conforme a Equação (4.4).

a0 = 1
2

p∑
i=1
ai (4.4)

Para simular o desvio de conceito abrupto, s é atualizado com probabilidade de 10%
a cada 5.000 exemplos, o que, na prática faz com que o hiperplano mude de direção.
Nas simulações foram usados um total de 40.000 exemplos. Os dados são apresentados
aos classificadores, sequencialemente, em conjuntos de treino e teste, cada qual com 50
instâncias. A Figura 4.11, mostra as comparações entre o algoritmo proposto e os demais
algoritmos.

Como mencionado, este domínio apresenta dois tipos de mudança de conceito, gradual
e abrupta. O que exige que o classificador se adapte a diferentes situações ao longo do
processamento. O algoritmo proposto obteve boa performance, ficando com o segundo
melhor desempenho com relação à média nos conjuntos de teste. O algoritmo SEA obteve
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Figura 4.11: Comparações de desempenho entre o algoritmo KAOGINC e (a) OnlineTree2;
(b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio Hiperplano. A seleção de modelos
resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 30; SEA ε = 25; WCEA ε = 25 e
DWM-NB ρ = 50.

performance bastante similar ao algoritmo proposto, o que mostra que ambos possuem
excelente capacidade de adaptação. O melhor desempenho foi obtido pelo algoritmo
DWM-NB, que apresentou uma diferença significativa com relação aos demais. Os fa-
tores que permitiram esse ótimo desempenho são o fato de não haver restrição quanto
ao número de classificadores que compõem o comitê, e o alto valor para o parâmetro
ρ que esta associado à frequência em que o comitê é revisado. Esses fatores permitem
que o comitê, formado pelo algoritmo DWM-NB, armazene classificadores treinados em
diversos conceitos, mas dando mais peso aos classificadores que acertam, além do fato de
diferenciar-se dos outros comitês quanto ao tipo do algoritmo base. Os algoritmos WCEA
e OnlineTree2, apresentaram desempenhos discretos comparados aos demais. Principal-
mente, o algoritmo OnlineTree2, que apesar de apresentar bons resultados em domínios
com mudança de conceito gradual, não obteve bom desempenho, devido principalmente
às constantes mudanças abruptas.
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4.5.3 Círculos

Esta base de dados é gerado com dados em duas dimensões, x1 e x2, pertencentes
ao intervalo [0, 1], onde as classes são determindas de acordo com a Equação (4.5). Se a
equação for satisfeita, atribui-se a classe ω1, caso contrário a classe ω2 é atribuida.

(x1 − a)2 + (x2 − b)2 > r2 (4.5)

Na equação, a e b correspondem às coordenadas do centro do círculo e r ao raio. Para
o experimento, o conjunto gerado é formado de 10.000 instâncias, divididos em conjuntos
de treino e teste com 25 instâncias cada, e apresentados intercaladamente, treino e teste,
para os classificadores. Para simular o desvio de conceito, a cada 2.500 iterações, a é
incrementado de 0, 2 e r de 0, 05, iniciando com os valores, a = 0, 2, b = 0, 5 e r = 0, 15.
Trata-se portanto, de um domínio com mudanças de conceito gradual, uma vez que o
círculo sofre alterações suaves no centro e no raio. A Figura 4.12 mostra as comparações
entre o algoritmo proposto e os algoritmos considerados para comparação.

Note que, por tratar-se de um domínio com mudança de conceito gradual, o algo-
ritmo OnlineTree2 obteve bom desempenho, ficando atrás somente do algoritmo proposto
KAOGINC, com relação a média de acertos. Este resultado mostra que o algoritmo
proposto consiste em uma boa opção para qualquer tipo de mudança de conceito. Os
algoritmos baseados em comitê tiveram performance pior, principalmente os que utilizam
pesos, como o DWM-NB e o WCEA. Note que o desempenho desses algoritmos piorou
entre a primeira e terceira mudança de conceito, este fato provalvelmente está relacionado
à alteração no número de exemplos de dados por classe. No primeiro conceito, a classe ω1

é menor que a classe ω2 pois consiste nos exemplos que encontram-se dentro do círculo.
Ao passo que o raio do círculo aumenta, a classe ω1 tende a aumentar, no entanto, du-
rante esse processo também começa a ocorrer sobreposição entre classes. Por essa razão os
conceitos intermediários apresentam maior dificuldade para os classificadores. No último
conceito a diferença entre as classe é menor, bem como a sobreposição, o que explica a
pequena melhora no desempenho.
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Figura 4.12: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio Círculos. A seleção de
modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 10; SEA ε = 5; WCEA
ε = 35 e DWM-NB ρ = 25.

4.5.4 Seno

O conjunto Seno também é constituído de dois atributos, x1 e x2, gerados aleatoria-
mente no intervalo [0, 1], e a classe é atribuída de acordo com a Equação (4.6).

0.5 + 0.3sen(3πx1) > x2 (4.6)

Como nos casos anteriores, atribui-se a classe ω1 se a equação é satisfeita e ω2 caso
constrário. Para os experimentos, foram gerados 10.000 instâncias e o mudança de con-
ceito abruta é simulado com a repentina troca na atribuição das classes, realizada três
vezes neste caso. A Figura 4.13, mostra os resultados para os algoritmos considerados no
domínio Seno.

Neste domínio, os algoritmos utilizaram os parâmetros KAOGINC com τ = 8, o
SEA com 3, WCEA com 25 e DWM-NB com ρ = 10. Nota-se que o domínio exige que o
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Figura 4.13: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio Seno. A seleção de modelos
resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 8; SEA ε = 3; WCEA ε = 25 e
DWM-NB ρ = 10.

classificador recupere-se rapidamente, pois a distribuição varia rapidamente, o que explica
o tamanho pequeno para os comitês - exceto o WCEA, que obteve seu melhor desempenho
com comitê com 25 árvores de decisão. Como se trata de um domínio composto por 3
mudanças de conceito abruptas, o classificador OnlineTree2 obteve o pior desempenho,
uma vez que o mesmo não se atualiza rapidamente quanto aos algoritmos baseados em
comitê, ou mesmo o algoritmo KAOGINC. Como mostra a Figura 4.13, o algoritmo
proposto obteve o melhor resultado, principalmente durante as fases de conceito estáticos.
Apesar de apresentar alta taxa de erro nas mudanças de conceito (por volta de 85%), o
algoritmo KAOGINC apresentou ótima recuperação, ainda melhor do que a recuperação
apresentada pelo algoritmo WCEA, que foi o algoritmo que apresentou maior estabilidade
neste domínio.
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4.5.5 Gaussianas

O domínio Gaussianas consiste na geração de duas distribuições Gaussianas, uma com
centro (0, 0) e desvio padrão 1 e outra com centro (2, 0) e desvio padrão 4. Pada cada
distribuição é atribuída uma classe, que se inverte a cada 2.500 instâncias, o conjunto
total compreende 10.000 instâncias. As classe não são exatamente balanceadas, para a
geração de uma nova instância, sorteia-se qual distribuição será usada, e consequente-
mente sua classe, de modo que as Gaussianas têm tamanho similar mas não igual. Este
domínio simula mudança de conceito abrupta em um cenário com dados com ruído - Gaus-
sianas sobrepostas. As comparações entre o algoritmo proposto KAOGINC e os demais
algoritmos utilizados para comparação são apresentados na Figura 4.14.
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Figura 4.14: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio Gaussianas. A seleção de
modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 5; SEA ε = 3; WCEA ε = 20
e DWM-NB ρ = 3.

O domínio também apresenta mudanças de conceito abruptas, por essa razão o algo-
ritmo OnlineTree2 comportou-se como no domínio Seno, ou seja, apresentou dificuldades
na recuperação de desempenho após cada mudança de conceito. Os algoritmos paramétri-
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cos obtiveram melhores resultados, com os seguintes parâmetros, KAOGINC com τ = 5,
o SEA com 3 , WCEA com 20 e DWM-NB com ρ = 3. Novamente, como no domínio
Seno, nota-se que este exige que o classificador recupere-se rapidamente, por essa razão
o tamanho pequeno para os comitês (exceto o WCEA). Pode-se notar que o desempenho
entre os algoritmos SEA e WCEA e o algoritmo KAOGINC foram similares, algumas
poucas diferenças entre eles são: o algoritmo SEA obteve média de erro na mudança
de conceito em torno de 80%, portanto maior que a do KAOGINC (65%) e do WCEA
(40%). Já o algoritmo WCEA, mais uma vez, obteve desempenho bastante estável, no
entanto, mostrou-se lento na recuperação de desempenho em comparação com os algorit-
mos KAOGINC e SEA. O melhor desempenho foi apresentado pelo algoritmo DWM-NB,
tanto em porcentagem de acertos, em conceito estático, como em recuperação de desem-
penho após mudança de conceito. Nota-se que, apesar de desempenhos parecidos entre
os algoritmos SEA, WCEA e KAOGINC, o algoritmo proposto obteve ligeira vantagem,
ficando atrás somente do algoritmo DWM-NB.

4.5.6 Misto

Este domínio assemelha-se ao Seno, entretanto, este apresenta quatro atributos dos
quais, dois deles, são bipolares (x1 e x2 ∈ {−1, 1}) e os demais x3 e x4 pertencem ao
intervalo [0, 1]. A classe ω1 é atribuída se a Equação 4.7 for satisfeita para algum dos
atributos, x1, x2 ou x3.

0.5 + 0.3sen(3πx4) > x1, x2, x3 (4.7)

Para os experimentos, o conjunto completo consiste de 10.000 e as classes são ordem
deatribuição das classes é invertida a cada 2.500 instâncias, simulando desvio de con-
ceito abrupto em um domínio misto. Novamente, os conjuntos possuem 25 instâncias de
treinamento e são apresentados intercaladamente.

Note que este domínio apresenta duas classes bastante misturadas e também simula
mudança de conceito abrupta. Essas características colaboram para o mau desempenho
do algoritmo OnlineTree2, que foi o pior dos algoritmos testados neste domínio. Ainda
com relação ao algoritmo OnlineTree2, pode-se dizer que ocorreu superadaptação deste
no processamento do primeiro conceito. O que, apesar de ter proporcionado bom de-
sempenho no conceito em questão, dificultou a atualização da árvore após a mudança
de conceito - o que justifica o péssimo desempenho no segundo conceito. De fato, a su-
peradaptação inicial atrapalhou todo o restante do processamento, no terceiro conceito,
igual ao primeiro, a árvore foi atualizada com exemplos do segundo conceito - que agora
atrapalha a classificação de novos dados.

Os demais algoritmos obtiveram bom desempenho, principalmente os algoritmos basea-
dos em comitê que usam peso, em especial o WCEA que apresentou o melhor desempenho.
Note que o algoritmo SEA, demorou por volta de 9 iterações para retomar o desempenho,
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Figura 4.15: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para o domínio Misto. A seleção de modelos
resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 18; SEA ε = 19; WCEA ε = 20 e
DWM-NB ρ = 30.

o que corresponde aproximadamente à renovação de metade do comitê com 19 classifi-
cadores. O KAOGINC, por sua vez, apresentou o melhor desempenho em conceito es-
tático, no entanto, apresentou alta taxa de erro nas mudanças de conceito, o que degradou
sua performance.

4.5.7 Preço de energia elétrica

Este domínio, conhecido como Elec2, é formado por dados reais que correspondem
a dados sobre o mercado de eletricidade coletados no estado Australiano de New South
Wales e descrito por Harries (1999) e Gama et al. (2004). O domínio consiste de 45.312
instâncias de dados, sendo que cada uma delas foi coletada em um intervalo de 30 minutos,
entre 7 de Maio de 1996 e 5 de Dezembro de 1998. Cada instância possui 5 atributos e
uma classe, que indica se o preço aumentou ou diminuiu em relação ao preço anterior.
Dentre os atributos, dois deles são de tempo, dia da semana, variando no intervalo [1, 7];
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e período do dia, no intervalo [1, 48]. Os atributos x3 e x4 correspondem à demanda em
New South Wales, em Victoria e o quinto atributo corresponde ao montante de energia
reservada para ser transferida de um estado para outro. A tarefa é prever se o preço
aumentará ou diminuirá ao longo do tempo.

Como trata-se de dados reais, os experimentos foram organizados de forma diferente,
como sugerido por (Núnez et al., 2007), os dados são processados em semanas, ou seja,
cada conjunto de dados possui 336 instâncias (com exceção do primeiro com 288). Como
não há muitos dados e, considerando que em uma situação real não se pode perder dados
rotulados; todos os conjuntos no fluxo de dados são rotulados. A estimativa do erro é
feita considerando o novo conjunto como conjunto de teste - classificando suas instâncias.
Sendo que este é depois usado como treino. A Figura 4.16 mostra a porcentagem de erro
das previsões de gasto por semana dada pelos algoritmos incrementais considerados para
comparação neste trabalho.
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Figura 4.16: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para a base de dados reais Elec2. A seleção
de modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 65; SEA ε = 25; WCEA
ε = 25 e DWM-NB ρ = 1.
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Pode-se observar que os três algoritmos que apresentaram melhor performance foram o
SEA, o KAOGINC e o OnlineTree2, sendo que os dois primeiros tiveram performance sim-
ilar entre si e pouco superior à do OnlineTree2. O algoritmo WCEA novamente foi o mais
estável, no entanto, apresentou desempenho pior que os demais algoritmos. O algoritmo
DWM-NB também apresentou performance ruim, principalmente porque a porcentagem
de acerto variou muito.

Como na maioria dos domínios reais, as mudanças de conceito não são obvias como
nos domínios artificiais. E, além disso, esse tipo de domínio é bem mais suscetível à
ruídos, que muitas vezes, em situações reais exige a aplicação de algum tipo de filtro
(Allen e Mills, 2004), para que o fluxo de dados possa ser processado. Os experimentos
realizados neste trabalho, não consideram o uso de filtro, devido ao caráter comparativo
dos testes bem como do escopo do trabalho.

4.5.8 Classificação de mão no jogo de pôquer

Este domínio consiste em 25.010 instancias de dados. Cada instância refere-se a um
exemplo de mão no jogo de pôquer, onde cada mão consiste de cinco cartas dentre as
52 possíveis. Cada carta é representada por dois atributos, naipe e número, resultando
em um total de 10 atributos. A classe descreve a pontuação da combinação das cinco
cartas e representa as 10 possíveis mãos no jogo de pôquer, a saber, Ω = {trash, one
pair, two pairs, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush,
royal flush}. O objetivo é, dado uma sequência de 5 cartas, classificar a mão de pôquer
em uma das 10 categorias quanto à sua pontuação. Os experimentos foram conduzidos
sem repetição, o conjunto inicial é composto pelos primeiros 1.010 instâncias, e o fluxo de
dados é composto por 240 conjuntos de 100 combinações de 5 cartas cada.

O interessante neste domínio é o fato de ser multiclasse, o que da oportunidade de
verificar o desempenho dos algoritmos testados em bases com mais de duas classes. O
que se observa nos resultados é que os algoritmos apresentaram performances não muito
diferentes entre si. No entanto, pode-se afirmar que os algoritmos mais estáveis foram o al-
goritmo DWM-NB e o KAOGINC, sendo que estes foram os dois melhores neste domínio,
com uma pequena vantagem do algoritmo proposto KAOGINC. O fato do domínio possuir
mais que duas classes favorece o algoritmo KAOGINC que é naturalmente multiclasse.
Já o algoritmo DWM-NB é favorecido por não possuir limitação no número de classifi-
cadores no comitê, dado que, dessa forma mais algoritmos base podem ser usados para
representar as várias classe. Os demais algoritmos baseados em comitê têm a desvantagem
de precisar alterar muitas vezes os algoritmos base quanto à classe que representa; o que
também explica a maior variação nos resultados desses algoritmos. Por último o algoritmo
OnlineTree2 obteve resultado equivalente aos algoritmos WCEA e SEA, provavelmente
devido a motivo semelhante - dificuldade na atualização devido ao número de classes.
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Figura 4.17: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para a base de dados reais Poker Hand. A
seleção de modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 33; SEA ε = 35;
WCEA ε = 35 e DWM-NB ρ = 10.

4.5.9 Filtro de Spam

Problema clássico de detecção de spam consiste em determinar se uma mensagem
eletrônica é spam ou não, duas classes, portanto. O domínio contém 4601 instâncias
com 54 atributos cada. Todos os atributos são contínuos e correspondem à frequência
de repetição de palavras, caracteres ou maiúsculas e minúsculas. Para os testes com este
domínio o conjunto inicial possui 1.001 instâncias, e os demais conjuntos, todos rotulados,
possuem 45 instâncias. Como nos demais domínios reais todos os conjuntos são rotulados
e a estimativa do erro de classificação é feita utilizando o próximo conjunto para testar
o classificador, antes de usá-lo como treino. A Figura 4.18 mostra os resultados dos
algoritmos da comparação entre o algoritmo KAOGINC e os demais.

Na tarefa de filtro de spam, segundo o domínio utilizado, os algoritmos baseados
em comitê obtiveram vantagem em relação aos demais. O algoritmo SEA apresentou
o melhor resultado, em porcentagem de acerto. O algoritmo mais estável foi o DWM-
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Figura 4.18: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para a base de dados reais Spam. A seleção
de modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 8; SEA ε = 15; WCEA
ε = 28 e DWM-NB ρ = 13.

NB uma vez que não apresentou variações na mudança de conceito, principalmente a
variação apresentada pelos demais algoritmos no início do processamento. Os algoritmos
KAOGINC e OnlineTree2 apresentaram desempenho semelhante, no entanto, aquém do
desempenho apresentado pelos algoritmos baseados em comitê. Neste domínio o uso de
vários classificadores provou-se ser mais eficiente que apenas um algoritmo adaptativo.

4.5.10 Detecção de intrusos em redes de computadores

Este domínio corresponde ao desafio proposto para a conferência KDD’99. Consiste
em identificar intrusos em uma rede de computadores tendo como base um conjunto de da-
dos com 311.029 instâncias que armazenam informações sobre uma determinada conexão.
Uma conexão corresponde a uma sequencia de pacotes TCP com tempos definidos para
início e fim. Neste tempo, os dados passam de um emissor a um receptor sob um deter-
minado tipo de protocolo. Cada conexão (instância) é rotulada como normal ou como um
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ataque, sendo que existem 22 tipos diferentes de ataques. Dessa forma, é desejável que um
sistema classificador seja capaz de, não só determinar se ocorreu ataque, mas também que
tipo de ataque aconteceu. Para as simulações neste trabalho, somente a primeira tarefa é
atribuída aos classificadores, i.e. determinar a ocorrência de ataque; trata-se portanto de
uma tarefa com duas classes. Para o experimento, o conjunto inicial foi diferenciado dos
demais, e possui 1.029 instâncias, os demais conjuntos possuem 100 instâncias e são apre-
sentados sequêncialmente de acordo com a ordem apresentada na base real. Este domínio
é o maior utilizado neste trabalho, corresponde a uma situação real e é um bom teste para
os algoritmos, principalmente no que diz respeito à estabilidade e tempo de execução. A
Figura 4.19 ilustra os resultados da classificação dos algoritmos para o domínio KDD’99.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

20

40

60

80

100

Conjuntos de teste

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

er
ro

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

20

40

60

80

100

Conjuntos de teste

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

er
ro

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

20

40

60

80

100

Conjuntos de teste

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

er
ro

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

20

40

60

80

100

Conjuntos de teste

P
or

ce
nt

ag
em

 d
e 

er
ro

 

 

KAOGINC
DWM−NB

KAOGINC
SEA

KAOGINC
OnlineTree2

KAOGINC
WCEA

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.19: Comparações de desempenho entre os algoritmos KAOGINC e (a) Online-
Tree2; (b) SEA; (c) WCEA e (d) DWM-NB para a base de dados reais KDD’99. A seleção
de modelos resultou nos seguintes parâmetros, KAOGINC τ = 18; SEA ε = 15; WCEA
ε = 28 e DWM-NB ρ = 30.

Note que este apresenta diversas mudanças de conceito abruptas que, apesar de de-
tectadas por todos os algoritmos testados, cada um reagiu de maneira diferente. Note
na Figura 4.19(a) que o algoritmo OnlineTree2 apresentou o pior resultado, observe que
o algoritmo apresentou dificuldade após várias mudanças de conceito e errou todas as
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instâncias do conjunto repetidas vezes durante várias iterações, demorando a retomar o
desempenho. O algoritmo OnlineTree2 não só apresentou o pior desempenho com relação
à porcentagem de acertos, mas também foi o algoritmo mais demorado nas simulações.
O algoritmo SEA também apresentou resultado insatisfatório, o maior problema ocorreu
durante as mudanças de conceito, sendo que na maioria das vezes o algoritmo errou a
classe de todas as instâncias do conjunto. Uma possível explicação é que tenha ocorrido
superadaptação durante as fases de conceito estável, uma vez que o comitê é renovado
retirando o algoritmo que mais comete erro. Os algoritmos baseados em comitê com peso
obtiveram melhor resultado, possivelmente pelo fato de evitarem superadaptação devido
ao uso de peso também no processo de retirada de classificadores do comitê. O algoritmo
KAOGINC apresentou o melhor resultado dentre os algoritmos testados, mostrando ser
uma opção a considerar no processamento de fluxo de dados.

4.5.11 Análise estatística

Esta seção apresenta a análise dos resultados dos algoritmos incrementais nos 10
domínios apresentados nas Seções 4.5.1 - 4.5.10. Para a comparação dos resultados foi
usada a média de acertos ao longo do processamento do fluxo de dados, i.e. média da
porcentagem de erro nos conjuntos de teste. Assim como na Seção 3.4.3, o método de
análise estatística escolhido foi o teste de Friedman, descrito em detalhes por Dems̆ar
(2006). O método não depende de parâmetros e é equivalente ao método ANOVA com
medidas repetidas. O passo inicial consiste em ordenar os melhores desempenho para
cada domínio de dados. Dessa forma, considere as médias de acerto dos algoritmos para
os domínios considerados nesta comparação. Bem como a cada resultado é atribuído a
posição do resultado em relação aos demais para cada domínio mostrado na Tabela 4.1. A
média das posições para cada algoritmo será usada para a comparação entre os algoritmos
e apresentada ao final da tabela.

O primeiro passo, no teste de Friedman, é determinar se os resultados diferem da
hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula é importante pois garante que os algoritmos
diferem entre si, em relação ao desempenho. Originalmente, Friedman (Friedman, 1937),
(Friedman, 1940), propôs utilizar a distribuição χ2 com um grau de liberdade (Na − 1),
para negar a hipótese nula, como mostra a Equação (4.8).

χ2
F = 12Nd
Na(Na − 1)

∑
j

pj
2 − Na(Na − 1)2

4

 (4.8)

Na qual Na corresponde ao número de algoritmos comparados, Nd ao número de
domínios usados na comparação e pj a média da posição do j-ésimo algoritmo. Entretanto,
Iman e Davenport (1980) mostraram que a distribuição usada por Friedman é conser-
vadora (Dems̆ar, 2006), e propuseram utilizar a Equação (4.9), que é distribuída de acordo
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Tabela 4.1: Resultados da comparação entre o algoritmo proposto KAOGINC e os demais
algoritmos incrementais, considerando a média de acertos em conjuntos de teste ao longo
do tempo. A tabela também apresenta a posição de cada algoritmo em relação aos demais
para cada domínio não estacionário.

Domínio KAOGINC OnlineTree2 SEA WCEA DWM-NB

SEA 96,625 (1) 92,936 (5) 94,717 (4) 95,200 (2) 95,188 (3)
Hiperplano 84,429 (3) 72,285 (5) 84,793 (2) 79,048 (4) 93,816 (1)
Círculos 96,438 (1) 92,039 (2) 91,340 (3) 88,549 (5) 89,577 (4)
Seno 92,531 (1) 55,436 (5) 84,924 (3) 86,441 (2) 81,469 (4)
Gaussianas 83,337 (2) 62,687 (5) 82,035 (4) 83,124 (3) 88,301 (1)
Misto 93,951 (2) 53,287 (5) 82,421 (4) 94,674 (1) 88,524 (3)
Elec2 62,204 (2) 59,517 (3) 62,282 (1) 50,077 (5) 55,472 (4)
Poker hand 52,462 (1) 43,325 (4) 47,458 (3) 42,266 (5) 48,875 (2)
Spambase 82,371 (4) 80,248 (5) 85,468 (1) 84,437 (3) 84,677 (2)
KDD’99 97,493 (1) 49,315 (5) 94,288 (4) 97,389 (2) 96,671 (3)

Média das
posições 1,8 4,4 2,9 3,2 2,7

com a distribuição F e apresenta dois graus de liberdades, (Na− 1) e (Na− 1)× (Nd− 1).

FF = (Nd − 1)χ2
F

Nd(Na − 1)− χ2
F

(4.9)

O teste de Friedman utiliza a distribuição F para rejeitar a hipótese nula, calculada
para os dois graus de liberdade (Na − 1) e (Na − 1) × (Nd − 1), que no experimento
corresponde ao valor da função F (4, 36) = 2, 63, para grau de confiança α = 0, 05. Dessa
forma, qualquer valor para FF maior que F (4, 36) = 2, 63, rejeita a hipótese nula. Para o
estudo de caso em questão, χ2

F = 14, 16, e este será usado no cálculo da estimativa FF de
acordo com a Equação 4.9; como Na = 5 e Nd = 10, FF ≈ 4, 93, o que rejeita a hipótese
nula. Portanto, até agora pode-se dizer que os algoritmos não são equivalentes.

Uma vez rejeitada a hipótese nula, prossegue-se com um teste post-hoc. Novamente
como na Seção 3.4.3 o teste escolhido é o teste de Bonferroni-Dunn, que é indicado para a
validação de um algoritmo controle, no caso o KAOGINC. Segundo o teste de Bonferroni-
Dunn, se a diferença entre as médias das posições entre o algoritmo controle e algum
outro algoritmo, for maior que a diferença crítica; o algoritmo que tiver menor media
é considerado superior. A diferença crítica pode ser calculada como mostra a Equação
(4.10).

DC = qα

√
Na(Na + 1)

6Nd
(4.10)

Na qual qα corresponde ao um valor crítico para o teste de Bonferroni-Dunn, deter-
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minado pelo número de classificadores e pelo grau de confiança, para o caso em questão
q0,05 = 2, 498. Para o estudo de caso em questão, com α = 0, 05, a diferença crítica é
DC ≈ 1, 44. As diferenças entre as medias das posições entre o algoritmo KAOGINC e
os demais correspondem a, OnlineTree2: 4, 4−1.8 = 2, 6 > 1, 44; SEA: 2, 9−1, 8 = 1, 1 <
1, 44; WCEA: 3, 2− 1, 8 = 1, 4 < 1, 44; DWM-NB: 2, 7 − 1, 8 = 0, 9 < 1, 44.

De acordo com esses resultados, pode-se dizer que o algoritmo proposto KAOGINC
foi significativamente melhor que o algoritmo OnlineTree2. Já com relação aos demais,
a conclusão estatística é que os dados não foram suficientes para diferenciar o algoritmo
KAOGINC dos algortimos testados quanto ao desempenho. Note que, a diferença entre o
algoritmo KAOGINC e o WCEA é bastante próxima à diferença crítica, para α = 0, 05.
Já se o grau de confiança for considerado α = 0, 1; o valor para a diferença crítica é
DC ≈ 1, 29. Aumentando o grau de confiança, diminui a certeza no resultado (de 95
para 90%), o que relaxa a diferença entre os algoritmos. Portanto para α = 0, 1, tem-se
que o algoritmo KAOGINC é estatisticamente superior que os algoritmos OnlineTree2 e
WCEA.

Como mostrado na análise estatística, o algoritmo proposto foi melhor que dois dos
quatro algoritmos usados como na comparação, o algoritmo OnlineTree2 e o WCEA. Com
relação aos demais, SEA e DWM-NB, não foi possível diferencia-los estatisticamente, no
entanto, o algoritmo KAOGINC obteve a melhor média de posições entre os algorit-
mos. Em vista desses resultados, pode-se dizer que, quando considerados os domínios
em questão sob as condições testadas, i.e. dados apresentados em conjuntos, o algoritmo
KAOGINC é considerado a melhor opção entre os algoritmos testados.

Em relação aos desempenhos dos demais algoritmos nos testes realizados, conclui-
se que, o algoritmo OnlineTree2 foi o pior dos algoritmos testados, devido ao fato da
demora na atualização da sua única árvore de decisão. O algoritmo mostrou-se bom
para domínios que apresentam mudança de conceito gradual, no entanto, sob mudança
de conceito abrupta, o mesmo leva muitas iterações para atualizar toda a árvore, o que
impacta negativamente no desempenho do algoritmo. Outra desvantagem está relacionada
ao tamanho do fluxo de dados, uma vez que este foi o algoritmo mais lento entre os
testados. O algoritmo WCEA, apesar de não ter apresentado bons resultados em todos
os domínios, mostrou-se bastante estável quanto ao desempenho em diversos domínios. O
principal problema está relacionado ao tempo de execução, pois a atualização do algoritmo
envolve validação cruzada. Fato que também impede que o algoritmo seja usado para
processar dados em tempo real.

O algoritmo DWM-NB apresentou ótimos resultados e ficou em segundo na compara-
ção. O ponto forte do algoritmo é a falta de restrição quanto ao tamanho do comitê,
uma vez que, dessa forma, é possível armazenar mais conceitos. A maneira em que o
algoritmo pondera os classificadores base no comitê impede que classificadores treinados
em conceitos antigos interfiram negativamente na classificação. No entanto o ponto forte
do algoritmo também pode ser um problema para seu desempenho, pois como o algo-
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ritmo treina um novo classificador cada vez que o comitê comete um erro, pode acontecer
que muitos classificadores sejam criados - o que pode ocasionar perda de desempenho e
problemas de utilização de memória, principalmente em dados ruidosos. Por último, o
algoritmo SEA é o mais simples dos algoritmos testados, consiste simplesmente em um
comitê de classificares resolvido por simples votação. A simplicidade, no entanto, resulta
em bom desempenho de tempo, apresentou o menor tempo de execução dentre os algo-
ritmos testados. No geral, o algoritmo é bastante robusto e é considerado padrão como
comparativo nos testes de algoritmos incrementais. Um dos pontos fracos é a demora na
retomada de desempenho quando ocorre mudança de conceito brusca. Em casos que o
comitê precisa ser totalmente atualizado, o número de iterações necessárias se equivale à
metade do número de classificadores no comitê, uma vez que este é resolvido por votação
simples.

Como conclusão geral, todos os algoritmos testados podem ser considerados no pro-
cessamento de fluxo de dados, dado a restrição de cada um. Apesar de relativamente
poucos domínios terem sido considerado para a realização dos testes, algoritmo proposto
provou-se uma alternativa a ser considerado na classificação incremental de fluxo de dados.



Capítulo

5
Conclusões

Este trabalho abordou a classificação de dados utilizando grafos em dois contextos
diferentes, a saber, dados com distribuição estacionária, i.e. onde a distribuição dos
dados não se altera ao longo do tempo; e classificação de dados com distribuição não
estacionária, na qual a distribuição dos dados sofre alterações ao longo do tempo. Em
vista destes problemas, dois algoritmos foram desenvolvidos, o algoritmo estático, KAOG,
para situações onde a distribuição não se altera, e a versão deste algoritmo que implementa
aprendizado incremental, nomeado KAOGINC, para as tarefas que apresentam mudança
de conceito. Ambos os algoritmos baseiam-se no grafo K-associado ótimo (ou principal) e
na medida de pureza para estabelecerem a probabilidade de pertinência de um novo dado
aos vários componentes do grafo e, dessa forma, atribuir a classe mais provável. Apesar
disso, os algoritmos são independentes no que se refere à aplicações, considere inicialmente
a análise do algoritmo estático KAOG.

Como mostrado no Capítulo 3, o algoritmo estático, KAOG, baseia-se em um grafo
especial, chamado grafo K-associado ótimo. Este, por sua vez, é formado selecionando-se
os melhores componentes, segundo a medida de pureza, dentre uma sequência de grafos
K-associados; como somente são escolhidos os melhores componentes, o grafo resultante
é ótimo em relação à pureza. A medida de pureza, definida para componentes, é parte
central do algoritmo, pois esta quantifica o nível de mistura local de cada componente. De
forma que, dado um exemplo a ser classificado, a pureza pode atuar como probabilidade
de conexão para cada componente. Sendo que, esta depois de normalizada, é usada pelo
classificador como probabilidade a priori para estimar a classe de novos dados. Como
o grafo K-associado ótimo é construído com os componentes de maior pureza ao longo
de vários grafos K-associados, os componentes no grafo ótimo, muito provavelmente, não
foram formados considerando o mesmo valor de K. Intuitivamente cada componente no
grafo ótimo é o componente que melhor representa a região do espaço de dados formada
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pelos dados que o compõe. Portanto, é lógico pensar que, assim como na classificação feita
pelo KNN, onde diferentes domínios de dados são melhores representados por diferentes
valores de K, de forma análoga, em um único domínio é plausível que diferentes regiões
do espaço de dados sejam melhores representadas por valores diferentes de K. Esta pro-
priedade do grafo K-associado ótimo, não só permite uma melhor representação do espaço
de dados, mas resulta em um processo de treinamento que não utiliza parâmetros. A in-
dependência de parâmetros significa que o algoritmo pode ser usado sem a necessidade de
seleção de modelos, o que em alguns casos pode ser um fator indesejado, uma vez que a
falta de variabilidade do algoritmo pode atrapalhar seu desempenho em alguns domínios.
No entanto, considerando o algoritmo proposto, os resultados obtidos experimentalmente
mostraram que este se equivale a algoritmos paramétricos do estado-da-arte na classifi-
cação de dados. Este resultado, em particular, favorece o algoritmo proposto, novamente,
devido ao fato deste não possuir parâmetros e não exigir seleção de modelos, o que o
torna uma escolha atrativa na prática considerando problemas de classificação de dados
multiclasse.

O bom desempenho do classificador estático, KAOG, em domínios de dados com dis-
tribuição estacionária, demonstrou o potencial da abordagem em lidar com problemas
de classificação, o que motivou o desenvolvimento da versão incremental. A versão in-
cremental do algoritmo, basicamente, baseia-se na reestruturação do grafo utilizado pelo
classificador, chamado grafo principal, neste caso. Para que este possa ser utilizado em
domínios de dados com distribuição não estacionária, as atualizações devem compreender
a inserção de novos conhecimentos e a retirada de conhecimento antigo que não é mais
usado. No caso do algoritmo incremental proposto, a classificação é realizada por meio
do cálculo da pertinência de um novo padrão aos componentes do grafo, de forma que
a inserção e a remoção consideram as operações adição e remoção de componentes no
grafo principal. À medida que os conjuntos de dados rotulados são apresentados, o algo-
ritmo KAOGINC, utiliza o algoritmo KAOG para a construção do grafo ótimo a partir
do conjunto de dados atual. Os componentes do grafo ótimo recém-construído são então
adicionados no grafo principal. A remoção considera duas abordagens, a poda e a regra
de não utilização. A poda retira do grafo principal todo componente associado a erro e,
como mostrado na Seção 4.4, quando aplicada em conjunto com a regra de não utilização,
o classificador apresenta melhores resultados. A regra de não utilização, por sua vez,
utiliza o parâmetro τ para indicar o número de novos exemplos classificados para os quais
qualquer componente pode permanecer sem que seja utilizado. Como visto na Seção 4.4,
este parâmetro apresenta uma faixa de valores onde o desempenho melhora, sendo esta
dependente do domínio em questão. A Seção 4.5 apresentou os resultados experimentais
entre o algoritmo proposto e quatro algoritmos atuais. Os resultados foram favoráveis
ao algoritmo proposto, uma vez que este foi melhor, em relação à média do erro, entre
os demais algoritmos. De fato, o teste estatístico mostrou que o algoritmo KAOGINC é
superior a dois dos quatro algoritmos testados e, com relação aos demais, o número de
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domínios não foi suficiente para diferenciá-los.
Como conclusão geral pode-se dizer que este trabalho mostrou que o uso de grafos

merece ser mais explorado no aprendizado supervisionado. Ambos os algoritmos pro-
postos apresentaram ótimo desempenho nas tarefas a que foram aplicados. Em especial,
o algoritmo estático KAOG, apresentou resultados comparados a algoritmos considera-
dos clássicos na classificação multiclasse, o que não é tarefa trivial para um classificador.
Ressaltando o fato que o algoritmo não possui parâmetros, e dessa forma, evita a fase
de seleção de modelo em aplicações práticas. Com relação ao algoritmo incremental,
KAOGINC, os resultados obtidos foram mais promissores, apesar de testado em poucos
conjuntos de dados, ainda assim o algoritmo apresentou o melhor resultado dentre os al-
goritmos testados. Os resultados experimentais, juntamente com as análises estatísticas,
justificam a pesquisa futura e a aplicação dos algoritmos em outros domínios de dados.

5.1 Principais conclusões e contribuições do trabalho
Com base nos resultados de classificação obtidos utilizando os algoritmos propostos

neste trabalho, podem-se estabelecer as seguintes conclusões:

• A abstração de conjuntos de dados como grafos consiste em uma poderosa forma
de representação de dados. Este tipo de estrutura carrega informações não só de
vizinhos mais próximos, mas também informações de vértices em outros níveis de
vizinhança. Além disso, permite modelar os dados de modo a evidenciar as estru-
turas presentes na distribuição dos dados, como agrupamentos ou áreas esparsas de
dados.

• Métodos baseados em grafos são extensamente considerados em aplicações de apren-
dizado de máquina, como no agrupamento de dados e na classificação semissupervi-
sionada - principalmente na transdução. Métodos supervisionados têm sido muito
pouco pesquisados sob a abordagem de grafos na literatura. Este trabalho propôs
dois métodos para solucionar problemas de classificação, em especial para dados
vetoriais, com distribuição estacionária e não estacionária. O uso deste tipo de rep-
resentação mostrou-se apropriado para ser usado em aplicações de classificação de
dados. Por meio das análises ao longo do texto, nota-se que algoritmos de classifi-
cação baseado em grafos têm varias vantagens e, portanto é promissora.

• A medida de pureza tem como principal objetivo quantificar a mistura nos dados
de um componente. No entanto, esta também pode ser usada para caracterizar
classes de um conjunto de treinamento. A caracterização da estrutura de uma
determinada classe, como distribuição, nível de mistura com outras classes, formato,
entre outras, é importante não somente no domínio de classificação, mas também
em outras aplicações como na visualização de dados (Köhler et al., 2006). De forma
que, a medida de pureza descrita neste trabalho é um passo nesta direção.
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• Como visto no Capítulo 4, o classificador incremental baseado no grafo ótimo obteve
excelentes resultados na classificação de dados não estacionários. Este fato mostra
que o uso de grafos não só possibilita bom desempenho na classificação de dados com
distribuição estacionária, mas também consiste em uma forma de representação que
permite atualização rápida atualização do grafo e dos conceitos e consequentemente,
na retomada de desempenho.

• Redes complexas constitui uma área de pesquisa extensamente estudada nos últimos
anos. Porém, a maioria dos resultados focalizam a análise estrutural ou aspectos
dinâmicos de redes já existente ou artificialmente construídas. De forma que, pouca
atenção tem sido dada à transformação de outro tipo de dados para redes. Este
trabalho é uma tentativa nesta direção, contribuindo, desta forma, com a pesquisa
em redes complexas.

Em vista do desenvolvimento das duas abordagens para classificação de dados com
diferentes distribuições, bem como, dos resultados obtidos, as principais contribuições do
trabalho foram:

• Contribuir com a área de pesquisa de métodos de classificação basedos em grafos.

• Proposta de uma nova técnica de formação do grafo, a partir de um conjunto de
dados vetoriais, facilitando a análise de dados.

• Aprofundamento de análise da medida de pureza, usada para quantificar o nível de
sobreposição entre diferentes classes.

• Desenvolvimento de um método não paramétrico para classificação de dados multi-
classe.

• Desenvolvimento de um algoritmo de aprendizado incremental;

5.2 Sugestões para pesquisas futuras

Como este trabalho apresentou dois tipos de classificadores, pode-se elencar algumas
sugestões de pesquisa referente a cada um deles.

Classificador estático: Algumas sugestões de pesquisa referente ao algoritmo de apren-
dizado, KAOG, são:

• Utilizar diferentes medidas de similaridade, bem como, medidas que permitam ao
classificador KAOG lidar com atributos nominais.

• Modificar o algoritmo para que possa se aplicado na classificação de dados rela-
cionais.
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• Derivar variações para a medida de pureza, por exemplo considerar duas camadas
de vizinhos para cada vértice, ou considerar pesos no cálculo, etc.

• Utilizar outras maneiras de construir o grafo, por exemplo, usar a laplaciana da
matriz de adjacência na construção do grafo otimo.

• Desenvolver um algoritmo que utilize a pureza, ou alguma variação desta, para
aprender também com dados não rotulados.

Classificador incremental: As sugestões de pesquisa futura para o algoritmo incremental
devem incluir:

• Aprendizado em tempo real, no qual o classificador precisa processar (incorporar
conhecimento ou classificar) um único dado assim que este é apresentado. O classifi-
cador atual, quando de posse de único dado rotulado, o insere como um componente
isolado. Pesquisas futuras deverão considerar adicioná-lo em componentes já exis-
tentes, recalculado a pureza e atualizando os parâmetros.

• Desenvolvimento de solução para diminuir o tempo exigido pela poda em situações
reais. Detectar a mudança de conceito e ativar o mecanismo de poda, desativando-o
quando o classificador retomar níveis aceitáveis de desempenho.

• Aplicação de algoritmos avançados que possam diminuir o tempo de processamento
do algortimo KAOGINC, como algoritmos para determinar os vizinhos mais próxi-
mos com ordem de complexidade menor.

• Desenvolvimento de um algoritmo capaz de incluir conhecimentos provindos de da-
dos rotulados e não rotulados no contexto de classificação em tempo real. Apenas
recentemente métodos para tratar fluxo de dados sob a perspectiva do aprendizado
semissupervisionado, têm sido propostos. Entretanto, esse métodos, em sua maio-
ria, consistem em aplicações para algum problema específico, como classificação de
trafego (Erman et al., 2007) e detecção de intrusos (Yu et al., 2008) em redes de
computadores.
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