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Resumo 

Métodos de agrupamento (clustering) visam organizar um conjunto de itens em grupos 

de tal forma que itens de um dado grupo possuam alto grau de similaridade, enquanto itens 

em grupos diferentes possuam alto grau de dissimilaridade. A busca por métodos que 

realizem essa tarefa de forma satisfatória se justifica na grande variedade de aplicações 

possíveis para a análise de agrupamentos, em campos como processamento de imagens, 

mineração de dados, ciências sociais, medicina, dentre outros. 

Este trabalho tem por objetivo a introdução de duas novas técnicas para a realização da 

tarefa de formação de agrupamentos. As abordagens propostas são algoritmos de mapas auto-

organizáveis por lote baseados em distâncias adaptativas: o algoritmo de mapa auto-

organizável por lote baseado em distâncias adaptativas globais (GWBSOM) e o algoritmo de 

mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (LWBSOM). 

O mapa auto-organizável (Self-Organizing Map, ou SOM) é uma rede neural artificial 

não-supervisionada de aprendizado competitivo que possui propriedades de agrupamento e de 

redução da dimensionalidade, usando uma função de vizinhança para descobrir a estrutura 

topológica escondida no conjunto de dados.  

Os testes realizados, tanto com bases de dados reais quanto com bases de dados 

sintéticos, demonstraram a efetividade dos métodos propostos em relação às abordagens 

existentes na literatura.   

 
Palavras-chave: Métodos de Agrupamentos; Mapa Auto-Organizável; Distâncias 

Adaptativas; Rede Neural Artificial. 
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Abstract 

Clustering methods aims to organize a set of items into clusters such that items within 

a given cluster have a high degree of similarity, while items belonging to different clusters 

have a high degree of dissimilarity. The search for methods that perform this task in a 

satisfactory way is important due to the wide variety of possible applications for clustering in 

fields such as image processing, data mining, social sciences, medicine, and so on. 

This work aims to introduce two new techniques for performing the task of clustering. 

The proposed approaches are batch self-organizing maps based on adaptive distances: the 

batch self-organizing map based on global adaptive distance algorithm (GWBSOM) and the 

batch self-organizing map based on local adaptive distance algorithm (LWBSOM). 

The self-organizing map (SOM) is a competitive unsupervised learning artificial 

neural network which performs both clustering and dimensionality reduction of data, using a 

neighborhood function to discover the topological structure hidden in the data set. 

Tests performed, using both real datasets and synthetic datasets, showed the 

effectiveness of the proposed methods over existing approaches in the literature. 

 
Keywords: Clustering Methods; Self-Organizing Map; Adaptive Distances; Artificial 

Neural Network. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Motivação 

A análise de agrupamentos (Clustering Analysis) é uma tarefa bastante popular na 

descoberta de conhecimentos, possuindo aplicação em diversos campos como mineração de 

dados, reconhecimento de padrões, visão computacional, etc. Métodos de agrupamento visam 

a organização de um conjunto de itens em grupos de tal forma que itens de um dado grupo 

possuam um alto grau de similaridade, enquanto itens em grupos diferentes possuam um alto 

grau de dissimilaridade. As técnicas mais populares de agrupamento de dados são as 

hierárquicas e as de particionamento [Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; Jain & Dubes, 1988; 

Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & Wunsch II, 2005].  

Métodos hierárquicos resultam em uma hierarquia, ou seja, uma sequência aninhada 

de partições dos dados de entrada. Tais métodos podem ser de duas categorias: aglomerativos 

e divisivos. Métodos aglomerativos resultam em uma sequência de partições aninhadas, tendo 

início com cada item sendo ele mesmo um grupo unitário, e após aglomerações sucessivas 

todos os indivíduos se encontram em um mesmo grupo final. Os métodos divisivos têm início 

com todos os itens pertencendo a um único conjunto, que sofre divisões sucessivas até que um 

critério de parada seja obtido (geralmente após a formação de uma partição com itens 

pertencentes a grupos unitários). 

O particionamento de um conjunto de itens em um número de grupos pré-definido é 

um tópico importante em análise de dados, reconhecimento de padrões e processamento de 

imagens [Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; Jain & Dubes, 1988; Theodoris & Koutroumbas, 

2006; Xu & Wunsch II, 2005]. Algoritmos de particionamento buscam obter uma partição dos 

dados de entrada em um número fixo de grupos fornecido inicialmente pelo usuário do 

sistema. Tais métodos geralmente buscam a otimização de uma função objetivo de adequação 

(geralmente de forma local). Para a melhora da qualidade dos agrupamentos finais, o 

algoritmo é executado várias vezes, partindo de pontos iniciais diferentes, sendo a melhor 
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configuração obtida usada como resposta do algoritmo. Os algoritmos mais populares desta 

família são os algoritmos de �-médias (�-means) [Anderberg, 1973; McQueen, 1967] e o �-

médias difuso (fuzzy �-means) [Bezdek, 1980; Bezdek, 1981]. 

O Mapa Auto-Organizável de Kohonen (SOM) [Kohonen, 1982] é uma rede neural 

não-supervisionada de aprendizado competitivo que possui propriedades de agrupamento e de 

visualização de dados. Diferente do �-médias, a rede SOM usa um conjunto de interações de 

vizinhança para aproximar a interação lateral neural e descobrir a estrutura topológica 

escondida nos dados, e além do vetor que obteve o melhor valor de similaridade (o vencedor), 

seus vizinhos também são atualizados, resultando em regiões do mapa nas quais neurônios em 

uma mesma vizinhança sejam bastante similares. Tal método também pode ser considerado 

como um algoritmo que mapeia dados de alta dimensionalidade espacial, ℝ�, em um espaço 

de dimensionalidade reduzida, geralmente 1D, 2D ou 3D, chamado mapa. Essa projeção 

permite a partição das entradas em grupos “similares” enquanto preserva sua topologia. 

Diversas variações do algoritmo SOM básico têm sido propostas visando sua 

melhoria. Em [Kangas et al., 1990] duas novas abordagens baseadas nas redes SOM foram 

propostas: uma baseada na ponderação dinâmica dos sinais de entrada de cada neurônio, 

melhorando a ordenação quando diferentes sinais de entrada eram usados; o segundo consistia 

na definição das vizinhanças no algoritmo de aprendizagem através do uso de uma árvore de 

caminhos mínimos, promovendo uma melhor e mais rápida aproximação de funções de 

densidade. Em [Badran et al., 2005] foi apresentado um algoritmo de mapa auto-organizável 

por lote similar ao algoritmo �-médias, consistindo em uma abordagem em dois passos com 

uma afetação onde todas as instâncias da base de dados são afetadas ao neurônio mais 

próximo do mapa, e uma etapa de representação, onde todos os neurônios são atualizados.  

1.2 Objetivos 

Neste trabalho, duas novas abordagens de mapas auto-organizáveis por lote baseadas 

em distâncias adaptativas, sugeridas pelo Prof. Dr. Francisco de Assis Tenório de Carvalho, 

são apresentadas: o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais (GWBSOM) e o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em 

distâncias adaptativas locais (LWBSOM). Cada uma destas abordagens faz uso de distâncias 

euclidianas adaptativas parametrizadas por vetores de pesos nas variáveis que mudam a cada 
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iteração do algoritmo, sendo tais vetores de pesos iguais para cada grupo no caso do 

GWBSOM, sendo tais vetores de pesos diferentes para cada grupo na técnica LWBSOM.  

O cálculo desses vetores de pesos é inspirado no cálculo dos pesos apresentado no 

algoritmo de agrupamento dinâmico baseado em distâncias adaptativas [Diday & Govaert, 

1977]. Os algoritmos de agrupamento dinâmicos tradicionais [Diday & Simon, 1976] são 

algoritmos iterativos de realocação em duas etapas que envolvem a construção de novos 

agrupamentos a cada iteração e a identificação de representantes ou protótipos (médias, leis 

de probabilidade, funções de densidade de probabilidade, grupos de elementos, etc.) mais 

adequados para os novos grupos pela otimização local de uma função objetivo de adequação. 

Os métodos de agrupamento dinâmicos e adaptativos [Diday & Govaert, 1977] também 

otimizam uma função baseado em um critério de adequação entre os grupos formados e seus 

protótipos, mas as distâncias para a comparação dos grupos e seus protótipos muda a cada 

iteração. Tais distâncias (representadas por vetores de pesos para as variáveis do problema) 

não são determinadas de forma absoluta e são diferentes para cada agrupamento. A vantagem 

dessas distâncias adaptativas está no fato de possibilitar ao algoritmo o reconhecimento de 

grupos de diferentes formas e tamanhos.  

Como forma de avaliação da efetividade de nossa abordagem, experimentos foram 

realizados com a utilização de dados benchmark de classificação presentes no UCI Machine 

Learning Repository [Frank & Asuncion, 2011]. 

1.3 Divisão do Trabalho 

O trabalho está organizado em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo, uma breve 

introdução ao tema de análise de agrupamentos foi feita, assim como foi apresentada uma 

motivação para a escolha do tema da pesquisa. Os objetivos da pesquisa também foram 

discutidos. 

  No capítulo 2, será apresentada uma visão geral do tema de análise de agrupamentos, 

assim como os principais componentes de um sistema de agrupamento. As categorias de 

algoritmos de agrupamentos mais populares também serão apresentadas.  

O capítulo 3 fará uma breve descrição das redes neurais artificiais, assim como 

introduzirá as principais abordagens de redes neurais para a tarefa de agrupamento de dados: 
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as redes baseadas na teoria da ressonância adaptativa [Carpenter & Grossberg, 1990] e os 

mapas auto-organizáveis [Kohonen, 1982]. A descrição das técnicas selecionadas para 

comparação também será feita neste capítulo. 

Os algoritmos propostos serão explicados no capítulo 4. 

O capítulo 5 tratará dos resultados obtidos nos experimentos realizados tanto com as 

técnicas propostas quanto com os métodos de comparação, assim como também apresentará a 

metodologia usada nas experimentações. Tais experimentos foram executados sobre dados 

reais e sintéticos. 

O capítulo 6 trará as conclusões finais do trabalho, assim como apresentará propostas 

de trabalhos futuros.    

16 



 

 18 

Capítulo 2 

Visão Geral 

Como uma das atividades mais primitivas do ser humano, a classificação de objetos 

desempenha um papel importante e indispensável na longa história do desenvolvimento desta 

raça. Na tentativa de compreender fenômenos desconhecidos, as pessoas tendem a descrever 

características notáveis da ocorrência em análise, comparando-as com características de 

fenômenos conhecidos, estabelecendo semelhanças e discrepâncias entre os mesmos 

[Anderberg, 1973; Xu & Wunsch II, 2005]. Com o advento da computação eletrônica e o 

avanço das tecnologias em geral, a quantidade de dados e informações disponíveis para uma 

pessoa comum aumentou drasticamente, o que torna cada vez maior a busca por métodos que 

organizem e auxiliem a extração de conhecimentos úteis destes dados de forma automática, 

sendo esta uma das maiores preocupações das pesquisas em Aprendizagem de Máquina 

(Machine Learning, ou ML) [Berkhim, 2006; Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; Xu & 

Wunsch II, 2005]. A pergunta que pesquisadores do ramo tentam responder é: como organizar 

padrões observados em estruturas que façam sentido, ou como desenvolver categorias capazes 

de separar tais padrões em diferentes classes ou grupos? 

As técnicas de aprendizagem de máquina são divididas em três grupos principais: 

Aprendizado Supervisionado (Supervised Learning), Aprendizado por Reforço 

(Reinforcement Learning) e Aprendizado Não-Supervisionado (Unsupervised Learning ou 

Clustering) [Haykin, 2001; Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 

O aprendizado supervisionado (ou classificação) consiste em um mapeamento de um 

conjunto de padrões (observações, itens de dados, vetores de características ou pontos em 

espaços multidimensionais) de entrada em um número finito de valores discretos conhecidos 

como rótulos (labels) que representam as classes do problema tratado, sendo este mapeamento 

obtido através da indução dos conceitos fundamentais das classes existentes pelo uso de 

exemplos pré-classificados das mesmas e de um algoritmo de aprendizado indutivo (também 

chamado de indutor ou classificador), sendo o objetivo da estratégia adotada à classificação 

de padrões desconhecidos ainda não rotulados. Essa classificação é realizada através da 
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minimização de uma função de custo. Tradicionalmente, os padrões pré-classificados são 

usados como base para a elaboração do sistema de classificação, sendo o conhecimento inicial 

desse indutor adquirido através da exploração desses exemplos, de forma que um modelo 

descritivo das classes do problema tratado seja gerado, processo este conhecido como 

treinamento (training) do modelo [Haykin, 2001; Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 

O aprendizado por reforço baseia-se na ideia de recompensas e punições para a 

estratégia de aprendizado [Haykin. 2001]. Para o sistema de aprendizado por reforço, é 

fornecida apenas a informação sobre o desempenho alcançado pela execução algoritmo em 

uma etapa anterior, sofrendo o mesmo ajustes de acordo com o grau de adequação alcançado. 

Caso os resultados tenham sido considerados satisfatórios de acordo com a métrica adotada, o 

sistema é “recompensado”, sendo “punido” caso contrário. Diferentemente do que ocorre nos 

algoritmos de aprendizado supervisionado, apenas uma medida de satisfação é fornecida ao 

sistema, e não uma avaliação exata informando onde o problema ocorreu. 

Na aprendizagem não-supervisionada, também conhecida como Análise de 

Agrupamentos (Clustering, Data Clustering ou Cluster Analysis), Análise Exploratória, 

Taxonomia Numérica (Numerical Taxonomy), Quantização Vetorial (Vector Quantization) ou 

Aprendizado por Observação (Learning by Observation), os rótulos das classes não estão 

disponíveis, sendo o objetivo da estratégia de agrupamento separar um conjunto finito de 

dados não classificados a priori (unlabeled) em um número finito de conjuntos “naturais”, 

que possuam algum significado lógico [Berkhim, 2006; Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; 

Jain & Dubes, 1988; Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & Wunsch II, 2005]. Neste caso, 

rótulos são associados aos agrupamentos formados, porém essa associação está relacionada à 

natureza dos dados usados, sendo guiada por medidas de similaridades ou dissimilaridades 

entre os mesmos, não havendo a necessidade de nenhuma informação ou auxílio externo. 

Intuitivamente, padrões em um agrupamento válido são mais similares entre si que padrões 

que pertençam a agrupamentos diferentes. 

Os problemas de análise de agrupamentos vêm sendo aplicados nos mais diversos 

contextos e por pesquisadores das mais diversas disciplinas, o que reflete a importância e a 

utilidade do campo para a análise exploratória de dados, formação de conjuntos, tomadas de 

decisões e aprendizagem de máquina em geral [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 

Dentre as áreas de aplicação da análise de agrupamentos podemos citar a engenharia 

(inteligência artificial, reconhecimento de padrões, engenharia mecânica, engenharia elétrica, 

robótica, etc.) [Kim et al., 1996; Kim et al., 2004], ciência da computação (mineração da web, 
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análise espacial de dados, análise de documentos textuais, segmentação de imagens, 

reconhecimento de caracteres manuscritos, etc.), ciência médica (genética, biologia, 

microbiologia, paleontologia, psiquiatria, patologia, etc.) [Shihab, 2000], às ciências da terra 

(geografia, geologia, sensores remotos, etc.), ciências sociais (sociologia, psicologia, 

arqueologia, educação, genealogia, etc.) [Scoltock, 1982], e ciências econômicas (marketing, 

vendas, previsão de séries temporais, logística, etc.). 

Na maioria dos problemas do mundo real existe pouca ou nenhuma informação a 

priori disponível sobre os dados e suas relações internas, como por exemplo, em modelos 

estatísticos de predição, o que leva o sistema de tomada de decisões a fazer o mínimo de 

suposições possíveis sobre os dados analisados. Estes ambientes são mais adequados ao uso 

de técnicas de agrupamento de dados e praticamente inviáveis às técnicas de aprendizagem 

supervisionada.  

A solução de problemas em análise de agrupamentos tende a ser um processo difícil, 

que se apresenta de formas bastante diferenciadas de acordo com o contexto abordado, 

passando a ser impraticável a elaboração de métodos de agrupamento genéricos e que sejam 

satisfatórios independentemente da área de sua aplicabilidade. Geralmente, os algoritmos de 

agrupamento são modelados para a resolução de um determinado tipo de problema em um 

campo específico, tendendo a assumir algumas características dessas áreas, o que pode 

comprometer a performance do algoritmo quando usado em problemas com características e 

áreas diferentes. Algumas questões importantes que devem ser levadas em consideração 

durante a elaboração de um sistema de agrupamento de dados são [Jain et al., 1999]:  

• Como os dados podem ser normalizados? 

• Que medida de similaridade é a mais apropriada para ser usada em uma determinada 

situação? 

• Como o conhecimento do domínio poderia ser usado em um problema particular de 

agrupamento de dados? 

• Como pode um conjunto de dados extremamente grande (por exemplo, com milhões 

de padrões) ser agrupado de forma eficiente? 
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2.1 Etapas de um Sistema de Agrupamento de Dados 

Uma tarefa típica de agrupamento de dados envolve as seguintes etapas [Jain et al., 

1999; Xu & Wunsch II, 2005]: representação dos padrões (incluindo extração e/ou seleção de 

características); definição de uma medida de proximidade entre os padrões (que seja adequada 

ao domínio do problema e aos tipos de características dos dados analisados); modelagem e 

execução do algoritmo de agrupamento propriamente dito; abstração dos dados (se 

necessário); avaliação das saídas produzidas e validação dos resultados (verificação da 

consistência dos agrupamentos produzidos); e finalmente a interpretação dos resultados finais. 

Na sequência, a descrição detalhada de cada um destes módulos será apresentada. 

2.1.1 Representação dos padrões 

A representação dos padrões [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005] refere-se ao 

número de classes, o número de padrões disponíveis, e ao número, tipo e escala das 

características desses padrões apresentadas ao algoritmo de agrupamento. Algumas dessas 

informações podem não estar disponíveis ou podem não ser controladas pelo desenvolvedor 

do sistema.  

Em alguns casos, os dados fornecidos ao sistema de agrupamento podem não ser 

discriminantes o suficiente para que o sistema possa apresentar um bom desempenho na 

execução da tarefa de formação de grupos, sendo necessária a produção de novas 

características úteis que ofereçam tal poder discriminatório, ou os padrões brutos podem 

conter variáveis redundantes e pouco significativas.  

Quando novas variáveis são formadas a partir de transformações efetuadas nas 

variáveis de entrada do sistema, de forma a destacar as características mais salientes dos 

padrões que compõem o conjunto de dados analisado, dizemos que ocorreu uma extração de 

características. A seleção de características ocorre quando um conjunto reduzido das variáveis 

dos padrões da base de dados é escolhido por considerar-se que as mesmas são 

suficientemente representativas para as classes do problema. Essas duas atividades são de 

fundamental importância para o melhoramento da eficiência do método utilizado, pois com a 

remoção dos atributos que pouco contribuem para a tarefa de agrupamento, assim como a 
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criação de novas características que sejam mais representativas que as originais, há uma 

diminuição significativa no tempo de execução do algoritmo escolhido. Geralmente, um 

conjunto de características é considerado ideal quando o mesmo permite a distinção de 

padrões de classes diferentes de forma fácil, sendo insensível a ruídos, de forma a facilitar a 

interpretação do conjunto analisado.  

Quanto ao domínio, podemos agrupar as características como contínuas ou discretas 

(Figura 2.1) [Gan et al., 2007 ; Theodoris & Koutroumbas, 2006]. 

 

Figura 2.1 - Tipos de características de acordo com o domínio [Gan et al., 2007] 

Atributos contínuos podem ser vistos como dados que podem assumir valores em uma 

faixa de respostas numéricas de uma escala contínua, como os números reais. Já os dados 

discretos estão limitados apenas a valores de um conjunto finito. Esse último grupo possui as 

seguintes ramificações [Gan et al., 2007 ; Theodoris & Koutroumbas, 2006]: 

• Dados categóricos: são atributos bastante utilizados para a representação de categorias, 

como nomes e tipos. 

• Dados binários ou dicotômicos: esse tipo de atributo tem sua faixa limitada a apenas 

dois valores. São divididos em duas classes: simétricos, quando os dois valores 

possíveis possuem igual importância (por exemplo, sexo masculino / feminino), ou 

assimétricos, quando um dos valores é considerado mais importante que o outro 

(exemplo: quando o valor “sim” significa a presença de uma variável, enquanto o 

valor “não” indica sua ausência). 

 Em relação à escala, podemos dividir os tipos de dados como qualitativos e 

quantitativos (Figura 2.2) [Gan et al., 2007 ; Theodoris & Koutroumbas, 2006]. 
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Figura 2.2 - Tipos de características em relação à escala [Gan et al., 2007] 

Dados quantitativos podem ser divididos em dois grupos: razão (a razão entre dois 

valores tem significado, por exemplo, peso) e intervalo (a diferença entre dois valores têm 

algum sentido, porém sua razão não, como por exemplo, a temperatura). Já os dados 

qualitativos se dividem nas seguintes categorias: ordinal (onde os valores possíveis 

significantemente ordenados entre si, por exemplo, a avaliação dos serviços de um hotel como 

pobre, bom, muito bom, excelente) e nominal (que armazenam os valores dos estados dos 

códigos, como por exemplo, para o estado civil solteiro, valores possíveis seriam solteiro, 

casado, divorciado ou viúvo) [Gan et al., 2007; Theodoris & Koutroumbas, 2006]. 

2.1.2 Medidas de proximidade 

 As medidas de proximidade entre padrões são divididas em dois grupos: medidas de 

similaridade, que avaliam o quão próximo dois padrões são entre si, sendo um valor alto da 

medida indicativo de que os padrões são muito próximos (“semelhantes”); medidas de 

dissimilaridade, ou medidas de distância, que indicam o quão diferentes os padrões são entre 

si, sendo um valor alto indicativo de que os padrões não se encontram próximos no espaço do 

problema. A escolha de uma medida de proximidade adequada ao contexto da aplicação de 

um sistema de agrupamento de dados é fundamental, dado o fato de que diferentes medidas de 

proximidade podem levar a formação de agrupamentos finais bastante diferentes. As medidas 

de dissimilaridade apresentam as seguintes características [Xu & Wunsch II, 2005]: 

• Simetria: 	
��, ��� = 	
�� , ���. 

• Positividade: 	
��, ���  ≥ 0, para todo �� e ��. 

• Inequalidade triangular: 	
��, ���  ≤ 	���, ��� +  	
��, ���, para todo ��, �� e ��. 

• Reflexividade: 	
��, ��� = 0 se e somente se �� = ��. 
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Já uma medida de similaridade deve satisfazer as seguintes restrições [Xu & Wunsch 

II, 2005]: 

• Simetria: �
��, ��� = �
�� , ���. 

• Positividade: 0 ≤ �
��, ���  ≤ 1 para todo �� e ��. 

• �
��, ����
�� , ���  ≤ [�
��, ��� +  �
�� , ���]����, ���, para todo ��, �� e ��. 

• �
��, ��� = 1 se e somente se �� = ��. 

Uma breve apresentação das principais medidas de proximidade segue abaixo [Gan 

et al., 2007; Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & Wunsch II, 2005]: 

• Distância de Minkowski: essa métrica é bastante utilizada para dados quantitativos. A 

distância de Minkowski pode ser obtida como segue:   

����, �� = � �!� −  #��$�
�%& �& $'  

onde ( ) ℕ (conjunto dos números naturais); 

• Distância Euclidiana: uma das métricas de dissimilaridade mais conhecidas, é um 

caso especial da distância de Minkowski para ( = 2. Apresenta invariância à rotação e 

a translação. Tende a formar agrupamentos hiper-esféricos. A distância euclidiana é 

dada pela fórmula abaixo: 

�,��, �� = - �!� −  #��.�
�%&  

• Distância Manhattan: também conhecida por distância city-block ou L1, também é um 

caso especial da distância Minkowski (para ( = 1). Tende a formar agrupamentos 

hiper-retangulares. Sua descrição segue abaixo: 

���, �� =  ∑ |!� −  #�|��%&   

• Distância de Hamming: bastante utilizada como métrica de distância para dados 

qualitativos, é definida como o número de posições em que dois vetores diferem, 

sendo calculada como: 
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12��, �� =    3��
�

�%&� 4�
�

�%&  

onde 3�� é o número de lugares onde ! tem o 5-ésimo símbolo e # tem o 6-ésimo 

símbolo do conjunto, sendo tais símbolos diferentes; 

• Distância Mahalanobis: essa medida é invariante a qualquer transformação linear. 

Tende a formar agrupamentos hiper-elipsóides. Sendo 7 a matriz de covariância entre 

os padrões � e �, temos: 

1��,�� = �� − ��879&�� − ��  

• Produto Interno: uma das medidas de similaridade mais conhecidas para dados 

numéricos, é dada pela soma dos produtos entre cada variável dos vetores � e �:   

7�$:;<$=��, �� =  �8� =   !�#�
�

�%&  

• Medida de Tanimoto: Essa medida de similaridade consiste em uma comparação entre 

os elementos que pertencem à interseção entre dois conjuntos e aos elementos que são 

disjuntos entre eles: 

78��, �� = 
�>�?�?@A ?�?@9 �>� 

A mais popular dentre as medidas de dissimilaridade é a distância euclidiana. Por ser 

uma medida bastante simples e intuitiva para a avaliação da proximidade entre dois objetos 

em espaços multidimensionais, essa distância pode ser encontrada na definição de diversos 

algoritmos de agrupamento, como os algoritmos da família de �-médias [Anderberg, 1973; 

McQueen, 1967].   

A desvantagem do uso direto de distâncias do tipo Minkowski é que as mesmas tendem 

a permitir que características mais largas (que apresentam maior variabilidade) sejam mais 

influentes no resultado obtido pela medida. Uma alternativa que pode ser utilizada para 

resolver esse problema é a normalização das características na etapa de pré-processamento, 

que consiste na divisão de cada variável pelo valor de sua escala (valor máximo que a variável 

pode assumir subtraído do valor mínimo da mesma), de forma a obter uma representação para 
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cada variável no intervalo [0, 1]. A correlação linear entre as características dos dados 

também pode distorcer o resultado da distância de Minkowski, sendo uma forma de minimizar 

esses efeitos a aplicação de distâncias quadráticas de Mahalanobis. As distâncias de 

Mahalanobis atribuem diferentes pesos às diferentes características baseadas em suas 

variâncias e correlações lineares a cada par de variáveis.  

Quando os dados da base são compostos por características não-contínuas, como no 

caso de variáveis categóricas, por exemplo, o cálculo da métrica de proximidade pode ser 

bastante problemático, pois diferentes tipos de características não podem ser comparados 

entre si, sendo muitas vezes as distâncias para dados nominais ou escalares binárias (0 ou 1), 

ou mesmo as características destes grupos convertidas para valores contínuos, o que faz com 

que as mesmas percam seus significados lógicos [Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & 

Wunsch II, 2005]. 

Alguns algoritmos de agrupamento fazem uso de matrizes de proximidade entre os 

padrões no lugar de usar o próprio conjunto de dados. Em determinadas situações, é mais útil 

a realização de cálculo das distâncias entre cada um dos pares de dados e seu armazenamento 

em uma matriz simétrica que o cálculo de tais distâncias a cada etapa do algoritmo. 

Geralmente essa situação ocorre quando a demanda por tempo de processamento é maior que 

a necessidade por espaço de armazenamento. 

2.1.3 Modelagem do algoritmo de agrupamento 

Após a seleção de uma medida de proximidade adequada, é modelada uma função 

objetivo baseada nesta medida e escolhida uma técnica de agrupamento [Jain et al., 1999; Xu 

& Wunsch II, 2005]. Como os padrões se agrupam de acordo com seu grau de 

semelhança/dissimilaridade, a medida de proximidade escolhida afeta diretamente a formação 

dos agrupamentos finais. Existem diversos algoritmos cuja definição está intrinsecamente 

ligada à medida de proximidade utilizada, como por exemplo, o algoritmo de �-médias 

(discutido mais adiante) [Anderberg, 1973; McQueen, 1967].  

A construção de uma função objetivo faz com que o particionamento do agrupamento 

de dados se torne um problema de otimização. A execução da estratégia de agrupamento pode 

ser obtida por diversas maneiras. Os agrupamentos resultantes podem ser rígidos (hard), onde 

cada padrão pertence unicamente a um dos grupos de saída, ou difusos (fuzzy), onde os 
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padrões estão associados a cada um dos grupos de saída simultaneamente.  

Os algoritmos de agrupamento podem ser de três classes principais [Gan et al., 2007; 

Jain et al., 1999; Jain & Dubes, 1988; Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & Wunsch II, 

2005]: algoritmos sequenciais, nos quais os agrupamentos são formados na ordem em que os 

dados são apresentados ao sistema; algoritmos hierárquicos, caracterizados pela formação de 

uma sequência de partições aninhadas a cada etapa de sua execução, de acordo com um 

critério de divisão ou de fusão entre os grupos existentes dos mesmos; algoritmos de 

particionamento, que executam a divisão dos dados em grupos de forma a otimizar uma 

função de adequação (geralmente, esta minimização ocorre de forma local). Existem diversas 

outras categorias de algoritmos de agrupamento, como os algoritmos baseados em métodos 

estatísticos, teoria dos grafos, computação evolucionária, estratégias de busca, etc. As técnicas 

de agrupamento serão discutidas de forma detalhada mais adiante neste capítulo (Seção 2.1).  

2.1.4 Abstração dos dados 

A abstração dos dados é o processo de extrair uma representação simples e compacta 

de um conjunto de dados [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. Essa abstração pode ser 

usada tanto para a simplificação de uma análise automática dos resultados (de forma que uma 

máquina possa executar processamentos sobre tais resultados eficientemente), quanto de uma 

análise feita por um especialista humano (que poderá compreender melhor os resultados 

através de uma análise fácil e efetiva do modelo abstrato).  

Uma forma bastante intuitiva e largamente aplicada na análise de agrupamentos é a 

representação das características de cada uma das classes de um conjunto de dados através de 

seu vetor protótipo (centróide). Outra forma comumente usada para a abstração dos dados é 

através do uso de dados simbólicos, sendo tais dados constituídos de variáveis que 

representam modelagens do conhecimento humano, como grupos de categorias, distribuições 

de probabilidades, intervalos numéricos, células multivaloradas, etc.; tal abstração é bastante 

usada para bases de dados extremamente grandes, pois a modelagem de um problema através 

de dados simbólicos oferece uma forma compacta de representação de um grupo de exemplos. 
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2.1.5 Avaliação e validação dos resultados 

Cada algoritmo de agrupamento que é aplicado a uma base de dados qualquer 

produzirá como resultado uma divisão desse conjunto em um determinado número de 

agrupamentos, independentemente da existência de alguma estrutura interna entre os dados 

analisados. Contudo, diferentes algoritmos tendem a gerar respostas diferentes para uma 

mesma base de dados, assim como um mesmo algoritmo pode gerar resultados diferentes, 

dependendo de diversas condições (por exemplo, a presença de algum fator aleatório em sua 

definição, como a sensibilidade à ordem de apresentação dos dados).  

A escolha de métricas e critérios de avaliação efetivos são importantes para 

possibilitar aos usuários a avaliação do método escolhido em sua área aplicação, verificando, 

desta forma se o mesmo é adequado para domínio escolhido. As métricas de avaliação 

adotadas também devem responder questões como quantos conjuntos estão escondidos nos 

dados, se os resultados obtidos possuem algum significado prático ou justificam a escolha de 

um determinado algoritmo em detrimento de outros. De forma geral, os resultados de um 

algoritmo de agrupamento podem ser considerados válidos se os mesmos puderem ser obtidos 

de forma consistente e racional, e não por mera sorte.  

Existem três tipos principais de critérios de validação de resultados para algoritmos de 

agrupamento [Dubes, 1993; Jain & Dubes, 1988; Jain et al., 1999]: critérios externos de 

validação, que compraram as partições formadas pelas técnicas de agrupamento com uma 

partição conhecida a priori pré-especificada; critérios internos de validação, que examinam a 

validade dos grupos formados pela verificação da adequabilidade intrínseca dos resultados 

obtidos no que diz respeito ao conjunto de dados em análise, independentemente de algum 

conhecimento prévio; critérios relativos de validação, que fazem sua análise dando ênfase à 

comparação de diferentes estruturas de agrupamento obtidas para os dados, realizando assim 

uma avaliação do mérito relativo das mesmas de acordo com alguma norma escolhida, e 

selecionando as que ofereçam uma melhor indicação das verdadeiras características internas 

dos dados analisados. 

Os resultados encontrados têm por objetivo tornar mais fácil para o usuário o 

entendimento do domínio estudado, dado o comportamento da amostra de padrões 

considerada [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. A interpretação dos resultados obtidos 

feita por um especialista pode ser utilizada para a geração de novos conhecimentos sobre a 
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área estudada, assim como uma melhor compreensão dos fenômenos analisados.   

A análise de agrupamentos tradicionalmente é obtida através de um processo que 

envolve uma série de repetições e testes, pois diferentes pontos de partida e critérios de 

avaliação tendem a gerar resultados diferentes. Não existe um processo universal efetivo para 

a escolha das características, do esquema de agrupamento e da configuração dos parâmetros 

para o método selecionado, sendo geralmente essa busca guiada de acordo com a técnica de 

validação escolhida, o que também não é um processo trivial, pois nem sempre é fácil 

escolher o processo de validação mais adequado [Kleinberg, 2002]. 

 É essencial que o desenvolvedor de um sistema de agrupamento não apenas tenha um 

entendimento detalhado do algoritmo a ser usado em um caso particular, mas também saber 

os detalhes do processo de aquisição dos dados e ter algum entendimento do domínio da 

aplicação. Quanto mais informações estiverem disponíveis durante a elaboração de um 

sistema de agrupamentos, maior será a chance da técnica obter resultados satisfatórios. A 

informação do domínio também pode ser usada para melhorar a qualidade da extração de 

características, escolha da medida de similaridade, técnica de agrupamento e da representação 

dos grupos finais. 

2.2 Algoritmos de Agrupamento 

A presente seção tem por objetivos a apresentação dos principais grupos de técnicas de 

agrupamento de dados. 

2.2.1 Algoritmos de agrupamento sequenciais 

Os algoritmos de agrupamento sequenciais [Ball & Hall, 1967; Theodoris & 

Koutroumbas, 2006] se caracterizam pelo fato de produzirem apenas um único agrupamento 

final, além de exigirem um número pequeno de passos para serem executados. Os dados são 

apresentados apenas um número reduzido de vezes como entrada. Esses algoritmos possuem a 

desvantagem de serem sensíveis a ordem de apresentação dos elementos estudados. Supondo-

se que ���, B� seja a medida de proximidade entre um objeto � e um conjunto B (podendo 

essa medida ser calculada em relação ao representante da classe, ou seja, um indivíduo que 

armazena em si as propriedades mais significativas da classe representada), e que Θ seja um 
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valor limiar, fornecido como entrada pelo usuário, e q seja o número máximo de 

agrupamentos desejado (valor também fornecido pelo usuário), podemos definir o esquema de 

algoritmo sequencial básico (Basic Sequential Algorithm Scehme, ou BSAS) [Ball & Hall, 

1967; Theodoris & Koutroumbas, 2006] como: 

1. C = 1 
2. BD  =  {�&} 

3. Para 5 =  2 até G (número total de elementos na base de dados) 

� Encontre B�: ����, B�� =  min& K� KD ����, B�� (ou C3!, para medidas de 

similaridade) 

� Se (����, B�� >  M� e �C <  O� então 

• C =  C +  1 
• BD  =  {��} 

� Senão 

• B�  =  B�  ∪  {��} 
• Se a medida de dissimilaridade (ou similaridade) for calculada pela distância 

entre o padrão �� e o representante dos conjuntos, atualize o representante do 

novo conjunto B� (que inclui ��) 
� Fim_Se. 

4. Fim_Para. 

Como pode ser observado, esse algoritmo executa com apenas uma verificação do 

conjunto de dados de entrada, possuindo um custo computacional da ordem de Q�G�. 

2.2.2 Algoritmos de agrupamento hierárquicos 

Algoritmos de agrupamento hierárquicos possuem como ideia principal a formação de 

uma hierarquia de agrupamentos rígidos e aninhados, representados geralmente por 

dendrogramas ou árvores binárias [Chavent, 1998; Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; Jain & 

Dubes, 1988; Theodoris & Koutroumbas, 2006; Xu & Wunsch II, 2005]. O nó raiz do 
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dendrograma ou da árvore binária representa o conjunto de dados completo, enquanto as 

folhas representam cada um dos objetos individualmente. Essa representação permite uma 

descrição bastante informativa e a visualização de possíveis estruturas internas dos dados, 

principalmente se existir alguma hierarquia entre as classes reais do problema analisado. 

A cada passo de execução desse tipo de estratégia são formados agrupamentos a partir 

dos conjuntos formados na etapa anterior (recursivamente). Esses algoritmos são divididos em 

duas categorias: algoritmos aglomerativos e algoritmos divisivos. A principal diferença entre 

os algoritmos aglomerativos e divisivos está no seu ponto de partida (etapa inicial do 

algoritmo). Supondo-se que inicialmente exista um conjunto de dados Ω =  {��, . . . , �S}, 

contendo G objetos, os algoritmos divisivos iniciam com os G objetos armazenados em um 

único conjunto, que é dividido de forma iterativa, até que cada um dos G objetos se encontre 

em uma classe própria, onde a execução do método é encerrada. Já os algoritmos 

aglomerativos armazenariam inicialmente cada um desses indivíduos em um conjunto 

próprio, que após sucessivas etapas de execução seriam agrupados em um único conjunto. De 

forma genérica, os conjuntos são divididos (ou aglomerados) de forma a maximizar uma 

medida de similaridade da partição de forma global, ou de forma a minimizar uma medida de 

dissimilaridade de forma global. 

Os algoritmos hierárquicos divisivos podem ser divididos em dois grupos: monotéticos 

(monothetics), que dividem o conjunto de dados de acordo com as características de um único 

atributo, e politéticos (polythetics), cujas divisões são realizadas levando em consideração 

vários atributos [Anderberg, 1973; Chavent, 1998; Jain et al.; 1999]. Os métodos divisivos 

não são muito usados na prática devido ao fato de que para uma base de dados com G padrões 

existem 2S9& −  1 possibilidades de escolha de divisões a cada etapa, o que torna o processo 

bastante custoso computacionalmente falando [Everitt et al., 2001; Xu & Wunsch II, 2005]. 

De maneira geral, os algoritmos hierárquicos aglomerativos seguem o esquema 

abaixo, conhecido por Esquema Aglomerativo Generalizado (Generalized Agglomerative 

Scheme, ou GAS) [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]: 

1. Inicialização:  

� Escolha TU  =  {B�  =  {��}, 5 =  1, . . . , G} como a distribuição inicial; 

� V =  0 (V é a etapa atual de execução);  

2. Repita: 
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� V =  V +  1 
� Entre todos os possíveis pares de conjuntos �B< , BW� em T:–&, encontre o que 

obtiver melhor valor para a função: 

Y
BZ, B�� =  [min∀<,W Y�B< , BW� , ]^ Y é _`(çã� �^ �5]]5C5�3a5�3�^ max∀<,W Y�B< , BW� , ]^ Y é _`(çã� �^ ]5C5�3a5�3�^ d 
• Defina Be =  B�  ∪  B� e produza o novo conjunto T: = 
T:9& − fB�, B�g�  ∪ {Be}. 

� Se todos os objetos estiverem em um mesmo conjunto, pare. 

Tais algoritmos podem ainda ser enquadrados em duas categorias: algoritmos que 

representam os dados através de uma matriz, sendo tal matriz uma matriz G x G que armazena 

a dissimilaridade (ou similaridade) entre cada par de indivíduos, onde a cada etapa da iteração 

do método são removidas uma linha e uma coluna para indicar que um novo conjunto foi 

formado pela união de dois conjuntos da etapa anterior; e algoritmos baseados em teoria dos 

grafos, que consistem na formação de um grafo com cada indivíduo inicialmente em um nó 

próprio, sendo as uniões efetuadas sobre conjuntos que possuam menor caminho entre si [Jain 

et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005].  

Os algoritmos que fazem uso de matrizes recebem como entrada uma matriz de 

dissimilaridade (ou similaridade) que armazena as relações entre cada objeto do conjunto. A 

cada passo do algoritmo, um novo conjunto é formado pela união de dois dos conjuntos 

existentes no momento avaliado, de acordo com a minimização (maximização) da medida de 

proximidade utilizada. A matriz é recalculada para o novo conjunto, e as linhas e colunas 

correspondentes aos conjuntos unidos são removidas. Já os métodos que se fundamentam na 

teoria dos grafos, cada objeto é representado inicialmente como um nó próprio do grafo, 

enquanto as arestas representam as distâncias entre os mesmos, podendo tais arestas ligarem 

apenas padrões que estejam a uma distância limitada. As ligações ocorrem de acordo com a 

construção da árvore de expansão mínima (minimal spanning tree) dos dados, e 

posteriormente ocorre a deleção dos ramos com maior largura para a formação dos grupos 

[Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 

A maioria dos algoritmos de agrupamento hierárquicos são variações dos algoritmos 

single-link [Sibson, 1973; Sneath, 1957], complete-link [Sorensen, 1948] e da variância 

mínima (minimum-variance) [Ward, 1963], sendo os algoritmos single-link e complete-link os 
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mais populares. A principal diferença entre esses dois métodos está na forma que os mesmos 

representam a similaridade entre dois pares de grupos. No single-link, a distância entre dois 

grupos é dada como a distância mínima entre dois padrões retirados de cada um desses grupos 

(um padrão de cada grupo), enquanto no complete-link a distância entre dois grupos é vista 

como a distância máxima entre dois padrões existentes, um de cada um dos grupos. Para 

ambos os casos, dois agrupamentos são unidos de forma a gerar um agrupamento maior de 

acordo com o critério de menor dissimilaridade entre os grupos existentes (abordagens 

aglomerativas).  

Os algoritmos de single-linkage e complete-linkage podem ser vistos como problemas 

de grafos, sendo o algoritmo de single-linkage associado à busca em subgrafos conectados 

maximamente, enquanto o complete-linkage pode ser interpretado pela busca de subgrafos 

completamente ligados [Xu & Wunsch II, 2005].    

Uma lista das principais desvantagens das estratégias hierárquicas segue abaixo [Jain 

et al., 1999; Vesanto & Alhoniemi, 2000; Xu & Wunsch II, 2005]: 

1. Sua falta de robustez devido à sensibilidade a dados ruidosos e outliers; 

2.  O problema no fato de que se um objeto for atribuído a um conjunto em uma etapa, 

ele permanecerá nesse conjunto até o final da execução do algoritmo, não havendo 

nenhum mecanismo de ajuste inerente a este grupo de técnicas, o que impossibilita a 

correção de erros de classificação; 

3. Seu elevado custo computacional (no mínimo Q�G.�), o que limita sua aplicação em 

conjuntos de dados grandes; 

4. A tendência a formação de agrupamentos esféricos (average-linkage) e o fenômeno da 

inversão do dendrograma, no qual a estrutura hierarquia normal é distorcida. 

2.2.3 Algoritmos de particionamento 

Ao contrário de métodos de agrupamento hierárquicos, os quais geram níveis 

sucessivos dos dados agrupados por um processo de divisão ou aglomeração, os métodos de 

particionamento procuram encontrar uma partição única dos dados em um número h de 

conjuntos, de forma a minimizar um critério de otimização, sem a formação de uma estrutura 
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hierarquizada. Cada um dos h conjuntos pode ser representado por um vetor centróide 

(protótipo da classe), sendo esse vetor considerado o melhor indivíduo que armazena as 

propriedades do grupo que representa. A minimização da função objetivo pode ser definida 

tanto localmente (sobre um subconjunto dos dados) ou globalmente (sobre toda a base de 

dados).  As funções critério mais comumente adotadas em métodos de particionamento se 

baseiam no critério de erros quadráticos, que tendem a obter bom desempenho com grupos 

isolados e compactos [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005].  

Esses métodos são divididos em dois tipos: algoritmos rígidos (hard), que geram uma 

partição cujos elementos pertencem unicamente a uma das classes, ou algoritmos difusos 

(fuzzy), onde os objetos estão relacionados a cada uma das classes simultaneamente, através 

de um determinado grau de pertinência. Os métodos difusos possuem a vantagem de poder 

representar agrupamentos cujas classes se sobrepõem (overlap), o que não é possível com os 

métodos rígidos. O método de particionamento mais popular é algoritmo de �-médias (h-

Means) [Gan et al., 2007; Jain et al., 1999; Jain & Dubes, 1988; Theodoris & Koutroumbas, 

2006; Xu & Wunsch II, 2005], largamente empregados em diversas aplicações, tanto em sua 

versão rígida [Anderberg, 1973; McQueen, 1967] (Hard h-Means, ou ISODATA), quanto na 

versão difusa (Fuzzy h-Means) [Bezdek, 1980; Bezdek, 1981], uma técnica bastante simples 

e de fácil implementação, que apresenta como diferenciais a escolha do elemento médio de 

cada classe como representante e como medida de dissimilaridade a distância euclidiana, 

cujos resultados são muito bons para grupos hiper-esféricos e compactos.  

A execução do algoritmo de agrupamento de �-médias rígido ocorre da seguinte forma 

[Xu & Wunsch II, 2005]: 

1. Inicialização: essa etapa corresponde à escolha das partições iniciais dos dados, assim 

como dos representantes iniciais para cada uma das h classes. Duas abordagens 

bastante comuns para essa etapa são a escolha da partição inicial dos dados de forma 

aleatória, ou a escolha de h indivíduos aleatórios para os i� representantes 

(protótipos) iniciais dos grupos. 

2. Determinação dos novos protótipos: os novos protótipos são calculados, mantendo-se 

fixa a distribuição dos elementos entre as classes. 

3. Determinação das novas partições: mantendo-se fixos os representantes i� (� = 1, . . . , h) de cada uma das h classes, determinam-se as novas j�  partições, de acordo 

com o seguinte critério: 
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`�� =  k 1, ]^ ��.���, i�� =  min�%&,…,m ��.���, i��, 5 = 1, … , G0, �3]� ��(Vaáa5�                                                                d 
onde ��.���, i�� é a distância euclidiana quadrática. 

4. Critério de parada: caso nenhum indivíduo mude de classe, termine. Caso contrário, 

volte para a etapa 2. 

Já sua versão difusa possui a seguinte execução [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 

2005]: 

1. Inicialização: essa etapa corresponde à escolha inicial da organização das partições, 

assim como dos representantes iniciais para cada uma das h classes. Duas abordagens 

bastante comuns para essa etapa são a escolha da partição inicial dos dados de forma 

aleatória, ou a escolha de h indivíduos aleatórios para os i� representantes 

(protótipos) iniciais dos grupos. 

2. Determinação dos novos protótipos: os novos protótipos são calculados, mantendo-se 

fixa a distribuição difusa dos elementos entre as classes. 

3. Determinação das novas partições: mantendo-se fixos os representantes Y� (� = 1, . . . , h) de cada uma das h classes, determinam-se os novos valores das pertinências 

dos indivíduos para cada uma das classes, de acordo com o seguinte esquema: 

`���V� =  
noo
po
oq 1, ]^ minr%&,…,m ��.���, ir� = 0 ^ ℎ = �0, ]^ minr%&,…,m ��.���, ir� = 0 ^ ℎ ≠ �

1 u ��.���, i����.���, ir�m
r%& v &e9&w , �3]� ��(Vaáa5�

d 

onde O é o parâmetro difuso (fuzzifier) e ��.���, i�� é a distância euclidiana  

quadrática. 

4. Critério de parada: o valor da função de otimização x:  (onde V indica a iteração atual) é 

testada em relação ao valor encontrado na iteração anterior x:9&, da seguinte forma: |x:  – x:9&|  <  y, onde y é uma constante real muito pequena (por exemplo, 0.00001). 

Caso o teste resulte verdadeiro, o algoritmo para a execução; caso contrário, o 

algoritmo retorna a etapa 2. 
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Com o objetivo de melhorar o desempenho geral desta técnica, diversas versões 

modificadas do �-médias podem facilmente ser encontradas na literatura [Cannon et al., 1986; 

El-Sonbaty & Ismail, 1998; Hathaway & Bezdek, 1986; Hathaway et al., 1989; Ismail & 

Selim, 1986; Wang et al., 2004]. As principais desvantagens do algoritmo de �-médias são as 

seguintes: 

• Não existe método comprovadamente eficaz para a identificação das partições iniciais 

do conjunto de dados, assim como para a escolha do número inicial de agrupamentos, 

sendo uma estratégia bastante aplicada à escolha aleatória da partição inicial do 

conjunto de dados. 

• Sua sensibilidade à seleção da partição inicial dos dados pode levar a um 

encerramento precoce do método em um mínimo local, caso a partição inicial seja 

inadequada. 

• O processo iterativo adotado pelo �-médias não garante a convergência para um ponto 

de ótimo global do problema. Técnicas estocásticas (como a Têmpera Simulada e os 

Algoritmos Genéticos, abordadas mais adiante) afirmam garantir o encontro do ponto 

ótimo global, porém a altos custos computacionais. 

• O método é sensível a presença de outliers e ruído. Mesmo que um padrão esteja 

muito distante dos centros dos grupos existentes, ele é obrigatoriamente associado a 

um dos grupos, o que pode gerar distorções nos formatos dos grupos finais obtidos. 

• A definição do algoritmo de �-médias limita a aplicação a apenas dados numéricos, 

pois os centros dos grupos são representados como valores médios. 

Derivados dos métodos rígidos e difusos existem os algoritmos de agrupamentos 

dinâmicos [Diday & Simon, 1976], que são métodos que executam dois passos básicos (a 

escolha dos representantes das classes e a redistribuição dos elementos entre os conjuntos), 

gerando partições rígidas dos dados, de forma a minimizar uma função de adequação. Nesse 

contexto se encontram as técnicas de agrupamento dinâmicas e adaptativas [Diday & Govaert, 

1977], que consistem na formação de medidas de distâncias diferentes para cada uma das 

classes, a cada iteração do algoritmo, de acordo com a estrutura interna de cada um desses 

conjuntos. Essas medidas de distâncias adaptativas possuem a vantagem de conseguirem 

identificar agrupamentos de diferentes formatos e tamanhos. 

Métodos de particionamento possuem vantagens em aplicações que envolvem bases de 

dados grandes nas quais a computação de dendrogramas seja proibitiva. Um problema 
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relacionado ao uso de métodos de particionamento está no fato de que os mesmos necessitam 

que o usuário informe o número exato de grupos finais desejados antes do início da execução 

da técnica. Outra questão levantada é que devido ao fato de que a análise de todas as soluções 

possíveis para os algoritmos de particionamento serem combinatórias, o que é inviável na 

maioria dos casos, tais abordagens são tipicamente executadas diversas vezes, partindo de 

pontos iniciais diferentes, sendo a que obtiver o melhor resultado de acordo com a função 

objetivo escolhida, o que não garante o encontro do ponto ótimo global do problema tratado 

[Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 

2.2.4 Métodos de busca 

Métodos de busca mais complexos, como o algoritmo de Têmpera Simulada 

(Simulated Annealing ou SA) [Kirkpatrick et al., 1983], a Busca Tabu (Tabu Search ou TS) 

[Glover, 1986] e os Algoritmos Evolucionários (Evolutionary Algorithms, ou EAs), são 

conhecidos como métodos de otimização estocástica e podem explorar o espaço de soluções 

de forma flexível e eficiente.  As técnicas de busca determinísticas garantem o encontro de 

uma partição ótima para o conjunto de dados pela execução de uma enumeração exaustiva dos 

possíveis casos. Por outro lado, técnicas de busca estocásticas geram partições 

aproximadamente ótimas em um tempo razoável, e afirmam garantir a convergência para uma 

partição ótima assintoticamente. As técnicas de busca estocásticas permitem ainda a inserção 

de perturbações às soluções encontradas em direções não localmente ótimas, visando à fuga 

de pontos de ótimos locais. 

O algoritmo de Têmpera Simulada [Kirkpatrick et al., 1983] é motivado pelos 

processos de têmperas metalúrgicas, sendo desenvolvido para evitar (ou recuperar-se de) 

soluções que correspondam a pontos ótimos locais das funções objetivos. Essa característica é 

representada pela aceitação de soluções de menor qualidade com uma determinada 

probabilidade. A probabilidade de aceitação de uma solução “pior” é controlada por um 

parâmetro chamado temperatura. Essa temperatura passa por um processo de resfriamento, 

partindo de um ponto inicial alto e encerrando em um valor muito baixo, o que significa que o 

SA tenta explorar o espaço de soluções de forma bastante ampla inicialmente, com valores 

altos de temperatura, enquanto favorece as soluções que levem a baixas energias quando o 

valor da temperatura for baixo. O SA pode ser lento em atingir a solução ótima devido ao fato 

de que soluções ótimas precisam que o valor do parâmetro de temperatura seja diminuído de 

36 



 

 38 

forma bastante suave a cada iteração. 

A Busca Tabu [Glover, 1986] faz uso de uma tabela de soluções encontradas 

anteriormente para guiar os passos seguintes do algoritmo, sendo estas soluções consideradas 

proibidas nas próximas iterações da busca (soluções tabu), ou seja, movimentos já executados 

e armazenados na tabela não podem ser repetidos durante a busca. O tamanho da tabela é um 

parâmetro fundamental para este método, limitando a quantidade de soluções já visitadas 

proibidas. Quando o limite de soluções armazenadas na tabela é atingido, as soluções mais 

antigas são excluídas para que as soluções mais recentes possam ser armazenadas.  

A Computação Evolucionária (Evolutionary Computing, ou EC) baseia-se nas ideias 

da evolução natural das espécies, sendo representantes deste ramo as técnicas de programação 

evolucionária [Fogel et al., 1966], programação genética [Banzhaf et al., 1998], algoritmos 

genéticos [Eiben & Smith, 2003], otimização por colônia de formigas [Dorigo et al., 1996], 

otimização por enxame de partículas [Kennedy & Eberhart, 1995a; Kennedy & Eberhart, 

1995b], dentre outras abordagens. Tais técnicas executam de forma a otimizar uma população 

de indivíduos, onde cada indivíduo representa uma codificação de uma solução possível para 

o problema avaliado, através do uso de operadores evolucionários, obtendo desta forma uma 

solução ótima global para o problema em estudo. Uma função de otimização (fitness function) 

é usada para indicar o quão apta uma das soluções possíveis para o problema é, sendo medida 

para cada indivíduo da população.  

Os operadores evolucionários mais comuns são: a seleção dos indivíduos mais aptos, 

que aplica um esquema probabilístico de forma que as soluções (indivíduos) com maior grau 

de adequabilidade possuam maiores chances de serem escolhidas para a reprodução (geração 

de novos indivíduos para a próxima geração da população); a recombinação, que gera novos 

indivíduos a partir da composição de características obtidas de outros indivíduos da 

população, sendo o crossover (explicada mais adiante) uma das técnicas de recombinação 

mais usadas; e a mutação, que gera novos indivíduos através da modificação de algumas das 

características de indivíduos existentes (introdução de ruídos às características do indivíduo). 

A seleção é usada com o intuito de assegurar que os melhores indivíduos encontrados até o 

momento sejam mantidos nas próximas gerações, enquanto os operadores de recombinação e 

mutação oferecem aos algoritmos evolucionários a possibilidade de uma exploração da região 

de busca do problema pela inserção de perturbações aos indivíduos existentes [Hruschka et 

al., 2009; Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005]. 
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Os Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms ou GAs) [Eiben & Smith, 2003] são as 

técnicas evolucionárias mais populares, sendo largamente usada em uma gama de aplicações, 

tanto na versão tradicional quanto em versões modificadas. Nos algoritmos genéticos, cada 

indivíduo é geralmente codificado como um vetor de características binárias (strings 

binárias), chamado de cromossomo. Após a geração de uma população inicial de acordo com 

alguma técnica heurística ou por um processo aleatório, os operadores de seleção, crossover 

(operador de recombinação dos GAs) e mutação são aplicados à população até que um critério 

de parada seja alcançado. O crossover recebe como entrada um par de cromossomos 

(chamados de pais) e gera um novo par cromossomos pela troca de segmentos de cada um dos 

pais através de um ponto de crossover, sendo este operador importante para a exploração do 

espaço de busca. A mutação é usada nos algoritmos genéticos para que a completude seja 

alcançada, garantindo que nenhuma das partes do espaço de busca fique inexplorada. 

Os algoritmos genéticos possuem a seguinte execução [Jain et al., 1999; Xu & 

Wunsch II, 2005]: 

1. Escolha de forma apropriada os parâmetros do algoritmo. Inicialize de forma aleatória 

a população de z indivíduos, sendo cada indivíduo formado por h x � variáveis, 

representando uma matriz de protótipos para os agrupamentos. Calcule a função de 

fitness para cada indivíduo; 

2. Use o operador de seleção para escolher os indivíduos para a reprodução (pais); 

3. Use os operadores de crossover e mutação para originar a nova população de 

indivíduos a partir dos indivíduos mais adequados selecionados na etapa anterior; 

4. Determine a próxima geração mantendo apenas os indivíduos mais adequados (de 

acordo com a função de fitness) obtidos; 

5. Repita as etapas de 2 a 4 até que um critério de parada seja satisfeito. 

Os algoritmos genéticos executam uma busca globalizada pelo espaço de soluções, 

enquanto a maioria dos outros algoritmos de agrupamento executam buscas localizadas. Em 

uma busca localizada, a solução obtida em uma iteração é vizinha da solução encontrada pela 

iteração anterior. No caso dos algoritmos genéticos, os operadores de crossover e mutação 

podem gerar soluções completamente diferentes das anteriores [Jain et al., 1999; Xu & 

Wunsch II, 2005]. Um dos maiores problemas com os algoritmos genéticos é sua 

sensitividade à seleção de vários parâmetros de configuração, como o tamanho da população, 

probabilidades de crossover e mutação, etc. Outro problema encontrado é a seleção de uma 
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representação apropriada para os dados que seja curta, pois o uso de vetores binários para a 

representação das características do problema pode ocasionar dados muito grandes e difíceis 

de manipular. 

Outra abordagem evolucionária bastante popular é a técnica de Otimização por 

Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization ou PSO). O PSO foi introduzido por 

Kennedy e Eberhart [Kennedy & Eberhart, 1995a] como um método de busca estocástico por 

meio de um problema de espaço (-dimensional tendo em vista a minimização (ou 

maximização) da função objetivo do problema. O PSO foi construído através da tentativa de 

simular graficamente a coreografia de um bando de pássaros que voam em busca de recursos. 

Mais tarde, estudos foram realizados sobre a maneira como os indivíduos interagem em 

grupos, trocando informações e revendo conceitos pessoais para melhorar a sua adaptação ao 

ambiente [Kennedy & Eberhart, 1995b].  

No PSO, um enxame de soluções (partículas) é mantido. Cada partícula individual 

mantém a sua posição, velocidade e melhor posição. A cada iteração do algoritmo, a 

velocidade de cada partícula é determinada de acordo com os dois principais pontos de 

referência da pesquisa: a melhor posição individual visitada até o momento ��(V)  e a melhor 

posição global visitada até o momento pelo enxame �{(V). A velocidade |�(V + 1) = {}�&(V +1), }�.(V + 1), … , }�$(V + 1)} de uma determinada partícula �� = {!�&, !�., … , !�$} é dada 

como segue: 

}��(V + 1) =  �}��(V) +  �&a& ~#��(V) − !��(V)� + �.a. ~#{�(V) −  !��(V)�,  
1 ≤  5 ≤  ], 1 ≤  6 ≤ ( 

A nova posição desta partícula é dada como:

 

!��(V + 1) =  !��(V) + }��  (V + 1), 
1 ≤ 5 ≤ ], 1 ≤ 6 ≤ ( 

onde � é o peso de inércia escalar (termo momentum geralmente no intervalo [0.4, 0.9]), os 

valores a& e a. são variáveis aleatórias retiradas de uma distribuição uniforme � (0, 1), e os 

valores 0 <  �&, �.  ≤ 2 são coeficientes de aceleração individual e global, respectivamente, 

normalmente definido para valores iguais, mas as vezes valores diferentes para c1 e c2 leva a 
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um melhor desempenho [Suganthan, 1999]. A melhor posição individual visitada até agora ��(V) é atualizada de acordo com a equação abaixo:  

��(V +  1)  =  � ��(V), ]^ _(��(V +  1))  ≥  _(��(V))��(V +  1), ]^ _(��(V +  1))  <  _(��(V))d 
A melhor posição global #{(V) visitada até o momento é atualizada como segue:  

�{ (V +  1)  =  argmin��(: A &) _(��(V +  1)) , 1 ≤  5 ≤  ] 

O algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas possui a seguinte execução 

[Chen & Ye, 2004]: 

1. Inicialize todas as partículas do enxame aleatoriamente; 

2. Para cada partícula da população, calcule sua função de fitness; 

3. Atualize os melhores locais e o melhor global da população visitados até o momento; 

4. Atualize as velocidades e posições de cada partícula da população; 

Modificações ao algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas para a realização 

da tarefa de agrupamento podem ser encontradas em [Chen & Ye, 2004; Srinoy & Kurutach, 

2006; Ye & Chen, 2005]. Um survey sobre a aplicação de algoritmos evolucionários para a 

análise de agrupamentos é apresentado em [Hruschka et al., 2009]. 

2.2.5 Algoritmos baseados em teorias probabilísticas 

Partindo-se de um ponto de vista probabilístico, considera-se que os dados foram 

gerados através de uma ou mais distribuições de probabilidades. Dados de diferentes grupos 

são gerados por distribuições diferentes. Esses dados podem ser derivados de tipos diferentes 

de funções de densidades (gaussianas multivariadas, V-distribuições, etc.), ou de funções de 

um mesmo tipo, porém com parâmetros diferentes. Quando as distribuições são conhecidas, 

encontrar os agrupamentos de um conjunto de dados é equivalente a estimar os parâmetros 

dos modelos subentendidos [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005].  

As abordagens para análise de agrupamentos baseadas em classificadores 

probabilísticos de mistura partem do princípio de que os dados foram originados a partir de 

uma dentre várias distribuições, sendo o objetivo descobrir quais os parâmetros de cada uma 
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dessas distribuições, assim como o número de distribuições envolvidas. Geralmente, assume-

se que os componentes individuais dessas misturas seguem uma distribuição gaussiana. 

Abordagens tradicionais para este problema envolvem a obtenção de forma iterativa de um 

estimador de máxima verossimilhança (maximum likelihood) dos vetores de parâmetros das 

densidades componentes [Duda et al., 2001].  

O estimador da máxima verossimilhança supõe que a densidade de probabilidade é 

conhecida para cada classe do problema. Em aplicações reais, nem sempre é possível 

conhecer as probabilidades a priori e as densidades condicionais das classes, porém é possível 

estimá-las através das amostras disponíveis e tomá-las como verdade para realizar a 

classificação [Duda et al., 2001; Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005].  

O algoritmo de Maximização da Expectativa (Expectation Maximization ou EM) 

[Dempster et al., 1977] é uma extensão da técnica de máxima verossimilhança que permite a 

estimação de parâmetros mesmo que algumas amostras apresentem algumas características 

faltando [Duda et al, 2001]. A ideia básica do EM é iterativamente ir estimando os parâmetros 

e consequentemente aumentando a verossimilhança à medida que novos dados são 

adicionados ao modelo. O EM divide cada padrão �� em duas partes �� = {!�� , !�D}, onde !�� 

representa as características observáveis e !�D = {!�&D, !�.D, … , !�mD } corresponde aos dados 

faltosos, sendo atribuído a cada !��D um valor 0 ou 1, de acordo com o fato de ��  pertencer ou 

não ao componente 5. O logaritmo de verossimilhança da base de dados completa é dado por: 

�(�) =    !��Dlog [j(B�)z(!��| �)]m
�%&

S
�%&  

onde j(B�) é a probabilidade de ocorrência da classe B�, e z
!����� representa a probabilidade 

condicional da ocorrência de !�� dada a estimativa �. 

O algoritmo de EM gera uma série de estimativas {�U, �&, … , �8} através dos seguintes 

passos [Jain et al., 1999; Xu & Wunsch II, 2005 ]: 

1. Inicialize �U e faça V =  0; 

2. Etapa E: Calcule a expectativa do logaritmo de verossimilhança da base completa: �(�, �:) = �[log  z(��, �D|�)|��, �:] 
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3. Etapa M: Selecione uma nova estimativa para o parâmetro que maximize a função Q, �:A& =  arg C3!� �(�, �:); 

4. Faça V =  V +  1; repita os passos 2 e 3 até que um critério de convergência seja 

atingido. 

Nem sempre as funções de densidades de probabilidade são conhecidas, por isso 

existem métodos não paramétricos para estimá-las que são independentes do tipo de função de 

densidade, como as Janelas de Parzen (Parzen Windows) [Duda et al., 2001; Jain et al., 1999]. 

O algoritmo de Janelas de Parzen baseia-se no teorema de Cover, que prega que é possível 

obter-se pela transformação não-linear de um conjunto de dados complexos e não linearmente 

separáveis em um espaço de dimensões reduzidas, uma separação linear deste conjunto em 

um novo espaço de maior dimensionalidade. 

Para realizar a estimativa da densidade de probabilidades de uma amostra definem-se 

várias regiões no espaço de amostras, sendo estas regiões limitadas por certo volume no 

espaço do problema analisado. Todos os elementos que estão nessa região (-dimensional são 

levados em consideração para a estimativa da densidade de probabilidade. Quanto maior o 

número de amostras e mais a estimativa se aproxima da função real de densidade de 

probabilidade e menor o volume da região. Quanto maior o volume da região, menor a 

resolução da estimativa, por outro lado quanto menor o volume mais sensível a ruídos a 

estimativa torna-se.  

O que define se uma amostra do espaço está ou não dentro da região é uma função, 

chamada de função janela ou função de kernel. Existem vários tipos de função janela, como a 

normal, a triangular e a retangular [Duda et al., 2001]. 

Pode-se então dizer que a estimação da densidade de probabilidade depende de três 

fatores: da quantidade de amostras, da função de janela e de um parâmetro de suavização ou 

largura da janela, que é o tamanho da aresta de uma região que possui um dado volume, 

considerando-se que tal região é um hipercubo. Por isso a escolha de bons valores para esses 

fatores é primordial para o sucesso da estimativa. 

A técnica do h-Vizinhos mais Próximos (h-Nearest Neighborhoods, ou KNN) 

também é uma técnica de estimação não paramétrica. Porém diferentemente das técnicas de 

janela de Parzen ela é usada para estimar probabilidades a posteriori [Duda et al., 2001]. 

Os principais parâmetros de estimação do KNN são o tamanho da vizinhança, ou seja, 
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quantas amostras vizinhas serão usadas na estimação, a função de distância escolhida e o 

volume da região considerada, que cresce de acordo com o tamanho da vizinhança, 

significando que quanto maior a densidade ao redor da amostra que se quer classificar, menor 

o volume da região e mais alta a resolução da estimação, enquanto uma densidade menor ao 

redor da amostra a ser classificada resulta em um maior volume da região de estimação. Com 

isso percebe-se que o KNN pode ser interpretado como uma janela de Parzen uniforme onde a 

largura da janela é ajustada automaticamente [Duda et al., 2001]. A forma mais simples de 

classificação de um padrão desconhecido com o algoritmo dos h-Vizinhos mais Próximos é 

através da atribuição do rótulo da classe majoritária de sua vizinhança ao mesmo. 

2.3 Considerações Finais 

Neste capítulo a importância dos sistemas de agrupamento de dados foi esclarecida. 

As principais etapas de tais sistemas foram apresentadas, assim como técnicas utilizadas em 

cada uma destas etapas.  

Nos sistemas de agrupamento de dados, dois fatores de extrema importância são a 

função de otimização adotada, assim como o algoritmo de agrupamento escolhido. A função 

de otimização escolhida geralmente é modelada de acordo com alguma medida de 

proximidade (similaridade ou dissimilaridade), o que também levará em consideração os tipos 

de características que compõem os dados tratados. 

Os tipos mais populares de algoritmos de agrupamento também foram discutidos, 

sendo apresentados exemplos de técnicas de cada um dos grupos tratados (algoritmos 

sequenciais, hierárquicos, de particionamento, métodos de busca e algoritmos baseados em 

teorias probabilísticas). Outra categoria de algoritmos de agrupamento bastante popular é 

baseada em redes neurais artificiais, tema do próximo capítulo (capítulo 3).  
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Capítulo 3 

Mapas Auto-Organizáveis 

O cérebro humano é uma das estruturas mais complexas existentes na natureza. Sua 

alta capacidade de processamento de informações e de reconhecimento de padrões o tornam 

capaz de resolver de forma extremamente rápida e eficiência problemas que até os mais 

sofisticados computadores eletrônicos da atualidade levariam dias na busca de uma solução 

razoável. Essas redes neurais biológicas têm servido de inspiração para diversas aplicações 

em sistemas computacionais. As Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks, ou 

ANNs) são modelos computacionais inspirados no sistema nervoso humano. Tais modelos 

têm sido usados de forma bastante extensa nas últimas décadas tanto para a classificação de 

padrões quanto para a formação de agrupamentos. Este capítulo tem por objetivos oferecer 

uma breve descrição de tais sistemas computacionais, assim como apresentar os dois tipos 

principais de redes neurais usadas para a tarefa de agrupamento de dados: as redes neurais 

baseadas na teoria da ressonância adaptativa [Carpenter & Grossberg, 1990] e os mapas auto-

organizáveis de Kohonen [Kohonen, 1982].  

O capítulo está dividido da seguinte forma: primeiramente, uma breve visão do 

conceito de redes neurais artificiais e suas principais características serão descritas (seção 

3.1); em seguida, as redes baseadas na teoria da ressonância adaptativas serão discutidas 

(seção 3.1.1); finalmente, as redes neurais do tipo mapas auto-organizáveis serão discutidas 

(seção 3.2), sendo o capítulo encerrado após a apresentação das variações do modelo SOM 

que serão usadas na etapa de experimentos. 

3.1 Redes Neurais Artificiais 

Uma rede neural é um sistema de processamento distribuído e paralelo, que processa 

os dados de forma maciça, constituído de unidades de processamento simples (neurônios), 

que tem uma propensão natural para armazenar conhecimento derivado da experiência e 

torná-lo disponível para o uso [Haykin, 2001]. Nas redes neurais, o conhecimento é modelado 
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através dos pesos entre as conexões de seus neurônios (pesos sinápticos). 

Os estudos em redes neurais artificiais tiveram início com os trabalhos de McCulloch 

e Pitts [McCulloch & Pitts, 1943]. McCulloch foi um psiquiatra e neuroanatomista que se 

dedicou ao estudo da modelagem e representação de um neurônio natural. Após se associar 

com o matemático Pitts em 1942, formulou um modelo de neurônio artificial, apresentado 

como sendo uma unidade de processamento binária capaz de computar várias funções. Apesar 

de bastante simples, esse modelo foi capaz de inspirar o interesse em pesquisas na área das 

redes neurais artificiais, tendo levado ao desenvolvimento de diversas abordagens que têm 

sido aplicadas com sucesso em campos variados. No modelo de McCulloch e Pitts, um 

neurônio � é representado como uma unidade de z entradas (!&, !., . . . ,  !�), ponderado por z 

pesos sinápticos (��&, ��., . . . ,  ���),  e por um sinal de saída #�. A cada neurônio é atribuído 

um parâmetro externo de correção (bias) ��, que pode ser visto como um fator de 

deslocamento usado para aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação, 

dependendo do sinal da mesma [Haykin, 2001]. O neurônio artificial pode então ser definido 

de acordo com as seguintes equações: 

`� =   ���
�

�%& !� 

#� =  � (}�), }� =  `� +  �� 

onde �(∙) é a função de ativação do neurônio. Dentre as funções de ativação mais populares 

podemos destacar as seguintes [Haykin, 2001]: 

• Função Limiar: 

�(}�) =  �1 ]^ }�  ≥  10  ]^ }� < 0 d 
• Função Limiar por Partes: 

�(}�) =  
nop
oq 1                 ]^ }� ≥ 12}�     ]^ 12 > }� > − 120             ]^ }� ≤ − 12

d 
•  Função Sinal: 
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�(}�) =  [1     ]^ }� > 00     ]^ }� = 0−1  ]^ }� < 0d 
• Função Sigmóide Logística: 

�(}�) =  11 + exp (−3}�) 

• Função Tangente Hiperbólica: �(}�) = tanh (}�) 

Outro fator de extrema importância no projeto de redes neurais artificiais é a escolha 

de sua arquitetura. A forma como os neurônios de uma rede neural estão estruturados está 

intrinsecamente ligada ao algoritmo adotado pela mesma. Podemos enquadrar as redes neurais 

nas seguintes categorias de acordo com sua arquitetura [Haykin, 2001]: 

• Redes Alimentadas Adiante (Feedfoward) de uma Única Camada: é uma das formas 

mais simples de se implementar uma rede neural artificial, pois consiste apenas em 

uma camada de entrada, que transmite os sinais de entrada para a rede, e uma camada 

de saída, responsável pelo processamento e cálculo dos resultados da mesma; 

• Redes Alimentadas Adiante de Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron, ou MLP): 

apresentam uma ou mais camadas ocultas (hidden layers) de processamento, onde 

cada neurônio oculto é responsável pelo recebimento dos sinais de saída dos neurônios 

da camada respectivamente anterior e pela propagação do sinal resultante de seu 

processamento para a camada seguinte, até que o resultado final da rede seja gerado na 

camada de saída; 

• Redes Recorrentes (Recurrent Neural Networks): tais redes se distinguem dos modelos 

alimentados adiante por apresentarem ao menos um laço de realimentação, ou seja, a 

saída de um determinado ponto da rede é apresentada novamente em algum ponto da 

mesma, formando uma estrutura cíclica. 

Algumas características das redes neurais artificiais merecem destaque [Haykin, 

2001]: 

• Não-linearidade: O neurônio artificial pode ser usado tanto para a modelagem de 

funções lineares quanto de funções não-lineares;  
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• Processamento de vetores de valores: as entradas de uma rede neural artificial devem 

ser constituídas de vetores de características quantitativas; 

•  Processamento paralelo: as redes neurais artificiais podem ser implementadas como 

modelos de processamento paralelo, o que torna possível sua distribuição em sistemas 

multiprocessador, sendo tal comportamento semelhante ao que ocorre em redes 

neurais biológicas; 

•  Adaptabilidade: seus pesos de conexões podem ser aprendidos de forma adaptativa, 

ou seja, tais redes podem funcionar como sistemas para a seleção de características e 

normalizadores de acordo com a seleção apropriada de seus pesos. 

• Tolerância à falhas: caso um dos neurônios ou conexão da rede por algum motivo 

deixe de funcionar, a rede pode ser reconfigurada de forma a suprir as lacunas 

deixadas pelas unidades faltosa.  

Dentre os modelos de redes neurais artificiais mais usados na análise de 

agrupamentos, podemos destacar o modelo de aprendizado baseado na Quantização Vetorial 

(Vector Quantization Learning, ou LVQ) [Gray, 1984; Kohonen, 1986; Linde et al., 1980] e 

as redes neurais do tipo Mapas Auto-Organizáveis (Self-Organizing Maps, ou SOM) 

[Kohonen, 1982], e ainda os modelos baseados na teoria da ressonância adaptativa (Adaptive 

Resonance Theory, ou ART) [Carpenter & Grossberg, 1990]. As arquiteturas destas redes são 

bastante simples: elas possuem apenas uma camada de entrada e uma camada de neurônios, 

onde ocorre o processamento da rede. Os padrões são apresentados como entradas e 

associados aos nós de saída. Os pesos entre os nós de entrada e os nós de saída são 

atualizados de forma iterativa até que um critério de parada seja satisfeito [Xu & Wunsch II, 

2005].  

3.1.1 Redes ART 

As redes ART foram desenvolvidas por Carpenter e Grossberg [Carpenter & 

Grossberg, 1990], como uma solução para o problema da plasticidade/estabilidade. Tais redes 

podem aprender padrões arbitrários de entrada de uma forma estável, rápida e auto-

organizável. A teoria de ressonância adaptativa originou uma série de modelos de redes 

neurais. ART1 foi o primeiro modelo de rede neural que fez uso dessa teoria, que atua apenas 
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sobre dados binários, porém extensões para dados usuais foram propostas.  

O modelo básico ART1 [Xu & Wunsch, 2005] consiste em duas camadas de nós, o 

campo de representação de características �& e o campo de representação de categorias �.. 

Elas são conectadas através de pesos adaptativos, a matriz de peso de baixo para cima 

(bottom-up) �&. e a matriz de pesos de cima para baixo (top-down) �.&. Os protótipos dos 

grupos são armazenados na camada �.. Depois que ela é ativada de acordo com a regra do 

vencedor leva tudo, uma expectativa é refletida na camada de entrada �&, e comparada com o 

padrão de entrada. O subsistema de orientação com o parâmetro de vigilância especificado � (0 ≤ � ≤ 1) determina se a expectativa e o padrão de entrada são próximos, e assim 

controla a geração de novos agrupamentos. Uma vez que a adaptação do peso ocorra, tanto a 

matriz �&. quanto a matriz �.& são atualizadas simultaneamente, processo chamado 

ressonância [Xu & Wunsch II, 2005]. 

O algoritmo ART1 pode ser descrito da seguinte forma [Xu & Wunsch II, 2005]: 

1. Inicialize as matrizes de pesos �&.e �.& como ���&. =  ��, onde ��está ordenado de 

forma decrescente e satisfaz a restrição 0 <  �� <  1 (� − |�|)⁄  para � > 0 e para 

qualquer padrão binário !, ���&. =  1; 

2. Para um padrão novo �, calcule a entrada da camada �& para a camada �. como: 

�� =   ���&.!�
�

�%& =  �|�|�� , ]^ 6 é `C (ó (ã� ��Cza�C^V5�� (za5C^5a3 3_^V3çã�)|� ∩  ��.&|� + |��.&| , ]^ 6 é `C (ó ��Cza�C^V5��                                       d 
onde ∩ representa a operação lógica  G	; 

3. Ative a camada �. pela escolha do neurônio J vencedor �� =  C3!�{��}; 

4. Compare o valor esperado pela camada �. com o padrão de entrada. Se � ≤(�� ∩ ��.&� |�|⁄ ), vá para o passo 5; caso contrário, vá para o passo 6; 

5. Atualize os pesos correspondentes para o nó ativo ��&.((^�) = (|� ∩ ��.&(���)|) (� + |��.&(���)|)'  e ��.&((^�) = � ∩ ��.&(���);  

6. Desabilite o neurônio ativo atualmente e retorne para 3; 
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7. Apresenta um novo padrão à entrada, retorne ao passo 2 até que todos os padrões 

tenham sido processados. 

3.2 Redes SOM 

Os Mapas Auto-Organizáveis (Self-Organizing Map, ou SOM) [Kohonen, 1982] 

podem ser estudados através de dois principais pontos de vista: o ponto de vista biológico ou 

do ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista biológico, pode-se observar que estímulos 

externos são recebidos por vários sensores ou campos perceptivos, sendo codificados e 

abstraídos pelos sistemas neurais biológicos, propagados pelos axônios, e projetados no 

córtex cerebral, sempre em partes distintas de acordo com o tipo de estímulo. As diferentes 

áreas do córtex (mapa cortical) respondem por diferentes entradas sensoriais, embora algumas 

funções cerebrais exijam respostas de mais de uma área. Mapas ordenados topograficamente 

são comumente observados no cérebro. As principais estruturas (áreas sensoriais primárias) 

dos mapas corticais são estabelecidas geneticamente de uma forma predeterminada. Áreas 

mais detalhadas (áreas associativas) entre as áreas sensoriais primárias, contudo, são 

desenvolvidas gradualmente através de um processo de auto-organização durante a vida, de 

uma forma topográfica que faça sentido [Kohonen, 1990]. 

Do ponto de vista de engenharia, conceitos biológicos são abstraídos na tentativa da 

elaboração de novas estratégias e algoritmos para a resolução de problemas computacionais, 

como os de reconhecimento de padrões. Deste ponto de vista, os primeiros trabalhos com 

mapas auto-organizáveis foram propostos por von der Malsburg e Willshaw na década de 

1970 [von der Malsburg, 1973; Willshaw & von der Malsburg, 1976], com o objetivo de 

reproduzir computacionalmente experimentos com estímulos visuais realizados por Hubel e 

Wiesel em 1962 [Hubel & Wiesel, 1962] através da modelagem estocástica dos padrões, com 

foco nas camadas pré-sinápticas bidimensionais ou camadas pós-sinápticas bidimensionais. 

Após a apresentação do tema por uma perspectiva biológica, coube a Kohonen [Kohonen, 

1982] oferecer uma descrição matemática simplificada dos mapas topográficos auto-

organizáveis. O processo de aprendizado desenvolvido foi o grande responsável pela 

popularização das redes SOM. 

O Mapa Auto-Organizável de Kohonen [Kohonen, 1982] é uma rede neural não-

supervisionada com alimentação adiante (feedfoward), que realiza uma quantização vetorial 
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(vector quantization) dos dados, apresentando duas camadas (uma camada para a recepção 

dos sinais de entrada e uma camada de saída, responsável pelo processamento da rede), que 

implementa uma estratégia de aprendizado competitivo, e que possui propriedades tanto de 

visualização quanto de formação de agrupamentos de dados. As redes SOM podem ser vistas 

como processos de reconhecimentos de padrões nas quais as relações e propriedades 

intrínsecas e extrínsecas dos dados são aprendidos. Propriedades importantes como a 

capacidade de aproximar o espaço de entrada, ordenação topológica e casamento de 

densidade, aliadas a simplicidade do modelo e a facilidade de implementação do seu 

algoritmo de aprendizagem justificam o sucesso da SOM e a colocam como um dos principais 

modelos de redes neurais da atualidade. A modelagem e análise realizadas pelos mapas auto-

organizáveis são tarefas importantes para o entendimento de como o cérebro percebe, codifica 

e processa os sinais recebidos.  

Existem duas classes principais de quantização vetorial: métodos do tipo “o vencedor 

leva tudo” (winner-takes-all, ou WTA) e métodos do tipo “o vencedor leva a maioria” 

(winner-takes-most, ou WTM). Nos métodos WTA, apenas um neurônio é atualizado quando 

um padrão de estímulos é apresentado à entrada da rede. Tal neurônio é chamado de “unidade 

de melhor associação” (Best Mathcing Unit, ou BMU), ou vencedor, e é definido como o 

neurônio que mais se aproxima do padrão de entrada [Ambroise & Govaert, 1996; Flexer, 

1999; Kangas et al., 1990; Kohonen, 1990; Murtagh & Hernández-Pajares, 1995].  

De um ponto de vista biológico, o WTA permite apenas que um neurônio seja ativado 

e adaptado, enquanto o WTM dá a permissão para que mais de um neurônio possa ser ativado 

de acordo com um determinado estímulo de entrada, como em um mapa auto-organizável 

[Kohonen, 1990]. A forma de adaptação oferecida não depende apenas da distância entre o 

estímulo de entrada, mas também em uma informação estática armazenada nos neurônios, 

sendo esta informação representada pelas posições dos neurônios no mapa que as redes SOM 

apresentam. Essas localizações também definem relações topográficas ou topológicas entre os 

neurônios, em um espaço bem distinto daquele no qual os padrões de entrada estão inseridos, 

sendo tais relações responsáveis pela indicação de quais neurônios do mapa devem ser 

modificados quando da presença de um novo estímulo de entrada [Kohonen, 1990]. A 

proximidade dos neurônios ao BMU é usada em consideração para a determinação da medida 

de adaptação que tais neurônios sofrerão.  

Embora a forma de representação de uma rede competitiva seja simplificada com o 
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uso da estratégia WTA, existem evidências de que as interações laterais do cérebro têm a 

forma de um "chapéu mexicano", sendo tal comportamento comumente modelado através do 

uso de funções gaussianas [Ritter & Schulten, 1988; Lo & Bavarian, 1991]. 

As redes SOM usam um conjunto de interações laterais de vizinhança do mapa (grade 

de neurônios) para aproximar a interação neural lateral e descobrir a estrutura topológica 

oculta nos dados, sendo consideradas poderosas ferramentas para a redução da 

dimensionalidade. Em tais redes, uma projeção dos dados que pertencem a um espaço de 

características em ℝ� é realizada, reduzindo-os a um espaço de menores dimensões, 

geralmente em ℝ&, ℝ. ou ℝ¡. Essa projeção permite a partição dos dados de entrada em 

conjuntos “similares” enquanto preserva sua ordem topológica. A visualização oferecida pelas 

redes SOM geralmente ocorre através do uso da estrutura do mapa final formado, sendo 

geralmente esta visualização feita através do uso único dos vetores centróides ou através do 

uso da distribuição dos vetores de dados no mapa.  

A abordagem de agrupamento realizada pelos mapas auto-organizáveis é bastante 

próxima à desempenhada pelos algoritmos de �-médias [MacQueen, 1967] e ao método de 

agrupamento dinâmico [Diday & Simon, 1976], porém, diferentemente do que ocorre nessas 

abordagens, a rede SOM leva em consideração as relações de vizinhança existentes no mapa 

em sua função de otimização, modeladas através de uma função de kernel, de forma que além 

do vetor que obteve o melhor valor de similaridade (BMU), seus vizinhos também são 

atualizados, resultando em regiões nas quais neurônios em uma mesma vizinhança sejam 

bastante similares, desta forma, garantindo a consistência topológica do mapa. Os ajustes 

sofridos pelos neurônios da vizinhança do neurônio vencedor são inversamente proporcionais 

à distância entre tais vizinhos e o neurônio vencedor em questão.  

Os neurônios da SOM se desenvolvem adaptativamente durante o processo de 

aprendizagem, tornando-se detectores específicos de diferentes padrões de sinais. Quando a 

rede SOM é usada para a formação de agrupamentos, um grupo (classe) real pode ser 

representado por um único neurônio, ou pode ocorrer ainda o mapeamento de um conjunto 

real por vários neurônios do mapa.  

Duas regras fundamentais que podem ser verificadas quando existe consistência 

topológica nos resultados formados pelas redes SOM [Badran et al., 2005]: 

• Dois neurônios que são vizinhos no mapa devem ser representados por dois protótipos 
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cujos vetores de pesos sejam próximos; 

• Dados que são aproximadamente similares entre si devem ser alocados no mesmo 

neurônio (grupo) ou em neurônios de uma mesma vizinhança do mapa. 

Existem duas abordagens básicas para o aprendizado de redes SOM: uma sequencial 

(estocástica) e outra por lote [Badran et al., 2005]. No aprendizado sequencial, o neurônio 

vencedor para um determinado padrão de entrada é encontrado, sendo tal neurônio e seus 

vizinhos mais próximos no mapa são atualizados imediatamente. Essa abordagem possui a 

desvantagem de que existe uma enorme dependência na ordem de apresentação dos padrões 

de entrada para a qualidade dos grupos finais formados [Badran et al., 2005]. No aprendizado 

por lote, os neurônios são atualizados apenas após a apresentação de todos os padrões de 

entrada à rede [Badran et al., 2005; Chen et al., 2010; Fort et al., 2001; Golli et al., 2004; 

Matsushita & Nishio, 2010]. 

A primeira versão do algoritmo SOM apresentada por Kohonen consistia em um 

método estocástico, no qual a cada etapa de sua execução (iteração do algoritmo) um único 

indivíduo era selecionado dentre as observações de entrada e apresentado à rede, sendo o 

neurônio vencedor em relação a tal observação adaptado, assim como os elementos de sua 

vizinhança [Kohonen, 1982]. Formalmente, o mapa é descrito por um grafo (B,Γ). C é um 

conjunto de m neurônios interconectado tendo uma topologia discreta definida por Γ. Para 

cada par de neurônios (�, a),  ¢(�, a) é definida como a função de distância entre os neurônios 

c e r no mapa. Essa distância impõe uma relação de vizinhança entre os neurônios. Seja � = [1, 2, … , (] o conjunto de entradas, onde cada entrada �� = {!�&, !�., … , !��}, (5 =1, … , ()  pertence a ℝ�. Cada neurônio do mapa é representado por um protótipo £� =f��&, ��., … , ���g, (� = 1, … , C) ,  que também pertence a ℝ�. O algoritmo SOM 

estocástico executa os seguintes passos [Badran et al, 2005; Golli et al., 2004]: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos);  

� Fixe ¤(0) (taxa de aprendizado inicial);  

� Fixe ℎ¥(�,Z) (0) (função de vizinhança inicial, onde ¢(6, �) é uma função de 

distâncias fixada entre neurônios 6 e �); 
� Fixe o número de iterações G�:;<; 

� Selecione aleatoriamente m protótipos distintos £�(U)  ∈ �(� = 1, … , C); 

52 



 

 54 

� Faça V =  1; 

2. Amostragem: 

� Obtenha um vetor de entrada aleatório ��(V); 

3. Seleção: 

� Encontre o melhor neurônio (vencedor) £� com distância euclidiana mínima em 

relação a ��(V): 

_(��(V))8 = min& K� KD  (!��(V) −  ���(V)).�
�%&  

4. Modificação dos pesos: 

� Para os neurônios todo neurônio 6 faça: 

  ��(V + 1) =  [��(V) +  ¤(V)ℎ¥
§̈ ,©ª�(V) ~!�  (V) −  ��(V)� , 6 ∈  G�(V) ��(V), 6 ∉  G�(V) d 
5. Atualização: 

� Atualize tanto a taxa de aprendizado ¤(V) quanto a função de vizinhança ℎ(�,Z)(V); 

faça V =  V +  1; 

6. Critério de parada. 

� V =  G�:;< pare; caso contrário, vá para 2. 

Os parâmetros mais importantes são [Badran et al., 2005]: 

• O parâmetro de adaptação (aprendizagem) ¤; 

• O número de iterações G�:;<; 

• O intervalo de variação da temperatura [�D�$, �D¬] do parâmetro de temperatura 

(tamanho da vizinhança) �; 

• O esquema de resfriamento do parâmetro de temperatura, que indica a forma que a 

temperatura vai variar entre seu valor máximo e mínimo. 

O parâmetro de adaptação (taxa de aprendizagem) deve ser mantido em um valor alto 

nas etapas iniciais da execução do método, com um valor próximo da unidade, decaindo 

monotonicamente. Dado que o processo de aprendizado é estocástico, a precisão final do 

método dependerá do número de iterações que o algoritmo executará, devendo este número 

ser um valor moderadamente alto.  
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Deve ser dada atenção especial à função de vizinhança escolhida (kernel). Uma 

vizinhança pequena pode fazer com que o mapa não seja organizado globalmente, estando 

bastante próximo de um algoritmo �-médias simples. O ideal é que nas etapas iniciais tal 

função resulte em valores altos de vizinhança (podendo tais valores alcançarem até mais que 

metade do diâmetro do mapa), e que esse valor decaia de maneira controlada até que nas 

últimas iterações tal valor seja bastante pequeno.  

As funções de kernel mais usadas para a representação da interação da vizinhança nas 

redes SOM são as seguintes [Badran et al., 2005]: 

h8(¢) =  � 1, ]^ ¢ < �0, �3]� ��(Váa5�d 
h8(¢) =  exp (− |¢|� ) 

h8(¢) =  exp (− ¢.�.) 

onde ¢ é a função de distância entre dois neurônios do mapa. 

O tamanho da vizinhança (determinado pelo parâmetro de temperatura �) é 

determinado de forma que quanto maior o valor deste parâmetro, mais neurônios serão 

adaptados quando ocorrer a apresentação de um estímulo de entrada à rede, podendo uma 

única observação de entrada gerar mudanças consideráveis a um grande conjunto de 

neurônios do mapa. Da mesma forma, quando o valor de � é baixo, poucos neurônios serão 

influenciados pela apresentação de um sinal de entrada novo, o que demonstra que a técnica 

de mapas auto-organizáveis apresenta duas etapas bem definida para o seu treinamento: uma 

que ocorre para valores grande de �, quando existe uma certa simetria entre os neurônios da 

rede ao fato de muitos neurônios serem atualizados por um mesmo estímulo de entrada; a 

segunda etapa ocorre para valores pequenos de �, quando o algoritmo tende a se aproximar do �-médias e a rede tende a encontrar um maior grau de estabilidade de seus neurônios [Badran 

et al., 2005].  

Os mapas auto-organizáveis podem ser usados como forma de pré-processamento dos 

dados, ou seja, os resultados obtidos pelas redes SOM podem ser usados como entradas de 

outras abordagens que realizarão a tarefa de classificação ou regressão final.  

Nas próximas subseções serão apresentadas quatro variações do algoritmo SOM 
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tradicional, que serão usadas como métodos de comparação durante os experimentos (capítulo 

5), sendo uma variação da rede SOM por lote e três variações do algoritmo SOM estocástico. 

As abordagens escolhidas foram: o algoritmo de mapa auto-organizável estocástico 

tradicional [Kohonen, 1982], o algoritmo de mapa auto-organizável por lote proposto por 

Badran [Badran et al., 2005], a versão adaptativa ponderada para o algoritmo de mapa-

organizável estocástico apresentada por Kangas et al. [Kangas et al., 1990], e as duas versões 

ponderadas do SOM estocástico apresentadas em Grozavu et al. [Grozavu et al., 2009], 

denominadas mapa auto-organizável com a ponderação local das observações (Local 

Weighting Observation SOM, ou ainda ���-SOM) e mapa auto-organizável com ponderação 

local das distâncias (Local Weighting Distance SOM, ou ���-SOM). 

 O modelo proposto por [Badran et al., 2005] serviu como base para a formulação dos 

modelos propostos [Pacífico & de Carvalho, 2011a], apresentados no capítulo 4. O método 

apresentado em [Kangas et al., 1990] foi escolhido por tratar-se de uma versão ponderada do 

modelo estocástico da rede SOM proposta pela equipe que desenvolveu o modelo base da 

rede SOM [Kohonen, 1982]. O mapa auto-organizável com a ponderação local das 

observações [Grozavu et al., 2009] e o mapa auto-organizável com ponderação local das 

distâncias [Grozavu et al., 2009] foram escolhidos por sugestão do revisor do artigo [Pacífico 

& de Carvalho, 2011a], que apresenta o modelo de mapas auto-organizáveis por lote baseado 

em distâncias adaptativas locais (capítulo 4). 

3.2.1 Algoritmo de mapa auto-organizável por lote 

O algoritmo SOM por lote [Badran et al. 2005] é um algoritmo iterativo de duas 

etapas (afetação e representação) onde todo o conjunto de dados (�) é apresentado ao mapa 

antes de algum ajuste ser feito. O algoritmo SOM por lote minimiza a seguinte função 

objetivo: 

x =    h8
¢(_8(��), a)��.(��, £<)D
<%&

$
�%&  

onde � é o parâmetro de temperatura, h8é a função de kernel de vizinhança, ¢(_8(��), a) é 

uma função de distância fixa entre os neurônios _8(��) (neurônio ao qual o padrão �� está 

associado no momento) e a. 
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Essa função de custo é uma extensão da função de custo do h-médias, onde a distância 

euclidiana é substituída por: 

�8(��, £�) =   h8D
<%& (¢(_8(��), a))�.(��, £�) 

onde 

�.(��, £�) =   (!�� −  ���).�
�%&  

Durante a etapa de afetação, os vetores de referência (protótipos) e os vetores de pesos 

são fixados. A função de custo x é minimizada em respeito à função de alocação e cada 

indivíduo �� é assinalado ao neurônio mais próximo do mesmo: 

� =  _8(��) = arg min& K< KD �8(��, £<) 

Durante a etapa de representação, a função de alocação é fixada. A função de custo x é 

minimizada em respeito aos protótipos. O protótipo £� é atualizado de acordo com a equação 

abaixo: 

£� =  ∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)���∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)�  

O algoritmo de mapa auto-organizável por lote pode ser descrito da seguinte forma 

[Badran et al. 2005]: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos) do mapa; 

� Fixe ¢; fixe a função de kernel h8; fixe o número de iterações G�:;<; 

� Fixe �D�$ e �D¬; faça � ←  �D¬; faça V ←  0; 

� Selecione aleatoriamente m distintos protótipos £�(U)  ∈ � (� = 1, … , C); 

� Inicialize o mapa ¯(C, °U), onde °U =  (£&(U), … , £D(U)); 

� Assinale o objeto �� ao neurônio (grupo) mais próximo do mesmo; 

2. Representação. 
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� Faça � =  �D¬(8±�²8±³´) µ¶�·¸¹º µ; 

� Mantenha a função de alocação fixa; 

� Calcule os novos protótipos £�(:) (� = 1, … , C); 

3. Afetação. 

� Os protótipos £�(:)(� = 1, … , C) são fixados. Assinale cada indivíduo �� (5 =1, … , () ao neurônio mais próximo do mesmo; 

4. Critério de parada. 

� Se � =  �D�$ pare; caso contrário, faça V = V + 1 e vá para 2. 

3.2.2 Mapa auto-organizável estocástico adaptativo 

Embora a escolha da distância euclidiana seja natural no algoritmo de mapa auto-

organizável tradicional, principalmente se as variâncias das características do problema 

analisado forem da mesma ordem de magnitude, não há a necessidade de um escalamento de 

tais características de forma diferenciada. Porém, quando as diferenças nas variâncias são 

significativas, uma forma de representação do problema que leve em consideração tais 

diferenças é mais aconselhada. Em Kangas et al. [Kangas et al., 1990], a forma encontrada 

para o alcance desta opção foi através da ponderação da distância euclidiana tradicional, 

originando um mapa auto-organizável estocástico adaptativo. 

Nesta abordagem, a distância euclidiana adaptativa é dada por: 

�».(��, £�) =   ¼��.�
�%& (!��(V) −  ���(V)). 

A ideia central da abordagem de ponderação proposta é a estimação de pesos ¼�� 

recursivamente seguindo um processo não-supervisionado de aprendizagem, de forma que o 

efeito de erros (disparidade de variâncias) seja balanceado [Kangas et al., 1990]. Cada 

neurônio � do mapa armazena inicialmente as médias exponencialmente ponderadas dos 

valores dos erros absolutos |!��(V) −  ���(V)|, sendo tais valores denotados a cada etapa V da 

execução por ���(V), de forma que: 
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���(V + 1) = (1 −  �&)���(V) +  �&¼��|!��(V) −  ���(V)| 
onde a margem de média é definida pelo parâmetro �&(uma escalar pequena). 

Em seguida as médias dos valores ���(V) sobre as entradas de cada neurônio do mapa 

são definidas: 

��(V) =  1z  ���(V)�
�%&  

A forma encontrada para tentar manter o mesmo valor de erro médio em cada célula 

do mapa em relação ao conjunto de entradas foi a seguinte: 

¼��(V + 1) =  k�.¼��(V), ]^ ¼��|!��(V) −  ���(V)| > ��(V) �¡¼��(V), ]^ ¼��|!��(V) −  ���(V)| < ��(V) d 
onde 0 <  �. < 1 e 1 <  �¡. 

O algoritmo SOM estocástico adaptativo executa os seguintes passos [Kangas et al., 

1990]: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos);  

� Fixe ¤(0) (taxa de aprendizado inicial);  

� Fixe ℎ¥(�,Z) (0) (função de vizinhança inicial, onde ¢(6, �) é uma função de 

distâncias fixada entre neurônios 6 e �); 
� Fixe o número de iterações G�:;<; 

� Selecione aleatoriamente C protótipos distintos £�(U)  ∈ �(� = 1, … , C); 

� Faça V =  1; 

� Inicialize os pesos tensoriais ¼�� com o valor 1; 

2. Amostragem. 

� Pegue um vetor de entrada aleatório ��(V); 

3. Seleção. 

� Encontre o melhor neurônio (vencedor) £�(V) com distância euclidiana mínima 

em relação a ��(V): 
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_(��(V))8 =  min& K� KD  ¼��.(V)(!��(V) −  ���(V)).�
�%&  

4. Representação. 

� Para todo neurônio � faça: 

  £Z(V + 1) =  k£Z(V) +  ¤(V)ℎ¥(£¨,£½ )(V)
�� (V) −  £¾(V)�, � ∈  G�(V) £Z(V), � ∉  G�(V) d 
5. Atualização dos pesos tensoriais. 

� Calcule os novos pesos tensoriais; 

6. Atualização. 

� Atualize tanto a taxa de aprendizado ¤(V) quanto a função de vizinhança ℎ(�,Z)(V); 

faça V =  V +  1; 

7. Critério de parada. 

� Se V =  G�:;< pare; caso contrário, vá para 2. 

3.2.3 Mapa auto-organizável com ponderação local das observações 

O mapa auto-organizável com ponderação local das observações (���-SOM), assim 

como o mapa auto-organizável com ponderação local das distâncias (���-SOM, que será 

abordado na subseção 3.2.4) são duas abordagens propostas por Grozavu et al. [Grozavu et 

al., 2009], e que visam oferecer a redução da dimensionalidade do problema e a formação de 

agrupamentos com o uso de redes SOM estocásticas, assim como um formas de seleção das 

variáveis mais relevantes do problema de forma automática, sendo esta característica 

representada através do acréscimo de pesos às variáveis do problema. 

No mapa auto-organizável com ponderação local das observações, os pesos são 

adaptados de forma a filtrarem as observações durante o processo de aprendizado [Grozavu et 

al., 2009]. Cada observação �� é ponderada através de um vetor de pesos ¿� (¿�  ∈  ℝ�) antes 

da distância euclidiana ser calculada. A função de custo desta abordagem é dada por: 

x =    h8D
�%& (¢(_8(��), �))$

�%& ?¿��� − £�?. 
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A minimização da função objetivo é feita através da execução de três etapas. O 

algoritmo de mapa auto-organizável com ponderação local das observações possui a seguinte 

execução [Grozavu et al., 2009]: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos);  

� Fixe ¤(0) (taxa de aprendizado inicial);  

� Fixe ℎ¥(�,Z) (0) (função de vizinhança inicial, onde ¢(6, �) é uma função de 

distâncias fixada entre neurônios 6 e �); 
� Fixe o número de iterações G�:;<; 

� Selecione aleatoriamente C protótipos distintos £�(U)  ∈ �(� = 1, … , C); 

� Faça V =  1; 

� Inicialize os pesos tensoriais À�� (6 = 1, … , z) com o valor 1; 

2. Amostragem. 

� Pegue um vetor de entrada aleatório ��(V); 

3. Seleção. 

� Encontre o melhor neurônio (vencedor) £�(V) com distância euclidiana mínima 

em relação a ��(V): 

_(��(V))8 =  min& K� KD(?¿�(V)��(V) − £�(V)?.) 

4. Representação. 

� Para todo neurônio � faça: 

  £Z(V + 1) =  £Z(V) +  ¤(V)h8(¢(_8(��), �))(V)
¿Z(V)��(V) − £Z(V)� 

5. Atualização dos pesos. 

� Calcule os novos pesos de acordo com a seguinte equação: ¿Z(V + 1) =  ¿Z(V) +  ¤(V)h8(¢(_8(��), �))(V)
¿Z(V)��(V) − £Z(V)� 

6. Atualização. 

� Atualize tanto a taxa de aprendizado ¤(V) quanto a função de vizinhança ℎ(�,Z)(V); 

faça V =  V +  1; 

7. Critério de parada. 

� Se V =  G�:;< pare; caso contrário, vá para 2. 
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3.2.4 Mapa auto-organizável com ponderação local das distâncias 

Diferente do que ocorre no mapa auto-organizável com ponderação local das 

observações (���-SOM, visto na subseção 3.2.3), o algoritmo de ponderação local das 

distâncias consiste na ponderação entre as distâncias entre as observações (padrões de 

entrada) e os protótipos das classes [Grozavu et al., 2009]. A função de custo desta 

abordagem é dada por: 

x =    h8D
�%& (¢(_8(��), �))$

�%& ¿�Á?�� −  £�?. 

onde � é um coeficiente de discriminação. 

A minimização da função objetivo é feita através da execução de três etapas. O 

algoritmo de mapa auto-organizável com ponderação local das observações possui a 

seguinte execução [Grozavu et al., 2009]: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos);  

� Fixe ¤(0) (taxa de aprendizado inicial);  

� Fixe ℎ¥(�,Z) (0) (função de vizinhança inicial, onde ¢(6, �) é uma função de 

distâncias fixada entre neurônios 6 e �); 
� Fixe o número de iterações G�:;<; 

� Selecione aleatoriamente C protótipos distintos £�(U)  ∈ �(� = 1, … , C); 

� Faça V =  1; 

� Inicialize os pesos tensoriais À�� (6 = 1, … , z) com o valor 1; 

2. Amostragem. 

� Pegue um vetor de entrada aleatório ��(V); 

3. Seleção. 

� Encontre o melhor neurônio (vencedor) £�(V) com distância euclidiana mínima 

em relação a ��(V): 

_(��(V))8 =  min& K� KD(¿�(V)Á?��(V) −  £�(V)?.) 

4. Representação. 

61 



 

 63 

� Para todo neurônio � faça: 

  £Z(V + 1) =  £Z(V) +  ¤(V)h8(¢(_8(��), �))(V)¿Z(V)Á
��(V) −  £Z(V)� 

5. Atualização dos pesos. 

� Calcule os novos pesos de acordo com a seguinte equação: ¿Z(V + 1) =  ¿Z(V) +  ¤(V)h8(¢(_8(��), �))(V)�(¿Z(V))Á9&?��(V) −  £Z(V)?. 

6. Atualização. 

� Atualize tanto a taxa de aprendizado ¤(V) quanto a função de vizinhança ℎ(�,Z)(V); 

faça V =  V +  1; 

7. Critério de parada. 

� Se V =  G�:;< pare; caso contrário, vá para 2. 

3.3 Considerações Finais 

As redes neurais artificiais são ferramentas computacionais extremamente poderosas, 

que podem ser usadas tanto para a tarefa de agrupamento de dados quanto para a 

classificação. Neste capítulo, uma visão geral sobre o tema de redes neurais artificiais foi 

apresentada. 

Também foram vistas as principais famílias de redes neurais artificiais usadas para a 

tarefa de agrupamento: os modelos baseados na teoria da ressonância adaptativa (ART) e os 

mapas auto-organizáveis (SOM). Esses modelos tornaram-se bastante populares pela 

simplicidade apresentadas pelos mesmos, pois ambos os modelos são redes neurais que 

possuem apenas uma camada de processamento, responsável pelo cálculo dos sinais de saída 

da rede.  

Após a apresentação do algoritmo SOM tradicional, as variações desta técnica, tanto 

seguindo o paradigma estocástico quanto por lote, que serão utilizadas durante a etapa de 

experimentos foram discutidas. 
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Capítulo 4 

Métodos Propostos 

Este capítulo tem por objetivos descrever as abordagens desenvolvidas durante a 

elaboração deste trabalho. As abordagens proposta representam algoritmos de agrupamento 

baseados em redes neurais artificiais do tipo mapa auto-organizável (SOM), sendo ambas 

variações do algoritmo SOM por lote (batch) apresentado em [Badran et al., 2005]. 

Neste trabalho, duas novas abordagens são propostas baseadas em redes neurais do 

tipo mapa auto-organizável por lote em conjunto com a ponderação oferecida pelos 

algoritmos de particionamento dinâmicos e adaptativos [Diday & Govaert, 1977]: o algoritmo 

de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (os pesos das 

características dos problemas podem ser diferentes e uma mesma característica pode receber 

um peso diferente para cada grupo formado) [Pacífico & de Carvalho, 2011a; Pacífico & de 

Carvalho, 2011b], e o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais (as características podem apresentar pesos diferentes entre si, mas o peso 

de uma mesma característica não varia entre as classes). Esses métodos têm por objetivos 

combinar o poder de formação de grupos que apresentem alguma relação de proximidade 

entre si oferecido pelas redes SOM com o aproveitamento da capacidade das distâncias 

adaptativas de identificação de grupos que formatos diferentes.  

Nas próximas seções, as duas abordagens propostas serão discutidas detalhadamente. 

4.1 Técnicas Propostas 

Nesta seção serão apresentadas as duas técnicas propostas neste trabalho: o algoritmo 

de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (pesos adaptativos 

diferentes por variáveis e por grupos) [Pacífico & de Carvalho, 2011a; Pacífico & de 

Carvalho, 2011b], e o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais (pesos diferentes por variáveis, porém as variáveis apresentam os mesmos 
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pesos em cada grupo). Seja � = {1, … , (} o conjunto de entradas, onde cada vetor de entrada �� = f!�&, … , !��g(5 = 1, … , () pertence a ℝ�. Cada neurônio do mapa é representado por um 

protótipo £� = f��&, … , ���g(� = 1, … , C). 

Os algoritmos de treinamento SOM por lote adaptativo introduzidos neste trabalho são 

algoritmos iterativos que executam em três etapas (afetação, representação e ajuste dos pesos 

adaptativos) nos quais todo o conjunto de dados de entrada (�) é apresentado ao mapa antes 

de qualquer ajuste ser feito. 

Os métodos propostos seguem o paradigma de algoritmos de agrupamento dinâmicos 

e adaptativos [Diday & Govaert, 1977], o que os torna mais eficazes quanto ao 

reconhecimento de agrupamentos de formatos diferentes do formato esférico, diferente do que 

ocorre em abordagens como o algoritmo de k-médias. Tais distâncias são representadas por 

vetores de pesos atribuídos às variáveis dos problemas investigados, sendo estes pesos 

atualizados de forma automática, de acordo com a minimização da função de otimização.  

4.1.1 O algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas locais 

Para o caso do algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas locais [Pacífico & de Carvalho, 2011a; Pacífico & de Carvalho, 2011b], a função 

de distância entre um dado de entrada �� e um protótipo £� é dada por: 

�Â8(��, £�) =   h8D
<%& (¢(_8(��), a))�Ã¹. (��, £�) 

onde � é o parâmetro de temperatura, h8é a função de kernel de vizinhança, ¢(_8(��), a) é 

uma função de distância fixa entre os neurônios _8(��) (neurônio ao qual o padrão �� está 

associado no momento) e a, e a distância euclidiana adaptativa �Ã¹. (��, £�) é dada por: 

�Ã¹. (��, £�) =   Ä��
�

�%& (!�� − ���). 

sendo Ã� = {Ä�&, … , Ä��} os pesos adaptativos, onde Â = {Ã&, … , ÃD}, que mudam a cada 

iteração do algoritmo de forma automática, sendo diferentes para cada neurônio da rede. Essa 
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distância generalizada é uma soma ponderada das distâncias euclidianas entre �� e todos os 

vetores de referência da vizinhança do neurônio _(��). Todos os neurônios do mapa são 

levados em consideração. 

A função de otimização desta abordagem é descrita como:  

x =    h8D
<%& (¢(_8(��), a))�Ã¹. (��, £<)$

�%&  

Quando � é fixo, a minimização de x é obtida de forma iterativa em três etapas: 

afetação, representação e ajuste dos pesos. 

Durante a etapa de afetação, os vetores de referência (protótipos) e os vetores de pesos 

são fixados. A função de custo x é minimizada em respeito à função de alocação e cada 

indivíduo �� é assinalado ao neurônio mais próximo do mesmo: 

� =  _8(��) = arg min& K< KD �Â8(��, £<) 

Durante a etapa de representação, a função de alocação e os vetores de pesos das 

variáveis são fixados. A função de custo x é minimizada em respeito aos protótipos. O 

protótipo £� é atualizado de acordo com a equação: 

£� =  ∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)���∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)�  

Durante a etapa de ajuste de pesos, os vetores de referência (protótipos) e a função de 

alocação são fixados. A função de custo x é minimizada em relação aos vetores de pesos. Os 

vetores de pesos Ã� = fÄ�&, … , Ä��g (� = 1, … , C), com Ä��> 0 e ∏ Ä����%& = 1, têm seus 

pesos Ä��(6 = 1, … , z) calculados como: 

Ä��(:) =  {∏ ∑ h8(¢(_8(��), ℎ))$�%& (!�� − �r�).}�r%& &�∑ h8(¢(_8(��), �))$�%& (!�� −  ���).  

O algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas 

locais pode ser descrito da seguinte forma: 

1. Inicialização: 
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� Fixe o número C de neurônios (grupos) do mapa; 

� Fixe ¢; fixe a função de kernel h8; fixe o número de iterações G�:;<; 

� Fixe �D�$ e �D¬; faça � ←  �D¬; faça V ←  0; 

� Selecione aleatoriamente m distintos protótipos £�(U)  ∈ � (� = 1, … , C); 

� Inicialize o mapa ¯(C, °U), onde °U =  (£&(U), … , £D(U)); 

� Inicialize cada componente Ä�� das matrizes de pesos adaptativas como 1; 

� Assinale o objeto �� ao neurônio (grupo) mais próximo do mesmo; 

2. Etapa 1: Representação. 

� Faça � =  �D¬(8±�²8±³´) µ¶�·¸¹º µ; 

� Mantenha a função de alocação e as matrizes de pesos adaptativas fixas; 

� Calcule os novos protótipos £�(:) (� = 1, … , C);  

3. Etapa 2: Ajuste dos pesos adaptativos. 

� Os vetores de referência (protótipos) e a função de alocação são mantidos fixos. 

Calcule os componentes Ä�� dos vetores de pesos Ã� (� = 1, … , C; 6 = 1, … , z);  

4. Etapa 3: Afetação. 

� Os protótipos £�(:) (� = 1, … , C) e os pesos adaptativos são fixados. Assinale cada 

indivíduo �� (5 = 1, … , () ao neurônio mais próximo do mesmo; 

5. Critério de parada. 

� Se � =  �D�$ pare; caso contrário, faça V = V + 1 e vá para 2 (Etapa 1). 

4.1.2 O algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais 

Para o caso do algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais, a função de distância entre um dado de entrada �� e um protótipo £� é 

dada por: 

�Â8(��, £�) =   h8D
<%& (¢(_8(��), a))�Ã.(��, £�) 
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onde � é o parâmetro de temperatura, h8é a função de kernel de vizinhança, ¢(_8(��), a) é 

uma função de distância fixa entre os neurônios _8(��) (neurônio ao qual o padrão �� está 

associado no momento) e a, e a distância euclidiana adaptativa �Ã¹. (��, £�) é dada por: 

�Ã.(��, £�) =   Ä�
�

�%& (!�� −  ���). 

sendo Ã = {Ä&, … , Ä�} os pesos adaptativos, onde Â = {Ã&, … , ÃD}, que mudam a cada 

iteração do algoritmo de forma automática, sendo iguais para cada neurônio da rede. 

A função de otimização desta abordagem é descrita como:  

x =    h8D
<%& (¢(_8(��), a))�Ã.(��, £<)$

�%&  

Quando � é fixo, a minimização de x é obtida de forma iterativa em três etapas: 

afetação, representação e ajuste dos pesos. 

Durante a etapa de afetação, os vetores de referência (protótipos) e os vetores de pesos 

são fixados. A função de custo x é minimizada em respeito à função de alocação e cada 

indivíduo �� é assinalado ao neurônio mais próximo do mesmo: 

� =  _8(��) = arg min& K< KD �Â8(��, £<) 

Durante a etapa de representação, a função de alocação e os vetores de pesos das 

variáveis são fixados. A função de custo x é minimizada em respeito aos protótipos. O 

protótipo £� é atualizado de acordo com a seguinte equação: 

£� =  ∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)���∑ h8$�%& 
¢(_8(��), �)�  

Durante a etapa de ajuste de pesos, os vetores de referência (protótipos) e a função de 

alocação são fixados. A função de custo x é minimizada em relação aos vetores de pesos. Os 

vetores de pesos Ã = fÄ&, … , Ä�g, com Ä�> 0 e ∏ Ä���%& = 1, têm seus pesos Ä� (6 =1, … , z) calculados como: 
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Ä� =  {∏ ∑ ∑ h8(¢(_8(��), �))DZ%& (!�� −  �r�).$�%& }�r%& &�∑ ∑ h8(¢(_8(��), �))D�%& (!�� −  �Z�).$�%&  

O algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas 

globais pode ser descrito da seguinte forma: 

1. Inicialização: 

� Fixe o número C de neurônios (grupos) do mapa; 

� Fixe ¢; fixe a função de kernel h8; fixe o número de iterações G�:;<; 

� Fixe �D�$ e �D¬; faça � ←  �D¬; faça V ←  0; 

� Selecione aleatoriamente C distintos protótipos £�(U)  ∈ � (� = 1, … , C); 

� Inicialize o mapa ¯(C, °U), onde °U =   (£&(U), … , £D(U)); 

� Inicialize cada componente Ä� das matrizes de pesos adaptativas como 1; 

� Assinale o objeto �� ao neurônio (grupo) mais próximo do mesmo;  

2. Representação. 

� Faça � =  �D¬ (8±�²8±³´) µ¶�·¸¹º µ; 

� Mantenha a função de alocação e as matrizes de pesos adaptativos fixas; 

� Calcule os novos protótipos £�(:) (� = 1, … , C); 

3. Ajuste dos pesos adaptativos. 

� Os vetores de referência (protótipos) e a função de alocação são mantidos fixos. 

Calcule os componentes Ä� dos vetores de pesos Ç; 

4. Afetação. 

� Os protótipos £�(:)(� = 1, … , C) e os pesos adaptativos são fixados. Assinale cada 

indivíduo �� (5 = 1, … , () ao neurônio mais próximo do mesmo; 

5. Critério de parada. 

� Se � =  �D�$ pare; caso contrário, faça V = V + 1 e vá para 2. 

 

4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as duas técnicas propostas: o algoritmo de mapa 

auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (pesos adaptativos 
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diferentes por variáveis e por grupos) [Pacífico & de Carvalho, 2011a; Pacífico & de 

Carvalho, 2011b], e o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais (pesos diferentes por variáveis, porém as variáveis apresentam os mesmos 

pesos em cada grupo).  

As técnicas propostas visam combinar as propriedades de agrupamento de dados e 

visualização oferecidas pelas redes neurais SOM [Kohonen, 1982] com a robustez das 

distâncias adaptativas [Diday & Govaert, 1977] no que diz respeito ao reconhecimento de 

conjuntos de dados de formatos diversificados. 

Os experimentos realizados com as técnicas propostas e os algoritmos de comparação 

(discutidos no capítulo 3) serão descritos no próximo capítulo (capítulo 5). 
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Capítulo 5 

Metodologia dos Experimentos 

Para a avaliação dos métodos propostos, foram realizados diversos testes entre tais 

abordagens e modelos consagrados na literatura de agrupamento de dados, de forma a 

salientar a utilidade dos mesmos. Os testes foram realizados com o uso de bases de dados 

sintéticos, obtidos através de um esquema de simulação Monte Carlo, que apresentavam 

diferentes graus de dificuldade para a tarefa (como por exemplo, agrupamentos com tamanhos 

e formas diferentes, não linearmente separáveis, etc.), e com bases de dados reais, obtidas 

através do repositório do UCI Machine Learning [Frank & Asuncion, 2012]. Para a análise 

realizada, tanto os dados sintéticos gerados quanto os dados reais foram normalizados na 

escala [0, 1]. 
Além das duas abordagens de mapa auto-organizáveis propostas neste trabalho, 

representadas pelo algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas locais [Pacífico & de Carvalho 2011a; Pacífico & de Carvalho 2011b] 

(LWBSOM) e pelo algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias 

adaptativas globais (GWBSOM), cinco outras técnicas foram usadas como métodos de 

comparação: algoritmo de mapa auto-organizável estocástico tradicional (SOM) [Kohonen, 

1982], o algoritmo de mapa auto-organizável por lote proposto por [Badran et al., 2005] 

(BSOM), o algoritmo de mapa auto-organizável adaptativo ponderado estocástico (AWSOM) 

apresentado em [Kangas et al., 1990], o mapa auto-organizável com a ponderação local das 

observações (���-SOM) [Grozavu et al., 2009] e o mapa auto-organizável com ponderação 

local das distâncias (���-SOM) [Grozavu et al., 2009]. Detalhes sobre as técnicas usadas para 

a comparação foram oferecidos no capítulo 3. 

As métricas de comparação utilizadas foram a taxa de erro global de classificação 

(Overall Error Rate of Classification, ou OERC), que indica o número total de elementos que 

foram agrupados de forma incorreta, e o índice de Rand corrigido (Adjusted Rand Index, ou 

CR) [Hubert & Arabie, 1985], que mede o grau de similaridade entre uma partição fornecida a 

priori e uma partição fornecida por um algoritmo. Como o número de grupos resultantes da 
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execução das técnicas avaliadas neste trabalho depende do tamanho escolhido para o mapa da 

rede SOM, e tendo em vista que para os testes realizados tais mapas sempre apresentaram um 

número de neurônios maior que o número estabelecido de classes para os problemas 

investigados, considerou-se como acerto para o cálculo do OERC o número de indivíduos das 

classes majoritárias presentes em cada um desses grupos, sendo os demais padrões 

considerados erros. O índice de Rand será discutido na seção 5.1, em seguida será apresentada 

a estrutura dos testes elaborados com dados sintéticos (seção 5.2), e por fim, serão 

apresentados os resultados dos testes dos algoritmos avaliados para bases de dados reais 

(seção 5.3). 

5.1 Métricas de Avaliação 

 Nesta seção serão descritas as métricas de avaliação adotadas.  

5.1.1 Índice de Rand 

O Índice de Rand tradicional [Rand, 1971] é um critério de avaliação que possibilita a 

comparação de resultados obtidos em conjunto de dados classificados a priori não apenas por 

algoritmos de classificação (que possuem um classificador para aumentar o desempenho do 

método, assim como o conhecimento do número de classes no qual o conjunto de dados 

inicial deve ser dividido), mas também a utilização de resultados obtidos através de métodos 

de agrupamento (nos quais não existe o elemento classificador, assim como o número final de 

classes pode ser diferente do esperado).  

O índice de Rand original trabalha com duas partições rígidas È =  {`&, . . . , `< , . . . `É} 

e � =  {}&, . . . , }� , . . . , }Ê}, de um mesmo conjunto de dados, sendo a matriz È correspondente 

a divisão conhecida a priori desse conjunto de dados em � classes, e a matriz � obtida através 

do resultado da execução de um método de classificação (ou agrupamento), com os elementos 

do conjunto de dados original distribuídos em } categorias, sendo esse índice insensível ao 

número de classes (agrupamentos) em cada uma das partições. Tal índice pode ser calculado 

de acordo com a seguinte equação: 
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onde 3 é o número de pares de indivíduos que pertencem a mesma classe em È e ao mesmo 

conjunto de �; � é o número de pares pertencentes a mesma classe em È e a diferentes 

conjuntos em �; � é o número de objetos pertencentes a diferentes classes em � e a conjuntos 

iguais de �; e � é o número de pares de indivíduos que pertencem a classes diferentes em È e 

a diferentes conjuntos em �. O índice de Rand é limitado ao intervalo [0, 1], onde valores 

próximos de 1 indica um total grau de semelhança entre a partição a priori e a obtida, 

enquanto valores próximos de 0 indicam uma distribuição obtida por acaso [Milligan, 1996]. 

Para o trabalho desenvolvido, foi adotado o Índice de Rand Corrigido (Adjusted Rand 

Index) [Hubert & Arabie, 1985], dado pela equação abaixo: 

∑ ∑∑∑

∑∑∑∑

= =

−

==

==

−

= =

−







+

−

=
R

i

C

j

n
C

j

R

i

C

j

R

i

n
R

i

C

j

nnnn

nnn

CR

jiji

jiij

1 1
22

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1 1
2

)()()(
2

1

)()()()(

....

..

 

onde T e B são o número de classes a priori e o número de categorias formadas pelo método, 

respectivamente, (�� representa o número de objetos que estão no agrupamento `� e }�; (� . 

representa o número de objetos que estão no agrupamento `�; (.� representa o número de 

objetos no agrupamento }�; e ( é o número total de objetos. 

O índice de Rand corrigido está limitado ao intervalo [−1, 1], onde valores próximos 

de 1 indicam um perfeito acordo entre a distribuição conhecida a priori e a distribuição final 

gerada pelo método, enquanto valores negativos ou próximos de 0 representam uma 

distribuição obtida por acaso [Milligan, 1996]. 

No presente trabalho, devido ao fato de que o número de grupos formados pelos 

algoritmos propostos e pelas técnicas de comparação ser maior do número de classes 

existentes em cada problema (tanto para os dados reais como para os dados sintéticos), 

considerou-se que nem sempre um valor baixo para o índice de Rand corrigido significaria 

uma degradação do método testado, pois a medida que os padrões se espalhavam nos grupos 
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da malha das redes SOM, o valor desta métrica tendia a diminuir, porém em muitos casos a 

taxa de erro global de classificação (OERC) se mantinha baixa. De modo geral, considerou-se 

que uma abordagem que conseguisse obter um valor alto para o CR em conjunto com um 

valor baixo do OERC obteve um bom desempenho. 

5.1.2 Taxa de erro global de classificação 

 A taxa de erro global de classificação (Overall Error Rate of Classitication, ou OERC) 

visa medir a capacidade do algoritmo de agrupamento de encontrar a classificação a priori dos 

dados observados, sendo calculada da seguinte forma: 

Q�TB = 1 − ∑ max&K�KÉ (��Ê�%& (  

No presente trabalho, devido ao fato de que o número de grupos formados pelos 

algoritmos propostos e pelas técnicas de comparação ser maior do número de classes 

existentes em cada problema (tanto para os dados reais como para os dados sintéticos), 

adotou-se a regra de que a classe correta para cada grupo formado seria a classe majoritária do 

mesmo, sendo os indivíduos de classes diferentes da majoritária considerados erros.  

5.2 Testes com Bases de Dados Sintéticos 

Para os testes realizados sobre dados sintéticos, foram considerados dois conjuntos de 

dados, cada um contendo 350 padrões, sendo cada um desses objetos formado por duas 

variáveis (objetos do tipo ponto) quantitativas, divididos em 3 (três) classes de tamanhos e 

formas diferentes: 2 (duas) delas com formatos elípticos, contendo 150 padrões cada uma; e 1 

(uma) classe com formato esférico, contendo 50 padrões.  

O primeiro conjunto de dados (Figura 5.1), formado a partir de uma distribuição 

normal bivariada e cujas classes se encontram separadas, foi obtido de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

B�3]]^ 1: ¼& = 28, ¼. = 22, Ï&. = 100, Ï.. = 9, � = 0; 
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B�3]]^ 2: ¼& = 60, ¼. = 30, Ï&. = 9, Ï.. = 144, � = 0; 
B�3]]^ 3: ¼& = 45, ¼. = 38, Ï&. = 9, Ï.. = 9, � = 0; 

 

Figura 5.1 – Dados quantitativos: configuração 1 

O segundo conjunto de dados (Figura 5.2), formado a partir de uma distribuição 

normal bivariada e onde existe sobreposição entre as classes, foi obtido de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

B�3]]^ 1: ¼& = 45, ¼. = 22, Ï&. = 100, Ï.. = 9, � = 0; 
B�3]]^ 2: ¼& = 60, ¼. = 30, Ï&. = 9, Ï.. = 144, � = 0; 

B�3]]^ 3: ¼& = 52, ¼. = 38, Ï&. = 9, Ï.. = 9, � = 0; 
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Figura 5.2 – Dados quantitativos: configuração 2 

Para cada uma das bases de dados sintéticas, os agrupamentos finais obtidos pelos 

métodos testados foram comparados com as distribuições conhecidas a priori. Os critérios 

avaliados para esses casos foram o índice de Rand corrigido (CR) e a taxa de erro de 

classificação global (OERC). Foram calculados o valor do CR e seu desvio padrão, assim 

como o valor do OERC e seu desvio padrão, de acordo com um esquema de simulação Monte 

Carlo com 50 replicações. Foram gerados 50 conjuntos de dados distintos para cada uma dos 

conjuntos de parâmetros (totalizando 100 bases de dados), e cada uma das 50 replicações 

realizada para cada configuração fazia uso de uma dessas bases, de acordo com a distribuição 

adotada. Em cada uma dessas replicações os métodos de agrupamento avaliados foram 

executados 50 vezes, levando-se em conta um das bases de dados sintéticos gerada por vez, 

até a convergência em um valor estável do critério de avaliação, e o melhor resultado para 

cada método, de acordo com esse critério, foi selecionado. 

Cada uma das abordagens propostas possui uma lista de parâmetros. Para este 

trabalho, uma etapa inicial de testes foi realizada com o intuito de selecionar alguns destes 

parâmetros, como o tamanho do mapa (C), o valor mínimo da temperatura (�D�$) e o valor 

máximo da temperatura (�D¬). Alguns dos parâmetros dos algoritmos de comparação foram 

obtidos através de valores padrão adotados ou sugeridos na literatura [Badran et al., 2005; 
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Grozavu et al., 2009; Haykin, 2001; Kangas et al., 1990; Kohonen, 1982], sendo os demais 

obtidos através de experimentação. Considerou-se que cada rede SOM testada adotou uma 

vizinhança quadrada. A Tabela 5.1 apresenta os valores dos parâmetros fixos para todos os 

testes com bases de dados reais: 

Tabela 5.1 - Lista de parâmetros fixos 

Parâmetro Valor C 25 (mapa 5 X 5) �D�$ 0,5 �D¬ 4,0 
Métodos Estocásticos ¤�$�: 0,01 ¤Ó�D 0,001 

AWSOM �& 0,0001 �. 0,99 �¡ 1,02 ÔÕ�-SOM � 1,2 
Número iterações 

métodos por lote 
20 

Número iterações 

métodos estocásticos 
10000 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a cada uma das bases sintéticas base.  

A Tabela 5.2 apresenta os resultados encontrados para o primeiro conjunto de dados 

sintéticos. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado por uma das técnicas 

propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado para o OERC e para o 

CR obtido por uma das técnicas de comparação. Em uma análise empírica podemos observar 

que os resultados obtidos pelas técnicas por lote e os algoritmos AWSOM [Kangas et al., 

1990] e ���-SOM [Grozavu et al., 2009] foram bastante próximos, tendo este último 

encontrado a menor taxa de erro global de classificação (OERC).  

Testes de hipóteses do tipo V-test [DeGroot, 1989] foram realizados para a comparação 

de cada um dos pares de algoritmos testados em relação ao OERC (testes pareados com grau 

de confiança de 5%). Os resultados indicaram que o GWBSOM obteve resultado equivalente 

ao LWBSOM, tendo sido superado pelo BSOM [Badran et al., 2005], pelo AWSOM [Kangas 

et al., 1990] e pelo ���-SOM [Grozavu et al., 2009], sendo superior as técnicas SOM 
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tradicional [Kohonen, 1982] e ���-SOM [Grozavu et al., 2009]. Ainda segundo tais testes, o 

LWBSOM [Pacifico & de Carvalho, 2011a; Pacifico & de Carvalho, 2009b] foi superior ao 

SOM tradicional e ao ���-SOM, tendo sido equivalente as demais técnicas. 

De acordo com a análise do índice de Rand corrigido, podemos observar que em 

média as distribuições dos dados nos algoritmos GWBSOM, LWBSOM, BSOM, AWSOM e ���-SOM foram equivalentes, com dados bem distribuídos em conjuntos bastante 

homogêneos, enquanto os resultados apresentados pelo SOM tradicional e pelo ���-SOM 

indicam a formação de alguns conjuntos bastante densos e heterogêneos. 

Tabela 5.2 – Resultados para a primeira configuração dos dados sintéticos 

Método Média 
OERC 

Desvio 
OERC 

Média 
CR 

Desvio 
CR 

GWBSOM 0.0138 0.0088 0.1983 0.0194 

LWBSOM 0.0110 0.0059 0.1963 0.0193 

BSOM 0.0101 0.0065 0.2023 0.0177 

SOM 0.1769 0.0600 0.4447 0.1212 

AWSOM 0.0108 0.0058 0.2037 0.0130 ÔÕÖ-SOM 0.0461 0.0297 0.3588 0.0791 ÔÕ�-SOM 0.0089 0.0060 0.1658 0.0057 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados encontrados para o segundo conjunto de dados 

sintéticos. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado por uma das técnicas 

propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado para o OERC e para o 

CR obtido por uma das técnicas de comparação. Em uma análise empírica, o algoritmo de 

mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas globais (GWBSOM) 

encontrou resultado superior às demais abordagens quanto ao erro global de classificação 

(OERC), exceto pelo ���-SOM [Grozavu et al., 2009]. De modo geral, as técnicas por lote 

obtiveram resultados bastante próximos entre si, tendo superado a maioria das técnicas 

estocásticas no que diz respeito ao OERC. 

Testes de hipóteses do tipo V-test [DeGroot, 1989] foram realizados também com os 

resultados obtidos para a segunda configuração dos dados sintéticos, havendo a comparação 

de cada um dos pares de algoritmos testados em relação ao OERC (testes pareados com grau 
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de confiança de 5%). Os resultados desses testes revelaram que novamente os algoritmos por 

lote (GWBSOM, LWBSOM e BSOM) foram em média equivalentes entre si, tendo os 

mesmos superado os métodos estocásticos, exceto o ���-SOM, cujo resultado foi em média 

melhor que o dos métodos por lote. Os testes de hipóteses também revelaram que os métodos 

AWSOM e ���-SOM foram em média equivalentes entre si, tendo sido superiores ao 

algoritmo SOM estocástico tradicional.  

Pela observação do índice de Rand corrigido, pode-se perceber que tanto os métodos 

por lote quanto os métodos estocásticos obtiveram níveis de dispersão semelhantes, com a 

formação de poucos grupos densos e com baixo grau de heterogeneidade. A exceção a esta 

regra foi o algoritmo SOM tradicional [Kohonen, 1982], cujo CR indica a presença de grupos 

bastante densos e heterogêneos. 

Tabela 5.3 – Resultados para a segunda configuração dos dados sintéticos 

Método Média 
OERC 

Desvio 
OERC 

Média 
CR 

Desvio 
CR 

GWBSOM 0.1042 0.0155 0.1372 0.0158 

LWBSOM 0.1046 0.0157 0.1355 0.0139 

BSOM 0.1044 0.0148 0.1411 0.0139 

SOM 0.2840 0.0547 0.2533 0.0748 

AWSOM 0.1205 0.0183 0.1248 0.0102 ÔÕÖ-SOM 0.1260 0.0237 0.1540 0.0291 ÔÕ�-SOM 0.0976 0.0135 0.1181 0.0067 

5.3 Testes com Bases de Dados Reais 

Com o intuito de demonstrar sua eficácia, os métodos propostos foram aplicados a 

bases de dados reais, obtidas através do repositório do UCI Machine Learning [Frank & 

Asuncion, 2012]. Para a elaboração dos testes, foram escolhidas seis bases de dados reais, 

sendo elas: Câncer (Breast Cancer Wisconsin Dataset - Original), Diabetes (Pima Indians 

Diabetes Dataset), Haliote (Abalone Dataset), Ionosfera (Ionosphere Dataset), Qualidade do 

Vinho Tinto (Wine Quality Dataset – Red Wine) e Vidros (Glass Identification Dataset).  
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Os agrupamentos obtidos com os métodos testados foram comparados com as 

distribuições conhecidas a priori. Os critérios avaliados para esses casos foram o índice de 

Rand corrigido (CR) e a taxa de erro de classificação global (OERC). Para cada um dos 

conjuntos de dados testados, cada um dos métodos foi executado 100 (cem) vezes (até a 

convergência do critério de otimização avaliado em um valor estável), e a melhor 

configuração, de acordo com o critério de otimização, é escolhida. O índice de Rand corrigido 

e a taxa de erro de classificação global são calculados para a melhor configuração.  

Cada uma das abordagens propostas possui uma lista de parâmetros. Para este 

trabalho, uma etapa inicial de testes foi realizada com o intuito de selecionar alguns destes 

parâmetros, como o tamanho do mapa (C), o valor mínimo da temperatura (�D�$) e o valor 

máximo da temperatura (�D¬). Alguns dos parâmetros dos algoritmos de comparação foram 

obtidos através de valores padrão adotados ou sugeridos na literatura [Badran et al., 2005; 

Grozavu et al., 2009; Haykin, 2001; Kangas et al., 1990; Kohonen, 1982], sendo os demais 

obtidos através de experimentação. Considerou-se que cada rede SOM testada adotou uma 

vizinhança quadrada. A Tabela 5.4 apresenta os valores dos parâmetros fixos para todos os 

testes com bases de dados reais: 

Tabela 5.4 - Lista de parâmetros fixos 

Parâmetro Valor C 25 (mapa 5 X 5) �D�$ 0,5 �D¬ 4,0 
Métodos Estocásticos ¤�$�: 0,01 ¤Ó�D 0,001 

AWSOM �& 0,0001 �. 0,99 �¡ 1,02 ÔÕ�-SOM � 1,2 
Número iterações 

métodos por lote 
20 

Número iterações 

métodos estocásticos 
10000 

Para a análise realizada, os neurônios em cada mapa estão numerados de forma 

crescente, sendo considerado o neurônio 1 (um) o neurônio do canto superior esquerdo, 

enquanto o neurônio 16 (dezesseis) encontra-se no canto inferior direito do mapa. Cada célula 
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do mapa está rotulada de acordo com o valor da classe majoritária dos indivíduos pertencentes 

à mesma. Neurônios sem rótulos indicam a ausência de indivíduos associados à célula em 

questão (grupos vazios). 

Um sistema de ranking foi adotado para facilitar a comparação entre o desempenho 

médio dos algoritmos analisados, consistindo do seguinte esquema: a técnica que obtiver o 

menor valor para a taxa de erro global de classificação (OERC) receberá ranking 7 (sete), 

recebendo as demais técnicas valores decrescentes de ranking até o valor 1 (um), que será 

atribuído a pior abordagem para a base em questão. Eventuais empates referentes ao OERC 

serão decididos pelo valor obtido do índice de Rand corrigido (CR) (quanto mais alto 

melhor). 

5.3.1 Base de dados Câncer 

A base de dados Câncer (Breast Cancer Wisconsin Dataset - Original) consiste em 

uma coleção de amostras coletadas pelo Dr. William H. Wolberg, do University of Wisconsin 

Hospitals, de pacientes com suspeita de câncer de mama. A base é dividida em duas classes: 1- portadores de tumores benignos (Benign); 2- portadores de tumores malignos (Malignant). 

Existem 699 instâncias nesta classe, sendo 458 da classe 1 e 241 da classe 2. Cada padrão é 

descrito através de nove variáveis reais [Frank & Asuncion, 2012]. 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.5. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.3 a Figura 5.9.  

Os resultados demonstram que o algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado 

em distâncias adaptativas globais (GWBSOM) apresentou resultados superiores, no que diz 

respeito à taxa de erro global de classificação (OERC), ao algoritmo de mapa auto-

organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (LWBSOM) [Pacífico & de 

Carvalho, 2011], ao algoritmo SOM tradicional [Kohonen, 1982], ao AWSOM [Kangas et al., 

1990] e ao ���-SOM [Grozavu et al., 2009], porém foi superado pelo mapa auto-organizável 

com ponderação local das distâncias (���-SOM) [Grozavu et al., 2009] e obteve o mesmo 
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resultado que o BSOM [Badran et al. 2005]. De modo geral, o espalhamento dos indivíduos 

nos grupos finais formados foi bastante semelhante entre as técnicas estocásticas e por lote, 

com exceção dos algoritmos SOM tradicional e ���-SOM, responsáveis pela formação de 

grupos mais densos (muitos indivíduos), comportamento este que pode ser observado pelo 

alto valor do CR alcançado por tais técnicas, porém a técnica ���-SOM conseguiu formar 

grupos densos e bastante homogêneos, o que resultou em uma baixa taxa de erro de 

classificação. 

Tabela 5.5 – Resultados para a base de dados Câncer 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.031474 0.125955 5 

LWBSOM 0.045780 0.128139 1 

BSOM 0.031474 0.127925 6 

SOM 0.040057 0.675397 2 

AWSOM 0.032904 0.133096 4 ÔÕÖ-SOM 0.028612 0.365845 7 ÔÕ�-SOM 0.034335 0.211878 3 

 

Figura 5.3 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Câncer 
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Figura 5.4 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Câncer 

 

Figura 5.5 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Câncer 

 

Figura 5.6 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Câncer 

82 



 

 84 

 

Figura 5.7 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Câncer 

 

Figura 5.8 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Câncer 

 

Figura 5.9 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Câncer 

5.3.2 Base de dados Diabetes 

A base de dados Diabetes (Pima Indians Diabetes) consiste em dois possíveis 

diagnósticos (classes) dados a uma amostra de 768 mulheres de 21 anos de idade de 
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descendência indígena (Pima Indians), levando em consideração quando a paciente apresenta 

ou não sinais de diabetes de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde 

(World Health Organization). As classes (1 para pacientes saudáveis, e 2 para pacientes 

interpretados como pacientes com "teste positivo para diabetes") possuem, respectivamente, 500 e 268 instâncias. Cada indivíduo e descrito por 8 (oito) variáveis reais [Frank & 

Asuncion, 2012]. 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.6. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.10 a Figura 5.16.  

Os resultados apontam que os métodos por lote (BSOM, GWBSOM e LWBSOM) 

alcançaram resultados superiores aos demais métodos no que diz respeito à taxa de erro global 

de classificação (OERC). De modo geral, a distribuição dos indivíduos nos grupos foi 

semelhante entre os métodos estocásticos e os métodos por lote, com exceção do algoritmo 

SOM tradicional e do algoritmo ���-SOM, que apresentaram a formação de conjuntos mais 

densos e heterogêneos, havendo a formação de vários conjuntos vazios no caso do SOM 

tradicional. 

Tabela 5.6 – Resultados para a base de dados Diabetes 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.257813 0.016433 5 

LWBSOM 0.257813 0.035612 7 

BSOM 0.257813 0.017731 6 

SOM 0.307292 0.024917 1 

AWSOM 0.282552 0.016909 3 ÔÕÖ-SOM 0.287760 0.021289 2 ÔÕ�-SOM 0.263021 0.017756 4 
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Figura 5.10 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Diabetes 

 

Figura 5.11 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Diabetes 

 

Figura 5.12 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Diabetes 
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Figura 5.13 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Diabetes 

 

Figura 5.14 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Diabetes 

 

Figura 5.15 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Diabetes 
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Figura 5.16 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Diabetes 

5.3.3 Base de dados Haliote 

A base de dados Haliote (Abalone) foi desenvolvida para o auxílio da predição da 

idade deste animal através da mensuração de algumas de suas características físicas. A idade 

do haliote é determinado pelo corte de sua concha através do cone, a coloração desta concha e 

contagem do número de anéis existentes através de um microscópio. Esta base possui 4177 

instâncias, sendo cada instância descrica através de  8 (oito) variáveis do tipo real [Frank & 

Asuncion, 2012]. No presente trabalho, adotou-se como variável de predição o sexo destas 

criaturas, sendo a base composta por 3 (três) classes: macho, fêmea e infante. 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.7. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.17 a Figura 5.23.  

Os resultados apontam que as técnicas propostas obtiveram os melhores resultados no 

que diz respeito ao OERC, tendo o LWBSOM sido o método que encontrou o melhor 

resultado global. Por tratar-se de um problema bastante difícil, de modo geral os grupos 

formados por todas as técnicas foram bastante heterogêneos, resultando em uma alta taxa de 

OERC. O espalhamento dos métodos estocásticos e por lote foram bastante semelhantes, o 

que resultou em valores próximos do CR, tendo a única exceção sido o algoritmo SOM 

tradicional, que obteve uma alto grau de degeneração, formando poucos grupos e ocorrendo 
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ainda a formação de um grupo extremamente denso (aproximadamente 96% dos indivíduos 

da base) e heterogêneo. 

Tabela 5.7 – Resultados para a base de dados Haliote 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.454393 0.050063 6 

LWBSOM 0.453196 0.058347 7 

BSOM 0.457505 0.052114 3 

SOM 0.629399 -0.000106 1 

AWSOM 0.454633 0.068096 5 ÔÕÖ-SOM 0.461815 0.057860 2 ÔÕ�-SOM 0.456787 0.041725 4 

 

Figura 5.17 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Haliote 

 

Figura 5.18 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Haliote 
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Figura 5.19 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Haliote 

 

Figura 5.20 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Haliote 

 

Figura 5.21 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Haliote 
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Figura 5.22 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Haliote 

 

Figura 5.23 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Haliote 

5.3.4 Base de dados Ionosfera 

A base de dados Ionosfera (Ionosphere) consiste em um conjunto de 351 imagens 

obtidas por radar. Estes dados de radar foram coletados por um sistema em Goose Bay, 

Labrador, consistindo tal sistema de uma matriz faseada de 16 (dezesseis) antenas de alta 

frequência com um total de transmissão de energia da ordem de 6,4 �5���3VV]. Os alvos 

eram elétrons livres na ionosfera. O problema de classificação a ser resolvido consiste em um 

problema binário, com o objetivo de identificar respostas "Boas" (Good) oferecidas pelos 

radares, ou seja, aquelas que apresentam indicativo de algum tipo estrutura na ionosfera, 

sendo consideradas respostas "Ruins" (Bad) àquelas que não apresentarem indicação de 

estruturas. A base é formada por 34 atributos reais, que representam 17 pulsos recebidos pelo 

sistema de radar (dois atributos por pulso) [Frank & Asuncion, 2012]. 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 
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aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.8. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.24 a Figura 5.30.  

Os resultados obtidos mostram que o algoritmo de mapa auto-organizável por lote 

baseado em distâncias adaptativas globais (GWBSOM), o ���-SOM [Grozavu et al., 2009] e 

o LWBSOM, respectivamente, obtiveram o menor valor para a taxa de erro global de 

classificação (OERC) dentre as abordagens testadas. De modo geral, os resultados obtidos 

pelas técnicas por lote foram superiores no que diz respeito a esta métrica aos resultados 

obtidos pelos algoritmos estocásticos. O grau de dispersão dos indivíduos entre os grupos foi 

bastante semelhante entre os métodos estocásticos e os métodos por lote, onde ouve a 

predominância de grupos com poucos indivíduos, como pode ser observado pelos valores 

próximos do CR. A única exceção foi o algoritmo ���-SOM, no qual houve uma grande 

concentração dos indivíduos nas bordas do mapa, o que resultou em um alto valor de CR e da 

taxa de erro global de classificação (OERC). 

Tabela 5.8 – Resultados para a base de dados Ionosfera 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.099715 0.078353 7 

LWBSOM 0.113960 0.077032 5 

BSOM 0.125356 0.078666 4 

SOM 0.188034 0.079905 2 

AWSOM 0.159544 0.051375 3 ÔÕÖ-SOM 0.250712 0.180044 1 ÔÕ�-SOM 0.102564 0.056770 6 
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Figura 5.24 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Ionosfera 

 

Figura 5.25 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Ionosfera 

 

Figura 5.26 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Ionosfera 
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Figura 5.27 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Ionosfera 

 

Figura 5.28 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Ionosfera 

 

Figura 5.29 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Ionosfera 
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Figura 5.30 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Ionosfera 

5.3.5 Base de Dados Qualidade do Vinho Tinto 

A base de dados Qualidade do Vinho Tinto (Wine Quality – Red Wine), juntamente 

com a base Qualidade do Vinho Tinto (subseção anterior) formam o conjunto de dados da 

Qualidade do Vinho (Wine Quality) do UCI Machine Learning Repository [Frank & 

Asuncion, 2012]. A base consiste no problema da identificação da qualidade atribuída por 

avaliadores ao vinho tinto da família de vinhos portugueses "Vinho Verde". Existem 11 

classes possíveis para o problema (notas de 0 a 10 atribuídas pelos avaliadores), porém na 

prática apenas algumas destas classes estão presentes (classes correspondentes as notas de 3 a 8), havendo uma predominância das classes que se encontram nos valores médios das notas. 

A base possui 1599 indivíduos distribuídos de forma desbalanceada entre as classes 

presentes. Cada padrão é descrito por 11 variáveis do tipo real [Frank & Asuncion, 2012]. 

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.9. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.31 a Figura 5.37.  

Os resultados obtidos indicam o algoritmo GWBSOM obteve o melhor resultado 

dentre os algoritmos por lote em relação ao OERC, porém foi superado pelos métodos ���-

SOM e ���-SOM [Grozavu et al., 2009]. Embora a distribuição dos indivíduos encontrada 

por todos os métodos testados, tanto os por lote quanto os métodos estocásticos, tenha sido 
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bastante semelhante (dados bem distribuídos em conjuntos heterogêneos), devido ao alto grau 

de dificuldade da base avaliada, alguns métodos sofreram perdas de desempenho 

significativas. A rede SOM e a rede LWBSOM apresentaram a formação de conjuntos mais 

densos e heterogêneos que as demais técnicas avaliadas, o que resultou em altos valores de 

OERC e na presença de grupos unitários ou vazios.  

Tabela 5.9 – Resultados para a base de dados Qualidade do Vinho Tinto 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.430894 0.023836 5 

LWBSOM 0.473421 0.004013 1 

BSOM 0.437148 0.023185 4 

SOM 0.468418 0.067968 2 

AWSOM 0.442151 0.029436 3 ÔÕÖ-SOM 0.422139 0.027898 7 ÔÕ�-SOM 0.428393 0.025076 6 

 

Figura 5.31 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Qualidade do 

Vinho Tinto 
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Figura 5.32 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Qualidade do 

Vinho Tinto 

 

Figura 5.33 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Qualidade do Vinho 

Tinto 

 

Figura 5.34 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Qualidade do Vinho 

Tinto 
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Figura 5.35 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Qualidade do 

Vinho Tinto 

 

Figura 5.36 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Qualidade do 

Vinho Tinto 

 

Figura 5.37 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Qualidade do 

Vinho Tinto 
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5.3.6 Base de dados Vidros 

O estudo da classificação dos tipos de vidros foi motivado pelas investigações 

criminais, como uma forma de evidência. Essa base de dados consiste em 214 instâncias, 

distribuídas de forma desigual entre 7 (sete) classes. As instâncias são distribuídas da seguinte 

forma: 70 vidros de janela de estruturas obtidos pelo processo de flutuação (building windows 

float processed), 17 vidros de janela de veículos obtidos pelo processo de flutuação (vehicle 

windows float processed), 76 vidros de janela de estruturas obtidos por processos diferentes 

do processo de flutuação (building windows non-float processed), 0 vidros de janela de 

veículos obtidos por processos diferentes do processo de flutuação (vehicle windows non-float 

processed), 13 vidros de containers, 9 vidros de louças (tableware) e 29 vidros de faróis 

(headlamps). Cada instância é descrita por dez características quantitativas (valores reais) 

[Frank & Asuncion, 2012].  

Tanto as abordagens propostas quanto os algoritmos usados para comparação foram 

aplicados a esta base. Os resultados obtidos para cada um dos métodos testados podem ser 

observados através da Tabela 5.10. O melhor resultado para o OERC e para o CR encontrado 

por uma das técnicas propostas será apresentado em negrito, assim como o melhor resultado 

para o OERC e para o CR obtido por uma das técnicas de comparação. Os mapas finais 

obtidos para cada um dos métodos podem ser observados da Figura 5.38 a Figura 5.44.  

Os resultados encontrados indicam que o algoritmo de mapa auto-organizável por lote 

baseado em distâncias adaptativas globais (GWBSOM) proposto apresentou resultados 

melhores que as demais abordagens, exceto pelo AWSOM [Kangas et al., 1990], no que diz 

respeito ao EORC. De modo geral, os métodos por lote propiciaram uma maior distribuição 

dos indivíduos através do mapa, o que não ocorreu nos métodos estocásticos, tendo sido estes 

últimos responsáveis pela formação de grupos bastante densos, o que teve como consequência 

a formação de muitos grupos vazios ou unitários. Tal comportamento pode ser observado pelo 

alto valor do CR obtido pelas técnicas estocásticas em relação às técnicas por lote.  
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Tabela 5.10 – Resultados para a base de dados Vidros 

Método OERC CR Ranking 

GWBSOM 0.341121 0.104675 6 

LWBSOM 0.378505 0.092491 3 

BSOM 0.369159 0.094685 5 

SOM 0.542056 0.056496 1 

AWSOM 0.322430 0.157459 7 ÔÕÖ-SOM 0.420561 0.155518 2 ÔÕ�-SOM 0.378505 0.114921 4 

 

Figura 5.38 – Mapa resultante da execução do GWBSOM para a base Vidros 

 

Figura 5.39 – Mapa resultante da execução do LWBSOM para a base Vidros 
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Figura 5.40 – Mapa resultante da execução do BSOM para a base Vidros 

 

Figura 5.41 – Mapa resultante da execução do SOM para a base Vidros 

 

Figura 5.42 – Mapa resultante da execução do AWSOM para a base Vidros 
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Figura 5.43 – Mapa resultante da execução do ÔÕÖ-SOM para a base Vidros 

 

Figura 5.44 – Mapa resultante da execução do ÔÕ�-SOM para a base Vidros 

5.4 Considerações Finais 

Após a verificação dos resultados dos testes tanto para dados sintéticos, obtidos 

através de um esquema de simulação Monte Carlo, quanto para as bases de dados reais 

selecionadas, obtidas através do UCI Machine Learning Repository [Frank & Asuncion, 

2012], podemos concluir que os métodos propostos (mapa auto-organizável por lote baseado 

em distâncias adaptativas globais, ou GWBSOM, e o mapa auto-organizável por lote baseado 

em distâncias adaptativas locais, ou LWBSOM) são compatíveis com as abordagens 

existentes na literatura, podendo ser utilizados em aplicações reais nas quais técnicas de 

agrupamento tradicionais sejam requeridas.  

De modo geral, os testes com dados sintéticos mostraram que os métodos GWBSOM e 

LWBSOM apresentados foram equivalentes ao algoritmo de mapa auto-organizável por lote 

apresentado em [Badran et al., 2005], tendo sido melhores que as abordagens de rede SOM 
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tradicional [Kohonen, 1982] e ao lwo-SOM [Grozavu et al., 2009], de acordo com testes de 

hipóteses do tipo t-test [DeGroot, 1989] com nível de significância de 5%. 

A Tabela 5.11 contém os rankings de cada uma das abordagens testadas para cada 

uma das bases reais. De acordo com esses valores, o mapa auto-organizável por lote baseado 

em distâncias adaptativas globais proposto obteve o melhor desempenho médio entre as bases, 

tendo figurado entre as três melhores técnicas para a maioria dos casos testados, o que 

demonstra sua robustez. 

O mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais obteve um 

desempenho abaixo do esperado para os dados reais, tendo apresentado comportamento 

bastante instável. 

O índice de Rand corrigido mostrou-se bastante útil para facilitar o estudo do 

espalhamento dos dados nos conjuntos finais formados. 

Tabela 5.11 – Ranking final dos métodos testados para bases reais 

Método Câncer Diabetes Haliote Ionosfera 
Qualidade do 
Vinho Tinto 

Vidros Total 

GWBSOM 5 5 6 7 5 6 34 

LWBSOM 1 7 7 5 1 3 24 

BSOM 6 6 3 4 4 5 28 

SOM 2 1 1 2 2 1 9 

AWSOM 4 3 5 3 3 7 25 ÔÕÖ-SOM 7 2 2 1 7 2 21 ÔÕ�-SOM 3 4 4 6 6 4 23 
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Capítulo 6 

Conclusões 

Neste trabalho duas novas abordagens para a análise de agrupamentos que combinam 

as propriedades de formação de agrupamentos e visualização dos mapas auto-organizáveis 

com o poder de identificação de grupos de formatos e tamanhos diferentes proporcionado 

pelas distâncias adaptativas foram propostas: o algoritmo de mapa auto-organizável por lote 

baseado em distâncias adaptativas globais (GWBSOM) e o algoritmo de mapa auto-

organizável por lote baseado em distâncias adaptativas locais (LWBSOM) [Pacífico & de 

Carvalho, 2011a; Pacífico & de Carvalho, 2011b]. 

As técnicas propostas foram testadas e comparadas com técnicas existentes na 

literatura, sendo as comparações realizadas tanto com o uso de dados sintéticos (obtidos 

através de um experimento de simulação Monte Carlo) e de bases de dados reais do UCI 

Machine Learning Repository [Frank & Asuncion, 2012]. 

Os resultados obtidos com os experimentos demonstraram que o método GWBSOM 

alcançou resultados compatíveis com as técnicas usadas como algoritmos de comparação 

tanto nos testes com dados sintéticos quanto nos testes com dados reais. Tal abordagem 

também se mostrou uma boa alternativa para a realização da tarefa de agrupamento de dados, 

pois para a grande maioria dos casos figurou entre as três técnicas mais eficientes.  

O algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em distâncias adaptativas 

locais obteve resultados pouco satisfatórios para os conjuntos de dados reais, tendo sido 

equivalente às técnicas por lote nos testes com dados simulados. 

Como trabalhos futuros, serão realizados mais testes dos modelos apresentados com 

novas bases sintéticas e reais, assim como com variações dos parâmetros de configuração 

destas técnicas (como o tamanho do mapa, valores de temperatura, número de iterações, etc.). 

Um estudo mais detalhado das técnicas propostas poderá levar ao aprimoramento das 

mesmas, encontrando e solucionado possíveis limitações que as mesmas venham a apresentar. 

Uma atenção especial será dada ao algoritmo de mapa auto-organizável por lote baseado em 
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distâncias adaptativas locais, na tentativa de compreender o motivo pelo qual o mesmo 

apresentou um desempenho aquém do esperado. Outras formas de ponderação também 

poderão ser propostas, assim como modificações que tornem as distâncias adaptativas 

propostas mais eficientes. 
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