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Resumo

Técnicas de redução de instâncias são técnicas usadas para reduzir a quantidade de
instâncias em um conjunto de dados. Estas técnicas podem atuar removendo dados redundantes
ou gerando novos dados. As instâncias resultantes são chamadas de protótipos. Técnicas de
seleção de protótipos, são técnicas de redução de instâncias que realizam esta tarefa selecionando
um subconjunto do conjunto de dados original. Já as técnicas de geração de protótipos, são
técnicas de redução de instâncias que criam instâncias que não necessariamente pertencem ao
conjunto de dados original. Algoritmos evolucionários têm sido frequentemente utilizados em
seleção de protótipos, tal abordagem é chamada de evolutionary prototype selection. Algumas
bases de dados do mundo real possuem muitas instâncias de uma classe, a classe majoritária,
e poucas de outra, classe minoritária, estas bases são chamadas de bases desbalanceadas. Em
tais bases, muitos algoritmos de redução de instâncias se tornam inviáveis, retornando muitas
instâncias da classe majoritária e poucas, ou até nenhuma, da classe minoritária. Este efeito é
ainda mais acentuado em técnicas de remoção de ruídos. Neste trabalho, são propostas duas
técnicas de geração de protótipos que minimizam o efeito de desbalanceamento entre classes.
A primeira proposta é o Creative Steady-State Memetic Algorithm (CSSMA), um algoritmo de
geração de protótipos que utiliza um algoritmo evolucionário, incorporando uma busca local, para
encontrar o conjunto de protótipos artificiais que maximiza a função de aptidão. Esta técnica é
inspirada no Steady-State Memetic Algorithm, uma das melhores técnicas de seleção de protótipos
na literatura, tanto em redução quanto em classificação. A segunda proposta é o Adaptive Self-

Generating Prototypes (ASGP), esta técnica gera instâncias levando em consideração o tamanho
do maior agrupamento de cada classe. O ASGP é uma derivação do Self-Generating Prototypes

(SGP), considerada uma das técnicas de geração de protótipos de maior poder de generalização,
sendo, porém, ineficiente em bases desbalanceadas. As bases de dados usadas nos experimentos
são do módulo imbalanced datasets do KEEL software, dicotômicas, e com diferentes níveis de
desbalanceamento. Cada base é dividida em 5 partições para aplicação do k-fold cross validation

(k=5). As métricas usadas para avaliar a performance dos algoritmos foram a area under the ROC

curve (AUC) e a taxa de redução. Para comparar os resultados, foi utilizado o teste estatístico de
Wilcoxon. Os resultados mostram que o CSSMA foi superior em taxa de acerto, AUC, a outros
algoritmos evolucionários de redução de instâncias recentemente propostos. O ASGP também
obteve uma AUC superior ao Self-Generating Prototypes 2, versão mais atual do SGP.

Palavras-chave: Redução de instâncias, Bases Desbalanceadas, Geração de Protótipos, Algo-
ritmos Evolucionários, Adaptive Self-Generating Prototypes, Creative Steady-State Memetic

Algorithm



Abstract

Instance reduction (IR) techniques are used to reduce the number of instances in a training
set, removing redundant and noisy instances, or combining instances to generate new ones. The
instances returned by IR techniques are called prototypes. Prototype selection (PS) techniques
are IR techniques that select a subset of instances from the original dataset. Prototype generation
(PG) techniques are IR techniques that generate new instances, returning prototypes that do not
belong to the original dataset. Evolutionary Algorithms have been successfully used for prototype
selection, this combination is called Evolutionary Prototype Selection. In the real world, some
datasets have many instances of the majority class and and only a few of the minority class,
those are called imbalanced datasets. In such datasets, most IR algorithms become impractical,
returning too many instances of the majority class and only a few, or even none, of the minority
class. This effect is even more severe in noise reduction techniques. In this dissertation, two
PG techniques that minimize the effect of imbalanced datasets are proposed. The first one is
the Creative Steady-State Memetic Algorithm (CSSMA), a prototype generation algorithm that
incorporates a memetic algorithm to find the subset of artificial prototypes that maximizes the
fitness function. This technique is inspired in the Steady State Memetic Algorithm (SSMA),
one of the top PS techniques in the literature, in reduction and accuracy. The second one is the
Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP), a derivation of the Self-Generating Prototypes
(SGP), which generates instances taking into account the number of instances in the larger cluster
of each class. The datasets used in the experiments are from the KEEL Software, bases of two
classes with different levels of imbalance. For each dataset, the k-fold cross validation (k=5) was
used. The metrics used to evaluate the algorithms performance were the Area Under the ROC
Curve (AUC) and the reduction ratio. In order to compare the results, the Wilcoxon Signed Rank
Test was used. The results show that the CSSMA was better than other evolutionary algorithms
of instance reduction recently proposed in accuracy, AUC. The ASGP also achieved a higher
AUC than the Self-Generation Prototypes 2 (SGP2), the more recent version of the SGP.

Keywords: Instance Reduction, Imbalanced Datasets, Prototype Selection, Prototype Gene-
ration, Evolutionary Algorithms, Evolutionary Prototype Selection, Adaptive Self-Generating
Prototytpes, Creative Steady-State Memetic Algorithm
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1
Introdução

The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy

One is understanding.

—KING SOLOMON (Hebrew Bible)

Em problemas de aprendizagem supervisionada, se tem um conjunto de treinamento,
formado por instâncias (ou padrões) de classes conhecidas, e um classificador a ser treinado
com este conjunto. O nearest neighbor (NN) rule COVER; HART (1967) é uma das técnicas
de aprendizagem supervisionada mais conhecidas, sendo considerada uma das dez melhores
técnicas de data mining (DM) WU; KUMAR (2010). A ideia geral é classificar uma instância
como sendo da mesma classe que a instância do conjunto de treinamento mais próxima dela.

A abordagem de classificação mais intuitiva é baseada no conceito de similaridade
BLITZER; WEINBERGER; SAUL (2005). Instâncias similares são classificadas como sendo
da mesma classe. De modo informal, o classificador toma a decisão com base na pergunta:
"dize-me com quem andas, e direi quem és". Para o processo de classificação, é necessário
dividir a base de dados em conjunto de treinameno e de teste. Dado um conjunto de treinamento
T R de instâncias em um espaço M, e uma instância do conjunto de teste xtst ∈M, atribua xtst à
classe da instância xtra, a mais próxima de xtst em T R.

O K-nearest neighbor rule (KNN) PATRICK; FISCHER (1969) é uma generalização
do NN que, para classificar uma instância x, considera as K instâncias mais próximas a ela,
atribuindo a classe de x como sendo a classe de maior ocorrência entre as K mais próximas. Esta
técnica, apesar de simples, é uma das técnicas mais eficazes em reconhecimento de padrões
SHAKHNAROVICH; DARRELL; INDYK (2005).

Apesar de sua alta taxa de acerto, o classificador KNN possui várias desvantagens
KONONENKO; KUKAR (2007), sendo as três mais relevantes:

a) Alto custo de armazenamento: Como a regra de decisão do KNN consiste no
conjunto de treinamento, o KNN precisa armazenar todas as instâncias deste conjunto
para poder visitá-los em cada nova classificação.
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b) Alta complexidade temporal: Enquanto outros classificadores possuem comple-
xidade temporal constante, O(1), a cada nova classificação, o KNN precisa visitar
cada instância do conjunto de treinamento. Isto significa que, cada classificação
tem complexidade temporal O(N×F), sendo N a quantidade de instâncias, e F a
quantidade de características, ou atributos, de cada instância. Em termos práticos, se
a base de dados for grande demais, o algoritmo ainda perde tempo com o overhead

de acesso ao disco e paginação;

c) Baixa tolerância a ruídos: O KNN, em especial o KNN (K = 1), apresenta uma
baixa tolerância a ruídos, pois este classificador considera todas as instâncias do
conjunto de treinamento relevantes.

Na literatura, existem diversas abordagens para resolver os problemas citados acima
FERNÁNDEZ; ISASI (2008). Uma das técnicas que consegue reduzir estes problemas com
sucesso é o uso de redução de instâncias, ou instance reduction (IR). A ideia é utilizar um
conjunto de instâncias menor que a base de dados original, sem que haja redução da taxa de
classificação WILSON; MARTINEZ (2000). Técnicas de redução de instâncias tentam retornar
um conjunto com menos dados ruidosos e redundantes, diminuindo o custo de classificação e
armazenamento, respectivamente. Técnicas de IR podem ser de seleção de protótipos GARCÍA
et al. (2012) ou de geração de protótipos TRIGUERO et al. (2012).

Seleção de protótipos, ou prototype selection (PS), é o processo de redução de instâncias
que seleciona um subconjunto do conjunto de treinamento, removendo instâncias que são
redundantes ou irrelevantes para classificação GARCÍA et al. (2012). Com o sucesso da aplicação
de seleção de protótipos, surgiu a ideia de utilizar instâncias não pertencentes à base de dados
original, com o objetivo de reduzir ainda mais o conjunto de treinamento. Este processo foi
chamado de geração de protótipos, ou prototype generation (PG) TRIGUERO et al. (2012).

Enquanto algoritmos de seleção de protótipos são limitados aos subconjuntos do conjunto
de treinamento, algoritmos de geração de protótipos criam novas instâncias, generalizando as
instâncias, combinando os dados já existentes para gerar novos dados.

Algoritmos evolucionários, evolutionary algorithms (EA), têm sido aplicados com su-
cesso em diferentes problemas de aprendizagem de máquina. A aplicação de evolutionary

prototype selection (EPS), algoritmos de PS baseados em EA, foi muito bem sucedida, en-
contrando resultados de alta taxa de acerto e redução CANO; HERRERA; LOZANO (2005)
GARCÍA; CANO; HERRERA (2008). Assim como em EPS, o uso de algoritmos evolucionários
para geração de protótipos, apesar de menos explorado, também tem sido aplicado com sucesso
TRIGUERO; GARCÍA; HERRERA (2011).

Algoritmos evolucionários de redução de instâncias apresentam um problema com
bases grandes DERRAC; GARCÍA; HERRERA (2010). Conforme o tamanho do conjunto de
treinamento aumenta, a necessidade de armazenamento e a complexidade de selecionar ou criar
um novo conjunto aumentam, chegando a tornar inviável a aplicação de técnicas baseadas em
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EA neste tipo de bases GARCÍA; CANO; HERRERA (2008). Este problema é chamado de
scalling up problem CANO; HERRERA; LOZANO (2005).

Uma alternativa para resolver este problema é o uso de stratified prototype selection

DERRAC; GARCÍA; HERRERA (2010). Este procedimento consiste em dividir recursivamente
o conjunto de treinamento em subconjuntos, e aplicar a técnica de EPS apenas quando um
tamanho aceitável de subconjuntos for alcançado. O novo conjunto de treinamento consiste na
união dos resultados da aplicação da técnica de PS sobre cada subconjunto. Uma alternativa
que se provou mais eficiente é a aplicação de uma busca local, local search (LS), ao longo da
busca global ONG; KRASNOGOR; ISHIBUCHI (2007). Os EAs que realizam uma LS são
chamados algoritmos meméticos, ou Memetic algorithm (MA). Estudos práticos comprovam
que algoritmos de EPS baseados em MA identificam soluções melhores que os que não usam
MA GARCÍA; CANO; HERRERA (2008).

Em várias situações do mundo real, classificadores precisam ser treinados com bases
de dados que possuem muitas instâncias de uma classe, a classe majoritária, e poucas de outra,
classe minoritária. Para técnicas de redução de instâncias, a tarefa de aprender um conceito
a partir de bases de dados desbalanceadas é difícil, sendo considerada um dos dez maiores
problemas de mineração de dados e reconhecimento de padrões YANG; WU (2006) LÓPEZ
et al. (2013).

O problema das técnicas de PS e PG com este tipo de base é que, normalmente, estas
técnicas selecionam muitas instâncias da classe majoritária e poucas, ou até nenhuma, da classe
minoritária. Algumas técnicas de IR consideram todos os padrões da classe minoritária como
ruído, não retendo nenhum exemplo desta classe que, na maioria das aplicações, é a classe de
interesse (como em aplicações de diagnóstico de doenças) VAN HULSE; KHOSHGOFTAAR;
NAPOLITANO (2007).

Uma alternativa para tratar de bases desbalanceadas é aplicar um filtro que remova
instâncias da classe majoritária. Pode-se aplicar uma técnica de redução de instâncias redun-
dantes, sem remover instâncias da classe minoritária, ou remover as instâncias de fronteira da
classe majoritária, tornando a região da classe minoritária mais abrangente. Uma das técnicas
de pré-processamento para bases desbalanceadas mais conhecidas é o One-Sided Selection

(OSS) BATISTA; CARVALHO; MONARD (2000). Outra alternativa é utilizar uma técnica que
gere instâncias artificiais da classe minoritária, diminuindo o nível de desbalanceamento. Esta
abordagem é chamada de oversampling CHAWLA et al. (2002).

Neste contexto de bases desbalanceadas, o ideal é que as técnicas de redução de instâncias
sejam robustas para este tipo de base, se adaptando ao nível de desbalanceamento das classes,
sendo as técnicas de filtragem e oversampling opções de pré-processamento.



16 1.1. OBJETIVO

1.1 Objetivo

O principal objetivo desta dissertação é propor dois algoritmos de geração de protótipos,
um baseado no conceito de algoritmo memético e outro determinístico, capazes de lidar com
bases desbalanceadas.

A primeira proposta apresenta uma nova abordagem de geração de protótipos baseada
em algoritmo evolucionário (algoritmo memético). A segunda, é uma derivação de uma das
técnicas de geração de protótipos baseadas em centróide de maior poder de redução na literatura,
sendo eficiente também em bases desbalanceadas.

Os algoritmos propostos serão avaliados usando a área sob a curva ROC (AUC) como
taxa de classificação, e a taxa de redução. O teste estatístico de Wilcoxon WILCOXON (1945)
será utilizado para comparar as técnicas propostas com outras técnicas já conhecidas.

Assim, em síntese, esta dissertação tem como objetivos:

� Propor duas novas técnicas de geração de protótipos, que implementam os algoritmos
mencionados, para bases desbalanceadas.

� Avaliar as técnicas propostas e compará-las com outras técnicas relevantes da litera-
tura.

1.2 Estrutura do Trabalho

Esta dissertação está organizada como segue:

� Capítulo 2: É dada uma visão geral de redução de instâncias, englobando seleção
de protótipos, geração de protótipos, e aplicação de algoritmos evolucionários para
seleção e geração de protótipos. O problema de lidar com bases desbalanceadas
também é abordado neste capítulo.

� Capítulo 3: Duas técnica de geração de protótipos capazes de lidar com bases
desbalanceadas são propostas. A primeira delas é o Creative Steady-Steady Memetic

Algorithm (CSSMA), uma técnica de geração de protótipos baseada em algoritmo
evolucionário que usa um algoritmo memético para tratar o scaling up problem e a
area under the ROC curve para avaliar o conjunto de soluções, tratando assim do
problema de bases desbalanceadas. A segunda técnica é o Adaptive Self-Generating

Prototypes (ASGP), uma derivação do Self-Generating Prototypes capaz de lidar com
diferentes níveis de desbalanceamento, independentemente de parâmetros de ajuste.

� Capítulo 4: A metodologia e os resultados dos experimentos são discutidos e anali-
sados.
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� Capítulo 5: As contribuições, dificuldades encontradas e possibilidades de trabalhos
futuros são abordadas neste capítulo.
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2
Redução de Instâncias

But God made the earth by his power; he founded the world by his wisdom

and stretched out the heavens by his understanding.

—JEREMIAH (Hebrew Bible)

Define-se instância, ou amostra, xp como sendo: xp = {xp1,xp2, ...,xpm,xpw} com xp

pertencendo a classe w, dada por xpw, pertencendo a um espaço de m-dimensional, onde xpi é o
valor da i-ésima característica da p-ésima instância do conjunto de treinamento T R.

O conjunto T R é composto por n instâncias xp; O conjunto de teste, T S, é composto por
s instâncias xt de classes, xtw, desconhecidas.

Técnicas de redução de instâncias, instance reduction (IR), têm o propósito de obter
um subconjunto composto por r instâncias resultantes, r < n, para utiliza-las como conjunto de
treinamento. As instâncias resultantes são comumente chamadas de protótipos.

Técnicas de IR podem ser de seleção de protótipos (PS) ou de geração de protótipos
(PG). Estes, ainda podem ser baseados em algoritmos evolucionários: evolutionary prototype

selection (EPS), e geração de protótipos com uso de algoritmos evolucionários (EPG). Apesar de
diferentes, todas estas abordagens têm o mesmo objetivo, obter um conjunto de protótipos sem
ruídos e sem dados redundantes, aumentando a performance do classificador KNN.

Este capítulo expõe as quatro principais abordagens de redução de instâncias, mencio-
nando as motivações, vantagens e desvantagens; e citando exemplos de técnicas tradicionais de
cada uma das abordagens.

2.1 Seleção de Protótipos

Técnicas de seleção de protótipos, ou prototype selection (PS), são algoritmos de redução
de instâncias que tem o objetivo de encontrar o menor subconjunto de instâncias do conjunto de
treinamento, de tal forma que o KNN classifique corretamente um dado padrão de teste LIU;
MOTODA (2002).
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Basicamente o que as técnicas de PS fazem é: seja T R o conjunto de treinamento, a
técnica de PS encontra S, sendo S⊆ T R o subconjunto de instâncias selecionadas pelo algoritmo
de PS, contendo menos ruído ou instâncias redundantes. A classificação de um padrão de teste é
feita utilizando o KNN sobre S ao invés de T R.

O desafio das técnicas de PS é selecionar as instâncias de modo a reduzir dados ruidosos
e redundantes, a fim de que o KNN possa ser aplicado sobre o subconjunto de instâncias
selecionadas, tornando o classificador KNN mais ágil e eficiente, sem diminuir sua taxa de
acerto.

2.1.1 Tipos de Seleção de Protótipos

Existem diferentes estratégias de seleção utilizadas por métodos de PS. Dependendo
da estratégia, estes métodos podem ser: Edition Methods, Condensation Methods ou Hybrid
Methods.

� Edition Methods ou Métodos de Edição WILSON (1972): são técnicas que remo-
vem instâncias na região de fronteira e instâncias ruidosas. Este tipo de remoção
normalmente aumenta a taxa de acerto, mas tende a não remover muitas instâncias.

� Condensation Methods ou Métodos de Condensação HART (1968): são métodos
que removem instâncias redundantes, instâncias de "centro de classe". Este tipo de
remoção tende a diminuir bastante o tamanho da base de dados, deixando apenas a
região de fronteira delimitada.

� Hybrid Methods ou Métodos Hybridos WILSON; MARTINEZ (2000): são técnicas
que removem instâncias redundantes e ruidosas. Em geral este tipo de técnica
depende da implementação, e não existe uma regra sobre que tipo de instâncias ele
tende a manter ou remover com maior ênfase.

Após aplicar um método de PS sobre um conjunto de treinamento, o classificador KNN
precisa escolher o valor de k adequado para fazer uma classificação. Se k ≥ 1, o KNN se torna
mais robusto, menos sensível ruídos e outliers. Em geral, esta escolha de k > 1 é utilizada
quando um método de condensação é aplicado, ou quando a aplicação precisa de proteção
de falsos-positivos. Se k = 1, a região de decisão se torna menos suave, e o classificador se
torna mais suscetível a erros, porém terá uma melhor classificação de outliers. O 1NN, como é
chamado o KNN (K = 1), é utilizado quando existe uma classe de interesse com muitos outliers,
ou quando acredita-se que a técnica de seleção removeu a maioria dos ruídos.

2.1.2 Técnicas de Seleção de Protótipos

De acordo com o survey GARCÍA et al. (2012), atualmente existem mais de 50 métodos
de seleção de protótipos propostos na literatura. Algumas das técnicas mais representativas serão
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abordadas a seguir.

� Edited Nearest Neighbor (ENN) WILSON (1972). O ENN é uma técnica de edição.
Esta técnica iterativa remove do conjunto de treinamento as instâncias que não são
corretamente classificadas pelo KNN sobre o mesmo conjunto. Durante a iteração,
toda instância classificada erroneamente é marcada, e depois, todas as instâncias
marcadas são removidas do conjunto de treinamento. Por ser um método de edição,
esta técnica remove ruídos e cria regiões de decisão mais suaves.

� AllKNN AN EXPERIMENT WITH THE EDITED NEAREST-NEIGHBOR RULE
(1976). O AllKNN é uma extensão do ENN, em que todas as instâncias classificadas
erroneamente pelo i-NN são removidas, para i = 1 até k.

� Repeated Edited Nearest Neighbor (RENN) GUAN et al. (2009). O RENN é mais
uma extensão do ENN. Nele, o ENN é executado repetidamente até que nenhuma
remoção seja feita. De todos os derivados do ENN, este é o que possui maior poder
de redução.

� Condensed Nearest Neighbor (CNN) HART (1968). O CNN é uma técnica PS
de condensação. Esta técnica inicia com uma lista vazia L. Inicialmente, uma
instância aleatória de cada classe é adicionada a L e, depois, o algoritmo classifica
cada instância do conjunto de treinamento T R, utilizando apenas as instâncias em L.
Quando uma instância de T R não é classificada corretamente, ela é adicionada em L.
Por fim, as instâncias em L são retornadas. O CNN funciona no caminho oposto ao
ENN, ele mantém instâncias na região de decisão e remove instâncias redundantes,
padrões de "centro"de classe.

� Reduced Nearest Neighbor (RNN) GATES (1972). O RNN é uma extensão do
CNN. Esta técnica tem o objetivo de encontrar o menor subconjunto que classifica
corretamente todas as instâncias do conjunto de treinamento, utilizando a abordagem
do CNN. Esta técnica possui um poder de redução ainda maior que o CNN.

� DROP3 WILSON; MARTINEZ (2000). Esta é uma técnica de PS hibrida muito
eficiente. O DROP3 remove uma instância xi se, pelo menos, p instâncias forem
corretamente classificadas sem xi; sendo p a quantidade de instâncias que tem xi

como vizinho mais próximo.

Um estudo completo sobre seleção de protótipos pode ser encontrado em GARCÍA et al.
(2012).
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2.2 Geração de Protótipos

Enquanto técnicas de seleção de protótipos fazem a classificação utilizando instâncias
existentes no conjunto de treinamento, técnicas de geração de protótipos, ou prototype generation

(PG), além de selecionar instâncias, cria novas instâncias artificiais. Pode-se dizer que técnicas
de geração de protótipos tem o objetivo de encontrar o menor conjunto de padrões artificiais, de
forma a aumentar a taxa de acerto e reduzir o tamanho da base de dados.

Técnicas de PG agem da seguinte forma: seja T R o conjunto de treinamento, e seja
T G um conjunto de instâncias geradas ou selecionadas por um método do PG baseando-se em
T R, onde Size(T G)< Size(T R). A classificação de um padrão de teste xi é realizada pelo KNN
utilizando T G como treinamento.

O desafio da aplicação de PG é encontrar o menor conjunto de instâncias que represente
bem a base de dados em que a técnica está sendo aplicada, de forma que não haja ruídos ou
dados redundantes.

2.2.1 Tipos de Geração de Protótipos

Técnicas de PG, assim como de PS, podem ser categorizadas de acordo com o conjunto
de instâncias resultantes. Em uma técnica de PG, assim como de PS, se os protótipos gerados
estão na região de decisão, a técnica é dita como sendo de condensation. Já se uma técnica de
PG gera protótipos no centro dos clusters, esta é chamada de edition. Caso haja protótipos em
ambas as regiões, a técnica é chamada hybrid.

Além da disposição do conjunto de protótipos gerados, técnicas de geração de protótipos
podem ser categorizadas de acordo com os mecanismos de geração utilizados. Ou seja, técnicas
de PG são também classificadas de acordo com a abordagem utilizada para gerar os protótipos.
Em TRIGUERO et al. (2012), os autores dividiram os mecanismos de geração nas seguintes
categorias:

a) Class relabeling (Mudança de classe): Este mecanismo de geração muda a classe
das instâncias que possuem alta probabilidade de erro. O objetivo desta abordagem é
tratar os outliers e instâncias ruidosas, tornando-os mais condizentes com os demais
padrões. Este tipo de técnica é inviável em bases que apresentam uma classe relevante
composta de muitos outliers.

b) Centroid based (Baseada em centróide): Técnicas que utilizam esta abordagem
realizam uma combinação de instâncias similares do conjunto de treinamento. Em
geral, estes métodos possuem uma alta taxa de redução, porém, a não ser que sejam
tratadas especialmente, técnicas de PG que utilizam esta abordagem podem apresentar
uma baixa performance em datasets multimodais.



22 2.2. GERAÇÃO DE PROTÓTIPOS

c) Space splitting (Divisão de espaço): Este mecanismo é caracterizado por utilizar
diferentes heuríticas para dividir o espaço de características em regiões, desta forma,
podem gerar um protótipo representante para cada região, normalmente o centróide.

d) Positioning adjustment (Ajuste de posição): A abordagem deste mecanismo é ajustar
a posição de padrões previamente gerados. No caso, é necessário gerar (ou selecionar)
protótipos iniciais utilizando alguma heurística e então, ajustar estas instâncias com
base no conjunto de treinamento, até encontrar um posicionamento ótimo ou atingir
um número específico de ajustes.

Poucas das técnicas mais atuais utilizam apenas um mecanismo de geração. A maioria
utiliza pelo menos dois mecanismos, aplicados simultaneamente ou em série. A próxima
subseção irá abordar algumas técnicas de geração de protótipos tradicionais.

2.2.2 Técnicas de Geração de Protótipos

De acordo com o survey TRIGUERO et al. (2012), atualmente existem mais de 25
técnicas de geração de protótipos propostas na literatura. Seguem quatro das mais representativas
a seguir.

� Nearest Centroid Prototype (NCP) LEVNER (2005). O NPC, como o próprio nome
sugere, utiliza o mecanismo centroid based, para gerar os protótipos, que são sempre
os centróides de cada classe. Esta técnica é muito utilizada em subconjuntos do
conjunto de treinamento, gerando vários "centróides", sendo depois ajustados por
técnicas como o LVQ (a seguir).

� Learning Vector Quantization (LVQ) KOHONEN (1988). O LVQ é uma técnica
de geração muito conhecida. Esta técnica utiliza um mecanismo de positioning

adjustment, ou seja, ajusta protótipos previamente selecionados de acordo com a sua
classificação, trazendo para mais perto do padrão mais próximo, se classificado cor-
retamente, ou afastando-o, se classificado erroneamente. Atualmente existe diversas
versões do LVQ na literatura, as mais relevantes são: Learning Vector Quantization 1,

2, 2.1 and 3 KOHONEN (1990), Learning Vector Quantization with Training Count

ODORICO (1997) and Learning Vector Quantization with Pruning LI et al. (2005).

� Self-Generating Prototypes (SGP) FAYED; HASHEM; ATIYA (2007). O SGP é
uma das técnicas de geração de protótipos mais eficientes da atualidade. Esta técnica
gera protótipos utilizando uma combinação dos mecanismos de centroid based e
space splitting. Esta técnica tem a característica de ser determinística e ainda sempre
classificar corretamente todo o conjunto de treinamento (exceto em versões mais
atuais). Atualmente existem 3 versões do SGP propostas na literatura, incluindo uma
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das técnicas propostas neste trabalho é uma derivação do SGP FAYED; HASHEM;
ATIYA (2007) OLIVEIRA et al. (2012).

No início do processo do SGP, para cada classe, um grupo contendo todas as instâncias
desta classe é criado, e o centróide de cada grupo é eleito representante deste grupo.
Os passos a seguir são repetidos até que nenhuma mudança mais seja realizada:

a) Se, para todos os padrões de um grupo, o protótipo (representante) mais
próximo é o representante deste grupo, nenhuma mudança é realizada.

b) Se, para todos os padrões de um grupo, o protótipo (representante) mais
próximo é o representante de um grupo de outra classe, este grupo é
dividido em dois sub-grupos. Este procedimento é feito traçando um hiper-
plano passando pela média do grupo e perpendicular ao vetor da primeira
componente principal das instâncias deste grupo. Assim, os sub-espaços
divididos por este hiperplano formam os dois subgrupos. Este proce-
dimento está ilustrado na Figura 2.1, obtida de SANTANA PEREIRA;
CAVALCANTI (2008).

Figura 2.1: Etapa da divisão de grupos do SGP.

c) Se, para alguns padrões de um grupo, o protótipo (representante) mais
próximo é o representante de um outro grupo de mesma classe, estes
padrões são movidos para o outro grupo.

d) Se, para alguns padrões de um grupo, o protótipo (representante) mais
próximo é o representante de um outro grupo de outra classe, estes padrões
são removidos do grupo e formam um novo grupo.

Ao final de cada iteração, novos representantes são computados e o processo se
repete.
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Um excelente estudo experimental de técnicas de geração de protótipos pode ser encon-
trado em TRIGUERO et al. (2012).

2.3 Algoritmos Evolucionários em Redução de Instâncias

Esta seção aborda o uso de algoritmos evolucionários, evolucionary algorithms (EA),
para resolver o problema de redução de instâncias. Primeiro em seleção de protótipos e depois
em geração de protótipos.

2.3.1 Evolutionary Prototype Selection

Como problemas de PS podem ser reduzidos a um problema combinatório, é possível
utilizar algoritmos evolucionários para resolvê-los. Inclusive, boa parte dos algoritmos de seleção
de protótipos recentemente propostos são baseados em EA GARCÍA et al. (2012) GARCÍA;
CANO; HERRERA (2008), estes algoritmos são chamados de algoritmos de Evolutionary

Prototype Selection (EPS) CANO; HERRERA; LOZANO (2003).
A primeira ideia de utilizar PS baseados em EA foi utilizar algoritmos genéticos, Genetic

Algorithm (GA), para filtrar o conjunto de treinamento para a regra do KNN KUNCHEVA (1995).
Com o tempo, estudos sobre random search foram feitos KUNCHEVA; BEZDEK (1998) e
formas alternativas de utilizar algorimos genéticos para seleção de protótipos foram propostas
ISHIBUCHI; NAKASHIMA (1999).

O comportamento dos principais modelos evolucionários foram analisados em CANO;
HERRERA; LOZANO (2003). Análises como esta motivaram a utilização de algoritmos
evolucionários para PS, mantendo a abordagem de utilizar cromossomos e operadores genéticos,
mas alterando forma de uso de parâmetros das técnicas e adicionando novos passos. Neste
estudo, os autores recomendaram o uso de uma fitness function baseada na média entre a taxa de
acerto e a taxa de redução. Esta função, detalhada na Equação 2.1, é utilizada em praticamente
todos os EPS atualmente.

Fitness(S) = α× classi f icationrate +(1−α)× reductionrate
�
 �	2.1

Com o uso desta função, as soluções são avaliadas de acordo com sua taxa de classificação
e taxa de redução. O parâmetro α , no intervalo [0.50,0.99], regula o peso da taxa de classificação
em relação a taxa de redução, e permite que obtenha-se um valor único para uma solução.

Apesar de atingir altas taxas de acerto e redução, técnicas de EPS têm convergência lenta
em bases de dados grandes. Para resolver este problema, a combinação de EAs com buscal local,
local search (LS), foi aplicado em EPSs. Memetic algorithm (MA) KRASNOGOR; SMITH
(2005), como esta combinação é chamada, faz com que o algoritmo precise de menos avaliações
para encontrar uma solução ótima, e geralmente encontra soluções melhores que as de algoritmos
convencionais de EA.



25 2.3. ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS EM REDUÇÃO DE INSTÂNCIAS

Uma das técnicas de EPS que utiliza MA é a Steady-State Memetic Algorithm (SSMA)
GARCÍA; CANO; HERRERA (2008). Estudos mostram que esta é uma das técnicas mais
eficientes de seleção de protótipos atualmente, sendo considerada um referencial de técnica de
alta performance de classificação e redução GARCÍA et al. (2012). Apesar de amenizar os efeitos
das bases de dados grandes, dependendo do tamanho, o uso desta técnica pode ser inviável. Por
isso, foi proposto o uso de stratification como alternativa para resolver este problema DERRAC;
GARCÍA; HERRERA (2010), esta e outras alternativas serão mencionadas posteriormente.

Existem diversas técnicas de EPS propostas na literatura. O estudo GARCÍA; CANO;
HERRERA (2008) cita as técnicas CHC ESHELMAN (1990), PBIL BALUJA (1994) GGA,
IGA e SSGA GOLDBERG et al. (1989), e o previamente citado, e o próprio SSMA GARCÍA;
CANO; HERRERA (2008), como sendo as mais relevantes.

2.3.2 Evolutionary Prototype Generation

O uso de EAs para resolver problemas de PG, diferentemente dos problemas de PS,
tem sido limitado. Métodos de geração de protótipos baseados em algoritmos evolucionários
normalmente criam um movimento em torno do espaço m-dimensional, com o objetivo de ajustar
os protótipos até que uma solução ótima seja encontrada.

Na literatura, existem duas principais abordagens de PG que utilizam EAs: positioning

adjustment e hybridization de PS e PG. A primeira abordagem utiliza EAs para explorar todo
o espaço de busca, otimizando as possíveis soluções em cada iteração. A segunda abordagem
utiliza técnicas de EPS para explorar o espaço de busca e depois utiliza um técnica de PG para
generalizar ainda mais a solução (aplica uma técnica de EPS e depois uma de PG em série).

Existem algumas propostas em positioning adjustment EAs para PG, tais como ENPC
FERNÁNDEZ; ISASI (2004) e PSCSA GARAIN (2008). As principais soluções serão detalha-
das a seguir.

� Differential Evolution: Uma das abordagens é utilizar differential evolution (DE)
STORN; PRICE (1997) para otimizar o posicionamento dos protótipos. Em TRI-
GUERO; GARCÍA; HERRERA (2011), a proposta é inicializar a população de
indivíduos escolhendo uma quantidade arbitrária protótipos aleatórios do conjunto de
treinamento, garantindo que todas as soluções tem a mesma proporção de classe que a
base de dados original. Depois, os processos de mutação, que insere uma diversidade
na solução, e crossover, que combina parte de soluções existentes, são utilizados,
selecionando entre 3 e 5 indivíduos aleatoriamente (dependendo da estratégia de
DE) e realizando uma otimização em cada um deles, gerando um novo conjunto de
soluções. Uma solução anterior é substituída por uma nova, se a nova solução tem
uma taxa de acerto superior a anterior (standard replacement).

� Particle Swarm Optimization: Esta abordagem tem sido satisfatoriamente utilizada
para ajuste de posição de protótipos. A ideia é ajustar a posição de um conjunto
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inicial utilizando Particle Swarm Optimization (PSO) NANNI; LUMINI (2009),
minimizando o erro de classificação. Esta abordagem é mais utilizada combinada
com outras técnicas em um enfoque híbrido.

Em TRIGUERO; GARCÍA; HERRERA (2011), os autores confirmaram que uma seleção
aleatória de instâncias iniciais não são as melhores práticas para inicializar um conjunto de
possíveis soluções. A abordagem de hibridização sugere o uso de algoritmos de EPS para gerar
uma solução inicial, e então um algoritmo de PG é utilizado. Este enfoque remove a tarefa
de determinar o número de protótipos ideal, e ainda reduz o espaço de busca. A desvantagem
computacional desta estratégia é que ela utiliza algoritmos de EPS (de alta complexidade
temporal) e ainda utiliza um de EPG para otimizar a primeira solução, o que toma ainda mais
tempo.

Para bases desbalanceadas, a principal técnica de seleção de instâncias generalizadas
baseadas em algoritmos evolucionários é a EGIS-CHC DERRAC et al. (2012), ela será utilizada
nos experimentos de uma das técnicas propostas neste documento.

2.4 Redução de Instâncias em Bases Desbalanceadas

Em aprendizagem supervisionada, muitas aplicações do mundo real precisam tratar de
bases que possuem muitas instâncias de uma classe, classe majoritária, e poucas de outra, classe
minoritária. Estas bases são chamadas de bases desbalanceadas.

Em geral, a classe minoritária é a que apresenta o conceito a ser aprendido FERNÁNDEZ;
JESUS; HERRERA (2010), sendo chamada de classe de interesse. Um exemplo é a aplicação
de diagnósticos de doenças, em que é mais aceitável diagnosticar uma pessoa saudável como
doente, do que diagnosticar uma pessoa doente como saudável, uma vez que o tratamento seria
atrasado, aumentando o risco de morte e contaminação de mais pessoas. Por isso, o problema de
aprender conceitos em bases desbalanceadas é considerado um dos dez maiores problemas de
mineração de dados e reconhecimento de padrões YANG; WU (2006).

Normalmente, quando uma técnica de redução de instâncias é aplicada em uma base
desbalanceada, a classe minoritária acaba se tornando ainda mais sub-representada. Tanto
técnicas de geração quanto de seleção de protótipos podem retornar muitas instâncias da classe
majoritária e apenas algumas, ou até mesmo nenhuma, da classe minoritária. Estas técnicas
muitas vezes consideram a classe minoritária como sendo ruído, por conta da sua pequena
proporção, e assim, nenhuma instância desta classe acaba sendo gerada ou selecionada. Algumas
técnicas relevantes em bases balanceadas podem se impraticáveis em bases desbalanceadas,
alguns exemplos são o SGP e as variações do ENN OLIVEIRA et al. (2012).

Uma das formas de tratar este problema é fazendo um pré-processamento, filtrando as
instâncias da classe majoritária, a fim de dinimuir o nível de desbalanceamento. Uma das técnicas
de seleção de protótipos utilizada como filtro de pré-processamento é o One-Sided Selection
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(OSS) BATISTA; CARVALHO; MONARD (2000).
Outra possível solução é utilizar uma técnica de oversampling como o SMOTE CHAWLA

et al. (2002), gerando instâncias da classe minoritária e assim, tornando a base mais balanceada.
Esta abordagem tem sido combinada com evolutionary-based selection of generalized instances,
e tem alcançado resultados promissores com o EGIS-CHC, por exemplo DERRAC et al. (2012).

Em LOPEZ et al. (2012), os autores fazem uma análise das diferentes abordagens para
tratar bases desbalanceadas. Entretanto, apesar do fato de que as abordagens da literatura são
muito eficientes, estas não resolvem o problema por completo. O ideal é que o uso de filtros ou
técnicas de oversampling sejam apenas auxiliares, e que a técnica de redução de instâncias seja
capaz de tratar bases desbalanceadas independentemente de pré-processamentos.

Um excelente estudo empírico sobre classificação em bases de dados desbalanceadas
pode ser encontrado em LÓPEZ et al. (2013)
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3
Técnicas Propostas

Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding.

—KING SOLOMON (Hebrew Bible)

Este capítulo apresenta as técnicas de geração de protótipos (PG) para bases desbalan-
ceadas propostas neste trabalho. A primeira seção apresenta o Creative Steady-State Memetic

Algorithm (CSSMA), uma técnica evolucionária de PG baseada em um algoritmo memético para
otimizar o conjunto de protótipos gerados.

A segunda seção apresenta o Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP), uma deriva-
ção do Self-Generating Prototypes (SGP) para bases desbalanceadas, sendo uma técnica de PG
baseada em centróide e divisão de espaço.

3.1 Creative Steady-State Memetic Algorithm

O Creative Steady-State Memetic Algorithm (CSSMA) é uma técnica de geração de
protótipos evolucionária (EPG) que utiliza um algoritmo memético para sintetizar seus protótipos.
O algoritmo CSSMA é inspirado na técnica de seleção de protótipos evolucionária, Evolutionary

Prototype Selection (EPS), Steady-State Memetic Algorithm (SSMA), considerada a melhor
técnica de seleção de protótipos GARCÍA et al. (2012).

Diferentemente do SSMA, que atua selecionando instâncias do conjunto de treinamento
GARCÍA; CANO; HERRERA (2008), o CSSMA cria instâncias que podem representar melhor
o conjunto de treinamento. O CSSMA cria um conjunto de soluções e as otimiza utilizando
algoritmos genéticos. Cada solução do CSSMA é representada por um conjunto de instâncias
e um conjunto de genes, chamado cromossomo. Cada instância é associada a um gene do
cromossomo, que determina o seu estado (ativo ou inativo), ou seja, se este protótipo está
presente na solução ou não.

A Figura 3.1 mostra o fluxograma do CSSMA. O primeiro passo é a geração inicial,
onde as soluções iniciais (formadas por pares cromossomos-protótipos) são geradas. A partir daí,
até que ocorra a convergência, que é o equilíbrio das soluções, seja alcançada, acontece a seleção
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de pais, Crossover ou recombinação, mutação, avaliação da prole, busca local condicional, e
substituição padrão. Os passos do CSSMA serão melhor explicados a seguir:

Figura 3.1: Representação do algoritmo CSSMA em um fluxograma.

a) Inicialização da população: Cada cromossomo representa um conjunto diferente
de instâncias artificiais geradas aleatoriamente. Pelo menos um desses cromossomos
deve referenciar o conjunto de treinamento original. Os valores dos atributos das
instâncias são escolhidos aleatoriamente, respeitando o intervalo de valor de cada
atributo. A classe de cada instância da geração inicial é escolhida utilizando o
classificador KNN (K = 1) em relação ao conjunto de treinamento original.

b) Fitness: O CSSMA utiliza a mesma função de fitness utilizada por outras técnicas de
EPS DERRAC et al. (2012), demonstrada na Equação 3.1, onde α é um parâmetro que
faz o equilíbrio entre a classi f icationrate, a taxa de acerto (ou taxa de classificação),
e a reductionrate, taxa de redução. A taxa de classificação é calculada utilizando o
classificador KNN (K = 1).

f itness(x) = α× classi f icationrate(x)+(1−α)× reductionrate(x)
�
 �	3.1

Tratando-se de bases deslanceadas, utiliza-se a área sob a curva ROC (AUC) BRA-
DLEY (1997) HUANG; LING (2005) ao invés de taxa de acerto geral, conforme a
Equação 3.2.
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f itness(x) = α×AUCrate(x)+(1−α)× reductionrate(x)
�
 �	3.2

Esta estratégia já foi utilizada anteriormente em DERRAC et al. (2012).

c) Seleção de pais ou Parent Selection: Em cada iteração do CSSMA, dois cromosso-
mos são selecionados para serem pais, parents, estes são responsáveis por gerar a
nova prole, ou offspring, em cada iteração. Para seleção de cada pai é realizado um
torneio binário, ou binary-tournament, isto é, dois cromossomos são selecionados
aleatoriamente, e de maior fitness é eleito pai.

d) Crossover: O crossover é um operador genético que "combina"os cromossomos
pais para gerar a prole. No CSSMA, cada operação de crossover gera duas proles.
Para fazer isso, combina-se a primeira metade das instâncias, com seus genes (que
representam o estado ativo ou inativo), de cada pai e forma-se a primeira prole, e
a segunda prole é formada pelas outras metades dos pais. Na combinação, cada
nova instância é gerada utilizando a média ponderada entre duas instâncias dos pais,
proporcional ao fitness, conforme a Equação 3.3.

ni =
f itness(a)×ai + f itness(b)×bi

f itness(a)+ f itness(b)

�
 �	3.3

Na Equação 3.3, a nova iézima instância ni está sendo formada pela combinação de
ai, iézima instância da solução a, e bi, iézima instância da solução b. Assim, o valor
de cada atributo de ni será formado pela média proporcional ao f itness das soluções
a e b. Para as instâncias da segunda prole, inverte-se as fitness de a e b e o mesmo
procedimento é realizado.

As classes das instâncias geradas na prole devem ser uma das classes das instâncias
que as geraram.

Este operador genético será abordado na subseção 3.1.2.1.

e) Mutação ou Mutation: A mutação é aplicada a prole, com o objetivo de diversificar
os cromossomos. Em técnicas de EPS, a mutação consiste em alterar o estado de cada
gene com uma probabilidade 1/Size(cromossomo) GARCÍA; CANO; HERRERA
(2008). No caso do CSSMA, além de alterar o estado do gene, a mutação pode alterar
os atributos e a classe do protótipo associado ao gene.

A mudança dos atributos de um protótipo é realizada adicionando (ou subtraindo)
10% do valor de cada atributo, respeitando o intervalo de valores de cada atributo.
Esta operação é realizada com uma probabilidade β , passada por parâmetro, para
cada protótipo da solução.
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A mudança da classe de um protótipo é realizada escolhendo-se aleatoriamente uma
nova classe para o protótipo, diferente de sua classe atual. Esta operação é realizada
com uma probabilidade γ , passada por parâmetro, para cada protótipo da solução.

A mutação é realizada em todas as iterações, ou seja, não há uma probabilidade
condicional de mutação.

Este operador genético será abordado na subseção 3.1.2.2.

f) Avaliação da Prole: As novas soluções da prole, offspring, são avaliadas calculando-
se os seus fitness em relação ao conjunto de treinamento original. Esta avaliação
é necessária para decidir se a busca local deve ser aplicada e, posteriormente, se a
solução deve ou não ser inserida no conjunto de soluções.

g) Aplicação de Busca Local: A busca local deve ser aplicada com maior probabilidade
quando a prole for suficientemente boa. Esta probabilidade Pls está demonstrada na
Equação 3.4. Se a solução de uma prole x tiver um f itness maior que a pior solução
da população xworse, aplica-se a busca local, caso contrário, aplica-se a busca local
com uma probabilidade Pls = 0,0625. Esta probabilidade foi a mesma adotada em
GARCÍA; CANO; HERRERA (2008).

Pls(x) =

{
1 se f itness(x)> f itness(xworse)

0,0625 Caso contrário

�
 �	3.4

h) Busca Local ou Procedimento Memético: A busca local tem o objetivo de otimizar
uma solução, reduzindo sua quantidade de protótipos. Esta busca procura soluções
vizinhas melhores que a solução atual. O procedimento remove, temporariamente,
um protótipo da solução, caso esta remoção seja positiva, ela se torna definitiva, caso
contrário, adiciona-se novamente o protótipo. A cada remoção, deve-se testar todas
as possíveis remoções novamente.

A busca local será melhor detalhada na subseção 3.1.3.

i) Estratégia de Substituição: Para a inclusão de novas soluções na população, substitui-
se as piores soluções pelas novas soluções, se estas forem melhores. Esta estratégia
é chamada de standard replacement GARCÍA; CANO; HERRERA (2008). A apli-
cação desta estratégia de substituição pode fazer a população convergir para um
mínimo local, porém, o CSSMA garante a diversidade da população com a mutação
incondicional em todas as iterações.

j) Condição de Parada: O algoritmo continua enquanto a população de soluções não
convergir para uma única solução, ou um número limite de iterações, passado por
parâmetro, for atingido (tipicamente 5000).
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Em algoritmos de EPS, os operadores genéticos, crossover e mutação, são responsáveis
por gerar novos cromossomos, mas estes cromossomos referenciam sempre o mesmo conjunto de
treinamento. O CSSMA tem uma abordagem diferente, estes operadores geram uma diversidade
não apenas nos cromossomos, mas no conjuntos referenciados por eles.

3.1.1 Procedimento Principal

O procedimento principal do CSSMA está detalhado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Procedimento Principal do CSSMA
Require: T : um conjunto de treinamento.

1: Inicialize CS um conjunto de N cromossomos aleatórios
2: Inicialize PS um conjunto de N−Q protótipos aleatórios
3: for all PSi ∈ PS do
4: Classe(PSi)← KNN(PSi,T )
5: end for
6: Adicione Q≥ 1 cópias do conjunto de treinamento (T ) em PS
7: Calcule a fitness de cada solução e adicione em FS
8: while Não houve convergência, nem atingiu o limite de avaliações do
9: Parents← BinaryTournament(CS,PS,FS)

10: Offspring1, Offspring2←Crossover(Parents)
11: Mutation (Offspring1,T )
12: Mutation (Offspring2,T )
13: for all offi ∈ Offspring do
14: LS← Pls(offi)
15: if U(0,1)< LS then
16: Aplique Memetic Optimization sobre offi
17: end if
18: end for
19: Aplique a substituição padrão para Offspring1 e Offspring2
20: end while
21: maxi = max(FS)
22: P = combinação de (PS[maxi],CS[maxi])
23: return P, a melhor solução

Segue uma explicação do Algoritmo 1.

� Linha 1: N cromossomos aleatórios são inicializados aleatoriamente e armazenados
em CS;

� Linha 2-6: O conjunto PS é inicializado com N−Q conjuntos de protótipos aleatórios.
A classe de cada protótipo é escolhida utilizando a nearest neighbor rule sobre T , o
conjunto de treinamento. Na linha 6, Q cópias do conjunto de treinamento original
são adicionadas ao conjunto de protótipos PS, fazendo com que Q das N soluções
iniciais sejam compostas por subconjuntos do conjunto de treinamento original;
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� Linha 7: O Fitness de cada solução (protótipos e cromossomos) é calculado e
armazenado em FS. Como dito anteriormente, o fitness é calculado pela função dada
na Equação 3.2;

� Linha 8: A condição de parada é verificada. Quando todas as soluções da população
são iguais, diz-se que as soluções convergiram, e assim o algoritmo para. Outra
condição de parada é atingir um limite de iterações, este limite de iterações é um
parâmetro. Empiricamente constatou-se que o número de iterações ideal para os
experimentos foi 5000;

� Linha 9: Dois pais, parents, são selecionados utilizando torneio binário;

� Linha 10: O operador genético crossover é aplicado sobre parents, gerando duas
novas soluções, a offspring1 e offspring2. Como dito anteriormente, este passo
combina soluções existentes para gerar duas novas soluções. Mais detalhes na
subseção 3.1.2.1.

� Linha 11-12: O operador genético mutação é aplicado sobre cada nova solução
gerada pelo crossover. Esta operação pode alterar tanto os genes do cromossomo,
quanto os protótipos referenciados por ele. Mais detalhes na subseção 3.1.2.2.

� Linha 13-18: Cada nova solução é avaliada e, se o fitness de um filho for maior que o
fitness da pior solução da população, a busca local com uma probabilidade Pls = 1,
caso contrário, com uma probabilidade Pls = 0,0625;

� Linha 19: A substituição padrão é aplicada para cada filho, offspring. Ou seja,
uma nova solução substitui a pior solução da população se tiver um valor de fitness

superior;

� Linha 20-23: A melhor solução, grupo de cromossomos/protótipos, é retornada.

Os operadores genéticos, crossover e mutação, estão detalhados na subseção a seguir.

3.1.2 Operadores Genéticos

Os operadores genéticos são responsáveis por gerar diversidade. Pode-se dizer que, dadas
duas soluções existentes (os cromossomos conjuntos protótipos pais), os operadores genéticos se
baseiam nestas soluções para criar novas soluções. Segue a descrição dos operadores crossover e
mutação, respectivamente.

3.1.2.1 Crossover

O operador genético crossover do CSSMA tem o objetivo de combinar duas soluções
(cromossomo e conjunto de protótipos) para criar duas novas soluções. As duas soluções
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selecionadas inicialmente são chamadas de pais, ou parents, e as soluções geradas com base nos
pais são chamadas de prole, ou offspring.

A seleção de pais é feita por torneio binário, ou binary tournament, isto significa que,
para cada pai, o procedimento seleciona duas soluções da população e escolhe a melhor delas
para ser pai. Por utilizar torneio binário, indivíduos com maior fitness tem maior probabilidade
de serem selecionados como pais.

O procedimento crossover está detalhado no Algoritmo 2.
Algoritmo 2: Crossover do CSSMA

1: Sejam C1 e C2 dois cromossomos.
2: Sejam PS1 e PS2 os dois conjuntos de protótipos referenciados por C1 e C2, respectivamente.

3: Sejam F1 e F2 os fitness das duas soluções (C1,PS1) e (C2,PS2).
4: idxs← (N/2) índices aleatórios no intervalo [0,N−1], sendo N o tamanho dos

cromossomos.
5: Cnew1 ← combinação dos genes de índice idxs de C1 e C2.
6: Cnew2 ← combinação dos genes de índices não contidos em idxs de C1 e C2.
7: PSnew1 ←Media(PS1,PS2), F1×PS1+F2×PS2

F1+F2
.

8: PSnew2 ←Media(PS1,PS2), F1×PS2+F2×PS1
F1+F2

.
9: return (PSnew1,Cnew1)and(PSnew2 ,CSnew2).

O Algoritmo 2 mostra que o crossover utiliza uma combinação aleatória dos cromosso-
mos e uma média ponderada dos protótipos para gerar a prole. Isto significa que, diferentemente
das soluções de EPS, este operador genético não apenas combina os cromossomos, referentes à
presença ou ausência de uma instância, mas também gera novos protótipos, dando uma maior
diversidade ao conjunto de soluções.

Segue abaixo uma explicação do Algoritmo 2.

� Linha 1: C1 e C2 são os cromossomos a serem combinados;

� Linha 2: PS1 e PS2 são os conjuntos de protótipos a serem combinados;

� Linha 3: F1 e F2 são os valores de fitness de cada solução, tuplas gene-protótipo;

� Linha 4-6: Os cromossomos C1 e C2 são combinados para gerar dois novos cro-
mossomos CSnew1 e CSnew2 . São selecionados aleatoriamente N/2 índices dentro do
intervalo [0,N−1], onde N é o tamanho dos cromossomos. Estes índices aleatórios
são utilizados para evitar que um mesmo gene seja utilizado para ambas as soluções
prole;

� Linha 7-8: Cada par de protótipos p1 e p2, pertencentes respectivamente a PS1 e
PS2, é combinado para gerar um novo protótipo. Esta combinação é feita aplicando
a média proporcional ao fitness de cada solução. Para a geração da segunda prole,
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inverte-se o valor de F1 e F2. Se os protótipos p1 e p2 são da mesma classe, o novo
protótipo pnew terá esta classe. Caso contrário, a classe do protótipo é escolhida
aleatoriamente;

� Linha 9: As novas soluções, prole ou offspring, são retornadas.

O próximo operador genético, mutação, está detalhado a seguir.

3.1.2.2 Mutação

Mutação, ou Mutation, é o procedimento aplicado sobre sobre a prole, offspring, com
o objetivo de adicionar uma diversidade genética, aumentando a região de exploração. Isto
significa que este procedimento adiciona novas informações às soluções, com o objetivo de
buscar novas regiões promissoras.

Em abordagens seletivas, este operador genético altera o valor de cada gene com uma
probabilidade 1/N, onde N é a quantidade de genes do cromossomo. Já no CSSMA, além
da alteração do gene, existe uma probabilidade β de se alterar o valor dos atributos de cada
protótipo, adicionando a ele um protótipo ruidoso. Existe também uma outra probabilidade γ de
se alterar a classe do protótipo. O procedimento de mutação está detalhado em Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Mutação do CSSMA
Require: β : um parâmetro que define a probabilidade de se alterar os atributos de um dado

protótipo.
Require: γ: um parâmetro que define a probabilidade de se alterar a classe de um dado

protótipo.
1: Seja C o cromossomo de uma solução da offspring.
2: Seja PS o conjunto de protótipos gerados, referenciados por C.
3: Seja N a quantidade de genes em C (a mesma de protótipos em PS).
4: for all i ∈ [1...N] do
5: if U(0,1)< 1/N then
6: C[i]←¬C[i]

7: end if
8: if U(0,1)< β then
9: PS[i]← PS[i]+ ruído, altere os atributos de PS[i].

10: end if
11: if U(0,1)< γ then
12: Altere a classe de PS[i].
13: end if
14: end for
15: return PS,C

Segue a seguir a descrição do Algoritmo 3.
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� Linha 1-2: A solução a ser otimizada (o cromossomo e o correspondente conjunto de
protótipos, C e PS) é definida;

� Linha 3: N recebe o tamanho de C (que é o mesmo de PS);

� Linha 4: O início do loop e a variável i é definida. Esta variável é utilizada como
índice para percorrer todos os genes e protótipos em C e PS;

� Linha 5-7: o gene C[i] é alterado com uma probabilidade p∼U(0,1)< 1/N. Esta
alteração ocorre da seguinte forma: se um gene for 0, protótipo ausente da solução,
ele passa a ser 1, fazendo o protótipo presente na solução. Caso o gene seja 1, ele
passa a ser 0;

� Linha 8-10: o protótipo PS[i] tem seus atributos alterados com uma probabilidade
p∼U(0,1)< β . Esta alteração de atributos pode ocorrer de diversas formas. Para o
CSSMA, cada atributo tem 10% de seu valor adicionado ou subtraído, respeitando
sempre os limites dos atributos;

� Linha 11-13: a classe do protótipo PS[i] é alterada com uma probabilidade p ∼
U(0,1)< γ . Esta etapa permite a criação de instâncias artificiais da classe minoritária,
causando o balanceamento das classes;

� Linha 15: A solução modificada (PS,C) é retornada.

Este procedimento tem um grande efeito sobre o resultado do algoritmo, visto que ele
cria uma diversidade no conjunto de soluções, diversidade esta deficiente nos demais passos do
algoritmo.

Este procedimento de mutação permite que uma maior diversidade no conjunto de
soluções seja criada. As modificações que a mutação faz na offspring evita que haja uma
convergência prematura do conjunto de soluções.

3.1.3 Procedimento Memético

Algoritmos evolucionários tendem a sofrer com o scaling up problem. Algoritmos
meméticos são algoritmos evolucionários que combinam a busca global com a busca local
(procedimento memético) para encontrar a solução ideal. A aplicação de tais algoritmos em
seleção de protótipos tem obtido excelentes resultados GARCÍA; CANO; HERRERA (2008).

O procedimento memético tem o objetivo de reduzir a quantidade de protótipos de uma
solução, generalizando ainda mais o conjunto e, possivelmente, aumentando ainda mais a taxa
de acerto. Para isso, este algoritmo desloca as soluções para regiões adjacentes, removendo
temporariamente um protótipo e avaliando se esta remoção é ou não vantajosa. Caso uma
remoção temporária seja vantajosa, ela torna-se definitiva, e o algoritmo volta ao início para
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testar todas as remoções novamente. Este procedimento é repetido até não aconteça mais
nenhuma remoção.

O algoritmo memético está detalhado em Algoritmo 4.
Algoritmo 4: Algoritmo de busca local

1: T = {}: o conjunto de treinamento original.
2: C = {c1,c2,c3, ...,cn}: o cromossomo a ser otimizado, sendo ci o gene de índice i.
3: PS = {p1, p2, p3, ..., pn}: o conjunto de protótipos referenciado pelo cromossomo C.
4: R = {}: o conjunto de índices instâncias visitadas, inicialmente vazio.
5: U = {u1,u2,u3, ...,un}: os vizinhos associados ao conjunto de treinamento, onde

ui = KNN(T [i],PS)/i = 1,2, ...n.
6: while ∃ci ∈C/ci = 1 e i 6∈ R do
7: Escolha j aleatoriamente onde c j = 1 e j 6∈ R, e faça c j← 0
8: gain = 0
9: Uold = copia(U)

10: for all ui ∈U/ui = j do
11: unew = NN(T [i],PS), sendo PS filtrado por C

12: if classe(i) = classe(uoldi) e classe(i) 6= classe(ui) then
13: gain← gain−1
14: end if
15: if classe(i) 6= classe(uoldi) e classe(i) = classe(ui) then
16: gain← gain+1
17: end if
18: end for
19: if gain >= threshold then
20: f itnessS = f itnessS + f itnessgain

21: R = {}
22: else
23: U ←Uold

24: c j← 1
25: R← R∪ j

26: end if
27: end while
28: return C, o cromossomo otimizado.

Segue abaixo um detalhamento do Algoritmo 4:

� Linha 1 - 3: Definição do conjunto de treinamento original, T , do cromossomo a ser
otimizado, C, e do conjunto de protótipos referenciados por C, PS;

� Linha 4: Inicialização de R, conjunto que armazena os índices de genes ou instâncias
visitados. Cada vez que é testada a remoção de uma instância no índice i, este índice
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é adicionado em R;

� Linha 5: Inicialização do conjunto U , representado por um vetor que guarda no índice
i, o vizinho mais próximo de Ti em relação aos protótipos da solução dada por C e PS.
Este procedimento é feito para facilitar a busca pelo vizinho mais próximo, no caso,
para se obter o vizinho mais próximo da instância Ti, basta obter o índice em Ui;

� Linha 6: A condição de parada do procedimento é definida. Caso haja algum gene
ci = 1 (a instância PSi está presente), e R não contém i (a remoção da instância PSi

ainda não foi testada) o algoritmo deve continuar;

� Linha 7: Um índice j é escolhido aleatoriamente, de tal forma que c j = 1, e este j

esteja contido em R. Então c j← 0, temporariamente;

� Linha 8: A variável do ganho, gain, é inicializada. Esta variável será utilizada para
avaliar se uma remoção é positiva ou não;

� Linha 9: O vetor U é copiado para Uold . Isto é feito para que haja uma cópia de
segurança, caso a remoção não seja positiva;

� Linha 10 - 18: Calcule o novo NN de todas as instâncias que tinham como vizinho
mais próximo a instância removida. Para cada instância, se ela era bem classificada
e agora é mal classificada, decremente o gain, caso aconteça o oposto, incremente
gain;

� Linha 19 - 21: Ao fim da computação da variável ganho sobre todas as instâncias
afetadas pela remoção, se esse ganho for superior a um limiar o fitness do indivíduo
que está sendo otimizado é atualizado pela fração do ganho, definida na Equação 3.5.

f itnessgain = α× gain
n

+(1−α)× 1
n

�
 �	3.5

Este ganho, utilizado em GARCÍA; CANO; HERRERA (2008), é equivalente a
calcular o fitness novamente. Esta parcela considera a melhora obtida na classificação
(variável ganho) e na redução (que é de uma instância por vez). Após o incremento
do fitness, faça R←{}, para que todas as instâncias sejam visitadas novamente.

� Linha 22 - 26: Caso o ganho seja inferior a um threshold, a remoção foi negativa.
Restaure o antigo vetor U e o estado de c j, e adicione j em R (para que j não seja
visitada novamente antes de uma remoção positiva).

� Linha 28: O cromossomo C otimizado é retornado.
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O threshold, utilizado na linha 17, é um limiar usado para amenizar o efeito da conver-
gência prematura (normalmente acentuada quando um procedimento memético é empregado).

Além disso, o threshold também tem a função de direcionar a busca local, dando
prioridade à redução ou à precisão de classificação.

Neste procedimento, a redução sempre será possível, mas a classificação está sempre
sujeita ao limiar: caso negativo, aceitará soluções "piores", caso positivo, aceitará apenas soluções
"melhores"em termos de classificação.

A avaliação de um cromossomo é sempre feita em relação ao conjunto de treinamento
original. Versões mais recentes deste procedimento utilizam um threshold dinâmico para
controlar a convergência do algoritmo.

3.1.3.1 Threshold Dinâmico

O threshold é ajustado dinâmicamente em conjunto com a evolução da população.
Inicialmente o algoritmo inicia com threshold = 0, que é alterado seguindo as regras a seguir.

� Após um certo número de iterações:

a) Se a taxa de acerto da melhor solução aumentou, o limiar é incrementado;

b) Se a quantidade de protótipos da melhor solução não diminuiu, o limiar é
decrementado;

c) Se nem a taxa de acerto aumentou nem a quantidade de protótipos da
melhor solução diminuiu, o limiar é mantido.

De forma empírica, foi concluído que o número de iterações indicado para atualização
do limiar é 10 GARCÍA; CANO; HERRERA (2008).

3.1.4 Bases Artificiais

A Figura 3.2 mostra o resultado do CSSMA aplicado em três bases desbalanceadas
artificiais. Segue a descrição das três bases.

a) A primeira base artificial (Figura 3.2(a)) é uma base desbalanceada em que a classe
minoritária representa menos de 10% das instâncias. As classes são representadas
por duas distribuições normais sobrepostas.

b) A segunda base artificial (Figura 3.2(c)), assim como a primeira, é uma base desba-
lanceada em que a classe minoritária representa menos de 10% das instâncias. Neste
exemplo, a base é representada por três distribuições normais, sendo duas destas
distribuições da classe minoritária. Os dois agrupamentos da classe minoritária não
apresentam região de sobreposição entre si, e ambos estão totalmente sobrepostos ao
agrupamento da classe majoritária.
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c) A terceira base artificial (Figura 3.2(e)) é uma base conhecida como Banana Dataset

pois o formato da distribuição das classes se assemelha ao formato de duas bana-
nas. Neste exemplo, a classe minoritária é representa aproximadamente 10% das
instâncias.

Segue abaixo o detalhamento dos resultados da aplicação do CSSMA sobre as bases
artificiais.

a) Detalhado na Figura 3.2(b), o resultado do CSSMA sobre a base artificial 1 (Figura
3.2(a)) é visualmente satisfatório. A única distribuição da classe minoritária foi repre-
sentada por um protótipo central, e a classe majoritária por três protótipos ao redor
da classe minoritária, mantendo a ideia de sobreposição das classes, favorecendo-se,
porém, nesta região a classe minoritária.

b) Detalhado na Figura 3.2(d), o resultado do CSSMA sobre a base artificial 2 (Figura
3.2(c)) foi mais uma vez visualmente satisfatório. No resultado, pode-se perceber
que os agrupamentos da classe minoritária foram mantidos, e a classe minoritária foi
favorecida na região de sobreposição.

c) Detalhado na Figura 3.2(f), o resultado do CSSMA sobre a base artificial 3 (Figura
3.2(e)), apesar de não manter o formato do Banana Dataset, foi bastante representa-
tivo. As duas classes, que tinham a mesma distribuição, foram representadas pela
mesma quantidade de protótipos, o que mostra que o CSSMA conseguiu tratar as
classes independentemente do nível de desbalanceamento.
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Figura 3.2: CSSMA aplicado em bases artificiais, sendo a classe majoritária
representada pelos círculos amarelos e a minoritária pelos triângulos pretos.
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3.2 Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP)

O Self-Generating Prototypes 2 (SGP2) é uma técnica não-evolucionária de alta taxa
de acerto e poder de redução FAYED; HASHEM; ATIYA (2007) TRIGUERO et al. (2012).
Porém, ao levar em consideração a desproporção entre as classes, em bases desbalanceadas esta
técnica passa a gerar protótipos incondizentes com a realidade, como pode-se observar na Figura
3.3. Ou seja, esta técnica gera protótipos que não representam bem a base de dados original,
gerando muitos protótipos da classe majoritária e apenas alguns, até mesmo nenhum, da classe
minoritária.

Várias propostas foram feitas para utilização de técnicas como o SGP em bases desba-
lanceadas, sendo as mais populares Oversampling CHAWLA et al. (2002) e Gaussian Mixures

SANTANA PEREIRA; CAVALCANTI (2008). Porém, estas propostas são pré/pós processa-
mentos, não resolvendo o problema do algoritmo SGP.

A abordagem proposta, ASGP, possui alterações no algoritmo que levam em consideração
o nível de desbalanceamento do conjunto de treinamento. Isto é realizado alterando o uso dos
parâmetros Rmin e Rmis e as otimizações merge e pruning FAYED; HASHEM; ATIYA (2007).

Assim como no SGP, no início do processo, cada classe forma um grupo, e o centróide
de cada grupo é eleito seu representante. A partir disso, o algoritmo repete uma sequência de
passos até que haja uma convergência, ou seja, até que nenhuma alteração seja realizada. Este
processo é chamado de procedimento principal.

3.2.1 Procedimento Principal

O Algoritmo 5 apresenta o algoritmo proposto. Inicialmente, para cada classe, é criado
um grupo contendo todas as instâncias daquela classe. Com os grupos feitos, são obtidos os
centróides de cada grupo e estes são chamados representantes do grupo. Depois, para cada
iteração, o ASGP pode dividir o grupo, mover protótipos de um grupo para o outro, criar um
novo grupo, ou não realizar nenhuma operação e seguir para o próximo grupo.

Os parâmetros Rmin e Rmis são parâmetros chamados de fatores de generalização. O
significado de cada um deles será destacado na seção a seguir. Para esta seção, abstraia o
parâmetro Rmis.

Segue uma explicação do Algoritmo 5.

a) Linhas 1-5: Para cada classe C é criado um grupo G e calculado o representante,
representado pelo centróide do grupo. Os grupos são armazenados em GS e os
protótipos representantes em PS;

b) Linha 6: A variável count é inicializada. Esta variável serve para verificar a condição
de parada;
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Figura 3.3: SGP2 aplicado em bases artificiais, sendo a classe majoritária representada
pelos círculos amarelos e a minoritária pelos triângulos pretos.
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Algoritmo 5: Procedimento Principal do ASGP
Require: T : um conjunto de treinamento
Require: PS: uma lista para os representantes
Require: GS: uma lista de grupos de instâncias
Require: TUPLAS: uma lista de duplas de instâncias

1: for all classe C do
2: G←

⋃
instâncias da classe C

3: Adicione G em GS
4: Adicione Centroide(G) em PS
5: end for
6: count← 1
7: while count 6= 0 do
8: count← Quantidade(GS)
9: Limpe(TUPLAS)

10: for all G em GS do
11: P← Representante de G
12: for all ei em G do
13: NearestP← 1NN(ei,PS)
14: Adicione (ei,NearestP) em TUPLAS
15: end for
16: if ∀ (ei,NearestP) em TUPLAS, NearestP = P then
17: count← count−1
18: else if ∀ (ei,NearestP) em TUPLAS, a Classe(NearestP) 6=Classe(P) then
19: Vector← PrimeiraComponentePrincipal(G)
20: Hiperplano← hiperplano que passa pelo centróide de G e cujo vetor normal é a

Vector.
21: Divida G em 2 grupos, instâncias acima e abaixo de Hiperplano
22: Atualize GS e PS.
23: else if ∃ ei,NearestP em TUPLAS tal que NearestP 6= P e

Classe(NearestP) =Classe(P) then
24: Gn← Grupo cujo representante é NearestP
25: Transfira ei de G para Gn
26: Atualize GS e PS.
27: else if ∃ ei,NearestP em TUPLAS tal que o Classe(NearestP) 6=Classe(P) then
28: Remova todas as instâncias mal classificadas de G.
29: Crie um novo grupo contendo as instâncias removidas.
30: Atualize GS e PS,
31: end if
32: end for
33: end while
34: return PS
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c) Linha 7: A condição de parada é verificada. Quando count = 0, isto significa que
todos os grupos em GS foram percorridos e nenhuma modificação foi feita. Caso
contrário, se count 6= 0, algum grupo foi modificado, então todos os grupos precisam
ser visitados novamente;

d) Linha 8 - 9: Atribui-se a variável count a quantidade de grupos existentes. A lista
TUPLAS é limpa. Esta variável que guarda o par (x, p), onde x é uma instância e p é
o representante mais próximo de x;

e) Linha 10 - 11: Para cada grupo G e seu representante P realize os passos a seguir;

f) Linha 12 - 15: Calcula-se o protótipo mais próximo de cada instância do grupo G, e
armazena-se o par em TUPLAS;

g) Linha 16 - 17: Se para todas as instâncias do grupo, ei, o seu protótipo mais próximo,
NearestP, é o representante do grupo G, P, então nenhuma alteração no grupo é feita.
A variável count é decrementada para indicar que não houve modificação;

h) Linha 18 - 22: Se para todo par (ei,NearestP), a classe de NearestP difere da
classe do representante do grupo (ou seja, se todas as instâncias do grupo G são mal
classificadas), então o grupo é dividido em dois. Esta divisão é feita obtendo-se o
hiperplano que passa pelo centróide do grupo G, e cujo vetor normal é o vetor do
maior eixo de variação do grupo. O hiperplano divide os dois subespaços, formando
dois grupos distintos. Os dois novos grupos são adicionados em GS;

i) Linha 23 - 26: Se existe algum par (ei,NearestP) em TUPLAS, de tal forma que
a classe de NearestP seja da mesma classe do representante do grupo G, então a
instância ei é movida para o grupo que NearestP representa;

j) Linha 27 - 31: Se existe algum par (ei,NearestP) em TUPLAS, tal que a classe de
NearestP seja diferente da classe do grupo G (ou seja, se existem instâncias mal
classificadas), estas instâncias são removidas e cria-se um novo grupo. Este novo
grupo é adicionado em GS;

k) Linha 34: Os representantes são retornados.

Na abordagem do SGP, um grupo G sofre alterações se, e somente se, uma quantidade de
instâncias maior que Rmis×SizeO f (G) são classificadas erroneamente. Isto prejudica a classe
minoritária, em que uma única instância tem grande significância, dividindo e, consequentemente,
enfraquecendo os grupos desta classe.

Uma solução para este problema seria utilizar Rmis = 0, porém, isto prejudicaria o poder
de redução e de generalização do algoritmo, gerando mais instâncias da classe majoritária
do que o necessário. Assim, o ASGP sugere um fator de generalização proporcional para as
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classes, levando em conta o nível de desbalanceamento. Então, o ASGP sugere utilizar uma Rmis

proporcional ao desbalanceamento, no caso Rmis← Rmis× IR para classe minoritária, sendo IR

o coeficiente de desbalanceamento.
Esta alteração permite que haja um maior rigor ao dividir um grupo da classe minoritária,

gerando grupos com mais instâncias e, por isso, mais representativos. Caso a base de dados seja
não ruidosa e tenha interesse em outliers, pode-se optar por utilizar Rmis = 0, sabendo que isto
prejudica o poder de redução e de generalização do algoritmo.

3.2.2 Generalization Step

Verificando o conjunto de protótipos em cada etapa do SGP quando treinado com bases
desbalanceadas, imprimindo-se os protótipos gerados em cada passo do algoritmo, pôde-se
concluir que os grupos da classe minoritária são eliminados principalmente durante a aplicaçaõ
do generalization step e dos passos de Merge e Pruning (abordados a próxima subseção). Estes
passos estão detalhados em FAYED; HASHEM; ATIYA (2007).

O algoritmo do SGP elimina os grupos que possuem menos que Rmin×L instâncias,
sendo L o tamanho do maior grupo no momento da consulta. Conforme dito anteriormente, este
passo é essencial pois realiza a eliminação de ruidos. Porém, ao tratar de bases desbalanceadas,
muitas vezes a classe minoritária por completo representa uma quantidade muito pequena de
instâncias, e por isso, a maioria dos grupos desta classe são eliminados. Em alguns casos, todos
os grupos da classe minoritária são eliminados.

Para resolver este problema, o ASGP utiliza uma abordagem diferente. O mesmo Rmin é
utilizado para todas as classes, mas ao invés de utilizar L, o maior grupo da base, utiliza-se LC, o
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maior grupo da base pertencente a classe C.
Algoritmo 6: ASGP Generalization Step

Require: GS: um conjunto de grupos de instâncias
Require: H: uma estrutura de armazenamento (hashtable)
Require: CS: a lista de classes no conjunto de treinamento

1: for all Classe C ∈CS do
2: L←−1
3: for all Grupo G em GS do
4: if SizeO f (G)> L then
5: L← SizeO f (G)

6: end if
7: end for
8: H(C)← L

9: end for
10: for all Grupo G em GS do
11: C← classe de G

12: L← H(C)

13: if SizeO f (G)
L ≤ Rmin then

14: Remova G de GS

15: end if
16: end for
17: return GS
Segue uma explicação do Algoritmo 6.

a) Linhas 1-9: Uma estrutura de armazenamento guarda o tamanho do maior grupo de
cada classe;

b) Linhas 10-12: Obtém-se a classe atual, C, e o tamanho do maior grupo desta classe,
LC;

c) Linhas 13-16: Se o tamanho do grupo G for menor que o tamanho do maior grupo de
mesma classe, LC, multiplicado por Rmin, então o grupo G é eliminado;

d) Linha 17: Os grupos restantes em GS são retornados.

Desta forma, o fator de generalização é mantido, eliminando dados ruidosos e possibili-
tando o alto poder de redução do ASGP, mas tratando cada classe de forma diferente, evitando
que um grupo representativo de uma classe minoritária seja eliminado.

3.2.3 Merge e Pruning

Os passos de Merge e Pruning são dois passos de otimização do SGP2. O Merge faz a
junção de dois grupos, A e B, se o segundo protótipo mais próximo de todas as instâncias de um
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grupo A for o representante do grupo B, e o protótipo mais próximo de todas as instâncias do
grupo B for o representante do grupo A. O Merge é executado até que nenhum par de grupos
satisfaça ao critério citado.

Já o Pruning, realiza uma "poda", eliminando os grupos que, se removidos, as instâncias
que a ele pertencem ainda são classificadas corretamente.

Após o Generalization Step, os passos de Merge e Pruning, propostos no SGP2, podem
melhorar ainda mais a capacidade de generalização do algoritmo. Porém, ao serem executados,
caso ainda haja grupos da classe minoritária, estes passos podem reduzir ainda mais o número de
protótipos desta classe, que é normalmente a classe de interesse.

Para evitar esta over generalization da classe minoritária, o ASGP utiliza estes passos
apenas para a classe majoritária, deixando a classe minoritária intacta. Estas estapas do ASGP
estão descritas no Algoritmo 7.

Algoritmo 7: Merge e Pruning do ASGP
Require: GS: um conjunto de grupos de instâncias

1: Minor← grupos de GS da classe minoritária.
2: Merge(GS)
3: Pruning(GS)
4: Major← grupos de GS da classe majoritária.
5: return Minor∪Ma jor

Segue uma explicação do Algoritmo 7.

a) Linha 1: Após o passo de generalização, os grupos restantes são filtrados e os grupos
da classe minoritária são salvos em Minor;

b) Linha 2: O Merge do SGP2 FAYED; HASHEM; ATIYA (2007) é executado com
todos os grupos;

c) Linha 3: O Pruning do SGP2 FAYED; HASHEM; ATIYA (2007) é executado com
todos os grupos;

d) Linha 4: Os grupos da classe majoritária são filtrados e salvos em Major;

e) Linha 5: Os grupos em Minor e Major são retornados.

Utilizando o Algoritmo 7, a classe minoritária é afetada apenas pelo generalization step,
e esta classe de interesse obtém uma maior representação em protótipos. A forma de filtragem é
necessária, pois, caso a classe minoritária fosse removida antes de realizar o Merge e Pruning

aconteceria uma over generalization, pois haveria menos instâncias opostas à classe (ou classes)
majoritária(s).
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3.2.4 Bases Artificiais

A figura 3.4 mostra o resultado da aplicação do ASGP nas três bases desbalanceadas arti-
ficiais. As bases artificiais já foram detalhados na subseção 3.1.4. Segue abaixo o detalhamento
dos resultados da aplicação do ASGP.

a) No primeiro exemplo, detalhado na Figura 3.4(b), quando aplicado sobre a base arti-
ficial 1 (Figura 3.4(a)) o ASGP manteve uma boa representatividade visual das duas
classes, reduzindo moderadamente a quantidade de protótipos da classe minoritária.
Já o SGP2, removeu todas as instâncias da classe minoritária (3.3(b)), perdendo toda
representatividade das classes.

b) No segundo exemplo, detalhado na Figura 3.4(d), quando aplicado sobre a base
artificial 2 (Figura 3.4(c)), o ASGP manteve a representatividade visual dos três
agrupamentos. Já o SGP2 (Figura 3.3(d)), mais uma vez, removeu todas as instâncias
da classe minoritária.

c) No terceiro e último exemplo, detalhado na Figura 3.4(f), quando aplicado sobre a
base artificial 3 (Figura 3.4(e)), foi possível realmente ver o diferencial da técnica
proposta. Os protótipos gerados pelo ASGP mantiveram o formato do Banana

Dataset, removendo outliers da classe majoritária, sem interferir na representatividade
desta classe. Enquanto isso, o SGP2 não gerou nenhum protótipo da classe minoritária
(Figura 3.3(f)), e não manteve o formato do Banana Dataset da classe majoritária.

Neste experimento, foi utilizado o valor máximo dentro do intervalo sugerido em FAYED;
HASHEM; ATIYA (2007), Rmin = 0,2 e Rmis = 0,2. Para valores menores destes parâmetros, o
SGP2 poderia ter uma taxa de acerto (AUC) mais alta, porém, perderia poder de generalização,
se tornando uma técnica mais sensível a ruídos (primeira versão do SGP, sem os fatores de
generalização).
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Figura 3.4: ASGP aplicado em bases artificiais, sendo a classe majoritária representada
pelos círculos amarelos e a minoritária pelos triângulos pretos.
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4
Experimentos e Resultados

Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How

unsearchable his judgments, and his paths beyond tracing out!

—PAUL (Letter to Romans)

Este capítulo apresenta os experimentos realizados neste trabalho e analisa os seus resulta-
dos. A primeira seção aborda a metodologia, ou seja, as características comuns aos experimentos
das técnicas propostas. A segunda seção apresenta os resultados e suas respectivas análises,
incluindo uma comparação entre o Creative Steady-State Memetic Algorithm (CSSMA) e o
Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP). Por fim, a última seção apresenta as considerações
finais deste capítulo.

4.1 Metodologia

Esta seção descreve a metodologia usada no estudo experimental das técnicas de geração
de protótipos propostas. Serão explicadas as configurações dos experimentos, os parâmetros dos
algoritmos e as bases de dados utilizadas.

Neste estudo, o CSSMA e o ASGP são aplicados em 20 bases de dados desbalanceadas
do KEEL software ALCALÁ et al. (2010). Estas bases são dicotômicas (de duas classes) e
possuem diferentes níveis de desbalanceamento. A Tabela 4.1 expõe as bases selecionadas para
os experimentos e detalha, para cada base, o nome da base, o número de instâncias, a quantidade
de atributos, o percentual de instâncias de cada classe, e o nível de desbalanceamento (imbalance

ratio), que é a razão entre a quantidade de instâncias da classe majoritária e a minoritária.
As bases de dados consideradas foram divididas usando o k-fold cross-validation (k = 5),

ou seja, o conjunto de treinamento foi dividido em 5 partes, e os algoritmos foram executados 5
vezes, sendo em cada execução, uma das 5 partes selecionada para ser o conjunto de teste e as
demais para conjunto de treinamento. Assim, é possível obter a média e o desvio padrão para
cada técnica.
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Índice Base Exemplos Atributos Classe (min.; maj.) Desbalanceamento
1 Glass1 214 9 (35,51; 64,49) 1,82
2 Ecoli0vs1 220 7 (35,00; 65,00) 1,86
3 Iris0 150 4 (33,33; 66,67) 2,00
4 Glass0 214 9 (32,71; 67,29) 2,06
5 Glass0123vs456 214 9 (23,83; 76,17) 3,20
6 Ecoli1 336 7 (22,92; 77,08) 3,36
7 New-thyroid2 215 5 (16,89; 83,11) 4,92
8 New-thyroid1 215 5 (16,28; 83,72) 5,14
9 Ecoli2 336 7 (15,48; 84,52) 5,46

10 Segment0 2308 19 (14,26; 85,74) 6,01
11 Glass6 214 9 (13,55; 86,45) 6,38
12 Yeast2vs4 514 8 (9,92; 90,08) 9,08
13 Yeast05679vs4 528 8 (9,66; 90,34) 9,35
14 Vowel0 988 13 (9,01; 90,99) 10,10
15 Glass2 214 9 (8,78; 91,22) 10,39
16 Shuttle0vs4 1829 9 (6,72; 93,28) 13.87
17 Yeast1vs7 459 8 (6,72; 93,28) 13.87
18 Glass016vs5 184 9 (4,89; 95,11) 19,45
19 Shuttle2vs4 129 9 (4,65; 95,35) 20,51
20 Yeast1289vs7 947 8 (3,17; 96,83) 30,55

Tabela 4.1: Detalhamento das bases de dados utilizadas no experimento.

Nos experimentos, as técnicas são avaliadas pela Area Under the ROC Curve (AUC) e a
redução da base de dados (poder de redução) após a aplicação das técnicas.

As técnicas utilizadas para comparação neste experimento foram: Self-Generaing Pro-

totypes (SGP) FAYED; HASHEM; ATIYA (2007), Self-Generating Prototypes 2 (SGP2) FAYED;
HASHEM; ATIYA (2007), Evolutionary Generalized Instance Selection by CHC (EGIS-CHC)
DERRAC et al. (2012), Batch Nearest Generalized Exemplar (BNGE) WETTSCHERECK;
DIETTERICH (1995), Unifying Instance-Based and Rule-Based Induction (RISE) DOMINGOS
(1996), Inflating Examples to Obtain Rules (INNER) LUACES; BAHAMONDE (2003), e os
Rule Learners RIPPER COHEN; SINGER (1999) e PART FRANK; WITTEN (1998).

A Tabela 4.2 expõe as técnicas utilizadas neste experimento, assim como os parâmetros
utilizados para cada técnica. Os parâmetros utilizados foram os mesmos usados em DERRAC
et al. (2012), onde os autores citam estas técnicas como algumas das mais relevantes em bases
desbalanceadas.

Neste trabalho, foram usados testes de hipótese para prover suporte estatístico as compa-
rações feitas. Já que as condições iniciais que garantem a confiabilidade de testes paramétricos
podem não ser satisfeitas, foi utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon Signed Rank Test

WILCOXON (1945), aumentando a credibilidade das comparações.
Todos os códigos foram implementados na linguagem Python 2.7.3, utilizando as biblio-

tecas numpy para operação de matrizes e scikit-learn para operações genéricas de aprendizagem
de máquina. Para geração de números aleatórios, foi utilizado o pacote random nativo, que
implementa o Mersenne Twister, um dos geradores de números aleatórios mais testados e usados
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Algoritmo Parâmetros
CSSMA População = 20, Avaliações = 10000, α = 0,75,β = 0,01,γ = 0,005, pc = 1
ASGP Rmin = 0.10, Rmis = 0.10
SGP Rmin = 0.10, Rmis = 0.10
SGP2 Rmin = 0.10, Rmis = 0.10
EGIS-CHC População = 50, Avaliações = 10000, α = 0,50
BNGE Não possui parâmetros
RISE Q = 1,S = 2
INNER Instâncias Iniciais = 10, Ciclos Máximos = 5, Min. Cobertura = 0,95,

Min. Apresentações = 3000, Iterações para Regularizar = 50,
Limiar de Seleção =−50,0

RIPPER Growpct = 0,66,K = 2
PART Nível de confiança = 0,25, Itens por folha = 2

Tabela 4.2: Parâmetros utilizados para os experimentos.

atualmente.
Os experimentos foram executados em um cluster de 10 máquinas com processadores

Intel(R) Xeon(R) CPU X3363@ 2.83GHz, 4GB de memória RAM, e sistema operacional Ubuntu
64 bits.

4.2 Resultados

Esta seção apresenta os resultados dos experimentos relacionados ao CSSMA e do ASGP.
Primeiramente uma avaliação do desempenho em AUC, e em seguida em redução. Por fim, uma
comparação geral é feita, considerando os dois fatores.

4.2.1 Taxa de Classificação

Os resultados em taxa de classificação (AUC), ou taxa de acerto, dos experimentos
encontram-se nas Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5. Estas tabelas apresentam a média de AUC e o desvio
padrão relacionados a cada base. Os melhores resultados (incluindo empates técnicos com
tolerância de 0,0001) estão destacados em negrito.

Nas últimas linhas das tabelas, encontram-se os resultados da aplicação dos testes
estatísticos Two Samples Wilcoxon Test (One-Sided e Two-Sided), também conhecidos como
Mann-Whitney’s Test, do CSSMA e do ASGP, respectivamente. São apresentados os p-values

obtidos, e em seguida, a conclusão do teste para α = 0,05: sinal de + quando a técnica proposta é
superior, sinal de− quando inferior, e sinal de∼ quando não há evidências estatísticas suficientes
para afirmar que há diferença entre as técnicas.

Considerando α = 0,05, os testes estatísticos confirmaram que o CSSMA foi superior
às técnicas ASGP, SGP, SGP2, EGIS-CHC, BNGE, RISE e RIPPER. Em relação ao INNER e
ao PART, não se pode confirmar que há diferença de desempenho com o nível de significância
escolhido, porém, o CSSMA obteve uma AUC média superior a todas as técnicas.
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Bases CSSMA ASGP 1NN SGP SGP2
AUC STD AUC STD AUC SD AUC STD AUC STD

glass1 0,7800 0,0346 0,7427 0,0488 0,7738 0,0561 0,6805 0,0717 0,6608 0,0746
ecoli0vs1 0,9629 0,0361 0,9467 0,0363 0,9626 0,0302 0,9467 0,0363 0,9467 0,0363
iris0 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
glass0 0,7498 0,0739 0,7175 0,0679 0,8595 0,0598 0,7140 0,0295 0,7179 0,0388
glass0123vs456 0,9262 0,0305 0,8597 0,0592 0,9224 0,0154 0,8597 0,0592 0,8597 0,0592
ecoli1 0,8858 0,0436 0,8763 0,0257 0,8298 0,0783 0,8763 0,0257 0,8763 0,0257
new-thyroid1 0,9774 0,0296 0,9659 0,0359 0,9774 0,0279 0,5944 0,2112 0,5944 0,2112
new-thyroid2 0,9944 0,0076 0,9317 0,0718 0,9774 0,0279 0,5889 0,1987 0,5889 0,1987
ecoli2 0,9064 0,0439 0,8986 0,0503 0,9343 0,0505 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
segment0 0,9927 0,0064 0,8564 0,0657 0,9949 0,0066 0,6898 0,1323 0,6850 0,1389
glass6 0,8838 0,0613 0,8820 0,0761 0,8686 0,0867 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
yeast2vs4 0,8660 0,0822 0,8677 0,0403 0,8807 0,0655 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
yeast05679vs4 0,7677 0,0909 0,7986 0,0485 0,7753 0,0599 0,5281 0,0629 0,5281 0,0629
vowel0 0,9739 0,0324 0,8588 0,0601 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
glass2 0,6976 0,1824 0,6674 0,1109 0,6447 0,0987 0,6291 0,1284 0,6215 0,1288
shuttle0vs4 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
yeast1vs7 0,6972 0,0896 0,6553 0,0524 0,5000 0,0000 0,5817 0,1328 0,5677 0,1423
glass016vs5 0,8328 0,1400 0,8786 0,1309 0,8771 0,2191 0,6300 0,1889 0,6329 0,1943
shuttle2vs4 0,9960 0,0089 0,9380 0,1083 1,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,5000 0,0000
yeast1458vs7 0,6540 0,0803 0,6454 0,1018 0,6390 0,0778 0,5510 0,0923 0,5814 0,0846
Média 0,8123 0,0850 0,7968 0,0855 0,7761 0,0674 0,5653 0,0904 0,5673 0,0917

Testes Estatísticos do CSSMA
Wilcoxon (1 sided) NA 0,003245 0,397300 6,582× e−5 6,582× e−5

Wilcoxon (2 sided) NA 0,006491 0,397300 0,0001 0,0001
CSSMA NA + ∼ + +

Testes Estatísticos do ASGP
Wilcoxon (1 sided) 0,996800 NA 0,921500 0,000219 0,000266
Wilcoxon (2 sided) 0,0065 NA 0,157000 0,0004 0,0005
ASGP − NA ∼ + +

Tabela 4.3: Média e desvio padrão da AUC das técnicas CSSMA, ASGP, 1NN, SGP e
SGP2. As últimas linhas apresentam os teste estatístico de Wilcoxon para as duas técnicas

propostas, o símbolo + é usado quando a técnica proposta é superior, o símbolo −
quando inferior, e o símbolo ∼ quando não são estatisticamente diferentes.
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Bases CSSMA ASGP EGIS-CHC BNGE RISE
AUC STD AUC STD AUC SD AUC SD AUC SD

glass1 0,7800 0,0346 0,7427 0,0488 0,7521 0,0530 0,6632 0,0968 0,7042 0,0764
ecoli0vs1 0,9629 0,0361 0,9467 0,0363 0,9667 0,0263 0,9729 0,0281 0,9344 0,0384
iris0 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
glass0 0,7498 0,0739 0,7175 0,0679 0,7404 0,0547 0,7554 0,0925 0,7504 0,1039
glass0123vs456 0,9262 0,0305 0,8597 0,0592 0,9210 0,0255 0,9354 0,0337 0,9076 0,0424
ecoli1 0,8858 0,0436 0,8763 0,0257 0,8865 0,0358 0,8398 0,0476 0,8482 0,0554
new-thyroid1 0,9774 0,0296 0,9659 0,0359 0,9944 0,0076 0,9944 0,0076 0,9944 0,0124
new-thyroid2 0,9944 0,0076 0,9317 0,0718 0,9861 0,0170 0,9829 0,0310 0,9571 0,0639
ecoli2 0,9064 0,0439 0,8986 0,0503 0,8618 0,1152 0,8870 0,0291 0,8496 0,0874
segment0 0,9927 0,0064 0,8564 0,0657 0,9851 0,0083 0,9828 0,0209 0,9469 0,0338
glass6 0,8838 0,0613 0,8820 0,0761 0,8803 0,1144 0,8659 0,0587 0,8244 0,0327
yeast2vs4 0,8660 0,0822 0,8677 0,0403 0,8609 0,0705 0,8814 0,0495 0,8787 0,0265
yeast05679vs4 0,7677 0,0909 0,7986 0,0485 0,7558 0,0445 0,7691 0,1226 0,7541 0,0644
vowel0 0,9739 0,0324 0,8588 0,0601 0,9489 0,0659 0,9705 0,0368 0,8878 0,0834
glass2 0,6976 0,1824 0,6674 0,1109 0,6242 0,1205 0,5687 0,1716 0,5206 0,0763
shuttle0vs4 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,9920 0,0110
yeast1vs7 0,6972 0,0896 0,6553 0,0524 0,6895 0,0928 0,6754 0,1067 0,7196 0,1150
glass016vs5 0,8328 0,1400 0,8786 0,1309 0,7300 0,2433 0,8443 0,2229 0,9300 0,1008
shuttle2vs4 0,9960 0,0089 0,9380 0,1083 0,9500 0,1118 0,9877 0,0185 0,9877 0,0185
yeast1458vs7 0,6540 0,0803 0,6454 0,1018 0,6169 0,0903 0,5524 0,0806 0,6344 0,0959
Média 0,8123 0,0850 0,7968 0,0855 0,7723 0,0877 0,6601 0,0955 0,6735 0,0815

Testes Estatísticos do CSSMA
Wilcoxon (1 sided) NA 0,003245 0,001069 0,042690 0,010900
Wilcoxon (2 sided) NA 0,006491 0,002138 0,085390 0,021800
CSSMA NA + + + +

Testes Estatísticos do ASGP
Wilcoxon (1 sided) 0,996800 NA 0,808200 0,706900 0,692500
Wilcoxon (2 sided) 0,0065 NA 0,383700 0,586200 0,614900
CSSMA − NA ∼ ∼ ∼

Tabela 4.4: Média e desvio padrão da AUC das técnicas CSSMA, ASGP, EGIS-CHC,
BNGE e RISE. As últimas linhas apresentam os teste estatístico de Wilcoxon para as duas
técnicas propostas, o símbolo + é usado quando a técnica proposta é superior, o símbolo

− quando inferior, e o símbolo ∼ quando não são estatisticamente diferentes.
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Bases CSSMA ASGP INNER RIPPER PART
AUC STD AUC STD AUC SD AUC STD AUC STD

glass1 0,7800 0,0346 0,7427 0,0488 0,7415 0,1079 0,7326 0,0927 0,6927 0,0622
ecoli0vs1 0,9629 0,0361 0,9467 0,0363 0,9766 0,0368 0,9832 0,0238 0,9694 0,0305
iris0 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,9800 0,0447 0,9900 0,0224
glass0 0,7498 0,0739 0,7175 0,0679 0,7687 0,0415 0,7905 0,0738 0,7250 0,1205
glass0123vs456 0,9262 0,0305 0,8597 0,0592 0,9159 0,0258 0,8969 0,0524 0,9104 0,0430
ecoli1 0,8858 0,0436 0,8763 0,0257 0,8968 0,0226 0,8607 0,0427 0,8923 0,0266
new-thyroid1 0,9774 0,0296 0,9659 0,0359 0,9464 0,0419 0,9520 0,0488 0,9659 0,0612
new-thyroid2 0,9944 0,0076 0,9317 0,0718 0,9520 0,0383 0,9718 0,0413 0,9516 0,0446
ecoli2 0,9064 0,0439 0,8986 0,0503 0,8727 0,0385 0,8603 0,0469 0,8533 0,1051
segment0 0,9927 0,0064 0,8564 0,0657 0,9815 0,0100 0,9866 0,0083 0,9911 0,0073
glass6 0,8838 0,0613 0,8820 0,0761 0,8923 0,0600 0,8869 0,1097 0,9090 0,0547
yeast2vs4 0,8660 0,0822 0,8677 0,0403 0,8920 0,0661 0,8703 0,0881 0,8762 0,0263
yeast05679vs4 0,7677 0,0909 0,7986 0,0485 0,8085 0,0776 0,7408 0,0521 0,7748 0,0747
vowel0 0,9739 0,0324 0,8588 0,0601 0,8883 0,0743 0,9578 0,0404 0,9228 0,0728
glass2 0,6976 0,1824 0,6674 0,1109 0,6190 0,1472 0,6217 0,1432 0,5878 0,1392
shuttle0vs4 0,9960 0,0089 0,9960 0,0089 0,9997 0,0007 0,9997 0,0007 0,9997 0,0007
yeast1vs7 0,6972 0,0896 0,6553 0,0524 0,6773 0,0604 0,6583 0,0903 0,7576 0,0791
glass016vs5 0,8328 0,1400 0,8786 0,1309 0,8943 0,0412 0,9486 0,0217 0,9686 0,0235
shuttle2vs4 0,9960 0,0089 0,9380 0,1083 0,9875 0,0186 0,9958 0,0093 0,9917 0,0186
yeast1458vs7 0,6540 0,0803 0,6454 0,1018 0,5798 0,1053 0,6315 0,0962 0,5351 0,0873
Média 0,8084 0,0838 0,7929 0,0884 0,7738 0,0829 0,7205 0,0873 0,7304 0,0756

Testes Estatísticos do CSSMA
Wilcoxon (1 sided) NA 0,003245 0,102400 0,026110 0,116100
Wilcoxon (2 sided) NA 0,006491 0,204900 0,052220 0,232200
CSSMA NA + ∼ + ∼

Testes Estatísticos do ASGP
Wilcoxon (1 sided) 0,996800 NA 0,964900 0,860500 0,878400
Wilcoxon (2 sided) 0,0065 NA 0,070160 0,278900 0,243200
ASGP − NA − ∼ ∼

Tabela 4.5: Média e desvio padrão da AUC das técnicas CSSMA, ASGP, INNER,
RIPPER e PART. As últimas linhas apresentam os teste estatístico de Wilcoxon para as
duas técnicas propostas, o símbolo + é usado quando a técnica proposta é superior, o
símbolo − quando inferior, e o símbolo ∼ quando não são estatisticamente diferentes.
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A Tabela 4.3 e a Figura 4.1 mostram que o ASGP obteve uma AUC média superior ao
SGP e ao SGP2. Conforme o nível de desbalanceamento aumenta, a diferença entre o ASGP e o
SGP 2 cresce. Mais especificamente, nas bases com baixo nível de desbalanceamento, o ASGP
teve um desempenho levemente superior ao SGP2, pois com baixo nível de desbalanceamento,
o SGP2 não chega a eliminar todas as instâncias da classe minoritária. Já a partir da base 7, a
diferença começou a ser mais considerável. O ASGP foi superior ao SGP2 em 15 das 20 bases,
empatando em 4 bases e perdendo apenas em 1 base.

De uma forma ampla, o objetivo do experimento detalhado na Tabela 4.3 é demonstrar
que o ASGP é consideravelmente superior em classificação as versões anteriores do SGP, e
equivalente as demais. Este fato é comprovado nas últimas linhas da Tabela 4.3, onde pode-se
observar o resultado da aplicação do teste de Wilcoxon: utilizando um nível de significância
α = 0,05 com p-value = 6,582× e−5 pode-se observar que a hipótese nula de equivalência é
rejeitada, e pode-se então afirmar que o ASGP é superior ao SGP e ao SGP2.

Figura 4.1: Gráfico comparativo net-graph da AUC média para SGP 2 e ASGP, sendo os
números os índices de cada uma das 20 bases.

Estatisticamente, o ASGP foi superior em taxa de acerto apenas as técnicas SGP e SGP2,
porém, perdendo apenas para o CSSMA e com fortes indícios de equivalência em relação as
demais técnicas.

4.2.2 Taxa de Redução

A taxa de redução é a percentagem da quantidade de instâncias eliminadas durante o
processo de redução de instâncias. As Tabelas 4.6 e 4.7 mostram a taxa de redução de cada uma
das técnicas deste experimento.
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Bases CSSMA ASGP SGP SGP2 EGIS-CHC BNGE
glass1 0,8423 0,8353 0,8318 0,8785 0,9598 0,6991
ecoli0vs1 0,9648 0,9886 0,9886 0,9886 0,9873 0,9609
iris0 0,9833 0,9833 0,9833 0,9833 0,9867 0,9867
glass0 0,8680 0,8505 0,8493 0,8984 0,9570 0,7075
glass0123vs456 0,9463 0,9872 0,9883 0,9883 0,9813 0,9131
ecoli1 0,9077 0,9926 0,9926 0,9926 0,9863 0,8161
new-thyroid1 0,9756 0,9872 0,9930 0,9930 0,9888 0,9479
new-thyroid2 0,9767 0,9872 0,9930 0,9930 0,9898 0,9488
ecoli2 0,9383 0,9926 0,9963 0,9963 0,9851 0,8262
segment0 0,9818 0,9963 0,9967 0,9977 0,9958 0,9395
glass6 0,9509 0,9883 0,9942 0,9942 0,9860 0,9243
yeast2vs4 0,9333 0,9951 0,9976 0,9976 0,9899 0,9237
yeast05679vs4 0,9048 0,9754 0,9805 0,9829 0,9830 0,8193
vowel0 0,9709 0,9975 0,9987 0,9987 0,9856 0,9409
glass2 0,8890 0,8878 0,8960 0,9311 0,9738 0,8037
shuttle0vs4 0,9983 0,9986 0,9993 0,9993 0,9940 0,9940
yeast1vs7 0,9265 0,9096 0,8954 0,9466 0,9874 0,8240
glass016vs5 0,9416 0,9729 0,9824 0,9851 0,9793 0,9402
shuttle2vs4 0,9787 0,9806 0,9903 0,9903 0,9814 0,9845
yeast1458vs7 0,8221 0,9210 0,9170 0,9639 0,9893 0,8092
Média 0,9350 0,9614 0,9632 0,9750 0,9834 0,8855

Testes Estatísticos do CSSMA
Wilcoxon (1 sided) NA 0,9981 0,9983 0,9999 0,9999 0,0001268
Wilcoxon (2 sided) NA 0,003762 0,003307 0,0001318 0,0001401 0,0002536
CSSMA NA − − − − +

Testes Estatísticos do ASGP
Wilcoxon (1 sided) 0,001881 NA 0,9676 0,9999 0,8686 7,007× e−5

Wilcoxon (2 sided) 0,003762 NA 0,06479 0,0002925 0,2627 0,0001401
ASGP + NA ∼ − ∼ +

Tabela 4.6: Taxas de redução média obtidas pelo CSSMA, ASGP, SGP, SGP2,
EGIS-CHC e BNGE. As últimas linhas apresentam os teste estatístico de Wilcoxon para
as duas técnicas propostas, o símbolo + é usado quando a técnica proposta é superior, o
símbolo − quando inferior, e o símbolo ∼ quando não são estatisticamente diferentes.
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Bases CSSMA ASGP RISE INNER RIPPER PART
glass1 0,8423 0,8353 0,7374 0,8953 0,9458 0,9720
ecoli0vs1 0,9648 0,9886 0,7736 0,9782 0,9836 0,9836
iris0 0,9833 0,9833 0,9427 0,9787 0,9840 0,9867
glass0 0,8680 0,8505 0,7168 0,8299 0,9561 0,9701
glass0123vs456 0,9463 0,9872 0,9075 0,9701 0,9729 0,9766
ecoli1 0,9077 0,9926 0,7256 0,9696 0,9708 0,9851
new-thyroid1 0,9756 0,9872 0,9014 0,9795 0,9833 0,9814
new-thyroid2 0,9767 0,9872 0,8744 0,9833 0,9795 0,9805
ecoli2 0,9383 0,9926 0,7500 0,9560 0,9750 0,9827
segment0 0,9818 0,9963 0,9565 0,9800 0,9970 0,9969
glass6 0,9509 0,9883 0,8832 0,9486 0,9813 0,9850
yeast2vs4 0,9333 0,9951 0,6973 0,9436 0,9864 0,9895
yeast05679vs4 0,9048 0,9754 0,6348 0,9496 0,9678 0,9848
vowel0 0,9709 0,9975 0,9741 0,9573 0,9933 0,9945
glass2 0,8890 0,8878 0,7168 0,9710 0,9664 0,9738
shuttle0vs4 0,9983 0,9986 0,9940 0,9458 0,9940 0,9940
yeast1vs7 0,9265 0,9096 0,6022 0,9756 0,9673 0,9852
glass016vs5 0,9416 0,9729 0,8924 0,9750 0,9826 0,9783
shuttle2vs4 0,9787 0,9806 0,9690 0,9659 0,9783 0,9767
yeast1458vs7 0,8221 0,9210 0,6017 0,9867 0,9755 0,9948
Média 0,9350 0,9614 0,8126 0,9570 0,9770 0,9836

Testes Estatísticos do CSSMA
Wilcoxon (1 sided) NA 0,9981 5,167× e−5 0,9761 0,9999 0,9999
Wilcoxon (2 sided) NA 0,003762 0,0001033 0,04786 0,000189 0,000189
CSSMA NA − + − − −

Testes Estatísticos do ASGP
Wilcoxon (1 sided) 0,001881 NA 4,429× e−5 0,1314 0,5 0,6593
Wilcoxon (2 sided) 0,003762 NA 8,857× e−5 0,2627 1 0,6813
ASGP + NA + ∼ ∼ ∼

Tabela 4.7: Taxas de redução média obtidas pelo CSSMA, ASGP, RISE, INNER,
RIPPER e PART. As últimas linhas apresentam os teste estatístico de Wilcoxon para as
duas técnicas propostas, o símbolo + é usado quando a técnica proposta é superior, o
símbolo − quando inferior, e o símbolo ∼ quando não são estatisticamente diferentes.
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Com base nos resultados, pode-se confirmar que o CSSMA, apesar de ter alcançado uma
taxa de redução de 0,9350 em média, não obteve uma das maiores taxas de redução. No caso,
o CSSMA obteve um poder de redução superior apenas ao BNGE e ao RISE, sendo inferior a
todas as demais técnicas. Testes empíricos mostraram que isto se deve a escolha do parâmetro
do CSSMA α = 0.85, dando uma maior preferência a taxa de acerto (AUC) em relação a taxa
de redução. A escolha de um argumento menor (α = 0.75) aumentaria o poder de redução do
CSSMA, mas haveria uma redução na taxa de acerto.

Já o ASGP obteve uma taxa de redução média de 0,9614, e estatisticamente pode-se
afirmar que ele foi inferior apenas ao SGP2, sendo superior ao CSSMA, BNGE e RISE, e
equivalente ao SGP, EGIS-CHC, INNER e RIPPER. A Tabela 4.6 mostra que tanto o ASGP
quanto o SGP e o SGP2 têm uma excelente performance em taxa de redução. Apesar de o
SGP ter uma taxa de redução média ligeiramente superior ao ASGP, considerando o nível de
significância α = 0,05, não houve evidências estatísticas suficientes para negar a equivalência
da taxa de redução das duas técnicas.

Já o SGP2 obteve uma taxa de redução superior ao ASGP. Todavia, o poder de redução
limitado do ASGP ocorre como uma forma de compensação, já que o ASGP foi consideravel-
mente superior em taxa de acerto. No caso da base Shuttle2vs4 o ASGP perdeu em taxa de
redução por 0,0103, enquanto em taxa de acerto, o ASGP ganhou com uma diferença de 0,4380.

4.2.3 Análise Geral

A Figura 4.2 mostra o gráfico disperso de todas as técnicas consideradas, comparando-as
em termos de taxa de acerto (AUC) e de redução. Nesta figura, pode-se observar que o CSSMA
obteve a maior taxa de acerto média, perdendo apenas em redução para outras técnicas.

O ASGP alcançou a segunda maior taxa de acerto média, sabe-se porém, que estatis-
ticamente esta técnica foi superior apenas ao SGP e ao SGP2. Esta técnica apresenta uma
compensação, tendo um poder de redução inferior ao SGP2, mas uma taxa de acerto em AUC
superior tanto ao SGP quanto ao SGP2. Pode-se dizer que o ASGP é superior ao SGP2 porque,
ao reduzir a quantidade de instâncias, muitas vezes o SGP2 remove todas as instâncias da classe
minoritária, gerando uma base incondizente com a distribuição dos dados.

Comparando-se o ASGP com o CSSMA, percebe-se que o CSSMA é superior em
taxa de acerto (como mostra a Figura 4.3), podendo alcançar taxas de redução superiores
mediante regulação de parâmetros. Todavia, o ASGP apresenta a vantagem de ser um algoritmo
determinístico e não-evolucionário, sendo executado mais rapidamente que o CSSMA. Em
média, a execução do ASGP foi 30 vezes mais rápida que o CSSMA.
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Figura 4.2: Gráfico AUC x Redução, sendo a linha o referencial de taxa de acerto do
KNN (K=1).

Figura 4.3: Gráfico comparativo net-graph da AUC média para CSSMA e ASGP, sendo
os números os índices de cada uma das 20 bases.
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4.3 Considerações Finais

Este capítulo apresentou os experimentos em bases desbalanceadas das técnicas de gera-
ção de instâncias propostas neste trabalho: CSSMA e ASGP. Com o auxílio de gráficos e testes
estatísticos, foi possível observar que o CSSMA obteve um desempenho de classificação superior
as técnicas ASGP, EGIS-CHC, BNGE, RISE, RIPPER e PART, abordadas neste experimento. Já
em poder de redução, o CSSMA foi superior apenas ao BNGE e ao RISE. Este poder de redução
baixo em relação as outras técnicas, porém, integra a compensação entre taxa de acerto (AUC) e
taxa de redução, muito vantajosa em bases desbalanceadas. Caso necessário, pode-se também
ajustar o poder de redução do CSSMA por meio do parâmetro α .

O ASGP obteve uma taxa de classificação superior ao SGP2, principalmente em bases
com alto nível de desbalanceamento (Imbalanceratio > 10). Assim como o CSSMA, o ASGP
também perde para o SGP2 em poder de redução. Porém, por meio de experimentos com bases
de dados artificiais, foi possível confirmar que o ASGP gera protótipos mais condizentes com a
distribuição das classes, independentemente do desbalanceamento, comportamento ideal para
uma técnica aplicada em bases desbalanceadas.

Comparando-se o CSSMA com o ASGP, o CSSMA obteve uma taxa de acerto superior,
perdendo em taxa de redução. Porém, como testes empíricos mostraram que esta taxa de redução
pode ser melhorada reduzindo-se o valor do parâmetro α , o CSSMA se torna uma técnica mais
completa que o ASGP. Todavia, o ASGP obteve um excelente desempenho tanto em taxa de
acerto quanto em redução, podendo ser mais viável em casos em que a execução de um algoritmo
evolucionário (normalmente com alto custo computacional) não seja o ideal.
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5
Conclusão

If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally,

and upbraideth not; and it shall be given him.

—JACOB (Holy Bible)

Neste trabalho, foram propostas duas técnicas de geração de protótipos capazes de lidar
com bases desbalanceadas. A primeira técnica proposta foi o Creative Steady-State Memetic

Algorithm (CSSMA), uma técnica de geração de protótipos baseada em algoritmo memético. O
CSSMA aplica uma busca local para otimizar o tempo de convergência, abordagem que já se
mostrou efetiva para técnicas de seleção de protótipos.

A segunda técnica proposta foi o Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP). Esta
técnica, derivada do Self-Generating Prototypes (SGP), trata as classes de forma diferente,
conforme a quantidade de instâncias do maior cluster de cada classe, ou seja, se adapta ao nível
de desbalanceamento da base.

Os experimentos mostraram que, em bases desbalanceadas, o CSSMA foi mais eficiente,
no que se refere a area under the ROC curve (AUC), que as principais técnicas evolucionárias de:
geração protótipos, geração de regras, e seleção de exemplos generalizados. Os experimentos
também mostraram que o ASGP foi superior ao SGP2, obtendo uma AUC média de 0,7968,
enquanto o SGP2 obteve 0,5673. A superioridade em AUC do ASGP em relação ao SGP2 em
bases desbalanceadas foi comprovada por testes estatísticos (Wilcoxon Signed Ranked Test).

Testes estatísticos mostraram que as duas técnicas propostas têm uma performance de
redução de instâncias ligeiramente inferior às técnicas utilizadas para comparação. No caso do
CSSMA, o motivo foi a escolha dos parâmetros, escolhidos deliberadamente para priorizar a
AUC em detrimento da taxa de redução. No caso do ASGP, isso aconteceu porque, em bases
desbalanceadas, o SGP2 não mantém a representatividade da distribuição das classes, alcançando
uma taxa de redução maior, enquanto o ASGP reduz o máximo possível sem perder o formato
da distribuição das classes (fato comprovado visualmente em bases artificiais).

De um modo geral, os resultados dos experimentos põem ambas as técnicas propostas



64 5.1. CONTRIBUIÇÕES

em destaque em relação as demais técnicas de redução de instâncias em bases desbalanceadas
propostas na literatura.

5.1 Contribuições

Sumarizadas, as principais contribuições deste trabalho de mestrado foram:

� Proposição do Creative Steady-State Memetic Algorithm (CSSMA) , uma técnica de
geração de protótipos capaz de lidar com bases desbalanceadas, implementando um
algoritmo memético para busca local, estratégia eficiente em técnicas de seleção de
protótipos.

� Proposição do Adaptive Self-Generating Prototypes (ASGP) , uma técnica de geração
de protótipos derivada de uma das técnicas de geração de instâncias baseada em
centróide de maior poder de generalização da literatura, o Self-Generating Prototypes

(SGP). O ASGP, diferentemente do SGP, pode ser aplicado independentemente do
nível de desbalanceamento da base.

� Exposição e análise de experimentos que comprovam a eficácia do CSSMA em
relação a outros algoritmos de redução de instâncias em bases desbalanceadas, e a
superioridade do ASGP em relação ao SGP2.

5.2 Trabalhos Futuros

Os algoritmos propostos e os experimentos realizados abrem a possibilidade para os
seguintes trabalhos futuros:

� Uso do F-RACE para calibração dos parâmetros do CSSMA: A literatura mostra
que a performance de algoritmos parametrizados dependem fortemente dos valores
dos seus parâmetros. Porém, a escolha de uma configuração de parâmetros adequada
é um difícil problema de otimização ADENSO-DIAZ; LAGUNA (2006). O F-RACE
BIRATTARI et al. (2010) é uma técnica de tuning muito eficiente que tem alcançado
excelentes resultados. Como o CSSMA é uma técnica que possui 5 parâmetros,
torna-se um trabalho futuro essencial o uso do F-RACE para calibra-los, aumentando
o desempenho do CSSMA em taxa de classificação e redução.

� CSSMA para Combinação de Protótipos: Conforme citado na Subseção 2.3.2,
técnicas de geração de protótipos que utilizam algoritmos evolucionários têm desem-
penho superior quando as soluções iniciais são "inteligentes", ou seja, não aleatórias.
Assim, abre-se a possibilidade de utilizar o CSSMA para combinar e refinar soluções
de técnicas de geração de protótipos já existentes na literatura.
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� CSSMA para atributos categóricos: A versão do CSSMA proposta trabalha apenas
com dados numéricos. Uma nova versão do CSSMA trabalharia também com dados
categóricos, aumentando as áreas de aplicação desta técnica.

� Evolutionary Adaptive Self-Generating Prototypes: Como citado na Seção 2.3,
algoritmos evolucionários têm sido aplicados com sucesso em redução de instâncias.
O Evolutionary Adaptive Self-Generating Prototypes seria uma versão do ASGP que
aplicasse um algoritmo evolucionário para utilização dos fatores de generalização e
merge. Este algoritmo implementaria um pruning baseado em algoritmo memético
para encontrar o melhor subconjunto de representantes.

� Adaptive Self-Selecting Prototypes: A proposta de um algoritmo de seleção de
protótipos baseado em centróide. Esta técnica, análoga ao ASGP, funcionaria se-
guindo as mesmas regras, utilizando porém uma abordagem seletiva, elegendo como
representante instâncias presentes no conjunto de dados original.
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