
 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

CLASSIFICADORES ONE-CLASS E 

CLASSIFICADORES CONVENCIONAIS APLICADOS 

AO PROBLEMA DA DETECÇÃO DE FALHAS EM 

MÓDULO DE SOFTWARE” 

 

Por 

 

JOÃO RUFINO DA COSTA NETO 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

posgraduacao@cin.ufpe.br 
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao 

 
 

RECIFE 
 

2013 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOÃO RUFINO DA COSTA NETO 

 
 

 

 

“COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE CLASSIFICADORES ONE-CLASS E 
CLASSIFICADORES CONVENCIONAIS APLICADOS AO PROBLEMA DA 

DETECÇÃO DE FALHAS EM MÓDULO DE SOFTWARE" 
 
 
 

 
ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                           ORIENTADOR(A): ADRIANO LORENA INÁCIO OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
 

2013 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Joana D’Arc L. Salvador, CRB 4-572 

 
 
Costa Neto, João Rufino da.  
      Comparação de desempenho de classificadores one-
class e classificadores convencionais aplicados ao 
problema da detecção de falhas em módulo de software / 
João Rufino da Costa Neto. – Recife: O Autor, 2013. 
      104 f.: fig., tab.  
 

      Orientador: Adriano Lorena Inácio Oliveira. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CIN. Ciência da Computação, 2013. 
      Inclui referências. 
 

      1. Engenharia de software. 2. Software - Testes. 
 3. Inteligência artificial. I. Oliveira, Adriano Lorena Inácio 
(orientador). II. Título. 
 

       005.1             (22. ed.)                   MEI 2014-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

Dissertação de Mestrado apresentada por João Rufino da Costa Neto à Pós-

Graduação em Ciência da Computação do Centro de Informática da Universidade 

Federal d Pernambuco, sob o título “Comparação de Desempenho de 

Classificadores one-class e Classificadores Convencionais Aplicados ao 

Problema da Detecção de Falhas em Módulos de Software” orientada pelo Prof. 

Adriano Lorena Inacio de Oliveira e aprovada pela Banca Examinadora formada 

pelos professores: 

                                   

 

 

 

 

                                       ______________________________________________ 

                                        Prof. Márcio Lopes Cornélio 

                                        Centro de Informática / UFPE 

 

 

                                       ______________________________________________ 

                                       Prof. Renato Fernandes Corrêa 

                                       Departamento de Ciência da Informação / UFPE 

 

         

                                      

                                       _______________________________________________ 

                                       Prof. Adriano Lorena Inacio de Oliveira 

                                       Centro de Informática  / UFPE 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto e permitida a impressão. 

Recife, 28 de agosto  de 2013 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Edna Natividade da Silva Barros 
Coordenadora da Pós-Graduação em Ciência da Computação do  

Centro de Informática da Universidade  Federal  de Pernambuco. 



 

 

 

 

rimeiramente, agradeço ao meu grande amigo Frederico Toscano, 

que foi a pessoa mais presente em todo o período de dedicação ao 

trabalho, quem mais me incentivou e acreditou no meu potencial e 

quem sempre esteve por perto para lutar comigo em busca dessa 

conquista. Foi ele quem me fez acreditar que tudo seria possível, fornecendo 

todo o apoio emocional necessário para que eu continuasse a buscar 

resultados produtivos através dessa pesquisa. Me fez acreditar que todo o 

esforço e as noites mal dormidas resultariam positivamente em um 

crescimento profissional e humano. Devo a ele os meus mais sinceros 

agradecimentos por ter conseguido finalizar esse trabalho. 

Não posso deixar de agradecer aos meus pais a à minha família, em 

especial ao meu irmão, que sempre depositaram toda a confiança em mim e 

que souberam me ensinar a priorizar a educação, investindo num futuro de 

conhecimento e crescimento ideológico. Dedico a eles esse trabalho como 

um sinal de que, como sempre disseram, os resultados são sempre 

inevitáveis se bastante esforço e dedicação forem empregados. 

Gostaria de agradecer também ao meu orientador Adriano Lorena 

que, através da constante troca de informações e conhecimento, 

demonstrou toda a sua dedicação para que esse trabalho fosse concluído 

com sucesso. Ele foi a pessoa que abriu os horizontes dessa pesquisa 

através das suas observações. Agradeço também a ele por ter me apoiado 

bastante nos momentos mais críticos, quando eu pensei que não seria 

capaz. Além dele, gostaria de destacar a disponibilidade sempre evidente do 

colega George Cabral, que, com seu conhecimento vasto na área dessa 

pesquisa, foi fundamental para que os experimentos fossem realizados de 

forma satisfatória, em busca de resultados confiáveis.  

P 

Agradecimentos 

 



Gostaria de destacar a importância fundamental dos meus amigos e 

companheiros de trabalho, que sempre demonstraram apoio. Ao meu primo 

e melhor amigo, João Filho,  agradeço por ter sempre estado ao meu lado 

em todos os momentos, pela lealdade inquestionável e por ter, inclusive, 

virado noites em claro somente pra me fazer  companhia. Agradeço à minha 

companheira impagável Vanessa Lucena que, mesmo distante fisicamente, 

sempre foi uma das pessoas mais presentes na minha vida, quem sempre 

estendeu a mão, me puxando do abismo, e a quem eu ofereço todo o 

companheirismo do mundo, sempre. 

Por fim, agradeço aos meus amigo-irmãos Nielson Júnior, Italo Sales, 

César Sales e Iago Sales, Edson Luís, por todo o companheirismo cotidiano, 

à minha amiga Liliane Sheyla, aos meus amigos Eduardo, Paulo, Felipe, 

Diogo, Everson e Yane, que foram fundamentais para a minha trajetória 

acadêmica e, em especial, ao meu grande amigo Weslley Torres que, 

seriamente ou não, sempre desacreditou no meu potencial, insinuando que 

eu nunca conseguiria finalizar um projeto de pesquisa de qualidade e com 

isso, indiscutivelmente, contribuiu para que os resultados positivos fossem 

alcançados com esse trabalho. A ele, agradeço por ter sido fundamental 

para a realização dessa pesquisa. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O mundo é um grande palco de teatro, onde todos nós somos os principais 

atores diante do grande espetáculo da vida” 

  
(Nelson Rodrigues) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 difícil assegurar a qualidade de um software sem focar nas 

atividades de teste, que apresentam elevado custo ao seu processo 

de desenvolvimento. Com o intuito de reduzir os custos desse 

processo de teste, algumas técnicas de inteligência artificial foram aplicadas, 

como a classificação. Além disso, é importante observar que a maioria das 

bases de dados referentes a módulos propensos a falha apresentam um alto 

grau de desbalanceamento. Portanto, é essencial o uso de classificadores 

que lidem da melhor forma com esse desbalanceamento dos dados. O 

principal objetivo desse trabalho é avaliar e comparar performances dos 

classificadores one-class e classificadores convencionais aplicados ao 

problema de detecção de módulos de software que tendem a apresentar 

falhas, otimizando-os de acordo com o algoritmo de Colônia Artificial de 

Abelhas (Artificial Bee Colony – ABC, em inglês). 

Palavras-chave: teste de software; detecção de defeito; classificação one-

class; algoritmos de otimização; aprendizagem de máquina. 
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 is hard to assure software quality without focusing on software 

testing, which is very expensive for the project development process. 

In order to reduce the cost of this process, some artificial intelligence 

techniques have been proposed, such as classification. Moreover, it is 

important to observe that most of the available databases representing 

software defective modules present a high imbalance rate. Therefore, using 

classifiers that better deal with this imbalanced data becomes essential. The 

main goal of this work is to evaluate and compare one-class classifiers and 

two-class classifiers, optimized both with the Artificial Bee Colony algorithm, 

used for solving the problem of defective modules detection.  

Keywords: software testing; defect prediction; one-class classification; 

optimization algorithms; machine learning. 
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atividade de teste tem se mostrado fundamental no desenvolvimento 

de software, evitando principalmente que falhas cheguem aos 

clientes, deixando-os insatisfeitos e causando prejuízos. A partir de 

uma eficiente execução dessa atividade, um bom resultado pode ser obtido. A 

qualidade de um software é diretamete relacionada à satisfação do cliente, 

portanto é muito importante assegurá-la quando um novo sistema é 

desenvolvido e lançado. Os testes de software são um meio para assegurar a 

sua qualidade, no entanto sempre consomem a maior parte dos recursos 

disponíveis de um projeto, sejam eles financeiros ou de caráter humano, já que 

uma equipe competente deve ser empregada para executá-los de maneira 

satisfatória. Esta atividade é difícil e custosa de ser realizada, uma vez que o 

domínio de entradas e saídas de um software é diverso, assim como a 

quantidade de possibilidades de caminhos possíveis a serem testados é 

enorme. 

1.1 Problema 

Segundo KANER et al. (1999), a atividade de teste é bastante cara, chegando 

a custar até 45% do valor inicial de um produto em desenvolvimento. MISRA 

(2004), por sua vez, afirma que a fase de testes consome em torno de 50 a 

60% dos recursos disponíveis para um projeto. 

Outro problema relatado na literatura é que, infelizmente, o processo de 

teste de software ainda é visto, por alguns autores, como um processo que tem 

início ao final do desenvolvimento de um projeto. Nesses casos, são

disponibilizados recursos insuficientes para se testar adequadamente o produto 

de software, uma vez que os problemas enfrentados em estágios anteriores 

A 

Introdução 

        Capítulo 1 
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são resolvidos fazendo uso de recursos (tempo e dinheiro) reservados para 

teste. Assim, o teste se torna bastante curto, e os sistemas produzidos tornam-

se menos confiáveis. 

Segundo um estudo realizado por GRAHAM et al. (2007), quanto mais 

tarde um erro é encontrado, maior é o custo para corrigi-lo, que cresce de 

forma exponencial, como mostrado na Figura 1. Analogamente, a mudança em 

um documento de requisito durante uma revisão ou inspeção tem custo mais 

baixo. Entretanto, se realizada após a codificação do requisito, torna-se mais 

cara, uma vez que além da atualização do documento, o código necessita ser 

reescrito.

 

Figura 1.1. Custo para encontrar e corrigir defeitos em um software. 

1.2 Motivação 

Diante dos fatos apresentados, é consideravelmente importante propor e 

investigar métodos capazes de automatizar essas atividades de teste, tornando 

essas tarefas mais rápidas e menos custosas. Pesquisas recentes têm se 

dedicado à tarefa de predizer se um módulo de software é propenso a falhas 

ou não, otimizando assim o tempo necessário para a execução dessa etapa do 

projeto. Mecanismos de detecção de falhas são importantes quando os 

recursos financeiros não permitem o teste completo do sistema (MENZIES e 
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CUKIC, 2002), o que comumente ocorre, como citado anteriormente, em casos 

quando o teste de software não é priorizado no processo de desenvolvimento 

de um sistema. Dessa forma, os gerentes podem utilizar dados coletados a 

partir de tais mecanismos para detectar quais módulos são propensos a falhas 

e voltar a atenção do curto período de testes para o ataque às possíveis falhas 

desses módulos. Os mesmos autores ainda afirmam que empresas que 

desenvolvem grandes projetos de software para o governo dos Estados Unidos 

geralmente não fazem a revisão dos módulos de software, a menos que uma 

ferramenta de detecção encontre algum módulo propenso à falha. 

Com o intuito de tornar a atividade de teste menos custosa para o 

processo de desenvolvimento de um software, modelos inteligentes são 

geralmente usados para previamente detectar módulos defeituosos, ou que 

tendem a apresentar algum tipo de defeito, evitando uma ineficiência na 

execução dos casos de teste. Para a construção desses modelos inteligentes, 

classificação é comumente uma técnica de aprendizagem de máquina 

empregada. Ademais, para assumir que uma técnica de aprendizagem de 

máquina, especificamente classificação, é confiável e que vai produzir 

resultados satisfatórios, uma quantidade razoável de dados é necessária para 

o processo de treinamento e de teste dos classificadores. Existe, de toda 

forma, um importante detalhe a ser considerado quando se utiliza 

classificadores para prever defeitos de software: as bases de dados são 

geralmente bastante desbalanceadas, ou seja, exemplos de módulos não-

defeituosos são vastamente mais comuns que os exemplos de módulos 

defeituosos (RODRÍGUEZ et al., 2012). Isso acontece porque os erros são 

comumente mitigados durante o processo de desenvolvimento de um projeto 

de software, tornando menor a quantidade de defeitos observados quando o 

sistema desenvolvido encontra-se na sua fase final de desenvolvimento. Num 

problema de classificação convencional, um conjunto de dados é considerado 

desbalanceado quando uma classe é predominante sobre outra, ou seja, 

possui um maior número de observações nesse conjunto. Tendo observado o 

grande parcentual do grau de desbalanceamento das bases de dados 

referentes a módulos de software, com valores constantamente inferiores a 
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20% de exemplos da classe minoritária, é necessário aplicar técnicas que 

consigam lidar facilmente com esse tipo de problema.  

Existem várias maneiras de manipular dados extremamente 

desbalanceados, que podem focar nos dados em si, nos métodos de 

classificação, dentre outros. Nas aplicações mais comuns, são empregados 

métodos de balanceamento dos dados, como o over-sampling e o under-

sampling. O primeiro método consiste em aumentar a quantidade de 

observações da classe minoritária, ou seja, pode ser caracterizado como um 

método que torna balanceada a distribuição das classes através de uma 

replicação randômica de exemplos da classe minoritária (BATISTA et al., 

2004). Não obstante, esse método pode aumentar significativamente a 

possibilidade de ocorrência de overfitting, uma vez que constrói cópias 

aproximadas (em alguns casos cópias exatas) de instâncias da classe 

minoritária. O under-sampling (JAPKOWICZ e STEPHEN, 2002), por sua vez, 

foca no balanceamento das classes partindo da remoção randômica de 

observações da classe majoritária. O problema principal dessa técnica é que 

potenciais dados que possuem extrema relevância para o processo de 

classificação podem ser descartados. 

Ambos os métodos acima citados focam nos dados, buscando alterá-los 

significativamente para tornar todas as classes do conjunto de dados 

igualmente representadas, possibilitando alguns problemas para o processo de 

classificação, como os citados anteriormente. Como maneira de contornar as 

desvantagens das técnicas de reamostragem descritas, diferentes propostas 

buscam direcionar o problema de desbalanceamento para o ponto de vista dos 

algoritmos, isto é, procuram adaptar algoritmos existentes e técnicas para lidar 

com as características especiais do desbalanceamento dos dados, a exemplo 

do grupo de classificadores chamado de one-class. A despeito dos problemas 

comuns de classificação, nos quais existem duas ou mais classes de objetos, a 

classificação do tipo one-class procura focar em uma única classe de objetos, 

chamada de target, e distingui-la de todos os outros possíveis objetos. 

Assume-se que a classe target é bem distribuída, no senso que os dados de 
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treinamento refletem a área total ocupada pelos objetos da classe majoritária. 

Por outro lado, as observações da classe outlier podem ser distribuídas de 

forma bastante esparsa, ou podem ser totalmente ausentes. Pode ser que essa 

classe seja muito difícil de ser observada, ou pode ser bastante custoso fazer 

qualquer consideração acerca dos objetos a ela pertencentes.  

Em princípio, um classificador one-class deveria ser apto a trabalhar 

unicamente com observações da classe majoritária. Portanto, a principal ideia é 

que classificadores one-class possam ser utilizados para combater o problema 

de desbalanceamento de dados. Nesse caso, instâncias da classe majoritária 

seriam consideradas target, enquanto aquelas pertencentes à classe 

minoritária seriam consideradas outliers. Em particular, RASKUTTI e 

KOWALCZYK (2004) mostram que classificação do tipo one-class é 

especialmente útil em casos de base de dados extremamente desbalanceadas 

e com uma grande quantidade de ruídos. No entanto, estudos comprovam que 

basta uma distribuição de classes ser moderadamente desbalanceada, com 

uma proporção de até 80% da classe target e 20% da classe outlier, para que a 

vantagem da utilização de classificação one-class seja explícita. A exemplo 

desse trabalho, é oportuno citar o estudo de LEE e CHO (2006), onde, além de 

confirmar que classificadores one-class apresentam melhores resultados que 

os classificadores convencionais em caso de extremo desbalanceamento dos 

dados (menos que 7% de observações da classe minoritária), concluem 

também que em casos de desbalanceamento moderado normalmente os 

classificadores one-class também apresentam melhores resultados. Com isso, 

considerando que a maioria das bases de dados de projetos reais possui entre 

6% e 15% de desbalanceamento, pode ser importante a superioridade de 

técnicas one-class em relação às técnicas convencionais, ou multi-class. 

1.3 Objetivos 

Muitos modelos já foram empregados para a detecção de módulos defeituosos 

em software (alguns deles apresentados na próxima seção), sendo o 

desempenho de cada um deles avaliado com relação à capacidade de 
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detecção desses módulos. No entanto, nenhum trabalho que considerou as 

vantagens dos classificadores one-class para resolver esse problema foi 

encontrado na literatura. 

Neste estudo, os esforços foram dedicados ao emprego de mecanismos 

de detecção baseados em técnicas de aprendizagem de máquina. O principal 

objetivo desse trabalho consiste em comparar as performances dos 

classificadores one-class com aquelas dos classificadores convencionais 

aplicados ao problema de detecção de módulos de software propensos a falha, 

aplicando e analisando o desempenho de diferentes classificadores. Essa 

análise de desempenho consistiu, também, na comparação entre os resultados 

obtidos pelos classificadores que empregam o mesmo algoritmo sem 

modificação e que consideram todo o conjunto de dados, os chamados two-

class (ou multi-class). Algumas das técnicas utilizadas neste trabalho já vêm 

sendo estudadas e aplicadas por outros pesquisadores, entretanto outras ainda 

não foram avaliadas para o problema da detecção de falhas, como é o caso 

dos classificadores one-class. 

Conforme citado anteriormente, para que um classificador possa 

detectar módulos de software defeituosos, é necessário que o mesmo seja 

treinado previamente com dados, que são geralmente informações 

provenientes de projetos passados. Visando alcançar esse objetivo, foram 

utilizadas como fonte de informação as bases disponibilizadas no repositório do 

MDP, que continham dados de projetos reais criados e desenvolvidos pela 

Agência Espacial Norte-americana (NASA, em inglês). Maiores detalhes sobre 

esse repositório está disponível posteriormente, no corpo deste trabalho. 

Preparadas as bases de dados, o próximo objetivo foi utilizar as técnicas 

de aprendizagem de máquina para encontrar os módulos propensos à falha. 

Como parte da tentativa de se alcançar um processo de detecção eficaz, foi 

empregada uma técnica eficiente de otimização para os classificadores 

utilizados. A otimização dos classificadores tem como objetivo melhorar sua 

robustez, aumentando o desempenho e buscando um melhor resultado. 
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1.4 Trabalhos Relacionados 

Recentes trabalhos foram realizados com o objetivo principal de criar uma 

ferramenta capaz de automatizar a detecção de módulos de software 

propensos a apresentar falha, ou detecção de defeito, como também é 

chamado esse problema na literatura. Além disso, técnicas de classificação do 

tipo one-class têm sido vastamente empregadas na solução de diversos 

problemas (BREW et. al, 2007; MUNROE et. al, 2005). No entanto, nenhum 

registro de pesquisa com aplicação dessas técnicas para resolver o problema 

de detecção de falha de software foi encontrado. 

BOETTICHER (2005) foi capaz de propor uma técnica modificada do 

algoritmo k-nearest neighbors (knn) (COVER e HART, 1967) para identificação 

de módulos que tendem a apresentar algum tipo de defeito. Ele utilizou dados 

de repositórios públicos para conseguir chegar a uma solução eficaz do 

problema. No entanto, a técnica proposta foca nos dados e como eles se 

relacionam entre si, desconsiderando o alto grau de desbalanceamento que 

pode ser observado nas bases de dados utilizadas no experimento. Outros 

trabalhos podem ser citados, como o de GUO et al. (2004), que utiliza o 

conceito de árvores de decisão e aplica-o na solução do problema detecção de 

falha. 

Por outro lado, a classificação one-class foi empregada na solução de 

diversos problemas. BREW et al. (2007) aplicou e avaliou técnicas de 

classificação one-class ao problema de reconhecimento de voz, onde 

demonstrou que ela apresenta uma taxa de erro bem menor que a 

classificação tradicional aplicada ao mesmo problema. Um outro exemplo é o 

trabalho desenvolvido por MUNROE et. al (2005), onde ele aplica técnicas de 

classificação one-class para identificar veículos a partir de reconhecimento de 

imagens. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este documento está dividido em quatro diferentes capítulos. Neste primeiro 

capítulo, foi apresentado o problema considerado nessa pesquisa, bem como 

as motivações que levaram à sua realização. Além disso, foram apresentados 

alguns trabalhos realizados com o intuito de combater o problema e, também, 

os objetivos dessa pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão dos conceitos sobre as 

atividades de testes de software, assim como o posicionamento dessas 

atividades dentro do ciclo de vida de um software, destacando o processo e os 

passos para sua execução. Além disso, é mostrada uma introdução ao 

problema de detecção de módulos propensos a falhas e qual a sua 

importância. Também são apresentados conceitos básicos de aprendizagem 

de máquina, dos problemas gerais de classificação e, ainda, será abordado 

todo o contexto dos classificadores one-class. Por fim, ainda no Capítulo 2 é 

apresentada uma visão geral das técnicas de otimização, considerando 

também a importância da sua aplicação para melhorar o desempenho de 

classificadores. 

No terceiro capítulo, os classificadores abordados nesse trabalho são 

detalhados. A escolha dos classificadores foi baseada nos diferentes tipos 

existentes, procurando abranger as abordagens e seus classificadores mais 

usados na literatura. Os escolhidos foram o k-Means, o GMM (Gaussian 

Mixture Models, em inglês) e o Support Vector Machine (SVM). Além deles, são 

descritas as suas respectivas versões one-class: o k-Means DD, o GMM DD e 

o SVDD. O sufixo DD é proveniente de Data Description, outra definição para 

classificação one-class. No referido capítulo são descritos, passo-a-passo, os 

classificadores treinados e avaliados: todos eles são utilizados na tentativa de 

identificar módulos com propensão a falhas e ter, por fim, seu desempenho 

avaliado, baseado na capacidade de identificação. 

O Capítulo 4, por sua vez, apresenta algumas técnicas utilizadas para 

que os objetivos descritos anteriormente sejam atingidos. Também, será 
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descrita toda a metodologia utilizada nos experimentos: como os conjuntos de 

dados foram tratados para treinar os classificadores; quais foram as métricas 

utilizadas para avaliar o desempenho de cada um deles e como cada 

desempenho do classificador convencional é comparado ao desempenho de 

sua versão one-class de maneira eficaz; como o método de otimização foi 

empregado e quais os critérios para a escolha dos seus parâmetros, dentre 

outros fatores importantes que viabilizam os resultados dessa pesquisa. 

O quinto capítulo dessa dissertação apresenta todos os resultados 

obtidos com o emprego das técnicas descritas. Inicialmente, são exibidos 

gráficos que ilustrarão a melhoria da performance de cada classificador a cada 

passo do algoritmo de otimização implementado. Em seguida, são 

disponibilizados em tabelas, para cada base de dados utilizada, os resultados 

do desempenho de cada classificador, comparado ao desempenho da sua 

versão one-class. Com isso, é possível observar se os resultados obtidos com 

o emprego de um classificador one-class superam aqueles obtidos com o 

emprego de um classificador convencional. 

O Capítulo 6 expõe as conclusões que podem ser retiradas desse 

trabalho e dos experimentos realizados, além de discutir suas potenciais 

contribuições, bem como discute algumas desvantagens dos métodos 

empregados. Por fim, serão apresentadas as recomendações de trabalhos 

futuros. 
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rocessos de teste têm se mostrado fundamentais no desenvolvimento 

de software e na garantia da qualidade, evitando, principalmente, que 

as falhas cheguem até os clientes, comprometendo as suas 

satisfações. No entanto, devido ao alto custo para a execução desse papel no 

desenvolvimento de projeto de software, técnicas de aprendizagem de máquina 

têm sido empregadas na literatura visando à detecção prévia de módulos que 

apresentem falha, para que os testes sejam direcionados a combater esses 

riscos de maneira eficaz. 

Este capítulo tem como objetivo destacar a importância das atividades 

de teste, apresentando conceitos chaves e processos dessa atividade, bem 

como mostrar como elas se dispõem de acordo com os diferentes modelos de 

desenvolvimento de software existentes. Em seguida, é abordada uma 

introdução à detecção de falhas e, posteriormente, são apresentados os 

conceitos básicos de algumas abordagens de aprendizagem de máquina. Por 

último, é fornecido um referencial teórico de técnicas de otimização, 

destacando sua importância. Resumidamente, esse capítulo busca fornecer um 

aval teórico que sustente os principais objetivos desse trabalho. 

2.1 Teste de Software 

De acordo com MYERS (1979), teste é o processo de executar um programa 

com o intuito de encontrar defeitos. Uma definição mais completa é fornecida 

por SOMMERVILLE (2003), segundo o qual, as atividades de testes, 

verificação e validação destinam-se a mostrar que um produto de software está 

P 

Fundamentação Teórica 

      Capítulo 2 
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de acordo com suas especificações e que ele atende às expectativas de todas 

as partes envolvidas no sistema. 

A qualidade de um produto de software está muito relacionada à 

satisfação do cliente, e o teste de software é uma das formas de validar se o 

produto desenvolvido atende às necessidades de seus usuários (KANER et al., 

1999). A execução de casos de teste é utilizada, nesse contexto, para avaliar, 

de forma quantitativa, a qualidade de um produto de software. Através dos 

relatórios de resultado da execução dos casos de testes e rastreamento de 

requisitos funcionais e não funcionais, é possível obter percentuais de testes 

que estão passando, falhando ou que não puderam ser executados para um 

conjunto de requisitos, em uma determinada versão, como forma de mensurar 

a cobertura dos testes.  

A execução de testes, dentro de um contexto de projeto de software, 

pode assegurar confiabilidade em relação à qualidade do produto final, caso 

seja bem planejada e encontre poucos ou nenhum defeito. Um teste projetado 

adequadamente e cuja execução não encontre defeitos reduz o nível de riscos 

em um produto de software. Por outro lado, quando os testes encontram 

defeitos, corrigi-los é a melhor solução para assegurar a qualidade do sistema. 

Importante enfatizar que testes mal projetados, ou executados de forma 

incorreta, podem encontrar poucos defeitos, deixando uma falsa impressão de 

qualidade (GRAHAM et al., 2007). 

2.1.1 Atividades de Teste 

O processo de testes define como os testes serão planejados, projetados, 

implementados, executados e avaliados através de um conjunto de atividades. 

A Figura 2.1 ilustra as fases do processo de teste e como elas se comunicam 

entre si. 
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Figura 2.1. Etapas do processo de teste de software. 

 Segundo GRAHAM et al. (2007), as principais atividades de um processo de 

testes são: 

 Iniciação: nesta atividade, objetivos gerais de teste são transformados 

em cenários e projetos de testes tangíveis; são revisados as análises de 

riscos, requisitos, arquiteturas, projeto e interface; 

 Planejamento: determina, de forma geral, escopo e objetivos dos 

testes, os riscos que serão endereçados, a abordagem, recursos, 

cronograma e critérios de saída; 

 Controle: a execução dos testes é avaliada de acordo com o planejado. 

O critério de saída determina quando uma dada atividade de teste é 

concluída; 

 Execução: os cenários de testes são transformados em procedimento; o 

ambiente é criado incluindo os dados para execução dos testes bem 

como os casos de teste implementados; e 
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 Encerramento: dados são coletados com o intuito de consolidar 

experiência; inclui analisar ambiente, dados, procedimentos de testes, 

entre outros. 

As atividades apresentadas acima são dispostas originalmente em seqüência, 

que deve ser respeitada para que o sucesso da atividade de teste seja 

alcançado e, assim, a qualidade do produto final assegurada, segundo os 

autores. 

 2.1.2 Modelos de Desenvolvimento de Software 

Com relação ao processo de desenvolvimento de um software, existem 

inúmeros modelos disponíveis. Assim sendo, o modelo de processo adotado irá 

causar um grande impacto na forma como os testes são realizados. Como 

exemplo de modelos de processo é possível citar o modelo em cascata e o 

modelo incremental e iterativo (PRESSMAN, 2005; GRAHAM et al., 2007). O 

modelo em cascata, também conhecido como ciclo de vida clássico, é um dos 

mais antigos modelos de processo de software. A Figura 2.2 apresenta um 

diagrama com as fases de um ciclo de vida em cascata.  

 

 

Figura 2.2. Diagrama do modelo em cascata. 
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Esse modelo considera que o desenvolvimento de um software deve 

seguir uma abordagem sistemática e seqüencial, iniciando na análise de 

requisitos e seguindo, fase a fase, até a etapa de entrega do produto. Segundo 

PRESSMAN (2005), nas últimas duas décadas esse modelo, recebeu diversas 

críticas sobre sua eficácia devido a problemas como os citados a seguir: 

 Projetos reais raramente seguem o fluxo seqüencial que o modelo em 

cascata propõe; 

 No início do projeto, o modelo em cascata exige que o cliente estabeleça 

todos os requisitos do sistema explicitamente; e 

 Uma versão executável do software só ficará disponível após o final do 

projeto — fato que exige muita paciência por parte do cliente. 

Segundo GRAHAM et al. (2007), um dos principais fundamentos sobre 

testes é que estes devem começar o mais cedo possível dentro do ciclo de vida 

de um software. No modelo em cascata, as atividades de teste ocorrem apenas 

no fim do ciclo de vida do projeto. Dessa forma, defeitos são detectados muito 

tarde e próximos da entrega do produto final. Esse fato gera um custo alto para 

correção dos defeitos, pois erros descobertos tardiamente geralmente possuem 

um elevado custo de correção (DUSTIN et al., 1999). Assim, devido à falta de 

flexibilidade do modelo em cascata, a correção dos defeitos se torna uma 

tarefa complicada. 

 Um modelo iterativo e incremental pode conter diversos incrementos (ou 

ciclos). Cada incremento leva em consideração um subconjunto dos requisitos. 

Progressivamente, à medida que cada incremento é entregue, mais 

funcionalidades são disponibilizadas para os clientes através de versões 

parciais do software. Nesse modelo, o primeiro incremento é geralmente 

chamado de núcleo do produto (PRESSMAN, 2005). As atividades de teste 

tornam-se mais longas à medida que os incrementos subseqüentes vão sendo 

desenvolvidos. 
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Figura 2.3. Diagrama do modelo iterativo incremental. 

 

A cada incremento novas funcionalidades precisam ser testadas. A 

Figura 2.3 exibe o diagrama de um processo incremental e iterativo com três 

iterações. Nesse diagrama é possível notar que a cada iteração as atividades 

de teste se tornam mais longas. 

2.1.3 Detecção de Falhas 

Como já apresentado, os testes consomem muito recurso do processo de 

desenvolvimento de software, sendo uma atividade bastante custosa. Esses 

custos são medidos de acordo com a quantidade de tempo e de recursos 

necessários para se encontrar e corrigir um erro. Por sua vez, a detecção 

antecipada de defeitos é um fator que reduz custos, economiza tempo e 

esforços com retrabalho. 

 Para evitar qualquer tipo de confusão, é essencial discutir as principais 

diferenças entre erro, defeito e falha. O erro é considerado uma ação humana, 

que pode levar a inclusão de uma falha no sistema, fazendo com que o mesmo 

não funcione corretamente ou apresente resultados incorretos. Um defeito em 

um sistema, por sua vez, pode ocorrer devido a omissão de informações, 

definições de dados ou comandos incorretos, dentre outros fatores. Se um 

determinado defeito não for encontrado, pode causar uma falha no 
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funcionamento do software. Uma falha, portanto, ocorre quando um programa 

não se comporta conforme o esperado ou apresenta resultados diferentes do 

planejado. Deste modo, uma falha é considerada uma propriedade do sistema 

em execução. As bases de dados utilizadas no experimento possui 

informações das falhas identificadas nos diversos módulos de software. 

Portanto, o foco será na detecção de módulos que apresentem algum tipo de 

falha. 

A detecção automática de falhas em softwares é geralmente baseada 

em informações sobre projetos passados. Essas informações podem ser, por 

exemplo, um conjunto de métricas estáticas de código ou um conjunto de 

regras de associação, caracterizando muitas vezes os módulos do sistema. 

Essas métricas, por si só, descrevem características dos sistemas que 

interferem diretamente nas suas capacidades de apresentar defeitos futuros. 

Como exemplo, é pertinente citar a métrica que corresponde ao número de 

loops de um determinado módulo: quanto maior essa métrica, mais propenso o 

sistema será a apresentar algum defeito, uma vez que uma grande quantidade 

de rotinas repetitivas de execução em um código apresenta, ao programador, 

um elevado grau de dificuldade para controlar seu fluxo, o que torna o módulo 

– e consequentemente o sistema – vunerável a apresentar alguma falha. Um 

módulo é a menor unidade funcional de um software. Uma possível solução 

para agilizar a descoberta de módulos defeituosos seria a criação de um 

mecanismo capaz de prever tais situações. Esse mecanismo pode ser obtido 

através de técnicas de aprendizagem de máquina empregadas, como 

classificação. 

2.2 Aprendizagem de Máquina 

Aprendizagem de máquina (AM) é uma subárea de pesquisa de muita 

importância na Inteligência Artificial (IA), e engloba os estudos de métodos 

computacionais para a automação da aquisição do conhecimento e para a 

estruturação e acesso do conhecimento já existente. A pesquisa em AM lida 

com a questão de como construir programas de computadores que possam 



30 

 

   

―aprender‖ com a experiência, ou seja, cujo desempenho em determinada 

tarefa melhora com a experiência. WITTEN (2005) afirma, ainda, que um 

entendimento detalhado dos algoritmos de AM pode levar também a uma 

melhor compreensão da capacidade (e incapacidade) do aprendizado humano. 

Algoritmos de AM têm provado ser de grande valor prático para uma 

variedade de domínios de aplicações. Eles são especialmente úteis em: (a) 

problemas de Mineração de Dados (Data Mining), onde grandes bancos de 

dados são analisados automaticamente, na busca de regularidades implícitas 

que possam ser úteis; (b) em domínios ainda pouco entendidos onde os 

humanos poderiam não ter o conhecimento necessário para desenvolver 

algoritmos efetivos (por exemplo, no reconhecimento facial a partir de 

imagens); (c) em domínios nos quais o programa necessita adaptar-se 

dinamicamente a mudanças (por exemplo, um sistema que se adapta às 

preferências de leitura de um indivíduo); e (d) em domínios em que a aquisição 

ou codificação manual do conhecimento tem custo muito alto (MITCHELL, 

1997). 

2.2.1 Classificação Convencional 

Ao observar uma coleção de objetos de qualquer tipo, é trivial para o ser 

humano distinguir entre os diversos tipos presentes nessa coleção. Esse 

problema não aparenta ter uma grande complexidade, pois qualquer pessoa 

consegue separá-los e classificá-los de acordo com suas aparências, com seu 

cheiro, com seu formato, ou seja, de acordo como eles se apresentam. Além 

disso, não é difícil identificar objetos quebrados ou podres, sujos, ou qualquer 

tipo de objeto que fuja ao padrão observado. 

Embora esse seja um problema de fácil solução quando considerado o 

ambiente humano, automatizar esse processo pode aumentar 

consideravelmente a sua complexidade. Muitas decisões devem ser tomadas 

para identificar esses distintos objetos: o que diferencia um objeto de outro? 

Seria o seu peso, o seu tamanho, a sua cor, o seu cheiro, o seu formato? Muito 

comumente, entretanto, necessita-se considerar um conjunto dessas 
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características para que uma distinção automática seja realizada com sucesso. 

Assuma, por exemplo, que a cor e o peso são características de bolinhas a 

serem separadas. É necessário criar um mecanismo que seja capaz de traçar 

uma reta (ou um plano, dependendo da dimensão do problema) 

automaticamente, conseguindo distinguir bolinhas cinzas (e menos pesadas) 

das pretas (com maior peso). Como deveria ser classificada uma bolinha 

branca, com cheiro esquisito? E se a quantidade de características for grande, 

como essa divisão pode ser empregada, possibilitando uma separação dos 

diferentes tipos de objetos presentes no conjunto? 

No contexto do problema apresentado nesse trabalho, é fundamental a 

definição desse mecanismo com o objetivo de separar as classes 

eficientemente, facilitando o processo de decisão entre um módulo defeituoso e 

um normal. A Figura 2.4 ilustra bem o problema: os módulos defeituosos 

(representados pelas cruzes vermelhas) são bem menos frequentes que os 

módulos sem defeito (representados pelas bolas azuis). A partir desses dados, 

é necessário estabelecer uma função (no caso ilustrado, é representada pela 

linha preta) que seja capaz de construir uma estrutura que separe 

eficientemente as classes. 

 

Figura 2.4. Problema de classificação convencional. 
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Esse é o problema de classificação: identificar, através das suas 

características, um novo objeto de acordo com um dos tipos observados, que 

são conhecidos a princípio (nesse caso, módulo com e sem defeitos). O 

classificador, que deverá executar a operação de identificar esse novo objeto, é 

construído com base em um conjunto de exemplos inicialmente conhecidos.Em 

problemas de classificação convencional, dois ou mais tipos de objetos são 

conhecidos, e o problema consiste em identificar um novo de acordo com 

esses tipos observados. A maior parte dos classificadores assumem que a 

distribuição dos tipos desses objetos é uniforme, ou seja, é igualmente 

balanceada, e não funcionam bem em casos - bem comuns, por sinal – onde 

um tipo de objeto é severamente ausente ou simplesmente não existe nesse 

conjunto inicial. Muito esforço tem sido empregado na literatura para resolver 

esse tipo de problema de classificação com dados desbalanceados. 

2.2.2  Classificação One-Class 

Estamos acostumados com o modo de classificação para aprendizagem de 

máquina no qual todos os exemplos de treinamento são, necessariamente, 

rotulados como sendo de alguma classe. Nesse tipo de classificação 

convencional existem duas ou mais classes. Na detecção de novidades 

(―novelty detection‖, em inglês), também chamada de classificação one-class, o 

objetivo é definir uma classe de objetos e distingui-la de quaisquer outros 

objetos que não fazem parte dela, como mostra a Figura 2.5.  
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Figura 2.5. Problema de classificação one-class. 

A Figura 2.5 ilustra o problema apresentado nesse trabalho num 

contexto de classificação one-class. Nesse tipo de classificação, após o 

treinamento, um novo padrão (exemplo), se semelhante aos objetos treinados, 

é classificado como normal (chamado de target) ou como novidade (ou outlier), 

caso não seja condizente com os exemplos de treinamento. Portanto, é 

conveniente desenvolver mecanismo que crie barreiras, englobando todos os 

objetos da classe majoritária, como ilustrado na Figura 2.5. Nela, a barreira 

isola os exemplos de módulos sem defeito, considerando todos as outras 

observações, menos frequentes, como outliers. No treinamento do 

classificador, ele é responsável pela criação dessa barreira, facilitando a 

tomada de decisão ao observar um novo exemplo. 

Na fase de treinamento de classificadores one-class, apenas exemplos 

targets (normais) são utilizados. O classificador one-class tem a função de 

aprender suas características ou, em outras palavras, fazer uma descrição do 

conjunto de objetos normais. Desse modo, resolve-se um grande problema 

comum que acontece em aplicações de aprendizado de máquina: nem sempre 

nós temos amostras de todas as classes disponíveis para o treinamento. Um 

exemplo que pode ser citado é o caso de detecção de módulos de software 

que são propensos a apresentar algum tipo de falha, que é o tema deste 
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trabalho: não são todos os projetos que contêm módulos defeituoso, ou seja: 

nem sempre eles existem. Num outro exemplo, na área médica, ocorre que, em 

aplicações de diagnósticos, a população saudável é significativamente maior 

que a população anormal. Isso é um caso típico de classe não balanceada para 

treinamento, isto é, com várias amostras de um tipo e poucas de outro. Assim, 

conforme os exemplos citados, seria muito mais fácil treinar o classificador 

apenas com exemplos normais. Classificadores one-class se adequam a esse 

problema, ou seja, sua principal aplicação é a detecção de novidades. 

Em muitas áreas, existe a necessidade freqüente de ajuste dos 

procedimentos utilizados para obter o melhor desempenho de uma dada tarefa. 

Por exemplo, no caminho do trabalho, ao se deparar com um 

congestionamento à frente, toma-se a decisão de alterar a rota de modo que 

não se perca muito tempo no trânsito. Na indústria, existem políticas de 

produção em que se busca fabricar apenas a quantidade que atende a 

demanda, reduzindo ao máximo os custos de armazenagem. Todos esses 

problemas fazem parte do que é chamado de programação matemática 

(BAZARAA et al., 1993), em que através de uma formulação matemática do 

problema e da definição do procedimento de solução, otimiza-se um processo 

de forma a melhorar o desempenho ou diminuir custos. Considera-se, com isso 

que os objetos estão espalhados no espaço de características e divididos em 

conjuntos onde nesses estão objetos semelhantes. Dessa forma, assume-se 

que o aprendizado se torna mais difícil quando há poucos exemplos, pois, 

quando são feitas classificações, deve-se ter informações suficientes que 

permitam promover distinção entre os objetos. 

2.3 Otimização 

Frequentemente, funções são otimizadas. Um conjunto de valores para as 

variáveis de uma função, que satisfaçam as restrições, é chamado de solução 

candidata. O conjunto de possíveis valores que as variáveis podem assumir é 

chamado de espaço de busca, sendo que a quantidade de dimensões deste 

espaço depende do número de variáveis que compõem a função objetivo. A 
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configuração que fornece o maior valor para a função a ser otimizada é 

chamada de solução ótima (HAUPT et al., 2004). Esses termos serão úteis 

quando o algoritmo de otimização utilizado nessa pesquisa for apresentado. No 

contexto de treinar e testar diferentes classificadores, é sempre adequado 

encontrar a melhor configuração dos parâmetros para melhorar o desempenho 

e a performance da classificação. Frequentemente, não é fácil encontrar, em 

princípio, a combinação de parâmetros que faça com que os classificadores 

apresentem o melhor resultado possível. Com isso, o uso de algoritmos de 

otimização é fortemente apropriado. Nesse caso, a performance dos 

classificadores pode ser otimizada com o emprego de algoritmos de 

otimização, onde seus parâmetros são as variáveis e seus possíveis valores 

são o espaco de busca do problema. 

Um problema que pode ser observado numa otimização é que pode ser 

encontrado um caso de ótimo local. Se em todo o espaço de busca não existir 

uma configuração que seja melhor que a solução ótima, pode-se considerá-la 

um ótimo global. No entanto, existem casos em que, observando-se toda a 

vizinhança, a solução é ótima, mas não referente ao global. Esse problema 

pode ser ilustrado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Mínimo local x Mínimo global. 

Nessa figura é possível identificar a vizinhança onde o menor valor para 

a função é procurado, destacada em vermelho. O ponto vermelho mostra 
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justamente o mínimo local, enquanto o ponto preto mostra o mínimo global, ou 

seja, a solução a ser encontrada. Na maioria dos algoritmos de otimização, 

alguns parâmetros podem ser ajustados para alterar o tamanho da região de 

busca (vizinhança) em um mesmo ciclo. Uma vantagem disso é a maior 

flexibilidade e probabilidade de encontrar um mínimo global, porém o custo 

aumenta devido a essa flexibilidade, tornando a busca aleatória. 

O método mais simples para a busca do mínimo global é a busca 

exaustiva, ou força bruta. Esse método pode ser eficaz e conveniente se o 

espaço de busca for pequeno. Porém, como a maior parte dos problemas é 

classificada como NP-Difícil, o emprego de busca exaustiva não é adequado. 

Nos últimos anos, surgiram métodos que utilizam conceitos encontrados 

na natureza. O fato de seres vivos usarem técnicas e conhecimentos para 

sobreviver, seja fugindo de predadores, buscando alimento ou resolvendo uma 

série de problemas complexos, é uma fonte de inspiração para pesquisadores 

de diversas áreas. Nota-se que os grupos de seres vivos utilizam a capacidade 

de cooperação para a resolução de problemas que geralmente consistem na 

busca por alimento e defesa (EBERHART et al., 2001). 

Dois dos principais métodos que utilizam esse conceito de inteligência 

coletiva são o PSO (Particle Swarm Optimization, em inglês) e o ABC (Artificial 

Bee Colony Algorithm, em inglês). O primeiro utiliza a comunicação entre os 

individuos para o repasse de boas experiências, permitindo que eles mudem 

sua rota de busca com base em seu conhecimento e no conhecimento  

adquirido pela população como um todo (EBERHART et al., 2001). O segundo 

será descrito na próxima seção. Algumas pesquisas mostram que o ABC 

(KARABOGA e BASTURK, 2007) é uma novidade na área de algoritmos de 

otimização, despertando interesse dos pesquisadores e apresenta melhores 

resultados que outros famosos algoritmos de otimização, como os algoritmos 

genéticos (Genetic Algorithms – GA, em inglês) e o PSO, como mostram 

diversos trabalhos (KARABOGA et al., 1999; LI et al., 2010; PHAM et al., 2006; 

TAN, 1994). Por essa razão, foi decidido aplicar o algoritmo ABC para 

encontrar a combinação de parâmetros que otimize os resultados apresentados 
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por cada classificador empregado. Assim sendo, o PSO será ignorado no 

escopo desse trabalho. 

2.3.1 Algoritmo Colônia de Abelhas 

Numa colônia de abelhas real, existem algumas tarefas executadas por 

indivíduos especializados. Esses indivíduos são as abelhas, que tentam 

maximizar a quantidade de néctar armazenado na colméia através de uma 

eficiente divisão de responsabilidades e trabalho e, sobretudo, de uma auto-

organização eficaz. Esse modelo simples e inteligente de uma colônia de 

abelhas, que o algoritmo ABC adota, consiste na existência de três diferentes 

tipos de abelhas: abelhas empregadas, abelhas espectadoras e abelhas 

exploradoras. As abelhas empregadas são responsáveis por explorar as fontes 

de néctar e transmitir informação às outras abelhas que aguardam na colméia 

sobre a qualidade da fonte de comida que elas estão explorando. As abelhas 

espectadoras, por sua vez, esperam na colméia e decidem que fonte de 

comida deve ser consideradas de acordo com as informações fornecidas pelas 

abelhas empregadas. Abelhas exploradoras, por outro lado, randomicamente 

procuram por novas fontes de comida no ambiente. 

O principal objetivo do algoritmo ABC é encontrar a melhor solução para 

o problema de otimização, que pode ser o mínimo global ou o máximo global. 

Para o problema em questão, que consiste em encontrar uma combinação de 

parâmetros que melhore a performance de um classificador, o máximo global é 

o valor a ser considerado. A Tabela 2.1 mostra o pseudo-código do algoritmo 

ABC, descrevendo cada passo a ser executado. 

Basicamente, somente alguns parâmetros de configuração devem ser 

definidos para o algoritmo acima descrito: (i) tamanho da população ou da 

colônia; (ii) quantidade de fontes de comida (SN); (iii) número máximo de ciclos 

(Maximum Number of Cycles – MNC, em inglês), que serve como critério de 

parada; (iv) limite para abandonar uma fonte, caso a solução não seja melhor 

até essa quantidade de passos; e (v) o número de dimensões de cada abelha. 

Esse último parâmetro nada mais é que a quantidade de parâmetros da função 
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(ou classificador) a serem otimizados. Em seguida serão discutidos os diversos 

passos do algoritmo apresentado. 

 

Algoritmo Colônia de Abelhas (ABC) pseudo-código 

 

1: Carregue os dados de treinamento. 
2: Gere a população inicial Z(i) i=1…SN 
3: Calcule o valor fitness fit(i) da população 
4: Inicie o valor de ciclo com 1 
5: Repita 
6:        FOR cada abelha empregada { 
                 Produza uma nova solução s; 
                 Calcule o valor de fit(s) e aplique o processo de seleção gulosa 
           }  
7:        Calcule o valor da probabilidade P(i) de cada solução  
8:        FOR cada abelha espectadora { 
                 Selecione Z(i) dependendo do maior valor de P(i); 
                 Produza uma nova solução s; 
                 Calcule o valor de fit(s) e aplique o processo de seleção gulosa 
           }  
9:        Se 
                  existe uma nova solução abandonada pela abelha exploradora 
           Então 
                  substitua a solução por outra gerada randomicamente 
10:      Memorize a melhor solução de todas 
11:      ciclo = ciclo + 1 
12: até ciclo = MNC; 

 

Tabela 2.1. Pseudo-código do algoritmo ABC. 

No primeiro passo do algoritmo, soluções são 

randomicamente geradas dentro dos limites inferior e superior de cada 

parâmetro a ser otimizado, onde SN significa o número de fontes de comida. 

No segundo passo, para cada abelha empregada, cuja quantidade total é igual 

à metade do número total de fontes de comida, uma nova solução é 

randomicamente gerada, de acordo com a seguinte equação (1): 

 

onde  é um número randomico uniformemente distribuído entre os limites 

de -1 a 1, k é o índice da solução escolhida randomicamente da colônia (k = 
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int(rand ∗ SN) + 1), j = 1, . . .,D e D é a dimensão do problema, ou seja, a 

quantidade de parâmetros da função a ser otimizada. Após produzir  essa 

nova solução é comparada com a solução e a abelha empregada explora a 

melhor fonte de comida. No terceiro passo do algoritmo, uma abelha 

espectadora escolhe uma fonte de comida com a probabilidade 

máxima (2) e produz, então, uma nova solução a partir da equação (1). 

Após essa etapa, aquela solução que apresentar melhor valor é a escolhida da 

vez. 

 

 
 
onde  é o valor da solução  . 
 

Após todas as abelhas espectadoras serem distribuídas às fontes, essas 

podem ser checadas e, caso necessário, abandonadas. Se o número de ciclos 

que uma fonte não melhorar for maior que um limite pré-determinado (um dos 

parâmetros de configuração do algoritmo), a fonte é considerada esgotada. A 

abelha empregada que era responsável por essa fonte de comida esgotada se 

transforma em abelha exploradora e realiza uma busca randômica no domínio 

do problema por uma nova fonte de acordo com a equação (3). 

 

 

 Com a aplicação desse algoritmo, pode ser encontrada uma melhor 

configuração para os parâmetros de uma função, otimizando o seu resultado. 

No caso desse trabalho, a função a ser otimizada nada mais é que um 

classificador. 
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2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma introdução ao processo de teste de 

software, na qual foi descrita sua importância para o processo de 

desenvolvimento de um projeto de software e sua fase diante de todo o ciclo de 

desenvolvimento de software, de acordo com os diferentes modelos 

disponíveis. Ainda, foram introduzidos os conceitos básicos referentes às 

diferentes técnicas e métodos aplicados disponíveis na área de aprendizagem 

de máquina que lidam com problemas de predição, focando nas principais 

diferenças entre a classificação tradicional, comumente chamada de two-class 

ou multi-class, e a classificação one-class, comum em aplicações com alto grau 

de desbalanceamento dos dados.  

Por fim, foi descrito um eficiente algoritmo de otimização, em busca de 

uma melhor configuração de parâmetros que leve aos melhores resultados 

apresentados por uma função ou um conjunto delas. Esse algoritmo de 

otimização foi utilizado nos experimentos realizados neste trabalho.
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este capítulo são descritos os classificadores e algoritmos avaliados 

nesse trabalho. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi 

necessário escolher quais classificadores seriam empregados para 

que a comparação entre eles e suas versões one-class pudesse ser realizada. 

Existem na literatura diversos trabalhos que usam classificadores dos mais 

variados tipos.  

Como exemplo mais simples, podemos citar o grupo de algoritmos de 

clustering, que organizam os dados em grupos onde seus elementos 

apresentam certo grau de similaridade entre si. A tarefa da classificação é, 

dado um novo objeto observado, encontrar um elemento no conjunto de 

treinamento (ou grupo de elementos) que possua maior similaridade com essa 

nova observação. Essa abordagem, porém, não envolve explicitamente o 

aprendizado de uma função de classificação. Dentre as diversas técnicas 

existentes, o algoritmo K-Means é a abordagem mais usada na literatura 

(PARVINDER et al., 2010), o que justifica o seu uso nessa pesquisa. As suas 

características serão apresentadas ainda nessa seção. Embora as técnicas de 

clustering apresentem bons resultados quando os dados possuem poucas 

características, sua performance tende a piorar bastante caso esse conjunto de 

características seja grande e somente poucas delas forneçam informações 

úteis.

N 

Classificadores 

    Capítulo 3 
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Além dos algoritmos de clustering simples, pode-se destacar a 

existência dos algoritmos baseados em estimativa de densidade. Usando 

também o conceito de agrupamento, eles consideram que um exemplo 

pertence a um determinado grupo somente com certa probabilidade. Eles são 

considerados um dos métodos estatisticamente mais maduros de 

agrupamento. O método mais comum deles é o modelo de mistura de 

gaussianas (Gaussian Mixture Model – GMM, sigla em inglês), justificando 

assim o seu uso nesse trabalho. O algoritmo será descrito ainda nessa seção. 

Por outro lado, existe um grupo de algoritmos que foca na separação 

propriamente dos dados. Por exemplo, se o conjunto de amostra contiver 

objetos pertencentes a apenas duas diferentes classes, esses algoritmos 

utilizam uma abordagem geométrica para buscar traçar uma linha que separe 

eficientemente esses dois tipos de objetos. No entanto, a maior parte dos 

problemas não possui dados nos quais as duas (ou mais) classes são 

linearmente separáveis. Para esses casos com dados inseparáveis, ou seja, 

com classes que se sobrepõem no espaço, existem algoritmos que são 

originados do algoritmo Máquina de Vetor de Suporte (Support Vector Machine 

- SVM). Sua função é transformar e aumentar o espaço de características, 

possibilitando a separação das classes nesse novo espaço. Mais detalhes 

serão apresentados a seguir. 

3.1 K-Means 

A primeira escolha foi baseada em um algoritmo que resolve o problema 

através de uma abordagem de agrupamento, o conhecido K-Means. Esse 

método foi essencialmente publicado por FORGY (1965) e mais tarde surgiram 

algumas versões com maior eficiência, como a apresentada no trabalho de 

HARTIGAN e WONG (1979).  

A principal ideia por trás do algoritmo é definir k centróides, um para 

cada cluster encontrado. O próximo passo é associar uma nova observação ao 

centróide mais similar, através de um critério de distância quadrática (Square 
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Error Criterion) (MCQUEEN, 1967). Essa abordagem produz uma separação 

dos objetos em grupos, permitindo associar uma nova observação a um 

determinado padrão. O pseudo-código do algoritmo e seus passos são 

descritos na Tabela 2. 

K-Means Algorithm pseudo code 

1: Escolha aleatoriamente k pontos dentro do espaço representado pelos 

objetos que devem ser agrupados. Esses pontos são, inicialmente, os 

centróides dos grupos. 

2: Para cada objeto dentro do conjunto, escolha um centróide que mais se 

assemelha a esse objeto, ou seja, que possua a menor distância para ele. 

Dessa forma, formam-se k agrupamentos. 

3: Quando todos os objetos forem atribuídos a um determinado grupo, 

recalcule as posições dos centróides de acordo com os itens daquele grupo. 

4: Repita os passos 2 e 3 até que os centróides não mais mudem.  

Tabela 3.1. Pseudo-código do algoritmo K-Means. 

 Com a aplicação do algoritmo acima descrito, são criados os grupos de 

objetos semelhantes, como mostra a Figura 3.1 e, a partir dessa estrutura, é 

possível classificar um novo objeto observado. Para isso, dado um determinado 

objeto, procura-se um grupo ao qual ele mais se assemelha e a classe 

predominante desse grupo será atribuída ao novo objeto a ser classificado.  
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Figura 3.1. Funcionamento do algoritmo K-Means na prática. 

O principal problema dos algoritmos K-Means é que eles normalmente 

convergem apenas para mínimos locais, que podem ser extremamente 

diferentes das soluções ótimas se o número de grupos for relativametne 

grande.  

3.1.1 K-Means DD 

Os métodos de reconstrução, a exemplo do K-Means, não foram concebidos 

para classificação em si, mas sim para modelagem dos dados. Ao conhecer a 

estrutura dos dados e realizar suposições acerca deles, um modelo pode ser 

construído para auxiliar no processo de classificação.  

Na sua versão one-class, o K-Means não se comporta de maneira 

diferente daquela já apresentada. O processo é o mesmo, onde os k centróides 

são estimados. A diferença está na tomada de decisão. 

 No caso do K-Means convencional, um novo objeto é classificado de 

acordo com a menor distância entre ele e os k centróides definidos pelo 

algoritmo. Por outro lado, no k-means data description (K-Means DD) a menor 

distância entre o novo objeto observado e os k centróides é identificada e, de 

acordo com um limiar definido, é possível estimar a pertinência à classe target 

ou à classe outlier. 
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3.2 Gaussian Mixture Model 

Umas das maiores vantagens dos modelos de mistura gaussiana (Gaussian 

Mixture Model – GMM, sigla em ingles) está na sua habilidade de realizar leves 

aproximações para densidades com formas arbitrárias (REYNOLDS, 1992), 

caracerizando-o como um dos métodos mais maduros de agrupamento 

existente na literatura. Esses modelos podem ser usados com sucesso para 

criar limites suaves ao redor dos dados (RAJA e SHAOGANG, 1999). Esses 

limites são chamados de suaves pelo fato de ser introduzido um conceito de 

probabilidade na pertinência de cada objeto a um determinado grupo. Dessa 

forma, cada exemplo pertence a um grupo apenas com um determinado valor 

de probabilidade. O primeiro trabalho a considerar a abordagem de clustering 

com uma mistura de distribuição normal (gaussiana) foi MCLACHLAN e 

BASFORD (1988).  

Definido como o método mais simples de estimativa de densidade, o 

modelo de distribuição gaussiana baseia-se principalmente na matriz de 

covariância dos dados. O algoritmo GMM pode ser visto como uma versão 

híbrida de um modelo de densidade paramétrico e não-paramétrico. Como uma 

estrutura paramétrica, o modelo possui estrutura e parâmetros que controlam 

conscientemente o seu comportamento em relação às densidade identificadas. 

Já como um modelo não-paramétrico, ele possui muitos graus de liberadade, o 

que concede a possibilidade de modelagem arbitrária das densidades sem 

elevar exponencialmente o custo computacional.  

3.2.1 GMM DD 

Uma maneira mais direta de obter um classificador one-class é estimar a 

densidade do conjunto de treinamento (TARASSENKO et. al, 1995) e definir 

um limiar de aceitação dessa densidade, através da distribuição dos dados, 

papel desempenhado pela versão one-class do modelo de mistura gaussiana 

(Gaussian Mixture Model Data Description - GMM DD).  



46 

 

   

 A tomada de decisão, no caso do modelo one-class da mistura, foca nos 

exemplos da classe target. Ou seja, as probabilidades calculadas por cada 

modelo será transformado na pertinência à classe target. Através de um limiar 

(erro na classe target) definido como parâmetro, é possível determinar se ele 

pertence à classe outlier, caso a probabilidade estimada seja superior a esse 

limiar. 

3.3 Support Vector Machine 

Uma técnica relativamente nova na área de aprendizagem de máquina, 

Support Vector Machine (SVM) é usado principalmente para classificação 

binária, nos casos em que os dados não são linearmente separáveis. Ele 

introduz o conceito de utilizar uma função para transformar o espaço de 

observação de modo que permita uma separação eficaz dos dados 

(BOSWELL, 2002) e, dessa forma, uma confiável classificação, como é 

possível visualizar na Figura 3.2, que foi obtida a partir do trabalho desse autor.  

 

Figura 3.2. Exemplos de transformação do espaço. 
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Portanto, o fato de dados não serem linearmente separáveis não implica 

dizer que não exista outras maneiras e abordagens que torne essa separação 

praticável. Uma das maneiras é justamente aumentar a dimensão do espaço, 

possibilitando a criação de mecanismos para separação dos dados. 

Após tornar os dados linearmente separáveis através da modificação do 

espaço, a operação do algoritmo SVM é baseada em encontrar um hiperplano 

que separa da melhor forma possível as classes dos exemplos do conjunto de 

treinamento. A Figura 3.3 ilustra um caso perfeito de classificação utilizando o 

algoritmo SVM. O objetivo da função é maximizar a distância d entre as classes 

no novo espaço construído a partir da transformação aplicada. A versão atual 

desse método, que utiliza o conceito de margens suaves e foi a versão utilizada 

nesse trabalho, foi proposta por  CORTES e VAPNIK (1995). 

 

Figura 3.3. Hiperplano para separação dos dados (SVM) (Fonte: FAWCETT, 2005). 

Para um correto funcionamento do algoritmo SVM, algumas decisões 

devem ser tomadas na construção de um modelo que represente esse 

algoritmo. A eficácia do algoritmo depende da seleção do tipo do kernel, além 

do seu parâmetro, e também de uma variável que define a sutileza das 

margens dessa separação, chamada de C. O kernel é uma função que 
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possibilita uma eficiente transformação do espaço. Pesquisas recentes 

mostram que o kernel mais usado nos problemas de aprendizagem de máquina 

é o RBF (Radial Basis Function), como citado por LORENA e CARVALHO 

(2003).  

Nos experimentos realizados nesse trabalho, o kernel foi fixo, usando 

RBF, e os outros dois parâmetros foram otimizados para que o desempenho do 

classificador fosse melhorado. YIN-WEN et al. (2010), dentre outros estudos, 

apontam o RBF como o kernel mais utilizado em aplicações que empregam 

classificação com o Support Vector Machine, portanto ele foi considerado 

nesse trabalho.  

3.3.1 SVDD  

O conceito empregado na versão one-class da máquina de vetor de suporte 

(Support Vector Data Description – SVDD) é semelhante ao algoritmo de 

máquina de suporte já apresentado, pois visa a separação dos dados através 

de um hiperplano. O SVDD, no entanto, lida somente com exemplos da classe 

target, modificando um pouco abordagem em relação a essa separação. 

 

Figura 3.4. Esfera para separação dos dados (SVDD). 
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 Na versão one-class da máquina de vetor de suporte, o hiperplano a ser 

encontrado é definido como uma esfera, que visa o englobamento de todos os 

exemplos da classe target, como mostrado na Figura 3.4. Para que o SVDD 

obtenha resultados satisfatórios, os vetores (representados pelos pontos 

verdes) devem ser selecionados de forma que o raio R seja maximizado, a 

partir de um centro A definido. Um objeto que seja observado fora dessa esfera 

possui um erro agregado, representados por E, que é definido com a distância 

do exemplo para o conjunto de targets. Dessa forma, o algoritmo constrói uma 

estrutura capaz de auxiliar no processo de decisão, favorecendo a realização 

de uma classificação eficiente, com baixas taxas de erro. 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma descrição dos diferentes classificadores 

utilizados neste trabalho. Para cada um deles, foram descritas as suas 

principais características e discutidas as suas vantagens e desvantagens para 

resolver o problema de predição. Além das suas versões convencionais, foram 

apresentadas as suas respectivas versões one-class, onde foram 

apresentaadas as principais diferenças entre as técnicas abordadas.
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esse capítulo é descrita a metodologia aplicada para a realização dos 

experimentos. Todos os métodos apresentados foram aplicados com 

o objetivo de resolver o problema de identificar módulos com 

propensão a falhas e os classificadores tiveram, por fim, seus desempenhos 

avaliados. Para que isso fosse possível, foi necessário adotar diversas 

estratégias, para que uma comparação justa desses desempenhos pudesse 

ser realizada. Os dados utilizados para treinamento dos classificadores são 

descritos, bem como o método empregado para que esse treinamento pudesse 

ser realizado com credibilidade. Além disso, a métrica usada para calcular o 

desempenho de cada um deles é detalhada. Por fim, os critérios para a escolha 

dos parâmetros necessários para aplicação da técnica de otimização são 

apresentados e justificados. Esses fatores são importantes para viabilizar os 

resultados dessa pesquisa.  

4.1 Bases de Dados 

Para a realização de qualquer tipo de experimento com a detecção de defeito 

de software, naturalmente existe uma necessidade de obter uma quantidade 

razoável de dados para o emprego das técnicas de predição, assim como para 

treinamento dos classificadores. Entretanto, é extremamente difícil obter dados 

de defeitos em projetos de software. As companhias que desenvolvem software 

dificilmente mantêm os dados dos seus projetos disponíveis e, além disso, 

seria comercialmente prejudicial para ela manter esses dados públicos, uma 

vez que tornaria acessível toda informação acerca dos problemas dos seus 

sistemas. 

N 

Metodologia e Experimentos 

     Capítulo 4 
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Para contornar esse problema, uma boa opção consiste em criar uma 

própria base de dados com os defeitos encontrados em sistemas públicos 

(sistemas open-source), tarefa fácil caso tenha sido desenvolvido fazendo uso 

de um sistema de acompanhamento de falhas, que armazena informações de 

bugs (defeitos) encontrados pelos desenvolvedores durante o processo de 

desenvolvimento (KIM et al., 2006). O maior problema de utilizar essa técnica é 

que pode consumir tempo considerável e crucial para que os dados sejam 

construídos de forma confiável. 

Devido às razões apresentadas, tornou-se bastante comum na literatura 

o uso de repositórios públicos nas pesquisas de detecção de módulos 

propensos a falha. Dentre os mais comuns, destaca-se o repositório do Metrics 

Data Program (MDP), disponibilizado pela Agência Nacional Espacial 

Americana (National Aeronautics and Space Administration – NASA, em inglês) 

e que contém dados de projetos reais desenvolvidos por essa instituição. Nos 

experimentos realizados nessa pesquisa, cinco diferentes bases de dados 

disponíveis nesse repositório foram devidamente utilizadas para treinar e testar 

os classificadores empregados, avaliando assim a performance de cada um 

deles. 

4.1.1 Metrics Data Program (repositório MDP) 

Dentre as diversas bases disponíveis no repositório MDP (NASA, 2013), foram 

selecionadas para a realização dos experimentos cinco bases que possuem 

diferentes níveis de desbalanceamento das classes e distintos tamanhos. 

Todas as bases disponíveis no repositório receberam, por critério da NASA, um 

código de identificação, tendo seus nomes reais omitidos. Cada uma delas 

contém informações sobre diversas métricas de um módulo de um sistema de 

software, como, por exemplo, tempo de programação, quantidade de linhas de 

código executável, quantidade de linhas de comentário, total de operadores e 

de operandos, complexidade do código, dentre outras. Somadas, essas 

informaçoes apresentam um total de 21 características distintas, que 

influenciam na decisão de identificar se um módulo apresenta defeito ou não. 
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As bases selecionadas foram a CM1, JM1, KC1, KC2 e PC1. A Tabela 3.2 

apresenta um resumo dessas bases de dados e um aprofundamento acerca 

das suas características será abordado em seguida.  

Projeto 
Quantidade 

Total de 
Módulos  

Quantidade 
de Módulos 
Defeituosos 

Percentual de 
Módulos 

Defeituosos  
Linguagem 

CM1 498 47 9,5% C 

JM1 10885 2106 19,35% Java 

KC1 2109 325 15,42% C++ 

KC2 522 107 20,5% C 

PC1 1109 76 6,86% C 

Tabela 4.1. Descrição das bases de dados. 

Abaixo, maiores detalhes sobre as características de cada uma dessas bases 

são fornecidos: 

 A base de dados CM1 possui dados obtidos a partir de um projeto para 

instrumento científico. O código foi escrito em C e possui informação de 

498 módulos, onde 449 deles não apresentam falha equanto que 49 

deles são defeituosos. Com isso, observa-se um relativamente alto grau 

de desbalanceamento, pois contém apenas 9,83% de módulos com 

defeito; 

 A base de dados JM1 é a maior base de todas, além de apresentar o 

maior grau de desbalanceamento entre as classes, e possui dados 

obtidos a partir de um projeto que usa simulações para previsão em 

tempo real. O código foi escrito em C e possui informação de 10.885 

módulos, onde 8.779 deles não apresentam falha equanto que 2.106 

deles são defeituosos. Com isso, observa-se um baixo grau de 

desbalanceamento, pois contém apenas 19,35% de módulos com 

defeito; 

 A base de dados KC1 possui dados obtidos a partir de um projeto que 

consiste em um grande sistema de aterramento. O código foi escrito em 
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C++ e possui informação de 2.109 módulos, onde 1.783 deles não 

apresentam falha equanto que 326 deles são defeituosos. Com isso, 

observa-se um relativamente baixo grau de desbalanceamento, pois 

contém apenas 15,45% de módulos com defeito; 

 A base de dados KC2 possui dados obtidos a partir de um projeto 

semelhante ao KC1, mas que foi desenvolvido por diferentes 

profissionais. Além disso, não é exatamente o mesmo sistema, apesar 

das mesmas funcionalidades, no entanto utilizam algumas bibliotecas 

em comum. O código foi escrito em C e possui informação de 522 

módulos, onde 415 deles não apresentam falha equanto que 107 deles 

são defeituosos. Com isso, observa-se um baixo grau de 

desbalanceamento, pois contém apenas 20,5% de módulos com defeito; 

 A base de dados PC1 possui dados obtidos a partir de um projeto de 

software de vôo de um satélite orbital que não se encontra mais em 

operação. O código foi escrito em C e possui informação de 1.109 

módulos, onde 1.032 deles não apresentam falha equanto que 77 deles 

são defeituosos. Com isso, observa-se um alto grau de 

desbalanceamento, pois contém apenas 6,94% de módulos com defeito. 

Muitos trabalhos utilizam esse repositório ao lidar com o problema de 

detecção de falhas de software. Alguns deles, ainda, destacam determinados 

problemas que muitas dessas bases possuem, como exemplos (ou instâncias) 

duplicados, valores questionáveis (valores decimais onde espera-se valores 

inteiros), dentre outros. BOETTICHER (2006), por sua vez, realizou um 

conjunto de experimentos comparando os resultados de um mesmo 

classificador treinado com bases que possuem esse tipo de dado com 

problema e treinado com bases nas quais foi aplicado algum tipo de pré-

processamento dos dados, tendo em vista que todas elas possuem certo grau 

de desbalanceamento. Os resultados são alarmantes: foi verificado um 

comprometimento significativo da performance do classificador treinado sem 

um pré-processamento. Devido a esse problema exposto na literatura, foi 

decidido empregar, nesse trabalho, um pré-processamento dos dados, 
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permitindo assim uma avaliação mais justa do seu desempenho. Esse pré-

processamento consiste em remover todos os registros duplicados e descartar 

exemplos que possuam alguma característica com valor desconhecido. Se 

esse exemplo descartado for um outlier, automaticamente um exemplo da 

classe majoritária será também descartado, e vice-versa, mantendo assim o 

grau de desbalanceamento da base de dados. 

4.2 Metodologia para Avaliação dos Classificadores 

Como apresentado anteriormente, os classificadores do tipo one-class diferem 

dos classificadores convencionais quando se trata do uso dos dados para 

treinamento e teste. Se por um lado esses são treinados com todos os dados 

com algum tipo de probabilidade de ser observados, ou seja, conhece 

previamente todas as classes que provavelmente deverá predizer, os 

classificadores do tipo one-class fazem uso apenas dos dados provenientes da 

classe majoritária para treinamento e, ao classificar um novo padrão, todos os 

casos que não pertencerem à classe majoritária seram tratados como 

novidade, ou outlier. 

 Como discutido no Capítulo 1, o objetivo desse trabalho consiste em 

comparar as performances dos classificadores one-class com aquelas dos 

classificadores convencionais aplicados ao problema de detecção de módulos 

de software propensos a falha. Com isso, surge o seguinte questionamento: 

como obter uma comparação justa quando as abordagens utilizadas por esses 

dois tipos de classificadores são divergentes? De fato, tendo em vista essas 

diferença, existe uma solução para tornar uma comparação entre os dois tipos 

de classificadores honesta. Um maneira utilizada por HEMPSTALK e FRANK 

(2008) para contornar esse problema consiste em identificar a classe 

majoritária e identificar todos os exemplos que não pertençam a essa classe 

como sendo da classe imaginária O (outlier), tornando efetivamente o problema 

one-class em um problema two-class. Além disso, o autor também aplica uma 

alteração no método de separação dos dados para treinamento e teste, como é 

descrito a seguir. 
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4.2.1 K-fold Cross Validation 

Para que um classificador seja avaliado, é necessário treiná-lo e testá-lo, 

permitindo que seja analisada a sua capacidade de identificar um novo 

exemplo. Uma abordagem bastante comum usada na área de aprendizagem 

de máquina (principalmente na avaliação de modelos de predição) para realizar 

esse treinamento e teste dos classificadores consiste em separar o conjunto de 

dados em subconjuntos mantendo as mesmas proporções das classes. Em 

seguida, uma parte desses subconjuntos é usada para treinamento e outra 

para teste. Esse método é chamado de k-fold cross-validation, em inglês. 

 A validação cruzada (cross validation, em inglês) consiste num método 

vastamente utilizado na literatura para avaliar a capacidade de generalização 

de um modelo de predição a partir do particionamento do conjunto de dados. O 

método k-fold, por sua vez, consiste em dividir o conjunto total de dados 

em k subconjuntos mutualmente exclusivos do mesmo tamanho e, a partir 

disto, um subconjunto é utilizado para teste e os restantes (k-1) são utilizados 

para treinamento. Este processo é realizado k vezes, alternando o subconjunto 

de teste em cada uma das k iterações. No fim, pode-se calcular o desempenho 

do modelo através das taxas de erro apresentadas durante os k passos. A 

Figura 4.1 ilustra a separação dos dados do conjunto original em conjuntos de 

teste e treinamento para um problema classificação convencional (two-class), 

exibindo uma das iterações da aplicação do método k-fold. Pode-se perceber 

que, para formar o conjunto de teste, foram utilizados 1/k exemplos da classe 

target (majoritária) e 1/k exemplos da classe outlier (minoritária). Essa divisão é 

repetida a cada iteração do k-fold, sempre selecionando novos 1/k exemplos. 
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Figura 4.1. Dados k-fold para classificação two-class. 

Na validação de classificadores do tipo one-class, já foi discutida e 

apresentada a necessidade de considerar apenas dados da classe target no 

processo de treinamento.  Nesse caso, HEMPSTALK e FRANK (2008) 

propõem o uso do mesmo método de validação cruzada que aquele utilizado 

para os classificadores tradicionais, porém o conjunto de treinamento deve ser 

alterado, descartando todos os exemplos que não pertencem à classe 

majoritária. Na Figura 4.2 pode-se verificar essa diferença, percebendo que o 

conjunto de treinamento não possui nenhum exemplo pertecente à classe 

minoritária, enquanto que a quantidade de padrões da classe target e todo o 

conjunto de teste é exatamente os mesmos que o caso apresentado na Figura 

4.1. A vantagem disso, segundo o autor, é que o conjunto de teste e a 

quantidade de instância da classe target no conjunto de treinamento serão 

idênticos para todos os classificadores, tornando possível a comparação dos 

seus resultados.  

Nessa pesquisa, foi fixado o valor de k = 10, pois é o mais comumente 

usado na literatura. Com isso, para cada teste de um classificador, os dados 

foram divididos em 10 conjuntos distintos uns dos outros. 

 

 

Figura 4.2. Dados k-fold para classificação one-class. 

Para os experimentos, os dados precisaram ser separados, pois a avaliação 

dos classificadores envolveu também a aplicação de um algoritmo de 

otimização. Com isso, foi necessário separar alguns desses dados para essa 
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fase da avaliação, construindo-se um novo conjunto, chamado de validação, 

responsável por treinar e testar os classificadores durante essa etapa. A 

divisão ocorreu da seguinte forma: 

 

 Conjunto de Treinamento: 50% dos dados 

 Conjunto de Teste: 25% dos dados 

 Conjunto de Validação: 25% dos dados 

Para treinamento dos classificadores foram utilizados 50% dos dados 

pertencentes à classe majoritária + 50% dos dados que pertencem à classe 

minoritária, para cada base de dados. Para validação, a proporção caiu para 

25% dos dados da classe target + 25% dos dados da classe outlier. 

Finalmente, para testar os classificadores, foram usados os restantes 25% dos 

dados da classe majoritária e os outros 25% da classe minoritária.   

4.3 Parâmetros da Otimização 

Em busca da otimização dos classificadores, utilizando-se o algoritmo Colônia 

Artificial de Abelhas (ABC), é necessário escolher alguns parâmetros iniciais 

para um eficiente funcionamento desse método. Esses parâmetros já foram 

abordados no Capítulo 2. Nos experimentos, todos os cinco parâmetros foram 

inicialmente definidos da seguinte forma: o tamanho da colônia (ou população) 

de abelhas, identificado por SN no pseudo-código apresentado no Capítulo 2, 

foi fixado em 20; o número de fontes de comida é igual à metade do tamanho 

da colônia, ou seja, 10; o máximo número de iterações em busca da solução 

ótima foi definido como 50. Ainda, o número de dimensões de cada abelha 

depende diretamente da função (ou classificador) a ser otimizado, uma vez que 

significa exatamente a quantidade de parâmetros a serem variados em busca 

de um melhor resultado. Por fim, o limite em que uma abelha busca a solução 

ótima da mesma fonte de comida é sempre definida como o número de fontes 

de comida multiplicado pela quantidade de dimensões de uma abelha. 
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Embora a escolha desses parâmetros do algoritmo de otimização seja 

importante, não é possível definir qual a sua melhor configuração. No entanto, 

eles foram definidos para esse trabalho a partir de observações de trabalhos 

onde esse método é aplicado (KWON e MOON, 2007).  

4.4 Métricas para análise de desempenho 

A maior parte dos algoritmos de predição, ou classificação, é tipicamente 

avaliada pela taxa de erro do classificador propriamente dita, calculada 

baseando-se nos exemplos de teste. Entretanto, muitos classificadores 

produzem outros tipos de informação que podem ser úteis na avaliação dos 

seus desempenhos, como, por exemplo, confiabilidade de probabilidade de 

pertencer a determinada classe. Portanto, em muitas aplicações, avaliar os 

algoritmos de classificação unicamente através da sua taxa de erro é uma 

abordagem equivocada.  

 Considerando que uma empresa do varejo pretende implementar um 

sistema de promoções, em que premia os clientes mais fiéis e com maior 

frequencia de compra, o problema torna-se mais complexo, já que não basta 

simplesmente classificá-lo como comprador ou não-comprador. É necessário 

obter maiores informações, visando criar uma espécie de ranqueamento. Esse 

exemplo ilustra o que a maioria dos problemas requer: uma investigação mais 

acurada acerca do seu desempenho. 

Existem diversas maneiras de avaliar o desempenho de um classificador. 

Algumas técnicas usam acurácia propriamente dita, como a usada por 

BRADLEY (1997), outras pesquisas aplicaram técnicas que fazem uso de 

métricas diversas como Probabilidade de Detecção (PD), Probabilidade de 

Falso Alarme e Precisão (PREC) (BEZERRA e OLIVEIRA, 2011). Por outro 

lado, experimentos mostram que existe uma métrica que é mais eficiente na 

avaliação e comparação de desempenho de algoritmos de aprendizagem: a 

área sob a curva (AUC, em inglês). LING et al. (2003) apresenta as definições 

formais de discriminância e consistência na comparação de diversas métricas 

para avaliação de desempenho de algoritmos e foi capaz de provar que a AUC 
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é estatisticamente consistente e mais discriminante que a acurácia de um 

modelo. As subseções a seguir introduzem o conceito da curva ROC e conduz 

uma análise das características e da importância da métrica AUC para a 

avaliação de desempenho. 

4.4.1 Curvas ROC (Receiver Operating Characteristics) 

As curvas ROC consistem em comparar os desempenhos dos classificadores 

através da variação da distribuição das classes e dos erros  e foram 

introduzidas na área de avaliação de desempenho de técnicas de 

aprendizagem de máquina por PROVOST e FAWCETT (1997). 

Num problema de classificação, um conjunto de exemplos é utilizado 

para treinar o classificador, comumente chamado de conjunto de treinamento, 

possibilitando o seu aprendizado acerca das características de cada um deles. 

Cada exemplo desse conjunto contém um denominativo (ou rótulo) que 

representa a sua pertinência a uma determinada classe. Quando um novo 

exemplo vai ser classificado, o classificador atribui a ele um dos possíveis 

rótulos, identificando a que classe ele pertence. Para averiguar o desempenho 

de um classificador, dispõe-se de um segundo conjunto, chamado conjunto de 

teste, onde todos os objetos a ele pertencentes já possuem esse rótulo, mas 

serão observados e classificados normalmente, como se fossem novas 

observação. Por fim, as classes atribuídas a cada um desses exemplos é 

comparada com suas classes reais, e alguns dados estatísticos podem ser 

inferidos a partir dessa comparação. Essa abordagem é uma maneira natural 

de apresentar as estatísticas para a avaliação de um modelo de classificação, 

e permite construir uma estrutura conhecida como tabela de contingência 

(também chamada de matriz de confusão), como mostrado na Tabela 4.2. 

 

 

 P N 

Classe Real 
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P True Positive False Positive 

N False Negative True Negative 

Tabela 4.2. Exemplo de uma matriz de confusão. 

Quando um exemplo positivo é classificado como positivo, ele é 

denominado verdadeiro positivo. Quando um exemplo negativo é classificado 

como positivo, ele é denominado falso positivo. Nomenclatura similar é utilizada 

no caso dos exemplos classificados como negativos. Nessa tabela, TP, FP, FN 

e TN correspondem, respectivamente, às quantidades de verdadeiro/falso 

positivo/negativo. Esses valores são úteis para a construção da curva ROC. 

Falso negativo ocorre quando um resultado de algum teste é negativo mas na 

verdade o resultado deveria ser positivo, enquanto que falso positivo acontece 

quando um resultado de algum teste é positivo mas na verdade o resultado 

deveria ser negativo. Um exemplo de falso positivo é quando uma mulher tem 

um desejo muito grande de ficar grávida, tão forte que faz com que seu cérebro 

mande sinais ao organismo para produzir as células que indicam a gravidez. 

Logo um exame de gravidez que acusa positivo neste caso é na verdade 

negativo. Por outro lado, um exemplo de falso negativo é o exame do HIV: o 

teste pode indicar resultado negativo porque a pessoa ainda não desenvolveu 

anticorpos (janela imunológica) ou está num estágio tão avançado da doença 

que se torna incapaz de produzir anticorpos. Raramente o resultado falso 

negativo pode ser devido a um erro de laboratório. 

Uma alternativa à avaliação utilizando medidas é o uso de gráficos ou 

diagramas, que permitem uma melhor visualização da multidimensionalidade 

do problema. Um modelo de classificação é representado por um ponto no 

espaço ROC. Para se obter o ponto no espaço ROC correspondente a um 

modelo de classificação, calcula-se a taxa de verdadeiros e falsos positivos 

(TPr e FPr) desse modelo a partir da sua matriz de confusão (PRATI et al., 

2008), e seus valores são representados por um número real, dentro do 

intervalo de 0 a 1, e significam, respectivamente, o total de verdadeiros 
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positivos dividido pela soma entre ele e o total de falsos negativos e o total de 

falsos negativos dividido pela soma entre ele e o total de verdadeiros positivos. 

Curvas ROC são gráficos bi-dimensionais onde a taxa de verdadeiros positivos 

é mapeada no eixo Y e a taxa de falsos positivos é mapeada no eixo X. Assim, 

um gráfico ROC representa compromissos entre benefícios (taxa TP) e custos 

(taxa FP) (FAWCETT, 2006). 

 

Figura 4.3. Exemplo de uma curva ROC (fonte: PRATI et al., 2008). 

 A Figura 4.3 é usada para ilustrar e exemplificar um caso de construção 

de uma curva ROC. Algumas curiosidades sobre um gráfico ROC podem ser 

consideradas: 

 O ponto que representa a classificação perfeita produzida por um 

classificador é o que fica mais próxima à extremidade superior esquerda 

(x = 0, y = 1).  Esse ponto representa que todos os módulos com defeito 

foram detectados pelo classificador e que nenhum erro de classificação 

foi cometido. No exemplo da Figura 4.3, o melhor ponto que pode ser 

escolhido é o B, que se aproxima mais do ponto ótimo; 

 Se imaginarmos uma linha diagonal, ela representa a estratégia de 

escolher randomicamente a classe de um dado padrão, segundo 

(FAWCETT, 2006). Em outras palavras, se a curva ROC de um 
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classificador ficar sobreposta à esta linha, a classificação é 

completamente aleatória. 

 

Ainda de acordo com PRATI et al. (2008), a primeira vantagem da 

análise ROC é que se pode fazer uma análise independentemente de certas 

condições, tais como o limiar de classificação. A segunda vantagem é que a 

análise ROC pode ser utilizada para a calibração e ajuste de modelos de 

classificação, quando necessário. Por outro lado, para a avaliação da 

performance de um classificador, não existe uma relação entre duas curvas 

ROC num mesmo espaço. Nesses casos, torna-se necessário transformar toda 

a informação de uma curva ROC em um único valor escalar que represente as 

características do desempenho de um classificador de acordo com a sua curva. 

4.4.2 Area Under the ROC Curve (AUC) 

A maneira mais utilizada para comparar curvas ROC é o cálculo da área sob a 

curva (AUC, sigla em inglês), que é uma medida escalar variável compreendida 

no intervalo entre 0 e 1 que torna a comparação de curvas uma medida muito 

simples. A partir desse número, experiências podem ser realizadas em busca 

do classificador que produza o maior valor de AUC, que é considerado o 

melhor classificador. Na Figura 4.4(a), podemos dizer que a curva vermelha 

domina a curva azul, pois ela está totalmente mais próxima ao ponto máximo 

(ótimo), que é o superior esquerdo. Como não ocorre uma interseção das 

curvas, o classificador representado pela curva vermelha terá um custo menor 

(menor taxa falso positivo) que aquele representado pela curva azul. Por outro 

lado, a Figura 4.4(b) ilustra o caso onde não existe uma relação clara de qual 

delas domina, pois, em um determinado intervalo, a curva vermelha está mais 

à esquerda e acima e, em outro intervalo, isso acontece com a curva azul. 

Nesse caso, não podemos comparar visivelmente as duas curvas. 
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Figura 4.4. Exemplos de comparações entre duas curvas ROC (fonte: PRATI et al., 2008). 

No entanto, é possível comparar as duas curvas e, consequentemente, 

os dois classificadores, através da AUC. Estudos comprovam que a 

comparação entre os valores obtidos pela AUC é mais eficiente que 

comparando os valores da taxa de erro propriamente dita. LING e ZHANG 

(2002) mostraram através de experimentos que classificadores que otimizam o 

valor da sua AUC melhoram não só a própria área sob a curva ROC, mas 

também tem um aumento significativo da taxa de acerto em relação àqueles 

que otimizam somente a taxa de acerto, o que corresponde a um resultado 

interessante. Esse mesmo autor consegue concluir, através de outro trabalho 

realizado posteriormente (LING et al., 2003), que a área sob a curva ROC 

possui mais significância estatística que a taxa de erro (ou acerto) de um 

classificador. Por esse motivo, foi decidido o uso dessa métrica para a 

avaliação do desempenho dos classificadores empregados. Além dela, as 

taxas de falso positivo e falso negativo também serão reportadas, pois elas têm 

importância na comparação prática de classificadores. 

Para estimar ou calcular a área sob a curva ROC, várias abordagens 

podem ser encontradas na literatura, como discutido e apresentado no trabalho 

de FARRAGI e REISER (2002), que comparam diversos procedimentos para 

estimar o valor da AUC. Para processar área sob a curva ROC, deveria ser 
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necessário computar uma integral considerando o domínio contínuo. De toda 

forma, num domínio discreto, um dos métodos apresentados pelos autores é 

baseado na estatística  de Wilcoxon-Mann-Whitney, sendo este o método 

utilizado nesse trabalho. Detalhes de como essa métrica pode ser calculada 

são apresentados no estudo desses autores.  

No caso dos experimentos realizados nesse trabalho, com o uso do k-

fold cross validation, como apresentado anteriormente, com k igual a 10, todos 

os conjuntos de treinamento – compostos pela junção de 9 folds por iteração – 

são usados para calcular a curva ROC e, com isso, calcular o valor do AUC 

para aquele classificador. Após a divisão desses subconjuntos, para cada um 

dos 10 folds, o classificador será treinado com o subconjunto de treinamento e 

avaliado com um único fold de teste, num total de 10 execuções (1 iterações 

para cada um dos 10 folds). Dessa forma, uma curva ROC é calculada. Com 

essa curva é possível calcular o valor AUC para um determinado classificador. 

Essa abordagem de subdividir o conjunto de treinamento, permite contruir a 

curva ROC, ao mesmo tempo que mantém o isolamento do conjunto de teste, 

tornando os resultados finais estatisticamente válidos 

4.5 Ferramentas Utilizadas 

Com o objetivo de obter condições necessárias para o desenvolvimento dos 

experimentos realizados, foi investigado um conjunto de ferramentas que 

facilitam a construção e a implementação dos algoritmos e dos métodos 

empregados. Dentre as ferramentas empregadas na execução dos 

experimentos, podem ser destacados o MatLab, o prTools e o ddTools. Nas 

próximas subseções elas são descritas. 

4.5.1 MATLAB 7 

O MATLAB é um programa que provê um ambiente para desenvolvimento de 

aplicação em computação, onde é possível criar rotinas, funções e pacotes 

semelhantes a aplicativos dentro da ferramenta. O seu nome vem de ―Matrix 
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laboratoy‖ pois é destinado a realizar operações matemáticas dos diversos 

tipos, como operações com matriz, dentre outras (HANSELMAN e 

LITTLEFIELD, 2000). Além disso, é considerada uma linguagem de alta 

performance na solução de problemas técnicos da computação.  

Essa ferramenta integra visualização, programação e computação num 

mesmo ambiente, sendo considerada, dessa forma, um ambiente moderno de 

programação: possui estruturas de dados sofisticadas, contém ferramentas de 

debugging que permitem facilmente analisar a qualidade de um código 

implementado e possui suporte a orientação a objetos. Uma das 

funcionalidades importantes que o MATLAB provê para os experimentos 

realizados nesse trabalho consiste no uso de pacotes que contêm um conjunto 

de funções específicas para a solução de um problema. Para a avaliação dos 

classificadores, foram utilizados dois pacotes disponíveis que fornecem 

estruturas para uso de classificadores. Para os classificadores convencionais, o 

pacote é chamado de PRTools, enquanto que para os classificadores one-class 

o pacote é o DD_Tools, descritos nas próximas subseções. 

Os fatores apresentados nessa subseção fazem do MATLAB uma 

excelente ferramenta para aprendizagem e ensino. Ela tem muitas vantagens 

em relação a outras linguagens de computação tradicionais, como C e Java, 

para a solução de problemas de predição. Por isso, foi decidido o seu uso nos 

experimentos realizados. 

4.5.2 PRTools 4.1 

O PRTools, na sua versão 4.1, é uma ferramenta pública disponível para o uso 

em aplicações de reconhecimento de padrões (KARABOGA, 2005). Sua 

utilização é livre para pesquisas acadêmicas e possui versões desenvolvidas 

para Java e Matlab. Suas funcionalidades incluem geração de bases de dados 

aleatórias para testes e treinamentos, além de várias funções de mapeamentos 

das bases de dados para aplicações de aprendizado de máquina, como, por 

exemplo, funções de treinamento de Redes Neurais Artificiais, classificadores 

lineares, etc. Para avaliação dos dados, o PRTools permite-nos encontrar o 
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erro de teste, dentre várias outras medidas para verificação da eficiência de 

funções. 

 No escopo desse trabalho, entretanto, não foram utilizadas funções de 

manipulação de dados, pois os repositórios já possuem informação suficiente 

que possibilitam a avaliação dos classificadores. Por outro lado, foram usadas, 

principamente, a funções existentes que simulam o comportamento dos 

diversos classificadores utilizado nos experimentos, que são: 

 Função kmeans – para classificação two-class do algoritmo K-Means; 

 Função mogc - para classificação two-class do algoritmo GMM; 

 Função svc - para classificação two-class do algoritmo SVM 

Adicionalmente, algumas outras funções do pacote foram utilizadas para o 

cálculo do desempenho dos classificadores, dentre outras operações 

necessárias para uma avaliação eficaz. 

4.5.3 Data Description Toolbox (dd_tools) 1.5.0 

A ferramenta dd_tools (Data Description Toolbox, em ingles) na sua versão 

1.5.0, assim como a PRTools, fornece ferramentas, classificadores e funções 

de análise de desempenho, porém focados e empregados para o problema de 

classificação one-class. A ferramenta é uma extensão da PRTools, ou seja, 

possui praticamente as mesmas funções disponível nesta, mas modifica-as 

para lidar com dados desbalanceados, caracterizando assim uma abordagem 

one-class. 

 O documento criado por TAX (2006) provê um conjunto de informações 

acerca dessa ferramenta, detalhando as particularidades da classificação one-

class, introduzindo as diversas funções disponíveis, fornecendo muitas vezes 

uma comparação com a PRTools e, principalmente, exibindo diversos 

exemplos práticos do seu uso. As funções existentes nessa ferramenta que 

correspondem aos classificadores utilizados são: 



67 

 

   

 Funçao kmeans_dd – para classificação one-class do algoritmo K-

Means; 

 Funçao mog_dd – para classificação one-class do algoritmo GMM; 

 Funçao svdd – para classificação one-class do algoritmo SVDD; 

4.6 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi discutida a metodologia aplicada com o intuito de atender os 

objetivos dessa pesquisa, que consistem em avaliar a aplicação de 

classificadores one-class ao problema de detecção de módulos defeituosos. 

Inicialmente, foram apresentadas as bases de dados utilizadas para 

treinamento e teste dos classificadores, seguida de uma descrição da forma 

como esses dados foram separados para cada etapa da classificação. Em 

seguida, foi justificado o uso da métrica AUC (Area Under the ROC Curve), 

indicando que essa é uma métrica eficaz de avaliação de classificadores. No 

fim, as ferramentas utilizadas nos experimentos foram apresentadas. 
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esse capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da 

execução dos experimentos realizados nesse trabalho. Como já 

citado no Capítulo 3, os classificadores adotados nessa pesquisa são 

o K-Means, o GMM (Modelo de Misturas Gaussianas) e o SVM (Support Vector 

Machine), além de suas versões referentes ao problema de classificação one-

class, identificados por K-Means DD, GMM-DD e SVDD. Para relembrar, 

conforme explicado no Capítulo 1, o sufixo DD origina-se de Data Description, 

outra forma de identificar classificação one-class. 

A apresentação dos resultados obtidos segue a seguinte divisão: para 

cada um dos classificadores empregados ao problema de identificação de 

módulos que tendem a apresentar algum tipo de falha, inicialmente serão 

exibidos gráficos contendo os resultados da aplicação do algoritmo de 

otimização, para cada base de dados utilizada nos experimentos. Nesses 

gráficos poderão ser visualizados o progresso de todas as iterações do 

algoritmo de otimização aplicado ao classificador convencional e à sua versão 

one-class, destacando os passos em que o algoritmo de colônia de abelhas 

(ABC) encontrou uma configuração que apresenta um melhor resultado. Dessa 

forma, esses gráficos ilustram eficientemente o comportamento do algoritmo de 

otimização utilizado nos experimentos. 

Em seguida, será exibida uma descrição dos testes, possibilitando a 

análise do seu desempenho e permitindo, dessa forma, compará-lo ao 

desempenho da sua versão one-class. Primeiramente, é mostrada uma tabela 

com os valores encontrados a partir do cálculo da área sob a curva ROC (AUC) 

N 

Análise dos Resultados 

   Capítulo 5 
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para cada uma das bases e cada um dos quatro classificadores (convencional, 

convencional otimizado, one-class e one-class otimizado). Logo após, é 

mostrada uma tabela apresentando as taxas de falso positivo e falso negativo – 

descritas na seção 4.4.1 – obtidas a partir dos testes. Essas métricas são 

importantes para a construção da curva ROC e, principalmente, para comparar 

os desempenhos de classificadores. Mais uma vez, esses resultados são 

apresentados de acordo com cada base de dados utilizada, salientando-se que 

todos os classificadores são individualmente otimizados para cada uma delas.  

5.1 Resultados do K-Means x K-Means DD 

Nessa seção são exibidos os resultados da aplicação dos classificadores K-

Means e K-Means DD. Para cada base de dados utilizada nos experimentos, 

são colocados inicialmente os resultados de cada passo da execução do 

algoritmo de otimização. Em seguida, é apresentada e discutida uma tabela de 

resultados obtidos a partir dos testes desses classificadores para cada uma 

das bases. 

5.1.1 Otimização 

Para o algoritmo de agrupamento K-Means, os parâmetros que necessitaram 

ser variados em busca da otimização do seu desempenho, ou seja, para obter 

melhores resultados na classificação foram o número de grupos (e centróides) 

a ser encontrados e o máximo número de iterações do algoritmo, que serve 

como um critério de parada. Logo a seguir, são apresentados, para cada base 

de dados, gráficos que ilustram o comportamento do algoritmo de otimização. 

Os gráficos a seguir ilustram os resultados das 50 iterações executadas 

pelo algoritmo de otimização colônia de abelhas articial, aplicado aos 

classificadores K-Means e K-Means DD, para cada base de dados utilizada 

nesse trabalho. Como já citado anteriormente, a métrica utilizada para avaliar o 

desempenho dos classificadores é a área sob a curva ROC, que é plotada no 

eixo Y dos gráficos. A curva X consiste no número de iteraçoes do algoritmo de 

otimização que, conforme já esclarecido e justificado, possui o valor 50. 
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 Base CM1 

Para a base de dados CM1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira interessante. O passo-a-passo da sua execução é ilustrado no 

Gráfico 5.1. 

 

 Gráfico 5.1. Otimização do K-Means para a base CM1. 

Já na primeira iteração, o valor da métrica de desempenho do 

classificador convencional foi inferior àquela do classificador one-class. O valor 

deste, que consiste em 0,729556, é superior ao obtido pela performance do 

classificador convencional, que apresentou um resultado de 0,657380. Ao 

decorrer da execução do algoritmo, o desempenho do classificador 

convencional é melhorado com maior frequência comparado à melhoria do 

desempenho do classificador one-class. No gráfico pode-se perceber que o 

algoritmo de otimização encontra uma melhor solução nos passos 3 e 8, 

chegando ao valor de 0,661646. No passo 17, por exemplo, o desempenho de 

ambos os classificadores é melhorado. Porém, o algoritmo não consegue 

melhorar significativamente os resultados do classificador convencional durante 

todo o processo de otimização.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,734470 para K-Means DD e de valor 0,683859 para o K-

Means. 
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 Base JM1 

Para a base de dados JM1, o algoritmo de otimização conseguiu encontrar 

uma melhor solução em poucos passos para cada um dos algoritmos, como é 

ilustrado no Gráfico 5.2, que descreve cada passo da sua execução. 

 

 Gráfico 5.2. Otimização do K-Means para a base JM1. 

Assim como no caso da base de dados CM1, já na primeira iteração, o 

valor da métrica de desempenho do classificador convencional foi inferior 

àquela do classificador one-class para a base JM1. O valor do AUC para do 

classificador convencional, que inicialmente consiste em 0,538536, é 

consideravelmente menor que o valor obtido pela performance do classificador 

one-class, que apresentou um resultado de 0,622434. Ao decorrer da execução 

do algoritmo, esses valores só são otimizados até certo ponto. No gráfico, 

pode-se perceber que o algoritmo de otimização só consegue encontrar 

melhores soluções até o passo 10 e, no caso do classificador one-class, não 

consegue melhorar muito os seus resultados. Nesse passo, por exemplo, o 

desempenho de ambos os classificadores é melhorado e, nele, é encontrada a 

suposta solução ótima (suposta pelo fato de existir a possibilidade de ter 

encontrado um mínimo local). No entanto, o algoritmo não consegue melhorar 
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significativamente os resultados do classificador convencional durante todo o 

processo de otimização.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,623922 para K-Means DD e de valor 0,566415 para o K-

Means. 

 Base KC1 

Para a base de dados KC1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira diferente daquela observada até aqui para as outras bases. O 

passo-a-passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.3. 

 

 

 Gráfico 5.3. Otimização do K-Means para a base KC1. 

Na primeira iteração, o valor da métrica de desempenho do classificador 

convencional continuou sendo inferior ao valor observado a partir do resultado 

do classificador one-class, como nos exemplos anteriores. O valor do AUC 

para o classificador convencional, que foi inicialmente definido em 0,631925, é 

consideravelmente menor que o valor obtido pela performance do classificador 

one-class, que apresentou um resultado de 0,70797. Vale a pena observar que, 

já no segundo passo da execução do algoritmo, o valor do desempenho do 

algoritmo one-class cresceu bastante acima da média de melhorias observada 

em todos os passos, numa proporção de pouco mais de 3%. Já no caso do 

algoritmo convencional, ao contrário do que pode ser observado nas 
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execuções anteriores, o algorimo não consegue otimizar os seus resultados até 

o passo 24. Mesmo assim, nele, a otimização do desempenho é mínima, não 

chegando a 0,09%, bem abaixo da primeira melhoria observada para o 

algoritmo one-class. Esse comportamento não muda durante toda a execução 

do algoritmo, ou seja, não foi possível otimizar significativamente nenhum dos 

dois resultados.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,737248 para K-Means DD e de valor 0,648124 para o K-

Means. 

 Base KC2 

Para a base de dados KC2, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira diferente daquela observada até aqui para as outras bases. O 

passo-a-passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.4. 

 

 

 Gráfico 5.4. Otimização do K-Means para a base KC2. 

Curiosamente, na primeira iteração, o desempenho dos dois 

classificadores pode ser considerado equivalente, apesar de o K-Means DD 

apresentar um resultado com ligeira superioridade em relação ao K-Means, 

diferentemente dos gráficos visualizados anteriormente, nos quais era 

considerável a diferença entre eles. O valor do AUC para o classificador 

convencional, que foi inicialmente definido em 0,630312, não é 
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significantemente menor que o valor obtido pela performance do classificador 

one-class, que apresentou um resultado de 0,640976. É importante perceber 

que, entre o passo 6 e o passo 11 (no qual ocorreu uma melhoria extrema no 

desempenho do classificador one-class), o valor do AUC otimizado para o 

algoritmo convencional é superior ao obtido pelo K-Means DD, evento ainda 

não observado. No entanto, o algoritmo de otimização não consegue melhorar 

notadamente a sua performance e, com o enorme aumento que o desempenho 

do classificador one-class sofre, no passo 11, a diferença entre eles torna-se 

novamente evidente, e mantém-se até o fim da execução dos passos, 

destacando, dessa forma, a superioridade do algoritmo K-Means DD que vem 

sendo observada em todos os experimentos realizados até aqui. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,737248 para K-Means DD e de valor 0,648124 para o K-

Means. 

 Base PC1 

Para a base de dados PC1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira diferente daquela observada até aqui para as outras bases. O 

passo-a-passo da sua execução é ilustrado na Gráfico 5.5. 

 

 Gráfico 5.5. Otimização do K-Means para a base PC1. 

No caso apresentado aqui, na primeira iteração os desempenhos dos 

dois classificadores são iguais, com uma diferença ainda menor que aquela 
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vista no passo 1 do gráfico do item anterior (KC2). Lá, se a diferença com valor 

de pouco mais de 0,01 foi considerada irrelevante, no caso apresentado aqui 

pode ser considerada inexistente, já que apresentou um valor 10 vezes menor, 

cerca de 0,001. Com isso, no primeiro passo do algoritmo, ambos os 

classificadores obtiveram a mesma performance. Como observado no exemplo 

anterior, também é importante perceber que, entre o passo 6 e o passo 7 (no 

qual ocorreu uma melhoria extrema no desempenho do classificador one-

class), o valor do AUC otimizado para o algoritmo convencional é superior ao 

obtido pelo K-Means DD. No entanto, mais uma vez, o algoritmo de otimização 

não consegue melhorar suficientemente a sua performance e, com o enorme 

aumento que o desempenho do classificador one-class sofre, no passo 7, a 

diferença entre eles torna-se novamente evidente, e mantém-se até o fim da 

execução dos passos, enfatizando, mais uma vez, a superioridade do algoritmo 

K-Means DD que vem sendo observada em todos os experimentos realizados. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,676408 para K-Means DD e de valor 0,64339 para o K-Means. 

5.1.2 Comparação dos testes 

Após a aplicação do algoritmo de otimização, que busca uma confIguração de 

parâmetros dos classificadores que forneça o melhor resultado possível para a 

classificação, os classificadores são efetivamente testados e avaliados. 

Como descrito no Capítulo 3, os algoritmos foram otimizados a partir de 

dados presentes num conjunto de validação. Por outro lado, alguns dados 

foram separados para a realização dos testes do classificador tornando 

possível. Dessa forma, analisar sua real perfomance após seu treinamento e 

otimização. Na Tabela 5.1 pode-se verificar os resultados dos testes realizados 

com os algoritmos K-Means e K-Means DD em todas as bases e verificar, 

inclusive, que o classificador one-class apresenta um melhor resultado em 

todas as observações. 
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Dataset K-Means 
K-Means 

Otimizado 
K-Means DD 

K-Means DD 
Otimizado 

CM1 0.650738 0.683859 0.729556 0.734047 

JM1 0.538536 0.566415 0.622434 0.623596 

KC1 0.631925 0.648124 0.70797 0.737248 

KC2 0.630312 0.739952 0.640976 0.840652 

PC1 0.598495 0.64339 0.599680 0.676408 

  
 Tabela 5.1. Análise dos resultados do K-Means. 

A tabela acima mostra os valores da área sob a curva ROC (AUC) 

quando os classificadores K-Means e K-Means DD foram avaliados. O 

algoritmo K-Means é avaliado antes e após o processo de otimização, quando 

é finalmente testado com a melhor configuração de parâmetros encontrada 

pelo algoritmo ABC. O mesmo procedimento é aplicado com o K-Means DD. 

Espera-se que, com isso, o valor do seu desempenho apresente uma melhora. 

Analisando os resultados apresentados na tabela acima, é possível 

confirmar essa expectativa, pois todos os resultados apresentados pelos 

algoritmos otimizados são superiores àqueles apresentados pelos algoritmos 

treinados e testados sem que seja aplicada alguma técnica de otimização. 

Comparando os resultados, podemos observar, também, que todos os 

classifcadores one-class apresentam melhores resultados que aqueles 

convencionais, com exceção dos algoritmos não otimizados aplicados à base 

PC1 que, devido à insignificante diferença entre seus desempenhos, podem 

ser considerados equivalentes. Pode-se concluir que, para todas as bases de 

dados, a versão one-class do algoritmo K-Means oferece melhores resultados, 

confirmando a teoria de que lidam melhor com problemas de dados 

desbalanceados. 

Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados das taxas de falso 

positivo e de  falso negativo obtidos pelos classificadores. Pode-se verificar que 
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em todos os casos, as taxas de aceitação de outliers (falso positivo, FPr) 

obtidas pelos classificadores convencionais são superiores àquelas obtidas por 

sua versão one-class. Por outro lado, muitas vezes as taxas de falso negativo 

podem ser superiores nos classificadores one-class, como evidenciado no caso 

da comparação dos classificadores otimizados e testados para a base KC2.  

Base 

K-Means 
K-Means 

Otimizado 
K-Means DD 

K-Means DD 
Otimizado 

FNr FPr FNr FPr FNr FPr FNr FPr 

CM1 0.13   0.895 0.055 0.759 0.104   0.742 0.026 0.453 

JM1 0.008  0.998 0.011 0.877 0.10   0.793 0.021 0.598 

KC1 0.11   0.940 0.018 0.848 0.101   0.635 0.073 0.138 

KC2 0.223   0.881 0.023 0.874 0.096   0.47 0.021 0.069 

PC1 0.228  0.754 0.029   0.90 0.099   0.685 0.084 0.10 

  
 Tabela 5.2. Taxas de falso positivo e falso negativo do K-Means. 

 

O fato de existir casos em que a taxa de falso negativo dos 

classificadores convencionais é maior que a taxa observada a partir dos 

resultados do classificador one-class não compromete o seu bom 

funcionamente, já que não são tão comuns. Além disso, a maioria dos 

problemas de classificação one-class foca na classificação dos dados outliers, 

já que classificar erroneamente esses exemplos possui um custo muito mais 

alto que classificar de maneira errada um exemplo da classe majoritária. O 

problema apresentado nesse trabalho exemplifica bem essa afirmação: existe 

um custo muito maior em não classificar corretamente um módulo defeituoso, 

uma vez que ele não será considerado crítico e, assim, não será utilizado nos 
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testes. Portanto, mais uma vez é evidente a superioridade de aplicar 

classificação one-class ao problemas de detecção de módulos de software que 

tendem a apresentar falha. 

5.2 Resultados do GMM x GMM DD 

Nessa seção são exibidos os resultados da aplicação dos classificadores GMM 

e GMM DD, que corrrespondem aos modelos de mistura de gaussiana 

convencional e data description (one-class), respectivamente. Para cada base 

de dados utilizada nos experimentos, são exibidos inicialmente os resultados 

de cada passo da execução do algoritmo de otimização. Em seguida, é 

apresentada e discutida uma tabela de resultados obtidos a partir dos testes 

desses classificadores para cada uma das bases. 

5.2.1 Otimização 

Para o algoritmo de estimativa de densidade GMM, os parâmetros que 

necessitaram ser variados em busca da otimização do seu desempenho, ou 

seja, para obter melhores resultados na classificação foram a quantidade de 

gaussianas a ser usadas e os parâmetros de regulagem do algoritmo (R, S and 

M). Logo a seguir, são apresentados, para cada base de dados, gráficos que 

ilustram o comportamento do algoritmo de otimização. 

 Base CM1 

Para a base de dados CM1, o algoritmo de otimização conseguiu encontrar 

uma melhor solução em poucos passos para cada um dos algoritmos, como é 

ilustrado na Gráfico 5.6, que descreve cada passo da sua execução. 
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 Gráfico 5.6. Otimização do GMM para a base CM1. 

Para a base CM1, já na primeira iteração, o valor da métrica de 

desempenho do classificador convencional foi inferior àquela do classificador 

one-class. O valor do AUC para do classificador GMM convencional, que 

inicialmente consiste em 0,54451, é consideravelmente menor que o valor 

obtido pela performance do classificador one-class, que apresentou um 

resultado de 0,577592. Ao decorrer da execução do algoritmo, esses valores 

só são otimizados até determinado ponto. No gráfico, pode-se perceber que o 

algoritmo de otimização só consegue encontrar melhores soluções até o passo 

12 e, no caso do classificador one-class, somente até o passo 4. Nesse passo, 

o desempenho do classificador GMM DD é otimizado e, nele, é encontrada 

uma solução ótima candidata, pois existe a possibilidade de ter caído em um 

mínimo local. No entanto, o algoritmo não consegue melhorar 

significativamente os resultados dos classificadores durante todo o processo de 

otimização.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,734770 para GMM DD e de valor 0,586838 para o GMM. 

 

 Base JM1 

Para a base de dados JM1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira semelhante àquela observada para a base CM1. O passo-a-passo 

da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.7. 
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 Gráfico 5.7. Otimização do GMM para a base JM1. 

Sem muitas surpresas, na primeira iteração, o desempenho dos dois 

classificadores diferem bastante, apesar de o GMM DD não apresentar um 

resultado tão bom quanto se espera. O mesmo pode ser observado na maioria 

dos gráficos visualizados anteriormente, nos quais era frenquentemente 

existente a diferença entre eles. O valor do AUC para o classificador 

convencional, que foi inicialmente definido em 0,517736, é significativamente 

menor que o valor obtido pela performance do classificador one-class, que 

apresentou um resultado de 0,612456. O algoritmo de otimização, na tentativa 

frustrada de otimizar o classificador GMM, não consegue melhorar 

notadamente a sua performance e, com o aumento que o desempenho do 

classificador one-class sofre até o passo 12, a diferença entre eles torna-se 

mais evidente, e mantém-se até o fim da execução dos passos, destacando, 

dessa forma, a superioridade do algoritmo GMM DD que vem sendo observada 

em todos os experimentos realizados até aqui. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,566415 para GMM e de valor 0,693277 para o GMM DD. 

 Base KC1 

Para a base de dados KC1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira bem diferente daquela observada até aqui para as outras bases, 

talvez da forma mais curiosa e intrigante. O passo-a-passo da sua execução é 

ilustrado na Gráfico 5.8. 
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 Gráfico 5.8. Otimização do GMM para a base KC1. 

Mais uma vez, na primeira iteração, o desempenho dos dois 

classificadores pode ser considerado equivalente, apesar de o GMM DD 

apresentar um resultado com uma superioridade sutil em relação ao GMM, 

diferentemente da maioria dos gráficos visualizados anteriormente, nos quais 

era considerável a diferença entre eles. O valor do AUC para o classificador 

convencional, que foi inicialmente observado como 0,582347, é pouco menor 

que o valor obtido pela performance do classificador one-class, que apresentou 

um resultado de 0,603613. O curioso e intrigante nesse caso observado é que, 

como pode-se perceber visualmente através do gráfico, a diferença entre os 

valores do AUC de ambos os classificadores nunca é exageradamente alta, 

pelo contrário, sempre apresentam valores próximos uns dos outros. Além 

disso, até o passo 22, o valor do AUC otimizado para o algoritmo convencional 

é inferior ao obtido pelo GMM DD. Porém, nesse passo ocorre a descoberta de 

uma configuração de parâmetros que faz com ele sofra uma grande aumento e 

torne-se superior ao one-class. No entanto, o algoritmo de otimização 

consegue, a partir do passo 41, melhorar notadamente a sua performance e, 

com essa boa melhora, a diferença entre eles torna-se mais uma vez evidente, 

mostrando, assim, a superioridade do algoritmo GMM DD que vem sendo 

observada em todos os experimentos realizados. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,774523 para GMM DD e de valor 0,71432 para o GMM. 



82 

 

   

 Base KC2 

Para a base de dados KC2, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira semelhante àquela observada para a base JM1. O passo-a-passo 

da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.9. 

 

 Gráfico 5.9. Otimização do GMM para a base KC2. 

Como na maior parte dos casos anteriores, sem grandes surpresas, na 

primeira iteração, o desempenho dos dois classificadores diferem bastante e o 

GMM DD já apresenta um resultado tão bom quanto se espera, semelhante ao 

máximo encontrado no fim do processo de otimização. O mesmo pode ser 

observado na maioria dos gráficos visualizados anteriormente, nos quais era 

frequente a diferença entre eles. O valor do AUC para o classificador 

convencional, que foi inicialmente definido em 0,617424, é muito menor que o 

valor obtido pela performance do classificador one-class, que apresentou um 

resultado de 0,81575. O algoritmo de otimização, na tentativa de otimizar o 

classificador GMM, não consegue melhorar notadamente a sua performance e, 

com o aumento que o desempenho do classificador one-class sofre até o passo 

30, a diferença entre eles torna-se mais alta e mantém-se até o fim da 

execução dos passos, destacando, dessa forma, a superioridade do algoritmo 

one-class para o problema em que os dados apresentam alto grau de 

desbalanceamento. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,851513 para GMM DD e de valor 0,752468 para o GMM. 
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 Base PC1 

Como no caso anterior, para a base de dados PC1, o algoritmo de otimização 

aplicado se comportou de maneira semelhante à maioria: o algoritmo one-class 

se mostrou superior em termos de performance do início ao fim. O passo-a-

passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.10. 

 

 Gráfico 5.10. Otimização do GMM para a base PC1. 

Mais uma vez, inicialmente o GMM DD já apresenta um resultado melhor 

que o GMM. O valor do AUC para o classificador convencional, que foi 

inicialmente definido em 0,558605, é menor que o valor obtido pela 

performance do classificador one-class, com um resultado de 0,564532. O 

algoritmo de otimização, na tentativa frustrada de otimizar o classificador GMM, 

não consegue melhorar notadamente a sua performance e, com o aumento 

que o desempenho do classificador one-class sofre até o passo 24, a diferença 

entre eles torna-se bastante alta e mantém-se até o fim da execução dos 

passos, justificando a constante vantagem do algoritmo one-class para o 

problema em que os dados apresentam alto grau de desbalanceamento. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,620578 para GMM DD e de valor 0,59006 para o GMM. 

5.2.2 Comparação dos testes 

Mais uma vez, da mesma forma que foram avaliados os algoritmos K-Means e 

K-Means DD, após a aplicação do algoritmo de otimização, que busca uma 
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confIguração de parâmetros dos classificadores que forneça o melhor resultado 

possível para a classificação, é preciso efetivamente testar os classificadores 

GMM e GMM DD, utilizando os dados que foram separados para a realização 

dos testes do classificador tornando possível, dessa forma, analisar sua real 

perfomance após seu treinamento e otimização. Na Tabela 5.3 é possível 

verificar os resultados dos testes realizados com os algoritmos GMM e GMM 

DD em todas as bases e verificar, inclusive, que o classificador one-class 

apresenta um melhor resultado em todas as observações. 

Dataset GMM GMM Otimizado GMM DD 
GMM DD 

Otimizado 

CM1 0. 504451 0.586838 0.577592 0. 73477 

JM1 0.517736 0.566415 0.612456 0.693296 

KC1 0.591845 0.676996 0.603613 0.774523 

KC2 0.617424 0.752458 0.81575 0.851513 

PC1 0.558605 0.59006 0.564532 0.620578 

  
 Tabela 5.3. Análise dos resultados do GMM. 

A Tabela 5.3 mostra os valores da área sob a curva ROC (AUC) quando 

os classificadores foram testados. Como definido para os algoritmos 

apresentados anteriormente, o algoritmo GMM também é avaliado antes e 

depois o processo de otimização, quando é finalmente testado com a melhor 

configuração de parametros encontrada pelo algoritmo ABC. O mesmo 

procedimento é aplicado com o GMM DD. A expectativa é que, dessa forma, o 

valor do seu desempenho apresente uma melhora. 

Analisando os resultados apresentados na tabela acima, é possível 

confirmar essa hipótese, pois todos os resultados apresentados pelos 

algoritmos otimizados são superiores àqueles apresentados pelos algoritmos 

treinados e testados sem que seja aplicada alguma técnica de otimização. 

Comparando os resultados, pode-se observar, também, que todos os 
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classifcadores one-class apresentam melhores resultados que aqueles 

convencionais. Pode-se concluir que, para todas as bases de dados, a versão 

one-class do algoritmo GMM oferece melhores resultados, confirmando a teoria 

de que lidam melhor com problemas de dados desbalanceados. 

Na Tabela 5.4 são apresentados os resultados das taxas de falso 

positivo e falso negativo obtidos pelos classificadores GMM e GMM DD. Mais 

uma vez, é possível verificar que, em todos os casos, as taxas de aceitação de 

outliers (falso positivo, FPr) obtidas pelos classificadores convencionais são 

superiores àquelas obtidas por sua versão one-class. Por outro lado, em todos 

os casos as taxas de falso negativo (FNr) são superiores nos classificadores 

one-class em relação às suas respectivas versões convencionais, seja na 

versão otimizada quanto na normal. No entanto, como já discutido, esse fato 

observado não compromete a sua grande utilidade para uma imensa gama de 

problemas com dados muito desbalanceados. 

Base 

GMM 
GMM 

Otimizado 
GMM DD 

GMM DD 
Otimizado 

FNr FPr FNr FPr FNr FPr FNr FPr 

CM1 0.001   0.952 0.002   0.69 0.101   0.659 0.421   0.203 

JM1 0.013   0.931 0.01   0.455 0.113   0.789 0.175   0.215 

KC1 0.105   0.796 0.201   0.508 0.125   0.601 0.128   0.403 

KC2 0.091   0.62 0.08   0.613 0.096   0.384 0.097   0 

PC1 0.103   0.876 0.1   0.623 0.109   0.657 0.089   0.1 

  
 Tabela 5.4. Taxas de falso positivo e falso negativo do GMM. 
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5.3 Resultados do SVM x SVDD 

Nessa seção são exibidos os resultados da aplicação dos classificadores SVM 

e SVDD. Para cada base de dados utilizada nos experimentos, são exibidos 

inicialmente os resultados de cada passo da execução do algoritmo de 

otimização. Em seguida, é apresentada e discutida uma tabela de resultados 

obtidos a partir dos testes desses classificadores para cada uma das bases. 

5.3.1 Otimização 

Para o algoritmo SVM, os parâmetros que necessitaram ser variados em busca 

da otimização do seu desempenho, ou seja, para obter melhores resultados na 

classificação foram o kernel, que foi fixo, usando RBF, e os outros dois 

parâmetros, o C e o parâmetro do kernel, já apresentados na seção 3.1.3 

desse trabalho. Eles foram otimizados para que o desempenho do classificador 

fosse melhorado. Logo a seguir, são apresentados, para cada base de dados, 

gráficos que ilustram o comportamento do algoritmo de otimização. Nos 

experimentos realizados nesse trabalho, o kernel foi fixo, usando RBF, e os 

outros dois parâmetros foram otimizados para que o desempenho do 

classificador fosse melhorado. 

 Base CM1 

Para a base de dados CM1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira peculiar, pois é possível perceber que as curvas possuem uma 

inclinação semelhante, apesar de possuir um comportamento semelhante ao 

padrão observado nos experimentos. Isso implica afirmar que o algoritmo de 

otimização consegui melhorar as performances dos classificadores de maneira 

equivalente, na mesma proporção. O passo-a-passo da sua execução é 

ilustrado na Gráfico 5.11.  
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 Gráfico 5.11. Otimização do SVM para a base CM1. 

Já na primeira iteração, o valor da métrica de desempenho do 

classificador convencional foi bem inferior àquela do classificador one-class. O 

valor deste, que consiste em 0,443182, é superior ao obtido pela performance 

do classificador convencional, que apresentou um resultado de 0,576750. Ao 

decorrer da execução do algoritmo, o desempenho do classificador 

convencional é melhorado com uma frequência semelhante à melhoria do 

desempenho do classificador one-class. No gráfico pode-se perceber que o 

algoritmo de otimização encontra uma melhor solução em alguns momentos 

para o classificador SVM, por outro lado, somente em duas ocasiões ele 

encontra uma configuração de parâmetros que aumente o desempenho do 

classificador one-class: nos passos 30 e 48. O algoritmo consegue melhorar 

razoavelmente os resultados dos classificadores durante todo o processo de 

otimização, mas esse aumento é ínfimo.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,739869 para SVDD e de valor 0,6250 para o SVM. 

 Base JM1 

Para a base de dados JM1, o algoritmo de otimização consegue encontrar uma 

melhor solução para ambos os algoritmos, porém, o aumento não é muito 

significativo, como é ilustrado no Gráfico 5.12, que descreve cada passo da sua 

execução. 
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 Gráfico 5.12. Otimização do SVM para a base JM1. 

Assim como no caso da base de dados CM1, já na primeira iteração, o 

valor da métrica de desempenho do classificador convencional foi inferior 

àquela do classificador one-class para a base JM1. O valor do AUC para o 

classificador convencional, que inicialmente consiste em 0,539782, é 

consideravelmente menor que o valor obtido pela performance do classificador 

one-class, que apresentou um resultado de 0,642973. Ao decorrer da execução 

do algoritmo,  cada uma deles apresenta valores otimizados somente em dois 

pontos. No gráfico pode-se perceber que, para o classificador SVDD, o 

algoritmo de otimização consegue encontrar melhores soluções nos passos 22 

e 34, enquanto que para o classificador SVM, ele consegue encontrar melhores 

soluções nos passos 10 e 31. O algoritmo consegue melhorar os resultados do 

classificador convencional e da sua versão one-class durante todo o processo 

de otimização.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,716388 para SVDD e de valor 0,661345 para o SVM. 

 Base KC1 

Para a base de dados KC1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira bem semelhante àquela observada até aqui para as outras bases. 

O passo-a-passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.13. 
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 Gráfico 5.13. Otimização do SVM para a base KC1. 

Nos primeiros passos, o valor da métrica de desempenho do 

classificador one-class é constantemente otimizado, como pode-se perceber no 

gráfico através dos passos 3, 5 e 6. No entanto, essa otimização é mínima, 

pois o classificador já apresenta um elevado valor de desempenho. O valor do 

AUC para o classificador convencional, que foi inicialmente de 0,550035, é 

exageradamente menor que o valor obtido pela performance do classificador 

one-class, que apresentou um resultado de 0,79651. Vale a pena observar que, 

durante todo o processo de otimização, apesar de quantitativamente 

apresentar menos pontos de melhoria, o classificador SVM é o que apresenta 

uma maior melhora no seu desempenho. Por outro lado, não consegue igualar 

o já elevado grau de desempenho do classificador SVDD. Portanto, a elevada 

diferença entre as duas performances não diminui suficientemente ao longo do 

tempo, demonstrando que a versão one-class desse algoritmo possui melhores 

resultados quando treinado e testado com a base KC1.  

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,798003 para SVDD e de valor 0,62658 para o SVM. 

 Base KC2 

Para a base de dados KC2, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira diferente daquela observada até aqui para as outras bases. O 

passo-a-passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.14. 
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 Gráfico 5.14. Otimização do SVM para a base KC2. 

Pela primeira vez, pode-se observar que, nos experimentos, nem 

sempre o classificador one-class é superior ao classificador multi-class 

convencional. Nesse resultado, o valor da métrica de desempenho do 

classificador SVDD é constantemente otimizado, com uma frequência maior à 

frequência apresentada pelo classificador SVM, como pode-se perceber no 

gráfico através dos passos 2, 7, 8 e 21. No entanto, essa otimização é mínima, 

pois o classificador já apresenta um elevado valor de desempenho. O valor do 

AUC para o classificador convencional, que foi inicialmente de 0,49122, um dos 

valores mais baixos até aqui observados, é exageradamente menor que o valor 

obtido pela performance do classificador one-class, que apresentou um 

resultado de 0,629745. Vale a pena observar que, durante todo o processo de 

otimização, apesar de quantitativamente apresentar menos pontos de melhoria, 

o classificador SVM é o que apresenta uma maior melhora no seu 

desempenho. No passo 13 ocorre uma explosão no valor do seu desempenho, 

devido à identificação de uma configuração de parâmetros essencial para o seu 

funcionamento. O valor do seu AUC passa de 0,527778 para 0,637805, um 

aumento significativo de mais de 20%. No passo 21, uma melhor configuração 

de parâmetros é identificada para o classificador SVDD, porém a melhoria 

apresentada nesse ponto não é suficiente para superar o resultado 

apresentado pelo classificador SVM. Portanto, pode-se perceber que nem em 

todos os casos o classificador one-class apresenta melhores resultados que o 
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classificador convencional. Mais adiante, na próxima subseção, será 

apresentada uma justificativa para esse evento. 

No fim, ele encontra uma solução que produz um AUC de valor 

0,626318 para SVDD e de valor 0,630875 para o SVM. 

 Base PC1 

Para a base de dados PC1, o algoritmo de otimização aplicado se comportou 

de maneira padrão, como observada até aqui para as outras bases. O passo-a-

passo da sua execução é ilustrado no Gráfico 5.15. 

 

 Gráfico 5.15. Otimização do SVM para a base PC1. 

No caso apresentado aqui, na primeira iteração os valores que 

representam o desempenho dos dois classificadores são bem distintos. 

Enquanto o classificador SVM apresenta o valor de 0,450291 para a AUC no 

primeiro passo, o classificador SVDD apresenta um valor muito superior, de 

0,684635. Com isso, no primeiro passo do algoritmo, o método one-class 

demonstrou-se bem melhor. No decorrer do tempo, a diferença entre eles cai, 

mas o classificador SVDD mantém seu resultado superior (maior valor da AUC) 

até o fim da execução dos passos, enfatizando, mais uma vez, a sua 

superioridade, que vem sendo atestada em todos os experimentos realizados. 

Ao final, o algoritmo de otimização encontra uma solução que produz um 

AUC de valor 0,785324 para SVDD e de valor 0,714286 para o SVM. 
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5.3.2 Comparação dos testes 

Mais uma vez, da mesma forma que foram avaliados os algoritmos utilizados 

nos experimentos e citados anteriormente, após a aplicação do algoritmo de 

otimização, que busca uma confIguração de parâmetros dos classificadores 

que forneça o melhor resultado possível para a classificação, é preciso 

efetivamente testar os classificadores SVM e SVDD, utilizando os dados que 

foram separados para a realização dos testes do classificador tornando 

possível, dessa forma, analisar sua real perfomance após seu treinamento e 

otimização. Na Tabela 5.5 pode-se verificar os resultados dos testes realizados 

com os algoritmos SVM e SVDD em todas as bases e verificar, inclusive, que o 

classificador one-class apresenta um melhor resultado em todas as 

observações. 

Dataset SVM SVM Otimizado SVDD 
SVDD 

Otimizado 

CM1 0.443182 0.625000 0.739869 0.739869 

JM1 0.539782 0.661345 0.642973 0.723596 

KC1 0.548455 0.619795 0.79651 0.798003 

KC2 0.490291 0.638003 0.624795 0.626318 

PC1 0.451220 0.715610 0.684635 0.785324 

  
 Tabela 5.5. Análise dos resultados do SVM. 

A Tabela 5.5 mostra os valores da área sob a curva ROC (AUC) quando 

os classificadores foram testados. Como definido para os algoritmos 

apresentados anteriormente, o algoritmo SVM também é avaliado antes e 

depois o processo de otimização, quando é finalmente testado com a melhor 

configuração de parametros encontrada pelo algoritmo ABC. O mesmo 

procedimento é aplicado com o GMM DD. A expectativa é que, dessa forma, o 

valor do seu desempenho apresente uma melhora. 
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Analisando os resultados apresentados na Tabela 5.5, não é possível 

confirmar essa expectativa, pois todos os resultados apresentados pelos 

algoritmos otimizados são superiores àqueles apresentados pelos algoritmos 

treinados e testados sem que seja aplicada alguma técnica de otimização. Por 

outro lado, é possível observar, também, que nem todos os classifcadores one-

class apresentam melhores resultados que aqueles convencionais, como 

mostram os resultados obtidos a partir do uso da base CM1 para treinar e 

testar os classificadores. 

Em busca de justificar esse fenômeno, foi identificada, na literatura, uma 

possível justificativa para esse caso. É importante reconhecer que a base KC2 

apresenta o menor grau de desbalanceamento entre todas as bases utilizadas 

no experimento, com um total de 20,5% de exemplos da classe minoritária. Um 

estudo realizado por LEE e CHO (2006) mostra que com um alto grau de 

desbalanceamento, em torno de apenas 5% de padrões da classe minoritária, 

classificadores do tipo one-class sempre apresentam melhores resultados que 

os classificadores tradicionais do two-class. Por outro lado, com base de dados 

contendo um baixo grau de desbalanceamento, 20% ou mais, os 

classificadores convencionais normalmente são os que apresentam os 

melhores resultados. A partir dessas observações, de acordo com autor, ainda 

é possível assumir que, com um alto grau de desbalanceamento, os 

classificadores one-class são mais vantajosos, mesmo tendo sido observado 

nos experimentos um caso no qual ele apresentou um resultado insatisfatório, 

comparado ao classificador convencional. 

Na Tabela 5.6 são apresentados os resultados das taxas de falso 

positivo e falso negativo obtidos pelos classificadores SVM e SVDD. Mais uma 

vez, é possível verificar que, em todos os casos, as taxas de aceitação de 

outliers (falso positivo, FPr) obtidas pelos classificadores convencionais são 

superiores àquelas obtidas por sua versão one-class. Por outro lado, em todos 

os casos as taxas de falso negativo são superiores nos classificadores one-

class. No entanto, como já discutido, esse fato observado não compromete a 
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sua grande utilidade para uma imensa gama de problemas com dados muito 

desbalanceados. 

Base 

SVM 
SVM 

Otimizado 
SVDD 

SVDD 
Otimizado 

FNr FPr FNr FPr FNr FPr FNr FPr 

CM1 0.052 0.842 0.041 0.772 0.092   0 0.086   0 

JM1 0.035 0.773 0.021 0.672 0.082   0.082 0.063   0.043 

KC1 0.036 0.78 0.033 0.65 0.066   0.043 0.063 0.037 

KC2 0.043 0.63 0.013 0.64 0.07   0.041 0.071 0.029 

PC1 0.007 0.857 0.01 0.801 0.089   0.078 0.083 0.042 

  
 Tabela 5.6. Taxas de falso positivo e falso negativo do SVM. 

5.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados obtidos com a aplicação das 

técnicas descritas no Capítulo 4 com o objetivo de avaliar o desempenho de 

classificadores one-class. Para cada um dos classificadores empregados, os 

resultados foram mostrados de acordo com as diferentes bases de dados 

utilizadas. Para cada dupla ―classifcador x base de dado‖, foi exibido um gráfico 

ilustrando o avanço do seu desempenho através dos passos do algoritmo de 

otimização. Ao final, foi exibida uma tabela contendo os valores da métrica 

AUC para o referido classificador otimizado, treinado e testado com as 

diferentes bases de dados. Dessa forma, foi possível confrontar os valores da 

performance obtida por sua versão one-class e sua versão convencional. 

Em seguida, para cada classificador estudado foi apresentada uma tabela 

contendo dados sobre as taxas de classificação (taxa de falso positivo e de 
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falso negativo). Elas são úteis em aplicações práticas de comparação de 

técnicas de aprendizagem de máquina pois permitem que, quantitativamente, 

os modelos sejam avaliados. Dessa forma, é possível analisar o custo referente 

à classificação para determinado problema. O custo de não detectar um 

módulo de software com falha é bem maior que o custo de detectar um módulo 

perfeito como defeituoso, e isso é refletido nos resultados encontrados, através 

das diferentes taxas de falso negativos e falso positivos obtidos pelos 

classificadores. Essa consideração pode ser observada quando o domínio da 

aplicação, a exemplo da detecção de defeitos, é um problema sensível a custo. 

Como apresentado anteriormente, um erro quando não detectado no início do 

desenvolvimento do software exige um custo maior de correção. Portanto, é 

muito prejudicial ao projeto de software a ineficiência na detecção de módulo 

que, de fato, apresente falha, pois gera um custo futuro alto, já que essa falha 

provavelmente deverá ser corrigida posteriormente. Por outro lado, detectar um 

módulo perfeito como defeituoso só oferece um custo pequeno que será 

representado por uma carga extra nas atividades de teste.                                                               
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este trabalho, foi proposta uma nova abordagem para detectar 

módulos de software que tendem a apresentar algum tipo de falha. 

Uma abordagem eficiente para diminuir os custos das atividades de 

teste de software é identificar previamente esses módulos. Uma vez que as 

bases de dados reais contendo informação sobre módulos defeituoso 

apresentam um alto grau de desbalanceamento,  é importante selecionar uma 

técnica de aprendizagem de máquina que lide com esse problema de forma 

eficaz. 

A classificação do tipo one-class foi originada da necessidade de lidar 

com esse tipo de dado altamente desbalanceado. A proposta dessa pesquisa 

foi analisar e avaliar alguns dos classificadores do tipo one-class disponíveis na 

literatura aplicados ao problema de detecção de módulos de software com 

defeito, usando bases de dados de projetos reais, comparando o seu 

desempenho com aquele obtido através da aplicação de suas respectivas 

versões de classificadores convencionais, ou multi-class. Além disso, um 

robusto algoritmo de otimização foi empregado com o objetivo de melhorar os 

resultados obtidos por esses classificadores. Esse algoritmo, chamado de 

Colônia Artificial de Abelhas, foi descrito no escopo desse trabalho. 

Através dos resultados obtidos com os experimentos realizados, é 

possível concluir que os classificadores one-class devem ser considerados 

para lidar com problemas que possuem dados com alto grau de 

N 

Conclusões 

    Capítulo 6 
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desbalanceamento. Isso se deve ao fato de quase nunca apresentarem 

resultados inferiores àqueles apresentados pela classificação tradicional para 

bases de dados muito desbalanceadas, exceto quando esse 

desbalanceamento for baixo. Nesses casos, normalmente a abordagem 

tradicional é mais adequada. 

6.1 Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho consistiu em oferecer uma comparação 

consistente entre classificadores one-class e os classificadores convencionais 

empregados para a solução do problema de detecção de módulos 

tendenciosos a falha, na área de teste de software. Com isso, é possível 

certificar se a técnica de classificação one-class apresenta resultados 

superiores em relação às técnicas convencionais já presentes na literatura, 

tornando a criação do mecanismo de detecção de falhas de software mais 

robusto. Vale ressaltar que um mecanismo desse tipo permite que os recursos 

disponíveis possam ser alocados de forma mais adequada durante o processo 

de teste de software.  

Adicionalmente, essa pesquisa visou destacar a importância da 

utilização de técnicas focadas no algoritmo para lidar eficientemente com bases 

de dados muito desbalanceadas, como é o caso das bases de dados de 

módulos de software disponíveis na literatura. A partir dessa abordagem, 

apesar do trabalho apresentado ter investigado um problema específico – a  

detecção de módulos de software que tendem a apresentar defeito – é possível 

concluir que qualquer problema que possua dados com um alto grau de 

desbalanceamento pode ser solucionado a partir da aplicação das técnicas de 

classificação one-class. Isso ocorre porque o objetivo dessa técnica é mitigar 

diretamente os riscos provenientes dessa característica dos dados, tratando 

eficientemente com esse alto desbalanceamento.  
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6.2 Trabalhos Futuros 

Como sugestão de trabalhos futuros, pode ser citado o uso dessa análise para 

outro range de classificadores, visando reforçar ainda as conclusões tiradas 

dos experimentos realizados nesse trabalho. Esse tipo de análise permite tirar 

conclusões mais apuradas acerca da superior eficiência dos classificadores 

one-class em relação àqueles tradicionais, ou multi-class. 

Por outro lado, a inclusão de técnicas de seleção de característica pode 

ser útil para viabilizar ainda mais os resultados obtidos. Como pode ser 

observado em todas as bases utilizadas, os dados possuem várias 

características (um total de 22 métricas de um módulo de software). Muitas 

dessas características, entretanto, podem não contribuir diretamente para o 

treinamento e teste dos classificadores, tornando útil a análise da relevância de 

cada uma dessas características para o problema apresentado. Dessa forma, é 

possível reduzir as dimensões nas quais os classificadores vão ser aplicados, 

melhorando o desempenho dos modelos.  

Outra opção seria incluir validações estatísticas para tornar a 

comparação dos classificadores mais confiável. Para alcançar esse objetivo, 

uma grande quantidade de dados para os experimentos, possibilitando a 

realização de testes estatísticos para aumentar a confiabilidade dessa anállise. 

Por fim, pode ser bastante útil o emprego de uma mistura de 

classificadores para a solução do problema de detecção de módulos de 

software que possam apresentar algum tipo de defeito. Tendo em vista a 

importância de diversos modelos para o problema, especialmente os 

classificadores one-class, muitas vezes torna-se difícil a escolha dentre os 

diferentes classificadores disponíveis. Para contornar esse problema, é comum 

utilizar uma abordagem de combinação de classificadores, na qual um mesmo 

exemplo é verificado mais de uma vez, aumentando a confiabilidade do modelo 

proposto, agregando valor ao processo de decisão. Dessa forma, torna-se uma 

potencial proposta de trabalho futuro a ser realizado na solução do problema 

de detecção de módulos de software com defeito. 
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