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Resumo

A análise de dados simbólicos (Symbolic Data Analysis - SDA) tem se destacado como um
conjunto de ferramentas úteis à análise de grandes bases de dados, aprendizagem de máquina
e reconhecimento de padrões. Os dados simbólicos podem representar variáveis estruturadas,
listas, intervalos e distribuições. Nesse contexto, vários métodos estatísticos têm sido estendi-
dos para o domínio de SDA (análise de cluster, estatísticas descritivas, componentes principais,
análise fatorial, regressão linear, e outras). Como exemplo, os métodos de regressão linear
propostos recentemente para dados simbólicos são extensões do método dos mínimos quadra-
dos para minimização dos erros do modelo. Estes métodos estimam os parâmetros do modelo
da regressão linear considerando apenas as informações sobre os pontos médios (centros) das
variáveis simbólicas, considerando os valores dos limites inferiores e superiores dos intervalos
e considerando os valores dos pontos médios e das amplitudes dos intervalos.

Apesar da técnica dos mínimos quadrados ser computacionalmente simples, a qualidade
dos ajustes é degradada quando o conjunto sob investigação contém dados atípicos. Na análise
de regressão clássica, esses dados atípicos são frequentemente removidos do conjunto de dados
sob investigação, sendo normalmente considerados como erros do processo. Contudo, em SDA,
esse tipo de procedimento não é aconselhável, haja vista um dado simbólico poder representar
a generalização de um conjunto de outras observações clássicas.

Este trabalho propõe um método resistente (robusto) de regressão linear para dados simbóli-
cos do tipo intervalo, paramétrico, inspirado na análise de regressão simétrica, cujos estimado-
res tenham alto ponto de ruptura . O método proposto permite ainda a construção de intervalos
de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros do ajuste, enquanto os métodos encon-
trados na literatura não estabelecem suposições probabilísticas. Além disso, considerando que
a ausência de observações atípicas em um conjunto de dados indica a possibilidade de utiliza-
ção de métodos baseados nos mínimos quadrados, esta tese também propõe um conjunto de
técnicas para a identificação de dados simbólicos intervalares atípicos.

Palavras-chave: Análise de dados simbólicos, modelo resistente de regressão linear simbó-
lica, detecção de outliers simbólicos intervalares.
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Abstract

Symbolic Data Analysis (SDA) has emerged as a set of useful tools to analyze large databases,
machine learning and pattern recognition. Symbolic data may represent structured variables,
lists, intervals and distributions. In this context, different statistical methods have been ex-
tended to the SDA domain (such as cluster analysis, descriptive statistics, main components,
factor analysis, linear regression, etc.). For instance, the recently proposed symbolic data linear
regression methods extend the method of least squares to the minimization of the model errors.
These methods estimate the regression parameters on the average points (centers) of symbolic
variables, on the upper and lower limits of the ranges and on the midpoints of the intervals and
amplitudes.

Although the least square method is computationally simple the presence of outliers in the
data set under investigation degrades the quality of the adjustments. In classical regression
analysis, these outliers are often removed from the data set under investigation, being usually
regarded as errors of the process. Nevertheless, in SDA, this procedure is unsuitable as a single
symbolic data may represent the generalization of a subset of other classical observations.

This work proposes a robust interval symbolic data linear regression method, which is pa-
rametrical and based on the symmetrical regression analysis, whose estimators have high bre-
akdown point. The proposed method also enables the construction of confidence intervals and
hypothesis tests for the adjustment parameters, whereas the methods in the literature do not
provide probabilistic assumptions. Additionally, considering that the absence of outliers in
the data set indicates the possibility of using the least square-based methods, this thesis also
proposes a set of technics to detect interval symbolic data outliers.

Keywords: Symbolic data analysis, robust symbolic linear regression model, interval symbo-
lic data outliers.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Contexto e motivação

O crescente aumento do volume das bases de dados tem imposto a necessidade de novas tec-
nologias para armazenamento, extração de conhecimento, representação, tratamento e análise
dos dados, sobretudo de modo eficiente. Neste cenário, a análise de dados simbólicos (SDA
- Symbolic Data Analysis [1]) se destaca como uma nova abordagem relacionada à análise de
dados, aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões e bases de dados. SDA possi-
bilita a agregação de bases de dados clássicos em estruturas mais complexas, porém menores
em tamanho, chamadas de dados simbólicos. Os dados simbólicos podem representar variáveis
estruturadas, listase, intervalos e distribuições. Além disso, vários métodos estatísticos para
tratamento de dados clássicos têm sido estendidos para o domínio dos dados simbólicos (esta-
tísticas descritivas, análise de cluster, componentes principais, análise fatorial, regressão linear,
etc). Alguns destes métodos não foram totalmente desenvolvidos e ainda apresentam pontos
de pesquisa em aberto. Esta tese lida especificamente com os problemas em aberto da área de
regressão linear para dados simbólicos do tipo intervalo.

Os dados simbólicos do tipo intervalo podem ser empregados em várias aplicações como
financeiras, em análise de tráfego de redes, em mineração de dados, dentre outras. A Tabela
1.1 mostra um exemplo de dados simbólicos do tipo intervalo onde cada célula contém a média
mensal, mínima e máxima, dos registros diários de temperatura gerados a partir de 60 estações
de meteorologia na China [3].

Tabela 1.1 Média mensal das temperaturas, máxima e mínima diárias, registradas em 60 estações me-

teorológicas chinesas [3]
Stations Monthly temperature ([min : max]) - Year 1998

January February ... November December

AnQing [1.8 : 7.1] [2.1 : 7.2] ... [7.8 : 17.9] [4.3 : 11.8]
...

...
...

...
...

...

ZhiJiang [2.7 : 8.4] [2.7 : 8.7] ... [8.2 : 20] [5.1 : 13.3]

1



1.2 OBJETIVOS 2

O primeiro método de regressão linear para dados simbólicos foi proposto em 2000 [2]. Tal
método tem como objetivo estimar os parâmetros de regressão sobre os pontos médios (cen-
tros) das variáveis simbólicas de natureza intervalar. Posteriormente, outros métodos surgiram
propondo a estimação dos parâmetros do modelo de regressão sobre outras características dos
dados simbólicos de natureza intervalar, como os limites inferiores e superiores dos intervalos,
os pontos médios e a amplitude do intervalo. Todas essas abordagens realizam o processo de
estimação dos parâmetros da regressão através da minimização dos erros do modelo, ou seja,
através do emprego do método dos mínimos quadrados ordinários (OLS - Ordinary Least Squa-

res). Apesar de a técnica dos mínimos quadrados ser bastante utilizada devido principalmente
à sua simplicidade, a qualidade dos ajustes é degradada quando o conjunto sob investigação
contém dados atípicos.

Obviamente isso não seria problema se tais observações fossem raras ou não ocorressem.
Contudo, uma das principais abordagens para extração de dados simbólicos é o processo de
generalização de bases de dados clássicas, e quando há observações atípicas nas bases clássicas,
potencialmente surgirão observações atípicas nos dados simbólicos.

Uma situação frequente na análise clássica de dados é julgar as observações atípicas como
erros do processo e simplesmente removê-las do conjunto de dados. Esse tipo de procedimento
é inaceitável na análise de dados simbólicos, haja vista um dado simbólico poder representar a
generalização de um conjunto de outras observações clássicas. Além disso, há outras origens
para a ocorrência de observações atípicas. Outro problema relacionado aos outliers em dados
simbólicos do tipo intervalo é a ausência de técnicas para identificá-los entre os dados.

Nesse sentido, este trabalho propõe inicialmente um conjunto de técnicas para a identifi-
cação de dados simbólicos intervalares atípicos. A ausência de observações atípicas indica a
possibilidade de utilização de métodos baseados nos mínimos quadrados.

Porém, o objetivo principal desta tese é propor um método resistente (robusto) de regressão
linear para dados simbólicos do tipo intervalo, paramétrico, baseado na análise de regressão
simétrica, com alto ponto de ruptura, e que, dentre todas as características, permite a construção
de intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros do ajuste. Os métodos até
então propostos não estabelecem suposições probabilísticas.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um conjunto de soluções teóricas e aplica-
das na área de regressão linear em dados simbólicos do tipo intervalo, cujos resultados sejam



1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 3

qualitativamente superiores aos dos métodos atualmente utilizados.
Como meta para que esse objetivo seja atingido, 6 pontos foram definidos para serem re-

solvidos nesta tese:

1. Propor uma família de soluções para detecção de outliers baseada em análise de cluster e
em análise de resíduos;

2. Desenvolver um método robusto de regressão simbólica baseado em regressão simétrica;

3. Desenvolver métodos para geração de dados simbólicos simulados mais semelhantes aos
dados simbólicos reais;

4. Produzir cenários com esses métodos para a validação experimental das soluções propostas
na tese;

5. Aplicar as soluções propostas na tese em conjuntos de dados simbólicos do repositório do
sistema SODAS ou de outros repositórios disponíveis;

6. Empregar as metodologias propostas em aplicações em redes 4G.

1.3 Estrutura do trabalho

Além deste capítulo introdutório, este trabalho inclui os seguintes capítulos:

Capítulo 2 - Regressão Linear Simbólica para Dados Intervalares

Este capítulo apresenta o estado da arte em regressão linear simbólica para dados intervalares,
juntamente com a apresentação dos conceitos que serão utilizados nos capítulos posteriores.

Capítulo 3 - Detecção de Outliers em Dados Simbólicos Intervalares

Este capítulo propõe um conjunto de técnicas para detecção de observações atípicas em dados
simbólicos intervalar baseadas em análise de cluster e de resíduos. A abordagem baseada em
cluster propõe uma adaptação do algoritmo Expectation-Maximization para o domínio dos da-
dos simbólicos do tipo intervalo como ferramenta para agrupamento das observações em dois
grupos, com um dos grupos contendo as observações atípicas. A segunda abordagem é baseada
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na análise de resíduos e é composta por 3 técnicas. As técnicas MRSP e PRESS consistem basi-
camente na imposição de um limiar aos resíduos simbólicos para identificar potenciais outliers.
A terceira técnica é um híbrido das duas abordagens. A proposta consiste de uma adaptação
do algoritmo de mistura de gaussianas (EM-MMG) para o conjunto de resíduos obtidos pelo
método MRSP. Finalmente é apresentado um conjunto de resultados dos experimentos com
simulações e dados reais realizadas com todas as soluções propostas nesse capítulo.

Capítulo 4 - Regressão Simétrica para Dados Simbólicos do Tipo Intervalo

Este capítulo propõe um novo modelo de regressão linear para dados simbólicos do tipo in-
tervalo. Essa solução é inspirada na metodologia de regressão linear simétrica cuja principal
característica é proporcionar estimadores resistentes (robustos) à presença de dados simbóli-
cos intervalares atípicos. O modelo também permite a construção de intervalos de confiança
e testes de hipóteses sobre os parâmetros do modelo. Ao final do capítulo, é apresentado um
conjunto de resultados da aplicação dessa solução em cenários simulados e com dados simbó-
licos intervalares reais.

Capítulo 5 - Conclusão

Este capítulo apresenta as conclusões, os artigos gerados a partir desta tese e discute as direções
para os trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Regressão Linear Simbólica para Dados
Intervalares

Este capítulo está dividido em duas partes: inicialmente será apresentado um resumo teórico so-
bre a metodologia de regressão linear para dados clássicos como suporte para acompanhamento
dos conceitos definidos na metodologia de regressão linear simbólica para dados intervalares,
uma vez que o modelo de regressão linear simbólica é fortemente inspirado no modelo para da-
dos clássicos. Posteriormente serão apresentados os três métodos propostos na literatura para
ajustar modelos de regressão linear sobre dados simbólicos do tipo intervalo.

2.1 Introdução

A análise de dados através de regressão linear está entre as técnicas mais utilizadas para cons-
trução de modelos para descrever o comportamento de uma variável dependente (variável res-
posta) a partir de um conjunto de outras variáveis independentes (variáveis explicativas). A
metodologia de regressão linear é aplicada em diversas áreas de pesquisa, como a financeira,
a epidemiológica, a médica, a econômica, etc. Em todas essas áreas, um dos métodos de es-
timação dos parâmetros do modelo mais utilizado é baseado na minimização de um critério -
a soma dos quadrados dos erros. Este método, mínimos quadrados ordinários (Ordinary Least

Squares- OLS), tem a vantagem de ser computacionalmente simples e de fornecer os melhores
estimadores lineares não viesados para os parâmetros do modelo [4]. Além disso, o método
dos mínimos quadrados não necessita de suposições de distribuições de probabilidade para a
obtenção dos estimadores. Contudo, os estimadores de mínimos quadrados são fortemente in-
fluenciados pela presença de observações discrepantes entre os dados. Uma única observação
pode comprometer a qualidade dos estimadores.

Os modelos de regressão simbólica apresentados a partir da Seção 2.3 utilizam o método dos
mínimos quadrados para estimação dos parâmetros do modelo simbólico e, consequentemente,
apresentam as mesmas desvantagens do modelo clássico, por exemplo, o mesmo ponto de
ruptura do método dos mínimos quadrados. Intuitivamente, o ponto de ruptura de um estimador

5



2.2 O MODELO CLÁSSICO DE REGRESSÃO LINEAR 6

θ̂ para um parâmetro θ pode ser definido como sendo a maior proporção de contaminação
(proporção de observações atípicas) que os dados podem conter de modo que θ̂ ainda forneça
informações sobre θ . O ponto de ruptura pode ser utilizado como uma medida para robustez de
um estimador e a definição formal dessa medida pode ser encontrada em [5]-[8]. Por exemplo,
o método OLS tem ponto de ruptura em 0%, isto é, uma simples observação atípica é suficiente
para exercer forte influência nos estimadores.

Convém ressaltar que nenhum dos modelos de regressão simbólica propostos na literatura
contempla suposição de distribuições de probabilidades para os erros, inviabilizando a constru-
ção de intervalos de confiança e testes de hipótese para os parâmetros do modelo.

2.2 O modelo clássico de regressão linear

A análise de regressão é uma metodologia estatística utilizada para investigar, modelar e pre-
dizer a relação entre uma ou mais variáveis resposta (dependentes) e um conjunto de variáveis
preditoras (independentes), também chamadas de variáveis explicativas ou regressoras. A Ta-
bela 2.1 apresenta a descrição das observações utilizadas nesta seção.

Tabela 2.1 Dados para o modelo
Observação Variáveis Regressoras Variável Resposta

i x1 x2 . . . xp yi
1 x11 x12 . . . x1p y1
2 x21 x22 . . . x2p y2
...

...
...

...
...

...
n xn1 xn2 . . . xnp yn

A tabela é composta por n observações, em que yi,(i = 1,2, . . . ,n) representa a variável
resposta e xi j,( j = 1,2, . . . , p) representa o conjunto de variáveis regressoras. É importante
ressaltar que as observações descritas na abordagem baseada em cluster proposta no Capítulo
3 não fazem distinção entre variáveis resposta e variáveis regresssoras.

2.2.1 O modelo clássico de regressão linear

Considere que a variável resposta yi na Tabela 2.1 está relacionada com as respectivas variáveis
regressoras xi j através do seguinte modelo:
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yi = β0 +β1xi1 + . . .+βpxip + ε (2.1)

[Resposta] = [média (dependente de xi1,xi2, . . . ,xip)]+ [erro]

A metodologia clássica de regressão linear múltipla com uma única variável resposta pode
ser empregada para estimar os coeficientes β0,β1, . . . ,βp em (2.1).

Em resumo, esse modelo estabelece que y é composto por uma média que depende conti-
nuamente dos valores de xi e por um erro aleatório ε . Esse erro aleatório pode ser proveniente
do efeito de outras variáveis não consideradas explicitamente no modelo e/ou de eventuais erros
relativos ao próprio processo de obtenção da variável resposta.

O termo linear está relacionado à média como sendo uma função dos parâmetros desco-
nhecidos β0,β1, . . . ,βp. Considerando n observações independentes em y e os seus respectivos
valores xi associados, o modelo completo torna-se:

y1 = β0 +β1x11 +β2x12 . . .+βpx1p + ε1

y2 = β0 +β1x21 +β2x22 . . .+βpx2p + ε2
... =

...

yn = β0 +β1xn1 +β2xn2 . . .+βpxnp + εn (2.2)

Algumas suposições sobre as propriedades dos erros ε do modelo são necessárias:

E(εi) = 0;

Var(εi) = σ2 é constante;

Cov(εi,εk) = 0, i 6= k. (2.3)

A Equação (2.2) também pode ser definida em notação matricial como




y1

y2
...

yn




=




1 x11 x12 . . . x1p

1 x21 x22 . . . x1p
...

...
... . . . ...

1 xn1 xn2 . . . xnp







β0

β1
...

βp




+




ε0

ε1
...

εn




.

Ou ainda
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y =

(n×1)

X × β + ε.

(n×(p+1)) ((p+1)×1) (n×1)

Em notação matricial, as suposições em 2.3 tornam-se:

E(ε) = 0;

Cov(ε) = σ2I. (2.4)

A primeira coluna da matriz X possui todos os valores iguais a 1 (um), representando o
vetor multiplicador do coeficiente β0, também, chamado de intercepto. Cada valor observado
xi j de X representa a i− ésima observação da variável explicativa x j. O vetor de erros ε tem
média zero, variância σ2 e são não-correlacionados.

2.2.2 Estimação

A estimação do modelo de regressão consiste em definir uma função de regressão e estimar
os parâmetros β de regressão tomando por base amostras de dados em X e y. Os métodos de
estimação do modelo de regressão baseiam-se, normalmente, na minimização de uma função
dos erros.

A estimação dos parâmetros pelo método de mínimos quadrados (Ordinary Least Squares

- OLS) consiste em minimizar ∑n
i=1 ε2

i , que representa a soma dos quadrados das distâncias
entre as observações do conjunto de dados e os valores ajustados pelo modelo de regressão. A
Equação (2.5) resume o modelo clássico de regressão das Equações (2.2):

y = Xβ + ε. (2.5)

Deseja-se encontrar o vetor β̂ de mínimos quadrados que minimiza a soma dos quadrados
dos erros (SQE), definida em notação matricial por:

SQE(β ) =
n

∑
i=1

ε2
i = εTε = (y−Xβ )T(y−Xβ ), (2.6)

ou ainda

SQE(β ) = yTy−β TXTy−yTXβ +β TXTXβ

SQE(β ) = yTy−2β TXTy+β TXTXβ . (2.7)
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Considerando que β TXTy é um escalar e sua transposta (β TXTy)T = yTXβ é o mesmo escalar.
Portanto, para encontrar os estimadores de mínimos quadrados, deve-se minimizar a Equa-

ção (2.7) em relação a β e resolver o sistema de equações lineares dadas por:

∂SQE(β )
∂β

=−2XTy+2XTXβ̂ = 0 (2.8)

Da Equação (2.8) resulta

XTXβ̂ = XTy. (2.9)

A equação (2.9) é conhecida como um conjunto de equações normais de mínimos quadra-
dos e seus estimadores β̂ podem ser encontrados aplicando aos dois lados da Equação (2.9) a
inversa de XTX, desde que ele exista,

β̂ = (XTX)−1Xy. (2.10)

Desde que a matriz X tem posto completo, então a matriz XTX é inversível e a solução do
sistema de equações normais é única.

O estimador de mínimos quadrados β̂ em (2.10) minimiza a soma dos quadrados dos erros
SQE sem fazer qualquer suposição quanto à sua distribuição de probabilidades. Contudo, para a
construção de intervalos de confiança e testes de hipótese, é necessário supor que a distribuição
condicional de y dado X é normal. A média dessa distribuição é especificada por:

µ = E(y|x) = β +β1x1 +β2x2 + . . .+βpxp (2.11)

e a variância é dada por:

Var(y|x) = Var(β +β1x1 +β2x2 + . . .+βpxp + ε) = σ2 (2.12)

O modelo de regressão linear ajustado para um determinado conjunto de observações xT
i

= [1,xi1,xi2, . . . ,xip] é dado por:

ŷi = xT
i β̂ = β̂0 +

p

∑
j=1

β̂ jxi j. (2.13)

O vetor de valores ajustados ŷ relativos aos valores observados yi tem a forma:

ŷ = Xβ̂ = X(XTX)−1XTy = Hy. (2.14)
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A matriz (n× n) H = X(XTX)−1XT é simétrica (HT = H) e idempotente (HH=H), sendo,
também, conhecida por matriz de projeção ou matriz chapéu. Os elementos hii da diagonal
de H só dependem dos valores das variáveis regressoras e podem ser utilizados como uma
medida de alavancagem da i− ésima observação. Se hii é grande, normalmente os valores das
variáveis explicativas associados à i− ésima observação são atípicos e são chamados de pontos
de alavanca. Normalmente, utiliza-se hii ≥ 2p/n como um limiar para indicação de potenciais
pontos de alavanca. Esses pontos de alavanca exercem forte influência nos estimadores do
modelo de regressão e por isso, no modelo simbólico proposto, serão investigados com outras
medidas de diagnóstico.

2.2.3 Resíduos

O vetor de erros não observados ε pode ser estimado pelo vetor de resíduos e. Este, por sua vez,
é a diferença entre o valor observado yi e seu respectivo valor ajustado ŷi, isto é, ei = yi− ŷi, ou
em notação matricial:

e = y− ŷ. (2.15)

O vetor de resíduos pode ser escrito de outras formas:

e = y−Xβ̂ = y−Hy = (I−H)y (2.16)

em que I representa a matriz identidade de ordem n.
Os resíduos podem dar informações úteis quanto à qualidade do ajuste das observações,

pois se forem mal ajustadas, devem apresentar grandes valores em módulo. A média dos resí-
duos é 0 (zero) e a variância, Var(ei) = σ2(1−hii). Esta, por não ser constante, faz com que a
análise dos resíduos definidos em (2.16) forneça pouca informação. Contudo, pela sua análise,
percebe-se que observações com grande alavancagem têm resíduos de menor variabilidade do
que observações com pequena alavancagem. A solução apresentada na Seção 3.3 é util para
permitir a comparação dos resíduos. Os chamados resíduos padronizados possuem variância
constante e próxima de um. Também podem ser utilizados para detectar observações discre-
pantes caso os valores absolutos dos resíduos sejam maiores do que um certo limiar. Neste
trabalho os métodos simbólicos baseados na análise dos resíduos adotam limiar = 3.
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2.3 Regressão linear simbólica

Todos os métodos de regressão linear para dados simbólicos do tipo intervalo propostos na
literatura utilizam o método dos mínimos quadrados (OLS) como técnica para estimação dos
parâmetros. O método OLS, apesar de bastante utilizado, tem algumas desvantagens, e todas
elas são herdadas pelos métodos de regressão simbólica intervalar propostos. No contexto deste
trabalho, as soluções simbólicas apresentadas e propostas tratam dos dados simbólicos do tipo
intervalo, contudo, é pertinente a apresentação de outras características dos dados simbólicos
na seção seguinte.

2.3.1 Análise de dados simbólicos

Em aplicações de tomada de decisão é frequentemente necessário levar em consideração a im-
precisão, incerteza ou variabilidade dos dados para representar a informação disponível. Nesses
casos, a representação clássica de dados não é a mais apropriada para representar todas essas
particularidades, e em cenários como esses, a representação de informação através dos dados
simbólicos é mais adequada. A análise de dados simbólicos é útil para lidar com dados impre-
cisos, quando são resultantes de medidas com imprecisão relativa ou estimadas por intervalos
de confiança. Também pode ser usado para representar os limites de um conjunto de possíveis
valores de um item ou a variação da extensão de uma variável através da redução de conjuntos
de dados em um número reduzido de pequenos grupos de informação. Dados simbólicos do
tipo intervalo também são relevantes no caso de aplicações com dados confidenciais em que
somente permite-se conhecer a extensão dos valores.

A Análise de Dados Simbólicos (ADS) é um campo de pesquisa relacionado à análise mul-
tivariada, reconhecimento de padrões e inteligência artificial, que oferece métodos adequados
para lidar com dados intervalares, entre outros [9]. Um dos objetivos da ADS é prover técni-
cas para redução de extensas bases de dados clássicos em bases de observações simbólicas para
posterior análise exploratória através do emprego de técnicas de mineração. A representação de
conhecimento através dos dados simbólicos permite a atribuição de múltiplos valores e regras
para cada variável. Essas novas variáveis (conjuntos, intervalos e histogramas) tornam possível
reter informações sobre a variabilidade intrínseca ou incerteza do conjunto de dados original,
como apresentado em [1].
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2.3.1.1 Tipos de dados simbólicos

Os dados simbólicos foram propostos com o objetivo de introduzir uma descrição mais ampla
das observações normalmente armazenadas usando valores pontuais, quantitativos e categóri-
cos. Considere os cenários descritos abaixo:

• Suponha que temos as seguintes variáveis de interesse: x1 = {Cor}, x2 = {Peso}, x3 =
{Partenocarpia} e a população de interesse Ω= {Espécies de Pupunhas} [11]. A pu-
punha (Bactris gasipaes) é uma fruta muito saborosa e rica em nutrientes que ocorre em
toda a Amazônia e faz parte da dieta dos nativos da região. O peso do fruto maduro da pu-
punha pode variar entre 1,0 e 97,5 gramas, pode apresentar coloração amarela, vermelha
ou verde, e pode ocorrer ausência de semente no fruto (partenocarpia). Uma dada espécie
k ∈ Ω sem semente, x3(k) = {S}, tem peso menor do que 53 gramas, x2(k) = [1,0 : 53],
e ocorre predominantemente na cor verde, x1(k) = {Verde}. Não é tarefa simples inserir
este tipo de informação/regra em uma base de dados tradicional. Este tipo de pupunha é
melhor representada pela descrição:

[Peso = [1,0 : 97,5]], [Cor = {verde,amarelo,vermelho}],
[Partenocarpia = {SIM(S),NÃO(N)}] e [se{Partenocarpia = S} então
{Peso < 53 e Cor = verde}]
Esta é uma descrição associada ao conceito de variável aleatória simbólica da pupunha.
(Peso,Cor,Partenocarpia) = ([1,0 : 97,5],{amarelo,vermelho,verde},{SIM,NÃO})

• Em outro contexto, suponha que uma operadora de telefonia celular possua um banco
de dados com as informações referentes às características de utilização de acesso em 4G
de seus usuários. Nessa base são armazenadas informações relativas aos requisitos das
aplicações utilizadas e características dos clientes. São exemplos dessas informações as
taxas de transmissão praticadas, os destinos pesquisados, o volume de dados de upstream

e downstream, as classes de contrato (volume de dados upstream/downstream), custo por
bit recebido/transmitido, padrões de QoS, etc. Com o contínuo crescimento do número
de usuários e com a chegada da quarta geração da telefonia celular, a previsão é que a
quantidade de informações armazenadas cresça consideravelmente. Os dados simbólicos
apresentam técnicas consistentes para sumarizar grandes bases de dados clássicos em no-
vos conjuntos de dados simbólicos com tamanho reduzido, facilitando o gerenciamento
e, em alguns casos, sem nenhuma perda de informação [12][13].

• Outro cenário muito comum nas corporações ocorre quando existe a necessidade de di-
vulgação de informações de caráter sigiloso como faixas salariais, valores em investi-
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mentos de risco ou percentuais de acidentes de trabalho. Esse tipo de dado pode ser
expresso através de dados simbólicos usando intervalos, distribuições de frequências ou
distribuições de probabilidade.

Os cenários apresentados motivam a utilização dos dados simbólicos para representação
dos dados complexos descritos. Contudo, apenas o tipo de dado simbólico de natureza inter-
valar será objeto deste trabalho. A descrição dos outros tipos de dados simbólicos pode ser
encontrada na literatura pertinente [14][15].

A Tabela 2.2 [14], contendo dados clássicos, será utilizada para ilustrar os conceitos neces-
sários para a definição de dado simbólico intervalar, gerado a partir da aplicação do processo
de generalização de bases clássicas. Essa tabela é composta por n registros médicos de indiví-
duos de uma típica companhia de seguros. A descrição dos campos da tabela (variáveis x j) é
apresentada na Tabela 2.3. Para cada i− ésimo indivíduo há um registro composto por informa-
ções familiares (estado civil, número de filhos, número de irmãos, etc.) e informações médicas
(pressão, peso, colesterol, etc.). Cada linha da Tabela 2.2 é composta por um conjunto de da-
dos clássicos e representa uma realização para as variáveis aleatórias (x = (x1,x2, . . . ,xn)) para
um determinado indivíduo. Para tabelas pequenas como essa, as técnicas estatísticas clássicas
podem ser empregadas satisfatoriamente. Contudo, quando p e n são muito grandes, a análise
pode tornar-se impraticável.

Os dados simbólicos podem ser extraídos a partir de bases de dados clássicas, como a
apresentada na Tabela 2.2. Como exemplo, considere descrever as realizações da variável peso
para a categoria “mulheres com seguro médico” (Tipo × Gênero). Aplicando essa regra à
Tabela 2.2 resulta na lista {34,1; 64,0; 69,0; 75,4}. Estes valores podem ser interpretados como
realizações ξ no intervalo [34,1:75,4]. A categoria “mulheres com seguro médico” ou (Tipo - x2

× Gênero - x4) é um exemplo de conceito simbólico. Como há 3 tipos (Dental (D), Médico(M)
e Ótico(O)) e dois gêneros (Masc.(M) e Fem.(F)) na tabela, há portanto 6 possíveis categorias
(w)|wu ∈ E = {w1,w2,w3,w4,w5,w6}, sendo cada categoria um conjunto de indivíduos que
satisfazem a descrição da categoria. A tabela 2.4 apresenta um grupo de realizações simbólicas
para as categorias (Tipo × Gênero).

Os dados simbólicos podem ser estruturados e podem registrar a variação dos valores. A
Tabela 2.4 ilustra alguns exemplos do processo de extração de dados simbólicos a partir de
bases clássicas [15]. Merece destaque a variável “Pulso” do conceito/categoria w5. Este exem-
plo ilustra o caso em que um intervalo representa um ponto clássico x = a, cuja realização
simbólica ξ = [a,a].
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Tabela 2.2 Tabela com dados clássicos [14]
i x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12

1 Boston M 24 M S 2 0 74,9 68 120 79 183
2 Boston M 56 M C 1 2 84,4 84 130 90 164
3 Chicago D 48 M C 1 2 79,5 73 126 82 229
4 El Paso M 47 F C 0 1 64,0 78 121 86 239
5 Byron D 79 F C 0 4 69,0 84 150 88 187
6 Concord M 12 M S 2 0 33,1 69 126 85 109
7 Atlanta M 67 F C 1 0 75,4 81 134 89 190
8 Boston O 73 F C 0 4 75,0 77 121 81 181
9 Lindfield D 29 M C 2 2 103,1 62 124 81 214

10 Lindfield D 44 M C 1 3 98,1 71 125 79 218
11 Boston D 54 M S 1 0 96,7 57 118 88 189
12 Chicago M 12 F S 2 0 34,1 69 115 81 153
13 Macon M 73 F C 0 1 69,0 58 123 82 188
14 Boston D 48 M C 0 4 93,5 73 113 72 264
15 Peoria O 79 F C 0 3 69,5 72 106 78 118
16 Concord D 20 M S 2 1 121,7 79 123 80 205
17 Boston D 20 F S 2 0 71,3 75 116 87 180
18 Chicago D 17 M S 2 0 73,1 69 114 78 169
19 Stowe D 31 M C 1 2 83,1 81 118 84 185
20 Tara M 83 M C 0 1 58,1 80 108 80 224
21 Quincy O 57 M S 1 0 72,1 72 114 75 234
22 Atlanta O 86 M C 0 2 83,4 72 114 72 152

2.3.1.2 Variáveis simbólicas do tipo intervalo

Uma variável Y é do tipo intervalo se ela representa uma realização ξ = [a : b]⊂ IR1, com a≤ b

e {a, b} ∈ IR1.
No exemplo da Tabela 2.4, os intervalos são gerados como resultado da agregação (gene-

ralização) de dados clássicos [16]. Os valores au j e bu j do intervalo [au j : bu j] referentes à
variável j na categoria wu são dados por:

au j = min
i∈Ωu

xi j,

bu j = max
i∈Ωu

xi j,

em que Ωu é o conjunto dos i− ésimos valores (i ∈Ω) que compõem a categoria wu. Exemplos
dessa definição podem ser obtidos do conjunto de dados simbólicos da Tabela 2.4. Considere a
variável “Idade” para u = 3:
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Tabela 2.3 Descrição dos dados da Tabela 2.2
xi Descrição xi Descrição
x1 Domicílio x7 Número de filhos: 0, 1,. . .
x2 Tipo: Dental(D), Médico(M), Ótico(O) x8 Peso (em Kg): > 0
x3 Idade (em Anos): ≥ 0 x9 Pulso: > 0
x4 Gênero: Masc. (M), Fem. (F) x10 Pressão sistólica: > 0
x5 Estado civil: Solteiro (S), Casado (C) x11 Pressão diastólica: > 0
x6 Número de pais vivos: 0, 1, 2 x12 Colesterol Total: > 0

Tabela 2.4 Realizações das descrições dos conceitos wu

x1 x2 x3 x4 x5 x6
wu ∈ E Tipo×Gênero nu Idade Est. Civil Peso Pulso Pais Vivos Colest.

w1 Dental Masc. 8 [17:54] {C,S} [73,1:121,7] [57:81] {0,1,2} [169:264]
w2 Dental Fem. 2 [20:79] {C,S} [69,0:71,3] [75:84] {0,2} [180:187]
w3 Médico Masc. 4 [12:83] {C,S} [33,1:84,4] [68:84] {0,1,2} [109:224]
w4 Médico Fem. 4 [12:73] {C,S} [34,1:69,0] [58:81] {0,1,2} [153:239]
w5 Ótico Masc. 2 [57:86] {C,S} [72,1:83,4] [72:72] {0,1} [152:234]
w6 Ótico Fem. 2 [73:79] {C} [69,5:75,0] [72:77] {0} [118:181]

X1(w3) = Idade(w3) = Idade(Médico×Masculino) = ξ31 = [12 : 83],

cujo resultado é um intervalo que cobre as idades dos homens com plano médico. As variáveis
simbólicas do tipo intervalo também podem ocorrer (serem empregadas) quando não é possível
obter uma medida precisa das observações, como no caso dos instrumentos de medição.

Em resumo, os dados simbólicos do tipo intervalo são bastante úteis como ferramenta para
reduzir o tamanho de bases de dados através do processo de agregação dos dados, porém, essa
representação simbólica tem a desvantagem de não apresentar as descrições das distribuições
de frequências das observações originais, particularmente, no caso de dados simbólicos interva-
lares obtidos através de agregação. Uma extensão das variáveis simbólicas do tipo intervalo foi
apresentada em [9] com o propósito de fornecer uma visualização das frequências dos subinter-
valos compreendidos entre os limites de uma variável intervalar. Esse tipo de dado simbólico é
chamado de variável simbólica do tipo histograma.

Formalmente, uma variável X é do tipo histograma se ela representa valores em um conjunto
de intervalos não-sobrepostos {[ak,bk], k = 1,2, . . .} com ak ≤ bk. Dessa forma, a realização
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da variável Y para a observação wu pode ser expressa por:

X(wu) = ξu = {[auk : buk], puk|k=1,...,su}, (2.17)

em que su é o número de subintervalos e puk é o peso relativo a cada subintervalo, de tal forma
que ∑ su

k=1 puk = 1.
Os dados simbólicos do tipo histograma podem ser obtidos a partir de bases de dados clássi-

cos de modo semelhante aos dados simbólicos intervalares. Como exemplo, considere os dados
da Tabela 2.3 para agregação em observações intervalares modais. Para o caso das informações
relativas ao colesterol total, a American Heart Association [17] considera que pessoas com ní-
vel de colesterol total abaixo de 200mg/dL ([a,b) = [< 200)) têm baixo risco de contraírem
doenças do coração, aqueles com nível entre 200mg/dL e 239mg/dL ([a,b) = [200 : 239))
estão na região limítrofe e aqueles cujo nível de colesterol total está acima de 240mg/dL
([a,b) = [> 240)) estão mais propensos a desenvolverem doenças do coração. Utilizando esses
valores para delimitar as regiões intervalares, pode-se representá-las como dados simbólicos do
tipo histograma. A realização da variável X6(w1) da Tabela 2.4 pode ser representada por:

X6(w1) = X6(gênero : M, plano : Dental) = {[< 200),3/8; [200 : 240),1/2; [≥ 240),1/8}.

Pode-se definir quantas regiões forem necessárias para a realização do experimento a cri-
tério do especialista. Nesse trabalho, todos os métodos foram desenvolvidos para os dados
simbólicos do tipo intervalo. A aplicação desses métodos em experimentos com dados do tipo
histograma é um dos trabalhos futuros desta tese.

2.3.2 Métodos de regressão linear para dados simbólicos do tipo intervalo

Esta seção apresenta os três principais métodos para ajuste por regressão linear de observações
simbólicas do tipo intervalo: método do centro, método dos mínimos e máximos e método
do centro e da amplitude do intervalo. O processo de estimação dos parâmetros da regressão
linear dos três métodos é baseado na minimização de critérios predeterminados. A Tabela 2.5
sumariza os critérios utilizados por esses métodos e apresenta os seus respectivos modelos
univariados. Uma característica importante desses métodos é não considerarem suposições de
probabilidade para os modelos; por essa razão não utilizam conceitos valiosos da metodologia
clássica de regressão linear, como a construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses
para os parâmetros do modelo.
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Tabela 2.5 Critérios utilizados para estimação dos parâmetros de regresssão simbólica [18]
Método Critério Modelo univariado correspondente

Centro ∑n
i=1(εc

i )
2 yin f

i = β0 +β1ai + ε in f
i

ysup
i = β0 +β1bi + εsup

i

Mínimos e máximos ∑n
i=1((ε

in f
i )2 +(εsup

i )2)
yin f

i = β in f
0 +β in f

1 ai + ε in f
i

ysup
i = β sup

0 +β sup
1 bi + εsup

i

Centro e Range (Amplitude) ∑n
i=1((εc

i )
2 +(εr

i )
2)

yc
i = β c

0 +β c
1 xc

i + εc
i

yr
i = β r

0 +β r
1xr

i + εr
i

2.3.2.1 Método do centro

O método do centro consiste em ajustar um modelo de regressão linear (OLS) para os pontos
médios das variáveis simbólicas do tipo intervalo e aplicar este modelo aos limites inferiores
(inf) e superiores (sup) das variáveis simbólicas regressoras para predizer os limites inferiores
e superiores da variável simbólica resposta. O ponto médio é dado por:

εc
i =

(ε in f
i + εsup

i )
2

. (2.18)

Os limites inferiores e superiores da variável resposta são preditos através da aplicação do
vetor de parâmetros β̂ aos limites inferiores e superiores das variáveis regressoras. O vetor β é
o mesmo para os limites inferiores e superiores.

O método do centro para variáveis simbólicas do tipo intervalo pode ser formalmente
definido do seguinte modo: Seja E = {w1,w2, . . . ,wn} um conjunto de conceitos simbóli-
cos apresentados na Tabela 2.4, descritos por p + 1 variáveis simbólicas do tipo intervalo:
{y,x1,x2, . . . ,xp}. Além disso, considere cada conceito wi ∈ E(i = 1,2, . . . ,n) representado
por um vetor de realizações intervalares zi = (xi,yi), em que xi = (xi1,xi2, . . . ,xi j, . . . ,xip),
xi j = ξi j = [ai j : bi j] ∈ Ω = {[a : b] : a ≤ b;a,b ∈ IR1}( j = 1, . . . , p) e yi = [yin f

i : ysup
i ] ∈ Ω,

caracterizando os valores observados de X j e Y (definição na Seção 2.3.1.2).
Considere o conjunto de variáveis X1,X2, . . . ,Xp como variáveis regressoras relacionadas

linearmente com uma variável resposta Y através do modelo:

yin f
i = β0 +β1ai1 +β2ai2 + . . .+βpaip + ε in f

i ,

ysup
i = β0 +β1bi1 +β2bi2 + . . .+βpbip + εsup

i . (2.19)
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A partir das Equações (2.18) e (2.19), pode-se desenvolver o critério de minimização do
método (Soma dos quadrados dos erros) do centro:

n

∑
(i=1)

(ε in f
i + εsup

i )2 =
n

∑
(i=1)

(yin f
i −β0−β1ai1− . . .−βpaip +

+ ysup
i −β0−β1bi1− . . .−βpbip)2. (2.20)

Os valores dos parâmetros β que minimizam a (2.20) são determinados através da diferen-
ciação dessa equação em relação a cada elemento de β , de modo semelhante ao processo de
estimação dos parâmetros da Seção 2.2.2, resultando nas equações normais para o método do
centro:

nβ̂0 + β̂1

n

∑
i=1

xc
i1+ . . . +β̂p

n

∑
i=1

xc
ip =

n

∑
i=1

yc
i

β̂0

n

∑
i=1

xc
i1 + β̂1

n

∑
i=1

(xc
i1)

2+ . . . +β̂p

n

∑
i=1

xc
ipxc

i1 =
n

∑
i=1

yc
i xc

i1

...

β̂0

n

∑
i=1

xc
ip + β̂1

n

∑
i=1

xc
i1xc

ip+ . . . +β̂p

n

∑
i=1

(xc
ip)

2 =
n

∑
i=1

yc
i xc

ip, (2.21)

em que xc
i j = (ai j + bi j)/2 e yc

i = (yin f
i + ysup

i )/2 são os pontos médios dos intervalos xi j, j =
1,2, . . . , p e yi, respectivamente.

A estimativa de mínimos quadrados dos parâmetros β , que minimiza a soma dos quadrados
dos erros (Equação 2.20) para este método, é a solução do sistema de p+1 equações normais.
Em notação matricial, a expressão resulta em:

β̂ = (A)−1b, (2.22)

na qual A é uma matriz (p+1)× (p+1) e b é um vetor (p+1)×1, dados por:

A=




n ∑i xc
i1 . . . ∑i xc

ip

∑i xc
i1 ∑i(xc

i1)
2 . . . ∑i xc

ipxc
i1

...
...

...
...

∑n
i xc

ip ∑i xc
i1xc

ip . . . ∑i(xc
ip)

2




e b = (∑i yc
i ,∑i yc

i xi) .
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Ao aplicar o modelo para predizer Y a partir de um conceito w, descrito por z = (x,y), em
que x = (x1,x2, . . . ,xp) com x j = [a j : b j],( j = 1,2, . . . , p), teremos os valores dos limites do
intervalo relativo à variável resposta y dados por:

ŷ = [ŷin f : ŷsup],

ŷin f = (xin f )Tβ̂ e ŷsup = (xsup)Tβ̂ , (2.23)

na qual, (xin f )T = (1,a1,a2, . . . ,ap), (xsup)T = (1,b1,b2, . . . ,bp) e β̂ = (β̂0, β̂1, . . . , β̂p)T.
Convém ressaltar que os modelos de regressão para dados simbólicos do tipo intervalo

podem ser aplicados para dados agregados e para dados originalmente simbólicos. Para o caso
de uso do modelo com dados agregados, uma boa sugestão é referenciar o vetor de parâmetros
β̂ com o índice relativo ao conceito w que deu origem aos dados simbólicos.

Portanto, o método do centro para regressão linear simbólica consiste em ajustar um modelo
de regressão linear aos pontos médios das variáveis simbólicas do tipo intervalo. Este método
não estabelece suposições de normalidade para construção de intervalos de confiança ou testes
de hipóteses e não garante que ŷin f

i ≤ ŷsup
i .

2.3.2.2 Método dos mínimos e máximos

Diferente do método do centro descrito na Seção 2.3.2.1, o método dos mínimos e máximos
ajusta dois modelos independentes de regressão linear para os limites inferiores e superiores
das variáveis simbólicas. O critério a ser minimizado neste método relaciona o somatório dos
quadrados com em relação aos valores dos limites inferiores e superiores sendo dado por:

n

∑
i=1

((ε in f
i )2 +(εsup

i )2) (2.24)

Considere o conjunto de variáveis X1,X2, . . . ,Xp como variáveis regressoras relacionadas
linearmente com uma variável resposta Y através do modelo:

yin f
i = β in f

0 +β in f
1 ai1 + . . .+β in f

p aip + ε in f
i ,

ysup
i = β sup

0 +β sup
1 bi1 + . . .+β sup

p bip + εsup
i . (2.25)

A partir das Equações (2.24) e (2.25) pode-se deduzir a soma dos quadrados dos erros dos
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limites mínimos e máximos:

n

∑
i=1

(
ε in f

i

)2
+

n

∑
i=1

(
εsup

i
)2 =

n

∑
i=1

(
yin f

i −β in f
0 −β in f

1 ai1− . . .−β in f
p aip

)2

+
n

∑
i=1

(
ysup

i −β sup
0 −β sup

1 bi1− . . .−β sup
p bip

)2
. (2.26)

Essa equação representa a soma dos quadrados dos erros dos limites inferiores e dos li-
mites superiores de forma independente, considerando, também, independentes os vetores de
parâmetros β utilizados para predição dos limites da variável resposta Ŷ.

As equações normais do método dos mínimos e máximos podem ser deduzidas diferen-
ciando a Equação (2.26) com respeito aos parâmetros β e igualando o resultado a zero para
encontrar os valores de β in f

0 ,β in f
1 , . . . ,β in f

p e β sup
0 ,β sup

1 , . . . ,β sup
p . As equações normais deste

método são apresentadas na Equação (2.27):

nβ̂ in f
0 + β̂ in f

1

n

∑
i=1

ai1 + . . .+ β̂ in f
p

n

∑
i=1

aip =
n

∑
i=1

yin f
i ,

β̂ in f
0

n

∑
i=1

ai1 + β̂ in f
1

n

∑
i=1

(ai1)2 + . . .+ β̂ in f
p

n

∑
i=1

aipai1 =
n

∑
i=1

yin f
i ai1,

...

β̂ in f
0

n

∑
i=1

aip + β̂ in f
1

n

∑
i=1

ai1aip + . . .+ β̂ in f
p

n

∑
i=1

(aip)2 =
n

∑
i=1

yin f
i aip, (2.27)

nβ̂ sup
0 + β̂ sup

1

n

∑
i=1

bi1 + . . .+ β̂ sup
p

n

∑
i=1

bip =
n

∑
i=1

ysup
i ,

β̂ sup
0

n

∑
i=1

bi1 + β̂ sup
1

n

∑
i=1

(bi1)2 + . . .+ β̂ sup
p

n

∑
i=1

bipbi1 =
n

∑
i=1

ysup
i bi1,

...

β̂ sup
0

n

∑
i=1

bip + β̂ sup
1

n

∑
i=1

bi1bip + . . .+ β̂ sup
p

n

∑
i=1

(bip)2 =
n

∑
i=1

ysup
i bip. (2.28)

Os estimadores de mínimos quadrados de β in f
0 ,β in f

1 , . . . ,β in f
p e β sup

0 ,β sup
1 , . . . ,β sup

p que mi-
nimizam a Equação (2.26) podem ser escritas em notação matricial por:
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β̂ =
(

β̂ in f
0 , β̂ in f

1 , . . . , β̂ in f
p , β̂ sup

0 , β̂ sup
1 , . . . , β̂ sup

p

)T

= (A)−1b, (2.29)

em que A é uma matriz 2(p+1)×2(p+1) e b é um vetor 2(p+1)×1, denotados por:

A =




n ∑i ai1 . . . ∑i aip 0 . . . 0

∑i ai1 ∑i(ai1)2 . . . ∑i aipai1 0 . . . 0
...

...
...

...
...

...
...

∑i aip ∑i ai1aip . . . ∑i(aip)2 0 . . . 0
0 0 . . . 0 n . . . ∑i bip

0 0 . . . 0 ∑i bi1 . . . ∑i bipbi1
...

...
...

...
...

...
...

0 0 . . . 0 ∑i bi1bip . . . ∑i(bip)2




,

e b =
(

∑i yin f
i ,∑i yin f

i ai1, . . . ,∑i yin f
i aip,∑i ysup

i ,∑i ysup
i bi1, . . . ,∑i ysup

i bip

)T

.

Aplicando o modelo para predizer Y a partir de um conceito w, descrito por z = (x,y),
na qual x = (x1,x2, . . . ,xp) com x j = [a j : b j],( j = 1,2, . . . , p), os valores preditos dos limites
inferiores e superiores ŷ = [ŷin f , ŷsup] da variável resposta Y são dados por:

ŷin f = (xin f )Tβ̂ in f e ŷsup = (xsup)Tβ̂ sup, (2.30)

em que
(xin f )T = (1,a1, ...,ap),(xsup)T = (1,b1, ...,bp),

β̂
in f

= (β̂ in f
0 , β̂ in f

1 , . . . , β̂ in f
p )T e β̂

sup
= (β̂ sup

0 , β̂ sup
1 , . . . , β̂ sup

p )T.

Para o caso de uso do modelo com dados agregados, recomenda-se referenciar o vetor de
parâmetros β̂ com o índice relativo ao conceito w que deu origem aos dados simbólicos.

2.3.2.3 Método do centro e da amplitude

O método do centro e da amplitude (range) estabelece que o critério de minimização para esti-
mação dos parâmetros do modelo deve considerar a soma dos quadrados dos erros relativos aos
pontos médios e às amplitudes (ranges) dos intervalos de modo independente. A expectativa
é de que com a inclusão de informações das amplitudes dos intervalos haja uma melhoria na
predição do modelo. O ajuste dos limites inferiores e superiores da variável resposta é realizado
através da aplicação do vetor de parâmetros β̂ aos pontos médios e amplitudes das variáveis
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regressoras.
Suponha E = {w1,w2, . . . ,wn}, um conjunto de conceitos simbólicos descritos por p + 1

variáveis simbólicas do tipo intervalo: {y,x1,x2, . . . ,xp}. Sejam yc e xc
j( j = 1,2, . . . , p), variá-

veis quantitativas relativas aos pontos médios dos intervalos das variáveis simbólicas y e x j( j =
1,2, . . . , p). Além disso, considere yr e xr

j( j = 1,2, . . . , p) variáveis quantitativas relacionadas
com a semiamplitude dos intervalos das variáveis simbólicas y e x j( j = 1,2, . . . , p). Isto posto,
significa que cada conceito wi ∈ E(i = 1,2, . . . ,n) (para o caso de dados agregados) também
pode ser representado por dois vetores ci = (xc

i ,y
c
i ) e ri = (xr

i ,y
r
i ), em que

xc
i = (xc

i1, . . . ,x
c
ip) e xr

i = (xr
i1, . . . ,x

r
ip) com

xc
i j =

(ai j +bi j)
2

, xr
i j =

(bi j−ai j)
2

,

yc
i =

(yin f
i + ysup

i )
2

e yr
i =

(ysup
i − yin f

i )
2

. (2.31)

Considere yc e yr como variáveis resposta e xc
j e xr

j( j = 1,2, . . . , p) um conjunto de variáveis
regressoras relacionadas por:

yc
i = β c

0 +β c
1 xc

i1 + . . .+β c
pxc

ip + εc
i ,

yr
i = β r

0 +β r
1xr

i1 + . . .+β r
pxr

ip + εr
i . (2.32)

Neste método, os vetores de parâmetros β̂ = (β̂
c
, β̂

r
) são estimados de forma independente

para o ponto médio e para a amplitude dos intervalos. Portanto, a soma dos quadrados dos erros
é dada por:

n

∑
i=1

(
(εc

i )
2 +(εr

i )
2
)

=
n

∑
i=1

(
yc

i −β c
0 −β c

1 xc
i1− . . .−β c

pxc
ip

)2

+
n

∑
i=1

(
yr

i −β r
0 −β r

1xr
i1− . . .−β r

pxr
ip

)2
. (2.33)

As equações normais do método do centro e da amplitude são obtidas a partir da diferenciação
da Equação (2.33) em relação a cada um dos parâmetros e igualando os resultados a zero. As
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equações normais são dadas por:

nβ̂ c
0 + β̂ c

1

n

∑
i=1

xc
i1 + . . .+ β̂ c

p

n

∑
i=1

xc
ip =

n

∑
i=1

yc
i ,

β̂ c
0

n

∑
i=1

xc
i1 + β̂ c

1

n

∑
i=1

(xc
i1)

2 + . . .+ β̂ c
p

n

∑
i=1

xc
ipxc

i1 =
n

∑
i=1

yc
i xc

i1,

...

β̂ c
0

n

∑
i=1

xc
ip + β̂ c

1

n

∑
i=1

xc
i1xc

ip + . . .+ β̂ c
p

n

∑
i=1

(xc
ip)

2 =
n

∑
i=1

yc
i xc

ip, (2.34)

nβ̂ r
0 + β̂ r

1

n

∑
i=1

xr
i1 + . . .+ β̂ r

p

n

∑
i=1

xr
ip =

n

∑
i=1

yr
i ,

β̂ r
0

n

∑
i=1

xr
i1 + β̂ r

1

n

∑
i=1

(xr
i1)

2 + . . .+ β̂ r
p

n

∑
i=1

xr
ipxr

i1 =
n

∑
i=1

yr
i x

r
i1,

...

β̂ r
0

n

∑
i=1

xr
ip + β̂ r

1

n

∑
i=1

xr
i1xr

ip + . . .+ β̂ r
p

n

∑
i=1

(xr
ip)

2 =
n

∑
i=1

yr
i x

r
ip . (2.35)

Os estimadores de mínimos quadrados de β c
0 ,β c

1 , . . . ,β c
p e β r

0 ,β r
1 , . . . ,β r

p que minimizam a
Equação (2.34) podem ser escritos em notação matricial por:

β̂ =
(

β̂ c
0 , β̂ c

1 , . . . , β̂ c
p, β̂ r

0 , β̂ r
1 , . . . , β̂ r

p

)T

= (A)−1b, (2.36)

em que A é uma matriz 2(p+1)×2(p+1) e b é um vetor 2(p+1)×1, denotados por:

A =




n ∑i xc
i1 . . . ∑i xc

ip 0 . . . 0

∑i xc
i1 ∑i(xc

i1)
2 . . . ∑i xc

ipxc
i1 0 . . . 0

...
...

...
...

...
...

...

∑i xc
ip ∑i xc

i1xc
ip . . . ∑i(xc

ip)
2 0 . . . 0

0 0 . . . 0 n . . . ∑i xr
ip

0 0 . . . 0 ∑i xr
i1 . . . ∑i xr

ipxr
i1

...
...

...
...

...
...

...
0 0 . . . 0 ∑i xr

i1xr
ip . . . ∑i(xr

ip)
2




,

e b =
(

∑i yc
i ,∑i yc

i xc
i1, . . . ,∑i yc

i xc
ip,∑i yr

i ,∑i yr
i x

r
i1, . . . ,∑i yr

i x
r
ip

)T

.
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Aplicando o método do centro e amplitude para predizer y a partir de um conceito w,
descrito por z = (x,y), c = (xc,yc) e r = (xr,yr), em que x = (x1,x2, . . . ,xp) com x j = [a j :
b j]( j = 1,2, . . . , p), xc = (xc

1, . . . ,x
c
p) com xc

j = (a j + b j)/2 e xr = (xr
1, . . . ,x

r
p) com xr

j = (b j−
a j)/2 ( j = 1, . . . , p). O valor y = [yin f ,ysup] de y será predito a partir dos valores ŷc e ŷr,
estimados de yc e yr, respectivamente, como mostrado a seguir:

ŷin f = ŷc− ŷr e ŷsup = ŷc + ŷr, (2.37)

em que

ŷc = (xc)Tβ̂ c e ŷr = (xr)Tβ̂ r,

(xc)T = (1,xc
1, ...,x

c
p) e (xr)T = (1,xr

1, ...,x
r
p),

β̂ c = (β̂ c
0 , β̂ c

1 , . . . , β̂ c
p)

T e β̂ r = (β̂ r
0 , β̂ r

1 . . . , β̂ r
p)

T.

2.3.3 Regressão simbólica com restrições

Os dados simbólicos do tipo intervalo foram apresentados na Seção 2.3.1.1 e definidos na Seção
2.3.1.2. Esse tipo de dado simbólico é definido por uma realização simbólica ξ = [a : b], com
{a,b} ∈ IR1, a e b, variáveis quantitativas, representando, respectivamente, o limite inferior e
o limite superior de um intervalo, de modo que necessariamente a condição (a ≤ b) deve ser
satisfeita.

Pode-se demonstrar que, em alguns cenários, não há garantia de que os intervalos preditos
pelos métodos apresentados nesta seção contemplem a definição dos dados simbólicos do tipo
intervalo, por exemplo, mantendo a estimativa do limite inferior do intervalo predito menor do
que a estimativa do limite superior deste intervalo para qualquer observação intervalar xi.

Alguns métodos foram propostos para resolver esse problema [19]. A idéia básica é impor
restrições quanto aos valores estimados dos parâmetros dos modelos do método do centro,
método do centro e amplitude e do método dos mínimos e máximos. O modelo estabelece
uma relação linear entre a variável resposta e as variáveis regressoras, impondo restrições aos
parâmetros do vetor β , da seguinte forma:

yin f
i = β0 +β1ai1 + . . .+βpaip + ε in f

i

ysup
i = β0 +β1bi1 + . . .+βpbip + εsup

i (2.38)

restritos a β j ≥ 0, j = 0,1, . . . , p
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A estimação dos parâmetros β do modelo com restrições segue os mesmos passos dos
métodos simbólicos descritos nas seções anteriores. Contudo, o desempenho da predição dos
métodos com restrição é inferior ao desempenho dos métodos sem restrição. Isto deve-se à
limitação imposta pelas restrições ao espaço de possíveis soluções para o vetor de parâmetros
β .

2.4 Comentários finais

Nas primeiras seções deste capítulo apresentou-se um resumo sobre regressão linear para dados
clássicos. Esse resumo foi julgado necessário para contextualizar as definições discutidas nos
modelos de regressão linear para dados simbólicos apresentados a partir da Seção 2.3.

No resumo apresentado sobre regressão linear para dados clássicos, a discussão sobre a
estimação dos parâmetros do modelo limitou-se a apresentar o caso dos mínimos quadrados.
Esse processo consiste em encontrar um conjunto de parâmetros para o modelo dos dados que
minimize a soma dos quadrados dos erros desse modelo. As estimativas dos parâmetros são
não viesadas, contudo são fortemente influenciadas pela presença de observações discrepantes.
Essa desvantagem é importante porque os métodos de regressão simbólica até então propostos
e apresentados neste capítulo utilizam os mínimos quadrados como técnica para estimação dos
parâmetros do modelo.

Por serem baseados nos mínimos quadrados, os três métodos de regressão linear simbólica
apresentados têm baixo ponto de ruptura. Os métodos simbólicos ,também, não propõem su-
posições de distribuição de probabilidades para o modelo dos erros. Além disso, dado que um
determinado modelo foi ajustado a um conjunto de observações, verificou-se que em alguns
casos o modelo poderia predizer um intervalo para a variável resposta cujo limite inferior seria
maior do que o limite superior, violando a definição de dado simbólico do tipo intervalo. As
restrições impostas ao processo de estimação dos parâmetros para garantir β j ≥ 0 degrada a
qualidade de predição do método.



CAPÍTULO 3

Detecção de Outliers em Dados Simbólicos
Intervalares

O Capítulo 2 deste trabalho apresentou os métodos mais recentes para regressão linear aplicada
a dados simbólicos do tipo intervalo. Todos os métodos descritos utilizam a técnica dos míni-
mos quadrados (OLS-Ordinary Least Squares) para estimar o vetor de parâmetros β̂ do modelo
ajustado. Uma das vantagens do emprego de OLS em regressão linear (para dados simbólicos
ou clássicos) é tornar computacionalmente simples o processo de estimação dos parâmetros do
modelo, uma vez que as expressões para os estimadores têm forma fechada. Contudo, a utiliza-
ção de OLS como técnica para estimação dos parâmetros não apresenta bons resultados quando
os dados contêm observações discrepantes (outliers) [4], sejam eles clássicos ou simbólicos.

Portanto, os métodos de regressão linear, com suporte em OLS, devem ser usados apenas
quando não houver instâncias com discrepâncias significativas entre os dados. Para garantir a
ausência de outliers entre dados clássicos, várias técnicas de detecção têm sido utilizadas re-
centemente no contexto de análise de agrupamentos (cluster analysis)[32],[29],[28],[25], des-
coberta de conhecimento e estimadores robustos. Contudo, não foi encontrada na literatura
nenhuma técnica similar para dados simbólicos. Este capítulo introduz uma metodologia para
detecção de outliers para o contexto de dados simbólicos do tipo intervalo inspirada no algo-
ritmo Expectation/Maximization (EM).

3.1 Introdução

A identificação de outliers pode ser útil como ferramenta de análise do processo que está sendo
investigado. Outliers podem ser provenientes de falhas no método de obtenção da informação
(por exemplo erros de digitação/extração dos dados, erros na transmissão e armazenamento
dos dados, etc.) ou, ainda, podem indicar que o processo investigado apresenta uma região
de operação cujos resultados, mesmo divergentes daqueles esperados, são válidos e merecem
atenção (como volumes atípicos das cheias e vazentes dos rios da Amazônia, dados proveni-
entes dos campos de petróleo e gás na camada pré-sal no litoral brasileiro, experimentos com

26



3.1 INTRODUÇÃO 27

observações de diferentes populações que foram inseridas nas amostras, etc.) Com os exemplos
listados, vê-se que outliers são bastante frequentes em dados reais. A ocorrência de outliers

é ainda mais comum em ambientes envolvendo grandes bases de dados como os relacionados
com a Internet e bases empresariais.

Quanto ao domínio da Análise de Dados Simbólicos (SDA - Symbolic Data Analysis), o
processo de generalização (descrito na Seção 2.3.1.1) é o método mais usado para obtenção de
observações simbólicas a partir de bases clássicas. Nesse processo de extração de dados sim-
bólicos podem ocorrer anomalias quando uma classe de indivíduos, descritos por uma variável
quantitativa, é generalizada por um intervalo contendo pequenos e grandes valores observados
[20]. Uma possível abordagem para reduzir os outliers simbólicos no processo de generalização
pode ser implementada com a utilização de técnicas de detecção/remoção dos valores extremos
pontuais na base original, ou seja, um pré-procesamento da base. Contudo, essa abordagem
está fora do contexto dessa tese.

Retornando ao problema dos outliers em regressão linear baseada em OLS, verifica-se que
esse tipo de observação pode ocorrer em diversas circunstâncias na base de dados e pode estar
relacionado tanto à variável resposta como também às variáveis explicativas [7]. Além das
observações atípicas (outliers) já introduzidas, são também classificadas como observações
aberrantes os pontos de alavanca (Leverage Points) e os pontos influentes [21]. Os pontos de
alavanca são observações atípicas com respeito às variáveis explicativas, tendo forte impacto
na variabilidade dos seus estimadores. Um ponto é considerado influente se a sua presença
tem impacto na reta de regressão. Alguns pontos influentes podem não ser percebidos no
conjunto de dados por não aparecerem nos gráficos de análise de resíduos. Pode-se observar
na literatura que o modo mais comum para tratamento de observações atípicas é através da
exclusão da observação do conjunto de dados. Entretanto, no contexto de SDA, remover uma
observação simbólica implicaria na exclusão de um conjunto considerável de observações, uma
vez que tais observações são frequentemente obtidas através do processo de generalização de
um conjunto de variáveis quantitativas [15].

A Figura 3.1 apresenta diferentes tipos de outliers. Todos os cenários ilustram a forte
correlação existente entre a maioria das observações. Contudo, algumas observações estão
deslocadas do resto dos dados. As observações A1 e A2 são outliers no espaço da variável y

porque os valores dos pontos médios da variável resposta estão bastante afastados do restante
dos dados. Esse tipo de observação também é chamado de outlier residual ou de regressão por
não ser minimamente colinear à reta de regressão. As observações A2, A3 e A4 são outliers

no espaço da variável x e, por isso, são também chamadas de pontos de alavanca. Embora A3
seja um outlier com respeito à variável x, essa observação não é um outlier residual por estar
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exatamente sobre a reta de regressão linear. A observação A2 é um intervalo de alavanca e
também um outlier residual. O intervalo A4 está dentro dos limites dos valores da variável y

mas é um outlier residual com respeito à variável x. Por sua vez, consideram-se influentes os
intervalos que causam efeito desproporcional na regressão.

Figura 3.1 Gráfico de espalhamento com diferentes intervalos outliers

3.1.1 Motivação e justificativa

Um estimador robusto tem por objetivo encontrar um ajuste aceitável para a maior parte da
base de dados e, a partir daí, determinar, se for o caso, as observações discrepantes. Uma
abordagem empírica para mensurar o quão discrepante é uma observação consiste em atribuir
pesos relativos às observações mais distantes. Dessa forma, as observações serão analisadas
e, quanto mais discrepantes elas forem (em relação ao restante da base), menor será o peso
dado à observação no processo de estimação dos parâmetros do modelo. Considerando essa
abordagem de pesos relativos para compreender o método OLS, pode-se supor que todas as
observações (outliers ou não) recebem peso igual a 1 no processo de estimação. No Capítulo 4
serão apresentadas mais informações sobre o processo de estimação dos parâmetros do modelo
baseado no peso relativo.

Um característica desejável e comum aos métodos para obtenção de estimadores de regres-
são linear, robustos ou não, clássicos ou simbólicos, é obter o modelo mais adequado aos dados
com o menor custo computacional. Esse objetivo é importante porque, reduzindo as iterações
do processo, reduz-se também a propagação e extrapolação de imperfeições do modelo [7].

Este capítulo apresenta métodos eficazes para detecção de outliers no domínio dos dados
simbólicos do tipo intervalo. Esses métodos podem ser utilizados como ferramenta para tra-
tamento preliminar de bases de dados simbólicos do tipo intervalo e, desde que a base não
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apresente observações atípicas, os métodos baseados em OLS simbólico podem ser utiliza-
dos para ajustar modelos de regressão linear aos dados. A principal vantagem é a redução do
custo computacional (métodos baseados em OLS tem forma fechada e os métodos robustos são
geralmente iterativos) e a simplicidade de implementação desses métodos.

Caso a base simbólica apresente observações atípicas, então o usuário pode utilizar o mé-
todo de regressão simétrica, que ameniza a influência dos outliers no modelo, o qual será
proposto no Capítulo 4.

3.1.2 Esboço das soluções

Este capítulo propõe três abordagens originais para detecção de observações discrepantes no
contexto de SDA. A primeira abordagem é uma adaptação baseada no algoritmo clássico
Expectation-Maximization (EM) [22][23] para um conjunto de dados simbólicos do tipo in-
tervalo contendo outliers. Essa abordagem, aqui chamada de Método de cluster para dados
Simbólicos do tipo intervalo baseado em Expectation-Maximization (MS-EM), é uma adapta-
ção do algoritmo EM de Mistura de Gaussianas (EM-MMG) para dados intervalares. A escolha
por EM-MMG é motivada por um resultado da teoria da estimação que afirma que uma mistura
finita de gaussianas pode ser usada para aproximar efetivamente outras funções de densidade
de probabilidade [24].

A segunda abordagem é composta por duas soluções independentes cuja característica co-
mum é identificar outliers através da classificação dos resíduos de um modelo de regressão
simbólica ajustado sobre dados simbólicos do tipo intervalo contendo observações atípicas. O
primeiro método, baseado na medida dos resíduos de uma regressão linear simbólica, é cha-
mado de Método dos Resíduos Simbólicos Padronizados (MRSP). Seu propósito é identificar
os outliers através da aplicação de um limiar ao conjunto de resíduos simbólicos; aqueles com
magnitude acima do limiar são indicados como potenciais outliers. Esse método, usado como
estimador de potenciais outliers, tem baixo ponto de ruptura, isto é, o método apresenta bom de-
sempenho quando o percentual de outliers é pequeno, mas indica um grande número de falsos
negativos quando o percentual de outliers cresce. O segundo método considera um procedi-
mento iterativo de regressão simbólica de tal modo que em cada laço, a i− ésima observação
seja retirada do conjunto de dados para o ajuste do modelo de regressão. Nesse método, cha-
mado PRESS-RS ( PRediction Error Sum of Squares) [4] para Resíduos Simbólicos, o modelo
ajustado não sofrerá influência caso essa observação retirada seja discrepante. O conjunto de
resíduos é calculado com o modelo ajustado e com todas as observações. Grandes valores de
resíduos indicam potenciais outliers.
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A terceira abordagem é um método híbrido que combina os resíduos de dados intervalares
padronizados com o algoritmo EM-MMG univariado. A idéia consiste em supor que o conjunto
de resíduos é uma mistura de duas distribuições com parâmetros distintos, uma delas sendo
atribuída aos resíduos gerados por observações atípicas. Essa última solução tem ponto de
ruptura próximo a 50%.

A seguir serão apresentados os detalhes dos métodos baseados em agrupamentos e em
resíduos.

3.2 Detecção de outliers intervalares baseada em análise de cluster

Várias técnicas têm sido propostas para estimação de parâmetros desconhecidos em modelos
de misturas de distribuições em alguns casos, não há forma fechada para o procedimento de
estimação desses parâmetros. Um dos métodos mais usados para a estimativa de parâmetros
faltantes em misturas de distribuições é o algoritmo EM - Expectation Maximization. Esse
método tem sido usado como técnica de agrupamento em várias aplicações, inclusive como
indicador de observações atípicas em bases de dados [25]-[27]. Essas características motivaram
o desenvolvimento de um algoritmo tipo EM para o contexto de SDA.

3.2.1 Breve introdução do modelo para mistura de gaussianas (EM-MMG)

O algoritmo Expectation-Maximization [22] tem se tornado uma ferramenta muito popular em
análise estatística para estimação de parâmetros por máxima verossimilhança na presença de
dados incompletos (faltantes), podendo também ser usado como técnica de agrupamento [28].
As vantagens do EM são: simplicidade, estabilidade e robustez para dados ruidosos. Além
disso, o EM tem propriedades importantes como: admitir dados contínuos e categóricos, e cada
indivíduo ou objeto do conjunto de dados pode pertencer a diferentes grupos com diferentes
probabilidades. Em comparação ao tradicional método de agrupamentos K-médias [30], o EM
é considerado uma versão probabilística desse método, visto que ambos admitem a existência
de k grupos e tentam encontrar os centroides dos agrupamentos dos dados.

O problema de agrupamento consiste em encontrar um conjunto de grupos de tal maneira
que os elementos dentro de um grupo são mais similares entre si do que os elementos perten-
centes a grupos diferentes. No agrupamento probabilístico, o método de agrupamento pode ser
visto como um procedimento para identificar regiões densas no conjunto de dados usando uma
função de probabilidade. O modelo de misturas de distribuições é uma representação de uma
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função de probabilidade consistindo de diversos componentes, cada componente gerando um
cluster. Dessa forma, o conjunto de dados passa a ser uma mistura de grupos e o problema
consiste em identificar os elementos que constituem cada cluster e inferir sobre os parâmetros
da distribuição de probabilidade assumida para cada um deles.

O EM é um método iterativo que inicia com um conjunto de valores de partida para os pa-
râmetros do modelo de mistura de k distribuições e aplica iterativamente dois procedimentos:
Expectation (E-step) e o Maximization (M-step). No procedimento E-step, as probabilidades
condicionais de cada elemento do conjunto Ω pertencer ao c− ésimo cluster (c = 1,2, . . . ,k)
são obtidas; no procedimento M-step, as estimativas de máxima verossimilhança para os valo-
res dos parâmetros são refinadas de acordo com os resultados obtidos no procedimento E-step.
Como a verossimilhança aumenta a cada iteração, a convergência do algoritmo é atingida em
um ponto de parada específico [22]. Contudo, o algoritmo EM sofre muita influência dos valo-
res iniciais dos parâmetros e esse fato pode conduzir o algoritmo a convergir em um máximo
local (ponto de sela) [31].

O algoritmo EM também tem sido empregado como ferramenta para tratamento de dados
contaminados com outliers. Nas abordagens investigadas neste capítulo, as observações são
organizadas em dois (k = 2) grupos distintos. Após a convergência do método, as observações
regulares estarão em um grupo e os outliers em outro [28][32]. Essa abordagem considera
que o conjunto completo de observações é composto por uma mistura de k = 2 distribuições
gaussianas p-dimensionais multivariadas (EM-MMG). Obviamente os outliers podem ocorrer
distribuidamente em diversas regiões, ainda assim, o algoritmo EM indicou alto potencial de
agrupamento para as observações regulares.

Sejam {x j} ( j = 1, . . . , p) um conjunto de p variáveis quantitativas e Ω um conjunto de
objetos indexados por i = 1, . . . ,n. Cada objeto é descrito por um vetor de valores quantitativos
xi = (x11, . . . ,xip) (i = 1, . . . ,n) conforme a tabela de dados clássicos a seguir.

Tabela 3.1 Tabela de dados com p variáveis quantitativas
x1 . . . x j . . . xp

1 x11 . . . x1 j . . . xip
...

...
...

...
...

...

i xi1 . . . xi j . . . xip
...

...
...

...
...

...

n xn1 . . . xn j . . . xnp
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Sejam (C1, . . . ,Ck) uma partição em k classes, em que cada classe está relacionada a uma
gaussiana, e θ c = (τc,µc e Σc) (c ∈ {1, . . . ,k}) um vetor de parâmetros associado a c− ésima

classe onde µc é o vetor de médias, |Σc| é o determinante da matriz de variâncias e covariâncias
e τc é o coeficiente da mistura (peso da mistura) que representa a proporção do cluster c no
conjunto de dados.

A distribuição Gaussiana p-dimensional do cluster c (c = 1, . . . ,k), parametrizada por µc e
Σc, é especificada por:

Pr(x|c) =
1√

(2π)p|Σc|
exp

(
−1

2
(x−µc)

T(Σc)−1(x−µc)
)

(3.1)

Considerando k distribuições Gaussianas e os coeficientes da mistura τc (c = 1, . . . ,k), a
função de densidade de probabilidade do modelo de mistura de distribuições é descrita como:

Pr(x) =
k

∑
c=1

τcPr(x|c). (3.2)

O valor esperado para a probabilidade condicional de uma observação x do conjunto Ω
pertencer ao cluster c (c = 1, . . . ,k) é dado por:

Pr(c|x) =
τcPr(x|c)

Pr(x)
(3.3)

Os valores iniciais para os parâmetros θ podem ser obtidos a partir de uma partição aleatória
ou por obtenção de k protótipos aleatórios, seguido de uma etapa de alocação dos indivíduos às
k classes de acordo com a distância mínima computada.

O passo E calcula a probabilidade de cada indivíduo pertencer a cada classe através da
Equação (3.3). No passo M, a função de log-verossimilhança para a Equação (3.1) é maximi-
zada em relação a θ para obter os valores θ t+1 atualizados [22]. Os passos E e M do algoritmo
são repetidos até que ||θ t+1− θ t || seja suficientemente pequeno. As Equações (3.4), (3.5) e
(3.6) são utilizadas para calcular os valores maximizados do vetor θ .

τ t+1
c =

1
n

n

∑
i=1

Pr(c|xi), (3.4)

µ t+1
c = ∑n

i=1 xiPr(c|xi)
∑n

i=1 Pr(c|xi)
, (3.5)

Σt+1
c = ∑n

i=1 Pr(c|xi)(xi−µ t+1
c )(xi−µ t+1

c )T

∑n
i=1 Pr(c|xi)

. (3.6)
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O procedimento clássico do modelo de mistura de Gaussianas (EM-MMG) pode ser de-
composto como descrito a seguir:

Data: Valores iniciais do vetor θ (τ0
c ,µ0

c e Σ0
c) para cada cluster Cc.

Result: Após a convergência, os valores definitivos do vetor θ .
Inicialização: Determine os valores iniciais do vetor θ (τ0

c ,µ0
c e Σ0

c) para cada cluster Cc.
while (||θ t−θ t+1

θ t ||> ε) do
E-step: Encontre a probabilidade de xi pertencer a cada cluster c(c = 1, . . . ,k)
usando a Equação (3.3)
M-step:
for c← 1 to k do

Compute o vetor de parâmetros θc de acordo com as Equações (3.4),(3.5) e (3.6)
end

end
Algoritmo 1: Procedimento clássico do modelo de mistura de gaussianas (EM-MMG)

Após a convergência do algoritmo, um agrupamento pode ser obtido usando a seguinte
regra de alocação: Para i de 1 até n, defina o cluster Cc∗ tal que:

c∗= arg max
c=1,...,k

Pr(c|xi) (3.7)

3.2.2 Um método de cluster para dados simbólicos do tipo intervalo baseado em
expectation-maximization (MS-EM)

Neste trabalho, o método de cluster para dados simbólicos do tipo intervalo baseado em ex-

pectation - maximization (MS-EM) é proposto como um método eficaz para detecção de obser-
vações atípicas no contexto de variáveis simbólicas do tipo intervalo. Essa abordagem é uma
adaptação do modelo de mistura de gaussianas EM-MMG [31] para o contexto de análise de
dados simbólicas, especificamente para o caso de variáveis do tipo intervalo.

Conforme essa descrição, o método MS-EM agrupa observações definidas por variáveis
simbólicas do tipo intervalo. Seja Ω um conjunto com n objetos indexados por i e descritos
por p variáveis simbólicas do tipo intervalo indexadas por j. Uma variável intervalar X é
definida de Ω em IR tal que para cada i ∈ ω,X(i) = [a,b] ∈ ℑ, em que ℑ é o conjunto fechado
de intervalos definidos em IR [33]. Cada objeto i é representado como um vetor de intervalos
xi = (x1

i , . . . ,x
p
i ), na qual x j

i = [a j
i ,b

j
i ] ∈ ℑ = {[a,b] : a,b ∈ IR,a≤ b}. A Tabela 3.2 ilustra uma

base de dados do tipo intervalar {x j
i }n×p com n linhas que representam n objetos e p colunas

que representam p variáveis intervalares.
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Tabela 3.2 Tabela de dados com variáveis simbólicas do tipo intervalo
x1 . . . x j . . . xp

1 [a1
1,b

1
1] . . . [a j

1,b
j
1] . . . [ap

1 ,bp
1 ]

...
...

...
...

...
...

i [a1
i ,b

1
i ] . . . [a j

i ,b
j
i ] . . . [ap

i ,bp
i ]

...
...

...
...

...
...

n [a1
n,b

1
n] . . . [a j

n,b
j
n] . . . [ap

n ,bp
n ]

Assim como no método clássico EM-MMG, o método MS-EM, proposto nesse trabalho,
apresenta uma etapa de inicialização das estimativas dos parâmetros do método e realiza duas
etapas iterativas até a convergência, quando um critério de parada é satisfeito. A seguir serão
descritas essas etapas.

Sejam (C1, . . . ,Ck) uma partição em k classes e θ c = (τc,µ in f
c ,µsup

c e Σc) (c ∈ {1, . . . ,k})
um vetor de parâmetros associado à classe Cc, sendo: µ in f

c e µsup
c são vetores de médias as-

sociados aos valores dos limites inferiores e superiores dos intervalos, respectivamente, Σc é
a matriz de variâncias e covariâncias e τc é o coeficiente da mistura (peso da mistura) que
representa a fração do cluster Cc no conjunto de dados.

3.2.2.1 Etapa de inicialização de θ

Selecione k objetos diferentes (y1, . . . ,yk) de Ω e associe cada objeto i de Ω a uma classe
Cc∗ tal que c∗ = argminc=1,...,k d(xi,yc) sendo d é a distância de Hausdorff padronizada [14]
[34] entre os vetores de intervalos xi e yc, em que yc é um represtante do cluster Cc. Algumas
medidas de proximidade para dados intervalares têm sido introduzidas na literatura. A distância
de Hausdorff foi escolhida empiricamente entre outras medidas de dissimilaridade (Gowda-
Diday, Normalized Euclidian, Ichino-Yaguchi), uma vez que contribuiu para a convergência do
algoritmo com um número menor de iterações [35].

A distância de Hausdorff padronizada entre dois vetores de intervalos xi e xh (i,h∈{1, . . . ,n})
é especificada por:

d(xi,xh) =





p

∑
j=1

[
Max[ |a j

i −a j
h|, |b j

i −b j
i | ]

H j

]2




1/2

, (3.8)

sendo
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H2
j =

1
2n2

n

∑
i=1

n

∑
h=1

[
Max[ |a j

i −a j
h|, |b j

i −b j
i | ]

]2
. (3.9)

Os valores iniciais dos parâmetros são calculados usando cada um dos grupos formados, ou
seja, os valores iniciais das médias dos componentes são iguais à média simbólica intervalar
amostral em cada um dos grupos Cc com tamanho nc.

µ in f
c = (µ1,in f

c , . . . ,µ p,in f
c ) e µsup

c = (µ1,sup
c , . . . ,µ p,sup

c ), (3.10)

com

µ j,in f
c =

1
nc

∑
i∈Cc

a j
i e µ j,sup

c =
1
nc

∑
i∈Cc

b j
i , (3.11)

em que nc é o tamanho da classe Cc.
Os valores iniciais das matrizes de covariância dos componentes são iguais à covariância

simbólica intervalar amostral em cada um dos grupos, que é dada por:

Σc(c ∈ {1, . . . ,k}) =




Sc,11 Sc,12 . . . Sc,1p

Sc,21 Sc,22
. . . ...

... . . . . . . ...
Sc,p1 . . . . . . Sc,pp




, (3.12)

Sc,v j =
∑

i,v∈Cc

[
(av

i −µv,in f
c )(a j

i −µ j,in f
c )+(bv

i −µv,sup
c )(b j

i −µ j,sup
c ))

]

2nc
. (3.13)

Finalmente, as proporções iniciais (coeficientes da mistura) são iguais à proporção de obser-
vações em cada grupo, conforme descritos a seguir.

τc =
nc

n
(3.14)

3.2.2.2 E-step

Conhecidos os vetores de parâmetros θc = (τc,µ in f
c ,µsup

c e Σc) (c∈ {1, . . . ,k}), a probabilidade
de cada objeto i pertencer ao cluster Cc é dada por:

Pr(c|x) =
τcPr(xi|c)

∑k
c=1 τcPr(xi|c)

, (3.15)
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na qual

Pr(x|c) =
exp−

1
2

[(
(xin f

i −µ in f
c )TΣ−1

c (|xin f
i −µ in f

c )
)
+

(
(xsup

i −µ sup
c )TΣ−1

c (|xsup
i −µ sup

c )
)]

√
(2π)p×|Σc|

, (3.16)

sendo que
xin f

i = (a1
i , . . . ,a

p
i ) e xsup

i = (b1
i , . . . ,b

p
i ).

3.2.2.3 M-step

Os vetores de parâmetros θc = (τc,µ in f
c ,µsup

c e Σc) (c ∈ {1, . . . ,k}) são atualizados por:

τc =
1
n

n

∑
i=1

Pr(c|x), (3.17)

µ in f
c =

n

∑
i=n

xin f
i ·Pr(c|x)

n

∑
i=n

Pr(x|c)
e µsup

c =

n

∑
i=n

xsup
i ·Pr(c|x)

n

∑
i=n

Pr(x|c)
, (3.18)

Σc =
∑
i∈c

Pr(c|x) · (A+B)

2 ·∑i∈c Pr(c|x)
, (3.19)

nas quais
A = (xin f

i −µ in f
c )(xin f

i −µ in f
c )T e B = (xsup

i −µsup
c )(xsup

i −µsup
c )T

3.2.2.4 O algoritmo

O procedimento do método de cluster para dados simbólicos do tipo intervalo baseado em
expectation-maximization (MS-EM) é descrito a seguir:
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Data: Valores iniciais do vetor θ (τ0
c ,µ0

c e Σ0
c) para cada cluster Cc.

Result: Após a convergência, os valores definitivos do vetor θ .
Inicialização: Determine os valores iniciais do vetor θ (τ0

c ,µ0
c e Σ0

c) para cada cluster Cc.
while (||θ t−θ t+1

θ t ||> ε) do
E-step: Encontre a probabilidade de xi pertencer a cada cluster c(c = 1, . . . ,k)
usando a Equação (3.15)
M-step:
for c← 1 to k do

Compute o vetor de parâmetros θc de acordo com as Equações (3.17),(3.18) e
(3.19)

end
end

Algoritmo 2: Procedimento do método de cluster para dados simbólicos do tipo intervalo
(MS-EM)

Após a convergência do algoritmo, um agrupamento pode ser obtido usando a seguinte
regra de alocação: Para i de 1 até n, defina o cluster Cc∗ tal que:

c∗= arg max
c=1,...,k

Pr(c|xi) (3.20)

3.3 Detecção de outliers intervalares baseada em análise de resíduos

No Capítulo 2, foram apresentados os modelos de regressão linear para dados clássicos e para
o domínio dos dados simbólicos. Nesta seção será utilizado o estudo dos resíduos como ferra-
menta para identificação de observações atípicas, e este tipo de observação, por sua vez, pode
afetar consideravelmente o método dos mínimos quadrados.

A utilização de técnicas para detecção de outliers pode sugerir, a priori, a necessidade de
uso de métodos resistentes, a verificação da exatidão do processo sendo investigado (quando se
tratar, por exemplo, de instrumentos de medição) e ainda a necessidade de intervenção direta-
mente nos dados.

No Capítulo 2, o resíduo clássico foi definido por:

ei = yi− ŷi,(i = 1,2, . . . ,n), (3.21)

em que yi é o valor observado e ŷi é o correspondente valor ajustado.
Esse conceito é estendido para o domínio de SDA através de um resíduo combinado que é
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dado por:

eS
i =

√
(ŷin f

i − yin f
i )2 +(ŷsup

i − ysup
i )2

2
. (3.22)

É razoável considerar que os resíduos são estreitamente relacionados com o modelo dos
erros ε , principalmente se os considerarmos como desvios entre os dados observados e os
valores ajustados, podendo, também, ser vistos como uma medida da variabilidade na variável
resposta não explicada pelo modelo de regressão [7][8]. Desse modo, qualquer afastamento das
suposições sobre os erros deveria aparecer nos resíduos. Por exemplo, a presença de caudas
mais pesadas, ou seja, a presença de potenciais outliers entre os dados. Por essa razão, este
trabalho propõe adaptações de dois métodos clássicos baseados na análise de resíduos como
ferramentas para analisar e indicar outliers no contexto de SDA.

3.3.1 Método dos Resíduos Simbólicos Padronizados - MRSP

Analisando algumas propriedades dos resíduos para dados clássicos, verifica-se que têm média
zero e a sua variância (MSRes) pode ser estimada por:

MSRes = ∑n
i=1(ei− ē)2

n− p
. (3.23)

Os resíduos têm (n− p) graus de liberdade e são correlacionados, contudo essa aproximação
ainda é pertinente pelo fato de n ser relativamente grande em relação ao número de parâmetros
(p). Os resíduos padronizados são definidos por:

di =
ei√

MSRes
,(i = 1,2, . . . ,n). (3.24)

No contexto de SDA, a variância média simbólica combinada é dada por:

MSS
Res =

1
2


∑n

(i=1)(Ŷ
in f
i −Y in f

i )2 +∑n
(i=1)(Ŷ

sup
i −Y sup

i )2

2n− p


 . (3.25)

Usando a variância média simbólica combinada MSS
Res, os resíduos simbólicos padronizados

podem ser definidos por:

dS
i =

eS
i√

MSS
Res

,(i = 1,2, . . . ,n). (3.26)
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Como no método clássico, os valores usuais de resíduos intervalares superiores ao limiar =
3 indicam que as observações são potenciais outliers intervalares. Esse método de estimação
de potenciais outliers tem como desvantagem o baixo ponto de ruptura (breakdown point).

3.3.2 PRESS para Resíduos Simbólicos - PRESS-RS

A seguir será proposta uma adaptação do método PRESS para o contexto de SDA, aqui deno-
minada de método PRESS para Resíduos Simbólicos (PRESS-RS).

O modelo PRESS PRediction Error Sum of Squares recebe este nome devido ao seu uso no
cálculo da "soma dos quadrados dos erros de predição". Em [4] são apresentadas modificações
no algoritmo para melhorar o desempenho deste método, como a não reposição da observação
considerada como outlier no conjunto de dados.

Essa abordagem também tem por objetivo indicar potenciais outliers através da análise dos
resíduos simbólicos do tipo intervalar computados a partir da Equação 3.22. O procedimento é
apresentado no procedimento a seguir:

1. Faça i = 1;

2. Retire a i− ésima observação do conjunto de dados simbólicos Ω;

3. Ajuste o modelo de regressão linear para dados simbólicos introduzido em [18] para
(n−1) observações restantes;

4. Compute o resíduo eS
i para a i− ésima observação;

5. Se (eS
i ≥ limiar), declare a observação intervalar como um potencial outlier;

6. Adicione a i− ésima observação ao conjunto de dados simbólicos Ω;

7. Incremente i;

8. Se (i≤ n), vá para o passo 2.

Nesta solução, o valor predito de ŷi é calculado com um modelo ajustado sobre todas as
observações exceto a i− ésima observação. Se a i− ésima observação yi for realmente um
outlier e essa observação for retirada antes do ajuste, então o modelo de regressão linear não
será influenciado por essa observação e o resíduo decorrente dela deverá ser relativamente
grande. Porém, se existir um outlier no conjunto de dados mas não for a i− ésima observação,
então o modelo de regressão linear será fortemente influenciado pela observação outlier e, por
consequência disso, o resíduo será menor do que o calculado para a observação outlier. O
algoritmo é repetido para cada observação (i = 1,2, . . . ,n).
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3.4 Método híbrido para detecção de outliers intervalares

Os estimadores para detecção de observações discrepantes considerados nos métodos MRSP
e PRESS-RS têm baixo ponto de ruptura (breakdown point), ou seja, não apresentam bom
desempenho quando o número de outliers cresce em relação ao número total de observações.
Através da análise dos experimentos com dados simulados e reais, verificou-se que este fato
está relacionado ao método de regressão simbólica baseado em mínimos quadrados [36]. Essa
deficiência dos métodos baseados em OLS motivou a aplicação do método clássico EM-MMG,
apresentado na Seção 3.2.1, para os resíduos (Equação 3.22) de um modelo ajustado com re-
gressão linear simbólica (método MRSP) baseada em OLS. Dessa forma, admite-se que os
resíduos agrupados em um determinando cluster são procedentes de observações normais, cuja
distribuição tem parâmetros θc=1, e os demais resíduos são originários de observações atípicas,
cuja distribuição tem parâmetros θc=2.

Nesse método, por simplicidade e sem perda efetiva de desempenho, consideram-se apenas
dois grupos (k = 2). O procedimento do método será apresentado a seguir:

1. Ajuste um modelo de regressão simbólica para as observações do conjunto de dados
simbólicos Ω;

2. Compute os resíduos simbólicos eS
i para todas as observações intervalares conforme

Equação (3.22);

3. Aplique o método EM-MMG univariado para o conjunto de resíduos simbólicos.

Após a convergência do algoritmo EM-MMG, um agrupamento pode ser obtido usando a
seguinte regra de alocação: Para i de 1 até n, defina o cluster Cc∗ tal que:

c∗= arg max
c=1,...,k

Pr(c|xi). (3.27)

3.5 Experimentos com dados simbólicos do tipo intervalo simulados

Para ilustrar o potencial das técnicas para detecção de outliers apresentadas neste capítulo,
foram realizados experimentos com dados simbólicos do tipo intervalo com diferentes confi-
gurações. Os cenários de validação utilizados nesta seção contemplam os quatro arranjos com
observações simbólicas discrepantes apresentados na Figura 3.1, intervalos A1 a A4.
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3.5.1 Dados simbólicos simulados do tipo intervalo

O processo de geração dos dados simbólicos sintéticos do tipo intervalo mais utilizado em si-
mulações de modelos de regressão linear inicia a partir de um conjunto de dados oriundos de
uma certa distribuição. A distribuição uniforme é normalmente a mais utilizada. Nesse tipo de
processo de geração, cada ponto desse conjunto é um "centro"para um determinado hipercubo
(dado simbólico intervalar no IRp). A partir desse "centro"são gerados valores, também unifor-
mes, que correspondem ao intervalo do hipercubo propriamente dito. Esse procedimento pode
ser extrapolado para gerar hipercubos no IRp [18].

O método de geração de dados simbólicos do tipo intervalo utilizado neste trabalho é di-
ferente do modelo usualmente empregado em simulações com regressão linear simbólica. Os
centros e os intervalos são extraídos de modo independente através de um procedimento deno-
minado neste trabalho de processo gaussiano. Um exemplo de aplicação do processo gaussiano

para geração de dados no IR2 é descrito a seguir.
Os pontos médios xc

i são gerados a partir de uma distribuição uniforme ∼ U [a,b] e seus
valores são mantidos em todos os cenários construídos na simulação. Os pontos médios yc

i são
relacionados com os pontos xc

i através da equação de regressão yc
i = β0+ β1xc

i +εi em que β0,β1

são fornecidos a partir de uma distribuição uniforme [c,d], e o erro εi segue uma distribuição
normal com média µε e variância σ2

ε . Desse modo, os centros dos hipercubos são os pontos
(xc

i ,y
c
i ) e os intervalos dos hipercubos são formados segundo o modelo:

([xc
i − xr

i /2,xc
i + xr/2], [yc

i − yr
i /2,yc

i + yr
i /2]) , (3.28)

no qual xr
i e yr

i são definidos a partir de um processo de generalização definido a seguir.
Considere um conjunto de m pontos em IR2 seguindo uma distribuições normal bivariada

de componentes independentes com os seguintes parâmetros:

µ =

[
µ1

µ2

]
e Σ =

[
σ2 0
0 σ2

]
,

sendo µ1 = xc
i e µ2 = yc

i .
Sejam Q11 e Q13 o primeiro e o terceiro quartis da amostra associada a variável 1 e Q21 e

Q23 o primeiro e o terceiro quartis da amostra associada a variável 2. Os valores para xr
i e yr

i

são amplitudes interquartílicas especificadas por:
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xr
i = Q13−Q11,

yr
i = Q23−Q21. (3.29)

O processo gaussiano, proposto nesta tese, tem por objetivo gerar um conjunto de dados
intervalares mais realístico, uma vez que umas das fontes de dados simbólicos surge a par-
tir da agregação de observações (pontos). Optou-se por gaussiana por ser uma distribuição
comumente utilizada.

A utilização desse processo para geração de cenários de simulação com dados intervalares
mostra-se como uma alternativa em relação aos cenários existentes na literatura de SDA, uma
vez que os dados intervalares nesses cenários são obtidos de distribuição uniforme. Contudo,
alguns fenômenos poderiam ainda ser melhor modelados com outras distribuições, particular-
mente algumas assimétricas, como a distribuição gama. Essa distribuição é parametrizada por
θ e k, sendo respectivamente o parâmetro de escala e o parâmetro de forma. A Figura 3.2
apresenta a função densidade de probabilidade para a distribuição gama modelada a partir de
diversos valores de θ e k.

Figura 3.2 Função densidade de probabilidade da distribuição gama

3.5.2 Construindo cenários com outliers

Após a geração das fronteiras dos intervalos, os respectivos pontos médios (xc,yc) são atualiza-
dos e o próximo passo é a construção de hipercubos outliers. Aqui, um hipercubo é outlier se o
seu ponto médio (xc

i ,y
c
i ) for suficientemente dissimilar ou aberrante em relação ao restante dos

hipercubos do conjunto. O efeito que um hipercubo outlier pode causar no ajuste de modelos
depende desse grau de dissimilaridade.



3.5 EXPERIMENTOS COM DADOS SIMBÓLICOS DO TIPO INTERVALO SIMULADOS 43

Os hipercubos discrepantes são criados a partir do deslocamento dos seus pontos médios
(xc

i ,y
c
i )(i = 1, . . . ,n). Inicialmente os conjuntos são ordenados pela variável dependente Y c. Em

seguida, um grupo de m observações do conjunto ordenado é selecionado para ser deslocado do
restante do conjunto de hipercubos (intervalos simbólicos no IRn). O valor de m corresponde a
um valor percentual do tamanho total (n) do conjunto de observações, ou seja, Tamanho(m|n)∈
{2%,6%,10%,20%}.

Ao contrário dos dados clássicos, para converter em outliers as observações simbólicas do
tipo intervalo, é necessário que o seu deslocamento seja mais acentuado em comparação com
observações pontuais clássicas. Tais observações são modificadas em discrepantes por:

xc
i = xc

i ± f atorx×SXc (i = 1, . . . ,m) ( f atorx = {0,5,10})
yc

i = yc
i ± f atory×SY c (i = 1, . . . ,m) ( f atory = {0,10}) (3.30)

nas quais SY c e SXc são, respectivamente, o desvio padrão simbólico de (yc
1, . . . ,y

c
n) e o desvio

padrão simbólico de (xc
1, . . . ,x

c
n).

O framework de experimentos deste trabalho considera as quatro configurações para hiper-
cubos apresentados na Tabela 3.3.

Tabela 3.3 Parâmetros de configuração para geração de outliers

Config. [a,b] [c,d] [µε ,σ2
ε ] n σ2

r f atorx f atory

1 [10,40] [1,10] 0,1 100 3 0 10

2 [10,40] [1,10] 0,1 100 3 5 10

3 [10,40] [1,10] 0,1 100 3 10 10

4 [10,40] [1,10] 0,1 100 3 10 0

As Figuras 3.3 mostram os conjuntos de dados dos cenários relativos às configurações 1, 2,
3 e 4 da Tabela 3.3. Todos os cenários apresentam forte correlação entre a maioria dos hipercu-
bos em IR2. Contudo, os outliers são arranjados de acordo com o fator correspondente em cada
configuração. Na Figura 3.3(a), os outliers estão deslocados apenas em relação à coordenada
y. Nas Figuras 3.3(b) e 3.3(c), os outliers estão deslocados em relação às coordenadas y e x.
Finalmente, na Figura 3.3(d), os outliers foram deslocados em relação à coordenada x.
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(a) Cenário 1. (b) Cenário 2.

(c) Cenário 3. (d) Cenário 4.

Figura 3.3 Dados simbólicos contaminados de acordo com as configurações da Tabela 3.3

3.5.3 Análise de desempenho

A primeira técnica para detecção de observações discrepantes apresentada neste trabalho (MS-
EM) é baseada em técnicas de cluster e emprega uma adaptação do algoritmo EM para dados
simbólicos do tipo intervalo contaminados com outliers (Seção 3.2.2). A segunda técnica com-
preende duas propostas e é baseada na análise de resíduos de um modelo de regressão linear
ajustados sobre os mesmos cenários. O método MRSP estabelece um limiar para os resíduos.
As potenciais observações outliers provavelmente terão resíduos maiores do que este limiar. A
solução seguinte chama-se PRESS-RS (Seção 3.3.2). Essa abordagem retira a i− ésima ob-
servação a cada iteração i para ajuste do modelo. Se a i− ésima observação for um outlier,
então o modelo ajustado não será influenciado por ela e, desse modo, os resíduos do modelo
indicarão os prováveis outliers. A acurácia dessas duas soluções é fortemente prejudicada com
a presença de múltiplos outliers. A terceira técnica é uma aplicação do modelo EM-MMG com
os resíduos definidos pela abordagem simbólica para identificação de potenciais outliers entre
as observações intervalares (Seção 3.4).

3.5.3.1 Simulação Monte Carlo para o método MS-EM

Um estudo de simulações Monte Carlo com os quatro conjuntos de dados simbólicos gerados a
partir das configurações da Tabela 3.3 foi desenvolvido para verificar o desempenho do MS-EM
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na presença de outliers. A quantidade relativa de outliers em cada conjunto é modificada em
cada simulação de Monte Carlo, variando proporcionalmente a partir de 2%, 6%, 10% e 20%
das observações. Os experimentos Monte Carlo executam 100 replicações sobre um conjunto
de dados simbólicos com tamanho n = 100 observações e p = 2 variáveis.

Inicialmente, os valores para β0 e β1 são selecionados aleatoriamente a partir de uma dis-
tribuição uniforme (β0,β1 ∼U [1,10]). Nos experimentos com MS-EM, o conjunto de dados
simbólicos do tipo intervalo é considerado uma mistura de duas distribuições de dados simbó-
licos com parâmetros θ j = {π j,µ j,Σ j; j = 1,2}. Dessa forma, para cada replicação, o método
MS-EM precisa de um vetor de parâmetros iniciais θ (0)

j como entrada. Esses parâmetros inici-
ais são gerados de acordo com os algoritmos descritos na Seção 3.2.2.1.

O método MS-EM segue o algoritmo descrito na Seção 3.2.2. Cada iteração do método é
composta por dois passos: o passo-E e o passo-M. No passo-E os dados faltantes, que neste
caso representam o grupo ao qual pertence a i− ésima observação, são estimados a partir do
conjunto de observações simbólicas e das estimativas dos parâmetros iniciais através do valor
esperado condicional da função de verossimilhança. No passo-M, a função de verossimilhança
é maximizada sobre a suposição de que os dados faltantes são conhecidos. A estimativa dos
parâmetros obtida no passo-E é utilizada no lugar dos parâmetros reais.

Os passos E e M são repetidos alternadamente até se verificar o critério de parada do mé-
todo. A convergência acontece quando o algoritmo atinge um determinado valor para θ (t).

As Tabelas 3.4 e 3.5 apresentam um resumo do desempenho do MS-EM ao ser aplicado
sobre os quatro cenários propostos na Seção 3.1. Os experimentos foram realizados utilizando
matrizes de covariância Σ j completa e diagonal no vetor de parâmetros θ j = {τ j,µ j,Σ j}. Pode
ser verificado o número médio das iterações para que o método alcance a convergência, de
acordo com o critério de parada estabelecido e utilizando o vetor de parâmetros iniciais da
Seção 3.2.2.4. O número médio de iterações nos experimentos, utilizando o processo de inici-
alização descrito na Seção 3.2.2.1, variou de 2.59 a 4.66. Vale ressaltar que o método MS-EM

é sensível à inicialização, o que pode justificar que, no menor número de iterações, ocorreu o
pior resultado.

As tabelas também apresentam a taxa média de acerto relativa ao número de outliers em
cada conjunto de dados. Os resultados desses estudos demonstram que o MS-EM é uma téc-
nica eficaz na detecção de grupos de outliers em todos os cenários previstos nas simulações,
independentemente do número de outliers em cada conjunto de observações, alcançando taxa
média de acerto maior que 90%. O pior e o melhor resultado foram observados no cenário 4,
com 2% e 20% de contaminação, respectivamente. No pior caso, houve detecção de 80% com
matrizes de covariância diagonal e no melhor resultado, houve quase 100% de detecção dos
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outliers, com matrizes de covariância completa.

Tabela 3.4 Resultados do desempenho do MS-EM nas simulações considerando matrizes de covariância

completa e diagonal para os cenários 1 e 2.

O
ut

lie
rs Cenário 1 Cenário 2

Σ j diagonal Σ j completa Σ j diagonal Σ j completa

Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.)

2% 89.32% 3.20 90.14% 3.22 89.14% 3.53 86.82% 3.18

6% 98.28% 4.66 99.22% 3.13 98.32% 4.16 99.02% 3.11

10% 97.22% 4.48 99.32% 3.05 98.12% 4.03 99.14% 3.04

20% 92.98% 3.83 99.56% 3.15 95.28% 3.46 99.42% 3.22

Tabela 3.5 Resultados do desempenho do MS-EM nas simulações considerando matrizes de covariância

completa e diagonal para os cenários 3 e 4.

O
ut

lie
rs Cenário 3 Cenário 4

Σ j diagonal Σ j completa Σ j diagonal Σ j completa

Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.) Tx Acerto µ(Iter.)

2% 89.08% 3.91 89.36% 3.50 80.724% 2.59 90.10% 3.01

6% 98.48% 3.37 98.48% 3.16 98.08% 4.37 98.98% 3.00

10% 98.52% 3.35 97.58% 3.22 97.38% 4.61 99.08% 3.00

20% 96.40% 3.24 94.56% 3.34 95.00% 4.03 99.58% 3.10

3.5.3.2 Simulação Monte Carlo para análise de resíduos

Diferente do MS-EM, cuja técnica para identificar outliers é baseada em cluster, os resultados
apresentados nesta seção são baseados na análise de resíduos do modelo de regressão linear
simbólica sobre um conjunto de dados simbólicos do tipo intervalo conforme definido na Se-
ção 3.3. Essa abordagem baseada em resíduos é composta por três técnicas independentes:
o método MRSP, o método PRESS-RS e o método EM-MMG univariado aplicado sobre os
resíduos simbólicos.

Os experimentos para avaliar os métodos baseados em análise de resíduos simbólicos fi-
zeram uso do mesmo framework de Monte Carlo definido na Seção 3.5.2. Contudo, após a
geração dos cenários com outliers, um modelo de regressão linear simbólico é ajustado para
os conjuntos de dados e, a partir deles, os resíduos simbólicos são computados de acordo com
cada um dos métodos definidos na Seção 3.3.
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Inicialmente, os experimentos com os métodos MRSP e o PRESS-RS serão discutidos.
O método MRSP identifica potenciais outliers aplicando um valor limiar aos resíduos padro-
nizados. Todos os resíduos simbólicos que ultrapassarem esse valor são identificados como
potenciais outliers. O método PRESS-RS considera que se uma dada observação é um outlier,
então o resíduo relacionado com essa observação deveria ser bem maior do que os outros re-
síduos quando um modelo de regressão linear simbólico é ajustado sem essa observação. As
Tabelas 3.6 e 3.7 apresentam um sumário do desempenho de ambos os métodos. Como foi
previsto, a capacidade de detecção destes métodos é muito prejudicada com o aumento do nú-
mero de outliers presentes no conjunto de dados simbólicos. O método MRSP tem excelente
desempenho em todos os cenários quando o percentual de contaminação está em 2%. Quando
o percentual de observações outliers entre os dados intervalares está entre 6% e 10%, o nível
de detecção de outliers cai significativamente e, com 20% de outliers presentes na base de
dados, nenhum outlier é detectado. O desempenho do método PRESS-RS quanto à detecção
de outliers foi um pouco inferior ao método MRSP. Com 2% de outliers na base de dados,
o desempenho foi bom, exceto no caso do cenário 3, cuja presença dos outliers na base não
modifica os parâmetros do modelo ajustado e cujos resíduos referentes a essas observações não
são discrepantes. Com 20% de contaminação da base de dados o resultado foi muito ruim,
nenhuma observação outlier foi detectada pelo método. Considerando apenas os resultados
preliminares dos dois métodos, o MRSP foi superior ao PRESS-SR na detecção de outliers e
apresentou menor ocorrência de falsos positivos nas indicações de potenciais outliers.

Tabela 3.6 Resultados do desempenho do MRSP considerando os resíduos de um ajuste de regressão
linear para os dados simbólicos dos cenários 1, 2, 3 e 4

O
ut

lie
rs Método dos Resíduos Simbólicos Padronizados (MRSP)

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto

Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular
2% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6% 100.00% 100.00% 50.66% 100.00% 86.00% 100.00% 0.00% 100.00%
10% 1.20% 100.00% 15.60% 100.00% 25.00% 100.00% 0.00% 100.00%
20% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

O baixo ponto de ruptura dos métodos MRSP e PRESS-RS motivou a aplicação do mé-
todo EM-MMG univariado para análise dos resíduos simbólicos. Esperava-se que o EM-MMG
univariado obtivesse desempenho bem melhor do que os métodos MRSP e PRESS-RS consi-
derando os mesmos cenários. Esse pensamento devia-se à suposição de que os resíduos de um
modelo ajustado de uma regressão linear simbólica poderiam ser aproximados por uma mistura
de distribuições gaussianas: uma distribuição relativa ao grupo de resíduos provenientes de
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Tabela 3.7 Resultados do desempenho do PRESS-SR considerando os resíduos de um ajuste de regres-
são linear para os dados simbólicos dos cenários 1, 2, 3 e 4

O
ut

lie
rs Método PRESS para Resíduos Simbólicos

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4
Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto

Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular
2% 100.00% 100.00% 92.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
6% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

10% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%
20% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

outliers e a outra com os resíduos provenientes das observações regulares. Esses resultados
foram confirmados e estão relacionados na Tabela 3.8.

Tabela 3.8 Resultados do desempenho do EM-MMG univariado considerando os resíduos de um ajuste

de regressão linear para os dados simbólicos dos cenários 1, 2, 3 e 4

O
ut

lie
rs

Análise dos resíduos com modelo de mistura de gaussianas univariado

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto Taxa de Acerto

Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular Outlier Regular

6% 100.00% 100.00% 100.00% 99.51% 100.00% 99.97% 76.00% 95.65%

10% 100.00% 100.00% 98.00% 97.28% 100.00% 100.00% 96.60% 85.64%

14% 100.00% 100.00% 96.85% 98.09% 100.00% 100.00% 87.71% 83.65%

20% 100.00% 99.97% 96.70% 96.55% 100.00% 100.00% 73.10% 66.97%

Pela análise dos resultados, na maioria dos casos a taxa de acerto foi de 100% e no cenário
4 ocorreram as taxa mais baixas de detecção, sendo a menor delas 73% com 20% de contami-
nação da base. Apesar de esse método ter alcançado a maior taxa média de acerto, percebe-se
que, num cenário com alta alavancagem (cenário 4), o número de falsos positivos aumenta à
medida que cresce o número de outliers. Esse fato pode também ser resultado da modelagem
da simulação, uma vez que todos os outliers estão descolados em um grupo concentrado (ver
Figura 3.3).

3.6 Detecção de outliers simbólicos intervalares em dados reais

Esta seção discute a aplicação dos métodos para detecção de outliers apresentados sobre um
conjunto de dados simbólicos reais do tipo intervalo. As espécies de cogumelos da Tabela
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3.9 fazem parte do gênero Amanita da família Amanitaceae. Esses valores foram extraídos
da base Fungi of California Species Index [37]. Essa mesma base de dados tem sido ampla-
mente utilizada como fonte de dados simbólicos do tipo intervalo em vários artigos e livros
sobre SDA [14]. Os dados simbólicos do tipo intervalo foram obtidos através do processo de
agregação/generalização de cogumelos a partir de suas espécies [15].

Como exemplo, a largura do píleo (nome do "chapéu"do cogumelo) dos cogumelos da
espécie Vaginata tem valor entre os limites 5.50cm e 10.0cm, enquanto que o estipe (nome do
"tronco"do cogumelo) tem comprimento entre 6.0cm e 13.0cm e largura entre 1,2cm e 2.0cm.
Na Figura 3.4, é possível observar que o ponto médio yc e a amplitude do intervalo yr da
espécie Muscaria fazem com que essa espécie se destaque em relação às outras espécies do
conjunto. Não é fácil definir que essa espécie é uma observação outlier apenas através da
análise gráfica, mas as técnicas apresentadas neste capítulo foram úteis na classificação desse
conjunto de observações simbólicas.

(a) Píleo × Estipe(comprimento) (b) Píleo × Estipe(largura)

Figura 3.4 Base de dados simbólica de cogumelos do gênero Amanita

O desempenho das abordagens baseadas em análise de resíduos foi bastante satisfatório.
Esses métodos não apenas alcançaram boas taxas de acerto na indicação da espécie Muscaria

como potencial outlier, como também foram precisos pois não apresentaram resultados fal-
sos negativos nem falsos positivos. De modo semelhante, a abordagem baseada em cluster

(MS-EM) foi aplicada ao conjunto Amanita indicando as espécies Muscária, Ocreata e Pachy-

colea como sendo observações outliers. Os outros métodos empregados obtiveram resultados
equivalentes com o conjunto Amanita.

Outro aspecto importante na análise dos resultados diz respeito à capacidade de detecção
de outliers quanto à amplitude dos intervalos. Todos os métodos apresentados neste capítulo
são inovadores quanto ao uso dos limites inferiores e superiores dos intervalos e quanto ao uso
de uma única matriz de covariância simbólica representando as variabilidades conjuntas desses
limites.
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Tabela 3.9 Amplitude dos intervalos do píleo, comprimento e espessura do estipe dos cogumelos do
gênero Amanita [37].

Amanita Variáveis Simbolicas
Família Píleo Comprimento Estipe Espessura Estipe
Lanei [ 8.0 : 25.0 ] [ 10.0 : 20.0 ] [ 1.5 : 4.0 ]
Constricta [ 6.0 : 12.0 ] [ 9.0 : 17.0 ] [ 1.0 : 2.0 ]
Franchetii [ 4.0 : 12.0 ] [ 5.0 : 15.0 ] [ 1.0 : 2.0 ]
Novinupta [ 5.0 : 14.0 ] [ 6.0 : 12.0 ] [ 1.5 : 3.5 ]
Muscaria [ 6.0 : 39.0 ] [ 7.0 : 16.0 ] [ 2.0 : 3.0 ]
Ocreata [ 5.0 : 13.0 ] [ 10.0 : 22.0 ] [ 1.5 : 3.0 ]
Pachycolea [ 8.0 : 18.0 ] [ 10.0 : 25.0 ] [ 1.0 : 3.0 ]
Pantherina [ 4.0 : 15.0 ] [ 7.0 : 11.0 ] [ 1.0 : 2.5 ]
Phalloides [ 3.5 : 15.0 ] [ 4.0 : 18.0 ] [ 1.0 : 3.0 ]
Protecta [ 4.0 : 14.0 ] [ 5.0 : 15.0 ] [ 1.0 : 3.0 ]
Vaginata [ 5.5 : 10.0 ] [ 6.0 : 13.0 ] [ 1.2 : 2.0 ]
Velosa [ 5.0 : 11.0 ] [ 4.0 : 11.0 ] [ 1.0 : 2.5 ]
Aprica [ 5.0 : 15.0 ] [ 3.3 : 9.1 ] [ 1.4 : 3.5 ]
Bivolvata [ 7.0 : 10.0 ] [ 13.0 : 15.0 ] [ 1.6 : 2.5 ]
Gemmata [ 3.0 : 11.0 ] [ 4.0 : 15.0 ] [ 0.5 : 2.0 ]
Magniverrucata [ 4.0 : 13.0 ] [ 7.0 : 11.5 ] [ 1.0 : 2.5 ]
Smithiana [ 5.0 : 17.0 ] [ 6.0 : 18.0 ] [ 1.0 : 3.5 ]
Cokeri [ 7.0 : 15.0 ] [ 10.0 : 20.0 ] [ 1.0 : 2.0 ]
Porphyria [ 3.0 : 12.0 ] [ 5.0 : 18.0 ] [ 1.0 : 1.5 ]
Silvicola [ 5.0 : 12.0 ] [ 6.0 : 10.0 ] [ 1.0 : 2.5 ]
Californica [ 6.0 : 7.0 ] [ 6.0 : 10.0 ] [ 0.6 : 0.8 ]
Farinosa [ 2.5 : 6.5 ] [ 3.0 : 6.5 ] [ 0.3 : 1.0 ]
Breckonii [ 4.0 : 9.0 ] [ 7.0 : 10.0 ] [ 0.9 : 2.0 ]

3.7 Comentários finais

Neste capítulo foram propostas novas técnicas para detecção de observações simbólicas do tipo
intervalo. Essas técnicas foram baseadas em análise de cluster e em análise de resíduos de um
modelo ajustado para dados simbólicos do tipo intervalo através de regressão linear simbólica
estendida do método clássico dos mínimos quadrados.

As técnicas baseadas em análise de resíduo (MRSP e PRESS-RS) identificam os potenciais
outliers através da aplicação de um limiar aos valores dos resíduos. Estes métodos têm a
desvantagem de terem baixo ponto de ruptura uma vez que o método dos mínimos quadrados
sofre forte influência das observações atípicas. Contudo, nos experimentos com dados reais,
os métodos apresentaram resultados satisfatórios quando aplicados ao conjunto de observações
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de cogumelos do gênero Amanita, base com observações intervalares com forte correlação.
Nos experimentos com dados simulados, pode-se observar que a capacidade de indicação de
potenciais outliers apresentou degradação no desempenho à medida que o número percentual
de outliers aumentava.

A técnica baseada em cluster (MS-EM) estendeu o algoritmo Expectation-Maximization

para o contexto de Análise de Dados Simbólicos Intervalares não apenas como ferramenta de
classificação, mas também como método para identificação de observações atípicas, supondo
que o conjunto de dados simbólicos é gerado a partir de uma mistura de distribuições gaussia-

nas.
Uma abordagem híbrida foi proposta utilizando o método EM-MMG univariado sobre o

conjunto de resíduos simbólicos padronizados resultando em excelente performance na detec-
ção de outliers.

Experimentos com dados simbólicos simulados e reais foram realizados. Os experimentos
simularam vários cenários com ocorrência de observações atípicas. Um novo método para
geração de dados simbólicos intervalares foi proposto. Esse método é semelhante ao processo
de obtenção de dados simbólicos a partir de fontes clássicas como banco de dados relacionais.



CAPÍTULO 4

Regressão Simétrica para Dados Simbólicos do
Tipo Intervalo

4.1 Introdução

Este capítulo propõe um novo modelo de predição para dados simbólicos do tipo intervalo ba-
seado na análise de regressão linear simétrica. Duas novas características estão relacionadas
neste trabalho: os estimadores dos parâmetros do modelo de ajuste dos valores preditos dos
limites inferiores e superiores da variável resposta são menos suscetíveis à presença de obser-
vações discrepantes nos dados; além disso, são estabelecidas suposições probabilísticas para os
erros do modelo.

Em resumo, o método simétrico proposto ajusta dois modelos independentes de regressão
linear simétrica sobre os pontos médios (centro) e amplitudes (ranges) dos intervalos assumidos
pelas variáveis no conjunto de treinamento. O modelo de regressão proposto permite considerar
distribuições de cauda pesada e de cauda leve para os erros, como a distribuição t-Student ou
qualquer outra família de distribuições simétricas [38].

4.2 Motivação

Na Análise de Dados Simbólicos (SDA-Symbolic Data Analysis), o problema de regressão li-
near em dados simbólicos do tipo intervalo vem sendo abordado de várias formas conforme
descrito na Seção 2.3. A primeira abordagem para estender o modelo de regressão linear clás-
sico (MRLC) para dados simbólicos intervalares consistia no ajuste dos mínimos quadrados
para os pontos médios dos dados intervalares assumidos pelas variáveis intervalares [2]. Em
seguida, outra abordagem foi proposta para ajustar dois MRLC independentes sobre os limites
inferiores e superiores dos intervalos [39]. Recentemente foi proposto o método dos centros e
da amplitude que considera ajustar o MRLC para os pontos médios e para as amplitudes dos in-
tervalos das variáveis intervalares. Segundo os autores, esse método aprimorou a qualidade dos
intervalos preditos em comparação com os métodos de centro e mínimos e máximos. Embora

52



4.2 MOTIVAÇÃO 53

esses trabalhos recentes propondo modelos de regressão para dados simbólicos representem
um avanço em SDA, ainda existem pontos de pesquisa para serem investigados. Por exemplo,
esses modelos citados anteriormente não consideram nenhuma suposição probabilística para
modelar os erros e não tratam conjuntos de dados intervalares contaminados com observações
discrepantes (outliers).

As estimativas de mínimos quadrados são bastante afetadas na presença de outliers entre
os dados. O modelo de regressão baseado em mínimos quadrados ajustado para os dados é
movido na direção dessas observações atípicas, aumentando com isso a variância dos coefici-
entes estimados. Dessa forma, alguns analistas preferem descartar essas observações antes de
estimar a reta que melhor ajusta os dados investigados.

Em um conjunto de dados clássicos, os outliers podem ser interpretados como dados pro-
venientes de algum erro. Contudo, um pequeno número de outliers pode não ter sido gerado
por processos errados ou por erros de medição. Essas observações atípicas podem conter infor-
mação valiosa sobre o processo que está sendo analisado e por isso não devem ser removidos.
Esse detalhe é ainda mais importante no caso de conjuntos de dados simbólicos no qual uma
única realização intervalar de conceito pode representar a agregação de um extenso conjunto
de medidas (ver Seção 2.3.1.1).

Em SDA, o processo de agregação de dados é uma das principais fontes de observações atí-
picas em dados simbólicos do tipo intervalo. Em síntese, as descrições (conceitos) simbólicas
são modeladas por um processo de generalização aplicado a um conjunto de indivíduos. Pode
ocorrer supergeneralização quando esses valores quantitativos são atípicos ou quando o con-
junto de indivíduos a ser generalizado é composto de subconjuntos de diferentes distribuições,
neste caso podem surgir intervalos atípicos [1] [40]. Nesse contexto, são necessários métodos
resistentes para estimação dos parâmetros de regressão linear simbólica cujos procedimentos
minimizem o efeito de observações atípicas em dados de natureza intervalar.

Alguns métodos foram propostos para resolver as desvantagens de se utilizar o método
dos mínimos quadrados quando o conjunto de dados contém observações atípicas [41]. Mé-
todos robustos para dados clássicos têm sido utilizados para reduzir o efeito das observações
que influenciam fortemente o modelo de regressão linear. Os procedimentos robustos também
geram grandes resíduos quando as observações são outliers, tornando mais fácil a identifica-
ção desses pontos de influência [7]. Outra abordagem para estimação robusta de modelos de
regressão é a substituição da distribuição normal por uma distribuição de cauda mais pesada,
como a t-Student. Neste trabalho será adotada uma abordagem paramétrica para estimação dos
parâmetros do modelo, descrita na Seção 4.3.

As contribuições mais importantes deste capítulo são propor um método de regressão linear
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para predição menos sensível à presença de dados intervalares outliers e propor uma abordagem
paramétrica, permitindo com isso a construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses.

4.3 Regressão linear simétrica

Como mencionado anteriormente, a presença de dados outliers causa um impacto nas estima-
tivas do modelo de regressão. Um caso prático é aquele em que os erros do modelo seguem
uma distribuição que tem caudas mais pesadas que a distribuição normal. Esses erros são uma
evidência de presença de outliers entre os dados e distribuições de cauda pesada acomodam
melhor a ocorrência desse tipo de observação [4].

Essa seção apresenta um modelo de regressão linear simétrico (MRLS) cujos parâmetros
estimados são menos suscetíveis à presença de outliers quando uma distribuição de cauda pe-
sada é utilizada. A suposição de uma distribuição de probabilidade para os erros permite ao
modelo a aplicação de testes de hipótese e outras técnicas de inferência estatística.

A aplicação de modelos simétricos para dados clássicos tem sido amplamente discutida.
Em [42] foram introduzidos métodos de diagnóstico baseados em influência local para modelos
lineares simétricos e em [43] foi discutida a extensão dos métodos de diagnóstico para modelos
não-lineares. Uma definição para resíduos para a classe de modelos simétricos não-lineares foi
proposta em [44]. O modelo simétrico para regressão linear clássico é apresentado a seguir.

Suponha y1, . . . ,yn como n variáveis aleatórias independentes, cuja função densidade é dada
por:

fyi(y) =
1√
φ

g
{

(y−µi)2

φ

}
, y ∈ IR, (4.1)

com µi ∈ IR e φ > 0 sendo os parâmetros de locação e escala (dispersão), respectivamente. A
função g : IR −→ [0,∞) é tal que

∫ ∞
0 u−1/2g(u)du = 1. Esta condição é necessária para que

fyi(y) seja uma função densidade de probabilidade. Essa função é tipicamente conhecida como
geradora de densidade e é denotada por yi ∼ S(µi,φ ,g). A partir dessas definições, o MRLS
pode ser definido como:

yi = µi + εi, i = 1, . . . ,n, (4.2)

sendo µi = xT
i β , β = (β0, . . . ,βp)T é um vetor de parâmetros desconhecido, εi ∼ S(0,φ ,g) e xi é

o vetor de variáveis explicativas. Quando elas existem, E(yi) = µi e Var(yi) = ξ φ , em que ξ > 0
é uma constante que depende da distribuição (veja, por exemplo, [45]). Essa classe de modelos
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inclui todas as distribuições contínuas simétricas, como a normal, t-Student, logística, entre
outras. Por exemplo, a distribuição t-Student com ν graus de liberdade resulta em ξ = ν

ν−2 ,
então Var(Yi) = ν

ν−2φ e a distribuição normal ξ = 1, Var(Yi) = φ .
Nesse modelo, os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros β e φ não podem

ser obtidos separadamente e não existem expressões de forma fechada para obtê-los. Alguns
procedimentos iterativos podem ser utilizados como o método de Newton-Raphson, o método
BFGS (Broyden, Fletcher,Goldfarb, Shanno) e o método escore de Fisher. O método escore

de Fisher pode ser facilmente aplicado para obter β̂eφ̂ . O processo para obter β̂ pode ser
interpretado como um tipo de mínimos quadrados ponderados. O processo iterativo para obter
β̂ e φ̂ tem a seguinte forma:

β (m+1) = {XTD(v(m))X}−1XTD(v(m))y. (4.3)

e
φ (m+1) =

1
n
{y−Xβ}TD(v){y−Xβ} (m = 0,1,2, . . .). (4.4)

sendo
D(v) = diag{υ1, . . . ,υn}, y = (y1, . . . ,yn)T, X = (xT

1, . . . ,x
T
n)

T e υi =−2Wg(ui),
em que

Wg(u) = g′(u)
g(u) , g′(u) = dg(u)

du e ui = (yi−µi)2/φ .
Para a distribuição normal os coeficientes estimados pelo método da máxima verossimi-

lhança têm expressões de forma fechada, porque vi = 1,∀i. Para a distribuição t-Student com ν
graus de liberdade,

g(u) = c(1+u/ν)−(ν+1)/2,ν > 0 e u > 0
de modo que

Wg(ui) =−(ν +1)/2(ν +ui) e υi = (ν+1)
(ν+ui)

,∀i.

Nesse caso, o peso atual υ(m)
i na Equação (4.3) é inversamente proporcional à distância entre o

valor observado yi e seu valor predito atual xT
i β

(m), de modo que as observações outliers tendem
a ter pesos pequenos no processo de estimação [46].

4.4 Regressão linear simétrica para dados simbólicos

Esta seção introduz o método de predição para dados intervalares baseado na regressão linear
simétrica (MRLS-DI), Método de Regressão Linear Simétrica para Dados Simbólicos Inter-
valares, cuja principal característica é ser menos suscetível à presença de dados intervalares
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atípicos. Nesse contexto, um dado simbólico intervalar é representado por um par de obser-
vações independentes (centro e amplitude) obtidos a partir dos limites inferiores e superiores
do intervalo, de acordo com as Equações 2.31, e um dado simbólico do tipo intervalo é clas-
sificado como atípico se o seu respectivo ponto médio (centro) está sensivelmente deslocado
do restante das observações e/ou a amplitude do intervalo é desproporcional às amplitudes dos
outros intervalos do conjunto. Considerando estas características do conjunto de dados sim-
bólicos, dois modelos de regressão linear simétrica são ajustados: um modelo sobre os pontos
médios (centro), adotando a distribuição t-Student para modelar os erros, e um modelo sobre
as amplitudes dos valores intervalares, adotando a distribuição normal para modelar os erros
supostos pelas variáveis no conjunto de treinamento.

Seja Ω = 1, . . . ,n um conjunto de dados de n objetos simbólicos do tipo intervalo, descritos
pela variável resposta y = (y1, . . . ,yi, . . . ,yn)T e p variáveis intervalares regressoras x1, . . . ,xp

com X j = (x1 j, . . . ,xi j, . . . ,xn j)T. Cada objeto i de Ω é representado como (xi,yi), no qual
xi = (xi1, . . . ,xip)T com xi j = [xin f

i j ,xsup
i j ] ∈ ℑ = {[a,b] : a,b ∈ IR,a ≤ b} e yi = [yin f

i ,ysup
i ] ∈ ℑ.

ℑ representa o domínio das variáveis do tipo intervalo.
Nesse método, um intervalo é representado por duas variáveis independentes que descre-

vem o ponto médio (centro) e a amplitude desse intervalo. Sejam Y c = (yc
1, . . . ,y

c
i , . . . ,y

c
n)

T e
yr = (yr

1, . . . ,y
r
i , . . . ,y

r
n)

T os pontos médios (centro) e as amplitudes relacionadas à variável de-
pendente intervalar y. Sejam Xc

j = (xc
1 j, . . . ,x

c
i j, . . . ,x

c
n j)

T e Xr
j = (xr

1 j, . . . ,x
r
i j, . . . ,x

r
n j)

T os pontos
médios (centro) e a amplitude, respectivamente, relacionados à variável regressora intervalar
X j ( j = 1, . . . , p). Cada objeto i (i = 1, . . . ,n) de Ω é representado por dois vetores (xc

i ,y
c)T

com xc
i = (xc

i1, . . . ,x
c
ip)

T e (xr
i ,y

r
i )

T com xr
i = (xr

i1, . . . ,x
r
ip)

T sendo

yc
i = (yin f

i + ysup
i )/2 e xc

i j = (xin f
i j + xsup

i j )/2,

yr
i = ysup

i − yin f
i e xr

i j = xsup
i j − xin f

i j . (4.5)

Definição de dado simbólico intervalar outlier

Uma observação simbólica intervalar (y,x), de um conjunto simbólico Ω, é considerada um
outlier no conjunto de dados simbólicos se os seus pontos médios (centro) estão a uma distância
anormal dos pontos médios das outras observações e/ou suas amplitudes são desproporcionais
às amplitudes das outras observações de uma amostra da população, conforme definido no
Capítulo 3. Os métodos empregados nesta tese consideram apenas os dados simbólicos outliers

com respeito ao deslocamento do centro dos intervalos, comum a todos os métodos propostos
na literatura até o momento.
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Equações de regressão

Sejam zc
i = (1,xc

i )
T e zr

i = (1,xr
i )

T. O método Regressão Linear Simétrica Simbólica para
Dados Intervalares (RLSS-DI) é definido de acordo com duas equações independentes de re-
gressão:

yc
i = (zc

i )
Tβ c + εc

i e yr
i = (zr

i )
Tβ r + εr

i (4.6)

sendo β c = (β c
0 , . . . ,β c

p) o vetor de parâmetros desconhecidos para o ajuste dos pontos médios
da variável resposta, εc

i ∼ S(0,φ ,g) e (zc
i )

T (i = 1, . . . ,n) é o vetor das variáveis regressoras
relativo aos seus respectivos pontos médios (centro); β r = (β r

0 , . . . ,β r
p) é o vetor de parâmetros

desconhecidos para o ajuste da amplitude da variável resposta, εr
i ∼ S(0,φ ,g) e (zr

i )
T (i =

1, . . . ,n) é o vetor das variáveis regressoras relativo às suas amplitudes.
Os vetores de parâmetros β c e β r são estimados pelo método da máxima verossimilhança

assumindo distribuições simétricas para os erros sobre os pontos médios e amplitudes, de
acordo com suas descrições na Seção 4.3. Neste trabalho, assumimos a distribuição t-Student

para os erros relativos ao ajuste dos pontos médios dos intervalos e a distribuição normal para
os erros relativos ao ajuste das amplitudes dos intervalos. A predição dos limites inferiores e
superiores do i− ésimo intervalo ŷi = [ŷin f

i , ŷsup
i ] é baseada na predição de ŷi

c and ŷi
r.

Regra de predição

Dado um novo objeto e seu vetor de variáveis intervalares regressoras x = (x1, . . . , xp)T, em
que cada x j é um intervalo x j = [xin f

j ,xsup
j ]. Considere zc = (1,xc

i , . . . ,x
c
p)

T e zr = (1,xr
1, . . . ,x

r
p)

T

nos quais xc
j = (xin f

j + xsup
j )/2 e xr

j = (xsup
j − xin f

j ) como valores de pontos médios (centro) e
amplitudes, respectivamente, do intervalo x j.

O intervalo ŷ = [ŷin f , ŷsup] é obtido da seguinte forma:

ŷin f = (zc)Tβ̂
c− zrβ̂

r
/2,

ŷsup = (zc)Tβ̂
c
+ zrβ̂

r
/2. (4.7)

4.5 Experimentos com dados intervalares simulados

Para demonstrar a utilidade da abordagem proposta neste capítulo, foram realizados experi-
mentos para ajustar modelos de regressão linear simétrica em conjuntos de dados simbólicos
intervalares simulados com diferentes graus de dificuldade.
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4.5.1 Dados simbólicos do tipo intervalo simulados

Inicialmente, conjuntos de dados intervalares simulados no IR2 e IR4 são gerados a partir de
conjuntos de dados quantitativos clássicos, de modo que cada ponto pertencente a um conjunto
de dados quantitativo é uma semente para um retângulo no IR2 ou um hipercubo no IR4. Cada
conjunto quantitativo padrão tem 375 pontos como foi proposto em [18].

Configurações no IR2

Com relação aos conjuntos de dados no IR2, os pontos médios (centros) e as amplitudes
dos intervalos são simulados independentemente, seguindo distribuições uniformes. Todas as
variáveis independentes foram simuladas como amostras aleatórias. Os pontos médios xc

i foram
gerados a partir de uma distribuição uniforme [a,b] e seus valores permanecem fixados durante
toda a simulação. Os pontos médios yc

i são relacionados aos pontos médios xc
i como yc

i =
β0+ β1xc

i + εc
i , sendo que β0,β1 são simulados através de uma distribuição uniforme [c,d] e

εc
i é simulado através de uma distribuição uniforme [e, f ]. Dessa forma, os centros para os

retângulos no IR2 são pontos (xc
i ,y

c
i ) e esses retângulos são formados da seguinte maneira:

([
(xc

i −
xr

i
2

),(xc
i +

xr

2
)
]
,

[
(yc

i −
yr

i
2

),(yc
i +

yr
i

2
)
])

, (4.8)

na qual xr
i e yr

i são gerados a partir de distribuições uniformes [g,h].

Configurações no IR4

Com respeito aos conjuntos de dados no IR4, da mesma forma da geração dos pontos médios
no IR2, os pontos médios (xc

i1,x
c
i2,x

c
i3) são simulados a partir de uma distribuição uniforme [a,b].

Os pontos médios (centros) yc
i estão relacionados aos pontos médios (xc

i1,x
c
i2,x

c
i3) por yc

i =
β0 +β1xc

i1 +β2xc
i2 +β3xc

i3 + εc
i em que β0,β1,β2,β3 são simulados através de uma distribuição

uniforme [c,d] e εc
i é simulado através de uma distribuição uniforme [e, f ].

Os centros dos retângulos no IR4 são os pontos (xc
i1,x

c
i2,x

c
i3,y

c
i ) e esses retângulos são for-

mados da seguinte maneira:

[(xc
1− (xr

1/2)),(xc
1 +(xr

1/2))], [(xc
2− (xr

2/2)),(xc
2 +(xr

2/2))],

[(xc
3− (xr

3/2)),(xc
3 +(xr

3/2))], [(yc− (yr/2)),(yc +(yr/2))] (4.9)

nos quais xr
i1,x

r
i2,x

r
i3 e yr

i são gerados seguindo uma distribuição uniforme [g,h].
Quatro diferentes configurações para os hipercubos no IR2 e IR4 são consideradas. Esses hi-

percubos são simulados de acordo com os parâmetros das distribuições uniformes apresentadas
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na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Parâmetros de configuração para os hipercubos no IR2 e IR4.
Config. [a,b] [c,d] [e,f] [g,h]

1 [20,40] [20,40] [−20,20] [20,40]
2 [20,40] [20,40] [−5,5] [20,40]
3 [20,40] [1,5] [−20,20] [1,5]
4 [20,40] [1,5] [−5,5] [1,5]

Para os conjuntos de dados intervalares simulados deste capítulo, um retângulo é consi-
derado um outlier se a coordenada de seu ponto médio (centro) yc é remota no conjunto de
retângulos representados pelos pontos médios yc

i . O efeito que esse retângulo causa no modelo
de regressão depende da coordenada x de seu ponto médio e da disposição geral dos outros
retângulos no conjunto de dados. Não foram considerados intervalos de alavanca nos experi-
mentos.

Dados intervalares outliers são criados baseados nos dados do conjunto de pontos médios
(yc

i , xc
i ) (i = 1, . . . ,n). Inicialmente, os conjuntos no IR2 e IR4 são ordenados de modo cres-

cente pela variável dependente Y c e um pequeno cluster contendo m intervalos é selecionado
do conjunto de dados ordenado (yc

i ,x
c
i ). As observações desse cluster são transformadas em

intervalos outlier por:

yc
i = yc

i −3∗SY c (i = 1, . . . ,m), (4.10)

em que SY c é o desvio padrão simbólico de (yc
1, . . . ,y

c
n) [14].

A Figura 4.1 mostra representantes dos conjuntos de dados intervalares 1, 2, 3 e 4. As
Figuras 4.1(a) e 4.1(b) descrevem alta variabilidade nas amplitudes dos retângulos. As Figuras
4.1(c) e 4.1(d) mostram baixa variabilidade sobre as amplitudes dos retângulos.

4.5.2 Análise de desempenho

Simulações de Monte Carlo com os 4 conjuntos de dados intervalares simulados no IR2 e no IR4

foram desenvolvidas para avaliar o desempenho do modelo proposto neste capítulo no ajuste de
dados intervalares contaminados com observações simbólicas outliers. Além disso, o MRLS-
DI é comparado com o modelo de regressão linear para dados intervalares introduzido em [18],
aqui chamado de LR-IVD (Linear Regression model to symbolic Interval-Valued Data).

Inicialmente, valores para β0,β1 no IR2 e β0,β1,β2,β3 no IR4 são selecionados aleatoria-
mente da distribuição uniforme U [−10,10] e um experimento de Monte Carlo com 100 repli-
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(a) Con junto 1. (b) Con junto 2.

(c) Con junto 3. (d) Con junto 4.

Figura 4.1 Conjuntos de dados intervalares 1, 2, 3 e 4 contendo retângulos outliers

cações considerando cada conjunto de dados no IR2 e no IR4 é realizado. Conjuntos de teste e de
treinamento são selecionados aleatoriamente de cada conjunto de dados intervalares simulado.
O conjunto de treinamento corresponde a 75% do conjunto de dados original e o conjunto de
dados de teste corresponde a 25%.

A medida de desempenho do método MRLS-DI proposto é baseada no Pooled Root Mean-

Square Error (PRMSE). Essa medida é calculada para o conjunto de dados de treinamento,
PRMSEtr, e para o conjunto de dados de teste, PRMSEt , para cada série de 100 replicações.

A medida PRMSE para o conjunto de dados de treinamento é dada por:

PRMSEtr =

√
∑n

i=1 υ̂i errori

n
, (4.11)

na qual,
errori =

[
(yin f

i − ŷin f
i )2 +(ysup

i − ŷsup
i )2

]
(4.12)

em que υi é o peso obtido da regressão linear simétrica aplicada sobre os pontos médios dos
intervalos. Esses pesos indicam o grau de dispersão dos centros do intervalo.

A medida PRMSEt para o conjunto de dados de teste é dada por:

PRMSEt =

√
∑n

i=1 errori

n
(4.13)

Essas medidas são estimadas para cada configuração fixa no IR2 e no IR4 dos conjuntos de
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treinamento e de teste. A cada replicação do método de Monte Carlo, os modelos MRLS-DI e
LR-IVD são ajustados para o conjunto de treinamento de dados intervalares simulado. Além
disso, para o modelo MRLS-ID a análise é feita levando-se em consideração a variação dos
graus de liberdade υ de 2 até 10 graus de liberdade, uma vez que os graus de liberdade afetam
diretamente o peso das caudas da distribuição t-student.

Os modelos ajustados são utilizados para predizer os valores intervalares da variável inter-
valar dependente Y a partir dos conjuntos de teste de dados intervalares simulados.

A média e o desvio padrão dos 100 experimentos de Monte Carlo são calculados para cada
PRMSEtr,t . Testes t-Student para dados emparelhados com um nível de significância de 1%
foram realizados para comparar o método MRLS-DI proposto com o método LR-IVD.

Sendo µ tr,t
1 e µ tr,t

2 a média do PRMSEtr,t para os métodos MRLS-DI e LR-IVD, respectiva-
mente, as hipóteses nula e alternativa são:

{
H0 : µ tr,t

1 = µ tr,t
2

H1 : µ tr,t
1 < µ tr,t

2

Para avaliar o desempenho do modelo MRLS-DI baseado no PRMSE, uma simulação de
Monte Carlo com 100 valores diferentes para cada parâmetro β0,β1 nas configurações em IR2 e
para cada parâmetro β0,β1,β2,β3 nas configurações em IR4 selecionadas aleatoriamente de uma
distribuição uniforme U [−10,10] é realizada. A partir daí, para cada configuração é calculada
a taxa de rejeição da hipótese H0.

As Tabelas 4.2 e 4.3 mostram a taxa de rejeição da hipótese nula para as medidas PRMSEtr,t

com relação às configurações de dados intervalares no IR2 e IR4, respectivamente. Os resultados
apresentados nessas tabelas mostram claramente que o modelo MRLS-DI é superior ao modelo
LR-IVD quando observações outliers estão presentes nos conjuntos de dados simulados no IR2

e no IR4. Este resultado era esperado dado que a estimação dos parâmetros de regressão do
método LR-IVD é baseado em mínimos quadrados ordinários, cujo ponto de ruptura é muito
baixo.

4.6 Aplicação com o conjunto de dados Amanita

Esta seção ilustra a aplicação do modelo proposto (MRLS-DI) neste capítulo no conjunto de
dados intervalares de cogumelos amanita da Tabela 3.9.

Na Figura 3.1, apresentada no Capítulo 3, pode-se observar que o ponto médio (centro) da
coordenada yc para a espécie Muscaria está a uma distância anormal em relação aos outros
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Tabela 4.2 Comparação entre modelos de regressão de acordo com a taxa de rejeição (%) de H0 para
os conjuntos de dados intervalares no IR2.

Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config.4
GL PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt

2 100 100 100 100 100 100 100 100
4 100 100 100 100 100 100 100 100
6 100 100 100 100 100 100 100 100
8 100 100 100 100 100 100 100 100

10 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabela 4.3 Comparação entre modelos de regressão de acordo com a taxa de rejeição (%) de H0 para
os conjuntos de dados intervalares no IR4.

Config. 1 Config. 2 Config. 3 Config.4
GL PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt PRMSEtr PRMSEt

2 98 100 100 100 98 100 100 100
4 98 100 100 100 98 100 100 100
6 98 100 100 100 98 100 100 100
8 94 100 100 100 94 100 100 100

10 90 100 100 100 90 100 100 100

pontos médios do conjunto de dados dessa espécie. Isto posto, admite-se a distribuição t-

Student para os erros do modelo sobre os pontos médios (centros) e a distribuição normal para
os erros sobre as amplitudes dos intervalos para o modelo MRLS-DI. Para a seleção dos graus
de liberdade para a distribuição t-Student foi utilizado o Akaike Information Criterion [47].

A avaliação foi realizada através do PRMSE introduzido na seção 4.5.2. Essa medida é
estimada pelo método de validação leave-one-out.

A avaliação utilizou grau de liberdade ν = 3 para a distribuição t-Student de acordo com
o AIC (Akaike Criterion). Os resultados do PRMSE para os métodos MRLS-DI e LR-IDV
foram 1.672 e 2.660, respectivamente. Esses resultados mostram que o método proposto neste
trabalho tem desempenho superior ao método LR-IVD quando há observações simbólicas in-
tervalares atípicas entre os dados. O PRMSE para o método MRLS-DI foi 37.1% menor que o
do método LR-IVD.
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4.7 Comentários finais

Este capítulo apresentou um novo modelo de regressão linear para dados intervalares. O modelo
é baseado na metodologia de regressão linear simétrica aplicada aos pontos médios e amplitude
dos intervalos. Além disso, os valores preditos são menos suscetíveis à presença de dados
intervalares outliers porque o método considera distribuições de cauda pesada para os erros
quando estima os parâmetros do modelo. No processo de avaliação, os dados intervalares
outliers são considerados atípicos quando apresentam pontos médios (centros) remotos em
relação aos outros pontos médios do conjunto de dados.

A avaliação do modelo é baseada no comportamento médio do PRMSE. Experimentos
com conjuntos de dados intervalares simulados e uma aplicação com um conjunto de dados
real (espécie Amanita) contendo dados intervalares atípicos demonstraram a superioridade do
modelo linear simétrico simbólico proposto em comparação com o modelo de regressão linear
para dados intervalares que utiliza estimativas de mínimos quadrados.

Ambos os métodos têm desempenho similar quando aplicados a conjuntos de dados simbó-
licos intervalares sem contaminação por outliers.



CAPÍTULO 5

Conclusão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento desta tese de doutorado.
Os principais resultados foram compilados em artigos e publicados em conferências nacionais
e internacionais. Um artigo referente aos resultados apresentados no Capítulo 4 foi aceito,
sem revisão técnica, para publicação no periódico Pattern Recognition Letters. Os resultados
do Capítulo 3 também serão submetidos para publicação. Além disso, dois alunos de iniciação
científica sob minha orientação, financiados pelo CNPq e pelo Instituto Federal de Pernambuco,
auxiliaram neste trabalho.

5.1 Contribuições

A utilização de técnicas de regressão linear para dados simbólicos do tipo intervalo tem tido
aplicações nas áreas financeiras, mineração de dados, seleção de redes em ambientes 4G, etc.
Contudo as técnicas simbólicas mais recentes são adaptações do método dos mínimos quadra-
dos (OLS). Apesar de essas técnicas serem computacionamente simples, elas não fornecem
boas predições quando a base de dados possui observações discrepantes, o que ocorre com
bastante frequência em dados simbólicos do tipo intervalo. O Capítulo 3 propôs e avaliou mé-
todos estimadores de potenciais outliers no domínio dos dados simbólicos do tipo intervalo.
No referido capítulo, foram propostos os seguintes métodos:

• Método MS-EM para detecção de potenciais outliers em dados simbólicos do tipo inter-
valo. Essa solução é uma extensão do algoritmo clássico EM para dados simbólicos do
tipo intervalo contendo outliers. A idéia básica do MS-EM é considerar que o conjunto de
observações simbólicas (regulares e outliers) é oriundo de uma mistura de distribuições.

• Método para detecção de outliers baseado nos resídios simbólicos PRESS-RS e padro-
nizado. Essa abordagem é composta por duas soluções independentes cuja característica
comum é identificar outliers através da análise dos resíduos de um modelo de regressão
simbólica. O primeiro método, o MRSP, visa identificar os outliers através da aplica-
ção de um limiar ao conjunto de resíduos simbólicos, aqueles com magnitude acima de

64
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um determinado limiar serão indicados como potenciais outliers. O segundo método,
PRESS-RS, considera um modelo iterativo de regressão simbólica de tal modo que, em
cada laço, a i− ésima observação seja retirada. O modelo ajustado não sofrerá influência
caso essa observação retirada seja discrepante.

• Método para detecção de outliers baseado na aplicação do EM-MMG em resíduos sim-
bólicos. Essa abordagem combina os resíduos de dados intervalares padronizados com o
algoritmo EM-MMG univariado. A idéia consiste em supor que o conjunto de resíduos
é uma mistura de duas distribuições com parâmetros distintos, uma delas sendo atribuída
aos resíduos gerados por observações atípicas.

Esses métodos podem ser utilizados como ferramenta para tratamento preliminar de ba-
ses de dados simbólicos do tipo intervalo. Caso a base não apresente potenciais observações
outliers, a análise de regressão baseadas em OLS pode ser utilizada sem prejuízo na qualidade
da predição.

Para os casos em que foram detectadas observações atípicas na base simbólica, foi proposto,
no Capítulo 4, o método de Regressão Linear Simétrica Simbólica para Dados Intervalares
(RLSS-DI), que ameniza a influência dessas observações atípicas na estimativa dos parâme-
tros do modelo. Outro aspecto importante no método RLSS-DI é possibilitar a construção de
intervalos de confiança e testes de hipóteses sobre os parâmetros estimados do modelo.

5.2 Trabalhos futuros

1. Avaliar as técnicas para detecção de outliers propostas nesta tese em cenários com outliers

sintéticos baseados em distribuições de probabilidades;

2. Propor outras famílias de misturas para as técnicas de detecção de outliers em dados
simbólicos intervalares baseadas no algoritmo Expectation-Maximization;

3. Propor novos cenários para a validação experimental das soluções propostas na tese,
inserindo novas medidas de diagnóstico nos algoritmos baseados em análise de resíduos;

4. Inserir outros critérios de parada para o método de detecção de outliers baseado em mis-
tura de gaussianas;

5. Empregar e avaliar as técnicas propostas nesta tese em outros tipos de dados simbólicos,
como os dados simbólicos do tipo histograma;
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6. Avaliar o desempenho dos métodos para detecção de outliers a partir da análise de resí-
duos oriundos de modelos com outros tipos de regressão simbólica;

7. Implementar cenários para dados simbólicos cuja representação intervalar utilize variá-
veis com algum grau de dependência;

8. Investigar o comportamento das técnicas para detecção de outliers baseadas em agrupa-
mentos com k > 2;

9. Otimizar o método PRESS-SR para retirar um grupo de observações da modelagem de
regressão e não apenas uma observação em cada iteração.

5.3 Publicações

As publicações oriundas dos trabalhos desenvolvidas nesta tese são listadas a seguir:

1. DOMINGUES, M. A. O.; SOUZA, R. M. C. R; CYSNEIROS, F. J. A. A Robust Method
for Linear Regression of Symbolic Interval Data. Pattern Recognition Letters, To appear,
2010.

2. NÓBREGA, Obionor; VASCONCELOS, Eduardo; DOMINGUES, M. A. O.; CUNHA,
Paulo. Um modelo eficiente de mobilidade centrada no usuário para internet do futuro.
In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC),
2010, Gramado.

3. DOMINGUES, M. A. O.; SOUZA, R. M. C. R; CYSNEIROS, F. J. A. A Symmetrical
Model Applied to Interval-Valued Data Containing Outliers. In: Springer Berlin / Heidel-
berg. (Org.). Advances in Neuro-Information Processing. Springer Berlin / Heidelberg:
Springer, 2009, v. 5507/2, p. 19-26.

4. DOMINGUES, M. A. O.; NÓBREGA, Obionor; GONÇALVES, Macário; ALVIM,
Arthur. Uma abordagem utilizando regressão linar simbólica. In: Congresso de Pesquisa
e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, 2009, Belém. Congresso
de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica, 2009.

5. NÓBREGA, Obionor; DOMINGUES, M. A. O.; SOUZA, R. M. C. R.; CUNHA, Paulo.
Using symbolic linear regression for 4G network selection. In: IADIS International Con-
ference WWW/Internet 2009, Roma. IADIS International Conference WWW/Internet
2009. v. 2. p. 284-288.
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6. DOMINGUES, M. A. O.; SOUZA, R. M. C. R.; CYSNEIROS, F. J. A. A Symmetrical
Model Applied to Interval-Valued Data Containing Outliers with Heavy-Tail Distribu-
tion. In: 15th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP08),
2008, 2008, Auckland. Advances in Neuro-Information Processing: 15th International
Conference, ICONIP 2008. Heidelberg: Springer Berlin, v. 5507. p. 19-26.

7. DOMINGUES, M. A. O.; SOUZA, R. M. C. R; CYSNEIROS, F. J. A. A symmetri-
cal model applied with heavy-tail distribution to interval-valued data. In: XI Escola de
Modelos de Regressão, 2009, Recife. XI Escola de Modelos de Regressão.
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