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Resumo

A Análise de Agrupamentos, também conhecida por Aprendizagem Não-Supervisionada,
é uma técnica importante para a análise exploratória de dados, tendo sido largamente
empregada em diversas aplicações, tais como mineração de dados, segmentação de imagens,
bioinformática, dentre outras. A análise de agrupamentos visa a distribuição de um
conjunto de dados em grupos, de modo que indivíduos em um mesmo grupo estejam mais
proximamente relacionados (mais similares) entre si, enquanto indivíduos pertencentes a
grupos diferentes tenham um alto grau de dissimilaridade entre si.

Do ponto de vista de otimização, a análise de agrupamentos é considerada como um caso
particular de problema de NP-Difícil, pertencendo à categoria da otimização combinatória.
Técnicas tradicionais de agrupamento (como o algoritmo K-Means) podem sofrer algumas
limitações na realização da tarefa de agrupamento, como a sensibilidade à inicialização
do algoritmo, ou ainda a falta de mecanismos que auxiliem tais métodos a escaparem de
pontos ótimos locais.

Meta-heurísticas como Algoritmos Evolucionários (EAs) e métodos de Inteligência de
Enxames (SI) são técnicas de busca global inspirados na natureza que têm tido crescente
aplicação na solução de uma grande variedade de problemas difíceis, dada a capacidade de
tais métodos em executar buscas minuciosas pelo espaço do problema, tentando evitar
pontos de ótimos locais. Nas últimas décadas, EAs e SI têm sido aplicadas com sucesso
ao problema de agrupamento de dados. Nesse contexto, a meta-heurística conhecida por
Otimização por Busca em Grupo (GSO) vem sendo aplicada com sucesso na solução de
problemas difíceis de otimização, obtendo desempenhos superiores a técnicas evolucionárias
tradicionais, como os Algoritmos Genéticos (GA) e a Otimização por Enxame de Partículas
(PSO). No contexto de análise de agrupamentos, EAs e SIs são capazes de oferecer boas
soluções globais ao problema, porém, por sua natureza estocástica, essas abordagens
podem ter taxas de convergência mais lentas quando comparadas a outros métodos de
agrupamento.

Nesta tese, o GSO é adaptado ao contexto de análise de agrupamentos particional. Modelos
híbridos entre o GSO e o K-Means são apresentados, de modo a agregar o potencial de
exploração oferecido pelas buscas globais do GSO à velocidade de exploitação de regiões
locais oferecida pelo K-Means, fazendo com que os sistemas híbridos formados sejam
capazes de oferecerem boas soluções aos problemas de agrupamento tratados.

O trabalho apresenta um estudo da influência do K-Means quando usado como operador
de busca local para a inicialização populacional do GSO, assim como operador para



refinamento da melhor solução encontrada pela população do GSO durante o processo
geracional desenvolvido por esta técnica.

Uma versão cooperativa coevolucionária do modelo GSO também foi adaptada ao contexto
da análise de agrupamentos particional, resultando em um método com grande potencial
para o paralelismo, assim como para uso em aplicações de agrupamentos distribuídos.

Os resultados experimentais, realizados tanto com bases de dados reais, quanto com o
uso de conjuntos de dados sintéticos, apontam o potencial dos modelos alternativos de
inicialização da população propostos para o GSO, assim como de sua versão cooperativa
coevolucionária, ao lidar com problemas tradicionais de agrupamento de dados, como a
sobreposição entre as classes do problema, classes desbalanceadas, dentre outros, quando
em comparação com métodos de agrupamento existentes na literatura.

Palavras-chave: Análise de Agrupamentos. Algoritmos Evolucionários. Inteligência de
Enxame. Otimização por Busca em Grupo. Dados com valoração real.



Abstract

Cluster analysis, also known as unsupervised learning, is an important technique for
exploratory data analysis, and it has being widely employed in many applications such as
data mining, image segmentation, bioinformatics, and so on. Clustering aims to distribute
a data set in groups, in such a way that individuals from the same group are more closely
related (more similar) among each other, while individuals from different groups have a
high degree of dissimilarity among each other.

From an optimization perspective, clustering is considered as a particular kind of NP-hard
problem, belonging in the combinatorial optimization category. Traditional clustering
techniques (like K-Means algorithm) may suffer some limitations when dealing with
clustering task, such as the sensibility to the algorithm initialization, or the lack of
mechanisms to help these methods to escape from local minima points.

Meta-heuristics such as EAs and SI methods are nature-inspired global search techniques
which have been increasingly applied to solve a great variety of difficult problems, given
their capability to perform thorough searches through a problem space, attempting to
avoid local optimum points. From the past few decades, EAs and SI approaches have
been successfully applied to tackle clustering problems. In this context, Group Search
Optimization (GSO) meta-heuristic has been successfully applied to solve hard optimization
problems, obtaining better performances than traditional evolutionary techniques, such as
Genetic Algorithms (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO). In clustering context,
EAs an SIs are able to obtain good global solutions to the problem at hand, however,
according to their stochastic nature, these approaches may have slow convergence rates in
comparison to other clustering methods.

In this thesis, GSO is adapted to the context of partitional clustering analysis. Hybrid
models of GSO and K-Means are presented, in such a way that the exploration offered
by GSO global searches are combined with fast exploitation of local regions provided
by K-Means, generating new hybrid systems capable of obtaining good solutions to the
clustering problems at hands.

The work also presents a study on the influence of K-Means when adopted as a local
search operator for GSO population initialization, just like its application as an refinement
operator for the best solution found by GSO population during GSO generative process.

A cooperative coevolutionary variant of GSO model is adapted to the context of partitional
clustering, resulting in a method with great potential to parallelism, as much as for the



use in distributed clustering applications.

Experimental results, performed as with the use of real data sets, as with the use of
synthetic data sets, showed the potential of proposed alternative population initialization
models and the potential of GSO cooperative coevolutionary variant when dealing with
classic clustering problems, such as data overlapping, data unbalancing, and so on, in
comparison to other clustering algorithms from literature.

Keywords: Cluster Analysis. Evolutionary Algorithms. Swarm Intelligence. Group Search
Optimization. Real-valued data.
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1 INTRODUÇÃO

Como uma das atividades mais primitivas do ser humano, a categorização de
objetos desempenha um papel indispensável na longa história do desenvolvimento dessa
raça. A tentativa de compreensão de fenômenos desconhecidos ou novos geralmente é feita
através da observação de tais ocorrências, e da comparação das mesmas com fenômenos já
conhecidos e analisados previamente, estabelecendo-se, desta forma, relações de semelhança
e discrepância entre os mesmos (ANDERBERG, 2014; XU; WUNSCH et al., 2005).

Com o advento da computação eletrônica e o avanço das tecnologias em geral, a
quantidade de dados e informações disponíveis para uma pessoa comum tem aumentado
exponencialmente, o que torna cada vez maior a busca por métodos que organizem e
auxiliem a extração de conhecimentos úteis destes dados de forma automática, tendo em
vista que é impraticável, no cenário atual, que sistemas de gerenciamento de dados em
larga escala (Big Data) baseiem-se apenas em análise humana, sendo esta uma das maiores
preocupações das pesquisas em Aprendizagem de Máquina (Machine Learning, ou ML).

As técnicas de aprendizagem de máquina são divididas em três grupos principais:
Aprendizado Supervisionado (Supervised Learning), Aprendizado por Reforço (Reinforce-
ment Learning) e Aprendizado Não-Supervisionado (Unsupervised Learning ou Clustering)
(HAYKIN, 2001).

O aprendizado supervisionado (ou classificação) consiste em um mapeamento
de um conjunto de padrões (observações, itens de dados, vetores de características, ou
pontos em espaços multidimensionais) de entrada em um número finito de valores discretos,
conhecidos como rótulos (labels), que representam as classes do problema tratado, sendo este
mapeamento obtido através da indução dos conceitos fundamentais das classes existentes
pelo uso de exemplos pré-classificados das mesmas, e de um algoritmo de aprendizado
indutivo (também chamado de indutor ou classificador), sendo o objetivo da estratégia
adotada à classificação de padrões desconhecidos ainda não rotulados. Essa classificação
é realizada através da otimização de uma função objetivo (como por exemplo, a taxa
de erro de classificação, a acurácia de classificação, soma dos erros quadráticos, etc.).
Tradicionalmente, os padrões pré-classificados são usados como base para a elaboração do
sistema de classificação, sendo o conhecimento inicial desse indutor adquirido através da
exploração desses exemplos, de forma que um modelo descritivo das classes do problema
tratado seja gerado, processo este conhecido como treinamento (training) do modelo
(HAYKIN, 2001).

O aprendizado por reforço baseia-se na ideia de recompensas e punições para a
estratégia de aprendizado. Para o sistema de aprendizado por reforço, é fornecida apenas
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uma indicação sobre o desempenho alcançado pelo algoritmo usado em uma etapa anterior,
sofrendo o mesmo ajustes de acordo com o grau de adequação obtido. Caso os resultados
tenham sido considerados satisfatórios, de acordo com a métrica adotada, o sistema
é “recompensado”, sendo “punido” caso contrário. Diferentemente do que ocorre nos
algoritmos de aprendizado supervisionado, apenas uma medida de satisfação é fornecida
ao sistema, e não há uma avaliação informando exatamente onde o problema ocorreu.

Na aprendizagem não-supervisionada, também conhecida como Análise de Agrupa-
mentos (Clustering, Data Clustering ou Cluster Analysis), os rótulos das classes não estão
disponíveis, sendo o objetivo da estratégia de agrupamento separar um conjunto finito de
dados não classificados a priori (unlabeled data) em um número finito de categorias “natu-
rais”, que possuam algum significado lógico (BERKHIN, 2006; JAIN; MURTY; FLYNN,
1999; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999). Neste caso, rótulos são associados aos
agrupamentos formados, porém essa associação está relacionada à natureza dos dados
estudados, sendo guiada por medidas de similaridades ou dissimilaridades entre os mesmos,
não havendo a necessidade de nenhuma informação ou auxílio externo. Intuitivamente,
padrões em um agrupamento válido são mais similares entre si que padrões que pertençam
a agrupamentos diferentes.

Os métodos de análise de agrupamentos têm sido aplicados aos mais diversos
contextos, por pesquisadores das mais diversas disciplinas, o que reflete a importância
e a utilidade do campo para a análise exploratória de dados, formação de conjuntos,
tomadas de decisões e aprendizagem de máquina em geral (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999;
XU; WUNSCH et al., 2005). Dentre as áreas de aplicação da análise de agrupamentos
podemos citar a engenharia (automação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, robótica,
etc.) (KIM; KIM; SHIN, 1996; KIM; LEE; LEE, 2004), ciência da computação (análise
exploratória em big data, inteligência artificial, processamento de sinais, reconhecimento
de padrões, segmentação e análise de imagens, etc.), ciências médicas (biologia, farmácia,
genética, paleontologia, psiquiatria, etc.) (SHIHAB, 2000), ciências sociais (antropologia,
arqueologia, educação, genealogia, psicologia, sociologia, etc.) (SCOLTOCK, 1982), ciências
econômicas (logística, marketing, predição de séries temporais, etc.), dentre outras áreas.

Em decorrência da grande aplicabilidade das técnicas de agrupamentos de dados
em problemas reais, faz-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de métodos mais
precisos e confiáveis para lidar com a tarefa. O conhecimento extraído através desses
métodos, quando aplicados às bases de dados brutos, representam o ponto de partida para
a geração de informações que venham a ser úteis em suas áreas de aplicação. Ao processo
de extração de conhecimentos úteis pela exploração de bases de dados brutos dá-se o nome
de Mineração de Dados (Data Mining), sendo este processo parte fundamental no processo
conhecido por Descoberta de Conhecimentos em Bases de Dados (Knowledge Discovery in
Databases, ou KDD).
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Atualmente, duas categorias de algoritmos de agrupamentos têm obtido bastante
destaque na literatura: os algoritmos de agrupamento particionais, e os algoritmos de
agrupamento hierárquicos. Os algoritmos de agrupamento particionais são conhecidos por
possuírem rápidas execuções e taxas de convergência, porém tais abordagens apresentam
como principais limitações a necessidade do fornecimento do número de grupos desejados
na partição final como parâmetro do algoritmo particional adotado, a sensibilidade a
dados anômalos (outliers) e a sensibilidade à inicialização do algoritmo nas regiões do
espaço de busca do problema. Os métodos hierárquicos apresentam os agrupamentos
formados como uma hierarquia de grupos, porém nestas abordagens o processo de divisão
ou junção de agrupamentos pode levar à geração de erros que serão propagados durante o
processo iterativo executado por essas técncias. Os métodos hierárquicos são conhecidos
ainda por possuírem tempos de execução maiores quando em compraração aos métodos
particionais. Outros problemas encontrados nas técnicas de agrupamento tradicionais
estão relacionados ao formato e estrutura dos agrupamentos reais, a identificação do
número exato de agrupamentos existentes em uma base de dados brutos, a configuração
dos parâmetros e a degeneração desses métodos (ALAM et al., 2014).

Como forma de solucionar os problemas apresentados por algoritmos de agrupa-
mento tradicionais, meta-heurísticas de busca têm sido aplicadas largamente na literatura
para tratar deste problema. Essas meta-heurísticas são usadas geralmente para a realização
do processo de agrupamento propriamente dito ou para melhorar o desempenho de outros
modelos de agrupamento existentes. Dentre tais meta-heurísticas, os Algoritmos Evoluci-
onários têm ganho bastante destaque em aplicações em agrupamento de dados, dada a
versatilidade destas abordagens em lidar com problemas de alta complexidade. Embora
os algoritmos evolucionários sejam capazes de encontrar boas soluções para problemas
de agrupamento de dados, o processo iterativo (geracional) executado por esses modelos
pode requerer altas demandas computacionais, o que torna tais métodos lentos quando
comparados aos algoritmos de agrupamento tradicionais.

Na tentativa de aproveitar a capacidade de solução de problemas globalmente
oferecida por algoritmos evolucionários com a velocidade de exploitação de regiões locais
oferecidas por métodos de agrupamento tradicionais, sistemas inteligentes híbridos têm
sido desenvolvidos, de modo a combinar as melhores características desses grupos de
técnicas. Porém, muitos dos modelos híbridos propostos na literatura apenas fazem uso
dos algoritmos tradicionais de agrupamento como operadores de refinamento da melhor
solução encontrada pelos algoritmos evolucionários, o que pode resultar em um aumento
da complexidade de tais modelos sem que haja um ganho significativo em termos de
performance do sistema híbrido. Nessas situações, a busca realizada pelos algoritmos
evolucionários pode não ter sido rápida o suficiente para a fuga de regiões de ótimos
locais, em decorrência da pouca informação do contexto da aplicação passada para tais
algoritmos, o que faz com que a exploitação do espaço do problema realizada pelo algoritmo
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de agrupamento seja pouco efetiva. Uma maneria de evitar esse problema, aproveitando o
potencial dos algoritmos de agrupamento na realização de buscas locais, é o uso de tais
modelos no refinamento da população inicial dos algoritmos evolucionários, de modo que
informação contextual seja agregada a tal população, guiando melhor o processo geracional
dessas técnicas.

Uma tendência bastante recente na área de análise de agrupamentos, resultante da
alta demanda por métodos automáticos de mineração de dados na Web (Web Mining), se
baseia na ideia de ter algoritmos de agrupamento executando de forma paralela em vários
servidores distribuídos no mundo (Distributed Clustering) (NALDI; CAMPELLO, 2014). A
elaboração de modelos que sejam facilmente paralelizáveis e distribuídos é imprescindível
nos dias de hoje, de modo a garantir maior velocidade na análise destas bases de dados,
assim como garantindo a integridade e confiabilidade dos agrupamentos finais formados.

Neste trabalho, algoritmos evolucionários baseados na meta-heurística de Otimi-
zação por Busca em Grupo serão elaborados, visando tratar do problema de análise de
agrupamentos. A Otimização por Busca em Grupo tem tido grande destaque na literatura
recente, dada sua capacidade de evitar pontos de ótimos locais, seus operadores de explo-
ração global e exploitação de regiões locais, e também por oferecer bons mecanismos para
o tratamento de soluções que fogem às limitações do problema tratado (fuga das regiões
do espaço de busca), o que poderia resultar em soluções incoerentes ou inedaquadas ao
contexto da aplicação.

O paradigma de agrupamento particional é adotado na elaboração dos modelos
propostos, dada a facilidade de manipulação de dados contínuos (dados com valoração real
em suas características) oferecidas por tais métodos. Modelos híbridos são apresentados, que
combinam o potencial de busca global da Otimização por Busca em Grupo com a melhoria
da exploitação de regiões locais característica de algoritmos de agrupamento tradicionais.
No contexto deste trabalho, o algoritmo K-Means foi escolhido como operador de busca local
para a Otimização por Busca em Grupo. O K-Means é um dos algoritmos de agrupamento
mais utilizados na atualidade, conhecido por sua velocidade de exploitação de regiões
locias, tendo sido adotado em diversos sistemas híbridos para complementar as buscas
globais executadas por técnicas evolucionárias (FRÄNTI et al., 1997; SCHEUNDERS,
1997; YE; CHEN, 2005; AHMADYFARD; MODARES, 2008; ABDEL-KADER, 2010;
CHEN; LUO; ZHU, 2014). Uma avaliação da influência da utilização do K-Means na
melhoria da população inicial da Otimização por Busca em Grupo é realizada com o intuito
de demonstrar a importância do uso de informação contextual do problema tratado antes
da execução do processo geracional do algoritmo evolucionário.

O trabalho apresenta ainda uma variação da Otimização por Busca em Grupo que
segue o modelo cooperativo coevolucionário, no qual o espaço de busca é dividido entre
subgrupos populacionais, de modo que cada subgrupo seja responsável pela otimização
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de apenas um conjunto reduzido de características do problema tratado, o que facilita-
ria a adaptação desse modelo ao tratamento de problemas em análise de agrupamento
distribuída.

1.1 OBJETIVOS

Nesta tese, o problema da análise de agrupamentos será tratado a partir da pers-
pectiva da Computação Evolucionária. Os algoritmos evolucionários são meta-heurísticas
de busca populacionais, baseados nos mecanismos de evolução das espécies, que têm sido
cada vez mais aplicados à análise de agrupamentos, devido ao pontencial de resolução de
problemas complexos oferecido por esses modelos. O presente trabalho terá por foco a
apresentação de novas abordagens evolucionárias para agrupamento de dados, que seguem
o paradigma de agrupamento de dados particional.

Os métodos propostos tem como base a meta-heurística evolucionária de Otimização
por Busca em Grupo (GSO), tendo em vista as boas performances que esse modelo tem
obtido na literatura, quando aplicado a vários problemas de otimização do mundo real.
Além disso, uma variação cooperativa coevolucionária da Otimização por Busca em Grupo,
chamada CGSO, proposta durante a elaboração desta tese (PACIFICO; LUDERMIR,
2013), também será extendida ao problema da análise de agrupamentos.

Os estudos realizados procuram também avaliar o desempenho de um algoritmo de
agrupamento particional, o K-Means, quando usado como operador de busca local e como
operador de refinamento da melhor solução obtida por algoritmos evolucionários.

Até o presente momento, a única abordagem que se conhece de uso do algoritmo
GSO aplicado à análise de agrupamentos foi a proposta no desenvolvimento desta tese
(PACIFICO; LUDERMIR, 2014a).

Alguns objetivos específicos deste trabalho são:

1. A análise do comportamento da Otimização por Busca em Grupo no contexto da
análise de agrupamentos;

2. A análise da influência do K-Means como operador de busca local para o GSO;

3. A análise do comportamento da versão cooperativa coevolucionária do GSO no
contexto de análise de agrupamentos.

As principais contribuições do trabalho serão discutidas brevemente na sequência.

Como primeira etapa dos trabalhos em análise de agrupamentos, o GSO foi ex-
tendido através da proposta de um modelo de agrupamento de dados particional (Seção
5.1). Em seguida, operadores alternativos para a inicialização do GSO foram propostos
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no contexto de análise de agrupamentos (Seção 5.2). Os operadores propostos fazem uso
do algoritmo K-Means para melhorar a população inicial do GSO, agregando informação
contextual do problema abordado à essa população, dado o potencial que esse modelo
tem encontrado na literatura quando usado como operador de busca local em sistemas
híbridos entre algoritmos evolucionários e outros modelos de agurpamento. O primeiro
trabalho realizado com esse intuito resultou no IKGSOv03, apresentado em (PACIFICO;
LUDERMIR, 2014a) (modelo apresentado como KGSO, no artigo em questão).

Embora a maioria dos algoritmos evolucionários propostos na literatura sigam o
modelo da Seleção Natural, caracterizado pela grande competição realizada pelas espécies
na luta pela sobrevivência, a cooperação entre grupos de indivíduos pode, em determinadas
circustâncias, levar a melhores resultados para os indivíduos como um todo, do que a
competição. Tendo esse fato em mente, o CGSO foi aplicado à análise de agrupamentos,
originando o modelo CCKGSO (Seção 5.3). Além da avaliação dos possíveis benefícios
proporcionados pela busca realizada pelo modelo cooperativo coevolucionário em relação
à busca competitiva implementada pelo GSO tradicional, o CCKGSO traz a vantagem de
poder ser facilmente paralelizado, tendo em vista que as buscas realizadas pelos grupos
populacionais do GSO, adotados nessa estratégia, são independentes umas das outras, o
que facilitaria o uso desse modelo em aplicações de agrupamentos de dados distribuídos
(NALDI; CAMPELLO, 2014), sendo este um cenário bastante comum atualmente, em
decorrência da grande quantidade de dados geradas nos contextos de mineração em big
data.

Como uma forma de complementar a busca realizada pelo CCKGSO, o K-Means é
aplicado à melhor solução encontrada pelo CCKGSO, originando os métodos CCKGSOR,
CCKGSOLS e CCKGSOLSR (Seção 5.4).

1.2 PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção, as contribuições bibliográficas originadas durante o desenvolvimento
deste trabalho são apresentadas. Na sequência, serão listados os trabalhos publica-
dos/submetidos pelo autor Luciano D. S. Pacífico no decorrer de seu doutorado no
Centro de Informática, UFPE.

1.2.1 Artigos em periódicos científicos

1. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Improved Evolutionary Extreme Lear-
ning Machines Based on Particle Swarm Optimization and Clustering Approaches.
International Journal of Natural Computing Research, v. 3, p. 1-20, 2012.
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1.2.2 Artigos completos em congressos e conferências

1. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Melhorando Redes Neurais do Tipo
Extreme Learning Machine Através da Otimização por Enxame de Partículas com
Mecanismo de Seleção. In: IX Encontro Nacional de Inteligência Artificial
(ENIA 2012), 2012, Curitiba. Anais do IX Encontro Nacional de Inteligência
Artificial (ENIA 2012), 2012.

2. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Improved Group Search Optimization
based on Opposite Populations for Feedforward Networks Training with Weight Decay.
In: 2012 IEEE International Conference on Systems, Man and Cyberne-
tics SMC, 2012, Seoul. 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and
Cybernetics (SMC), p. 474-479.

3. OLIVEIRA, J. F.L.; PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. A Hybrid Group
Search Optimization Based on Fish Swarms. In: 2013 Brazilian Conference on
Intelligent Systems (BRACIS), 2013, Fortaleza. 2013 Brazilian Conference on
Intelligent Systems, v. 1, p. 51-56.

4. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Evolutionary Extreme Learning Machine
based on Particle Swarm Optimization and Clustering Strategies. In: 2013 Interna-
tional Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2013 Dallas), 2013,
Dallas. The 2013 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), v. 1,
p. 1-6.

5. PACIFICO, L. D. S.; Ludermir, T. B. Cooperative Group Search Optimization. In:
2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 2013, Cancun.
2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation, v. 1, p. 3299-3306.

6. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Improved Cooperative Group Search Op-
timization Based on Divide-and-Conquer Strategy. In: 2014 Brazilian Conference
on Intelligent Systems (BRACIS), 2014, São Paulo. 2014 Brazilian Conference
on Intelligent Systems, v. 1, p. 420-425.

7. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. A Group Search Optimization Method
for Data Clustering. In: 2014 Brazilian Conference on Intelligent Systems
(BRACIS), 2014, São Paulo. 2014 Brazilian Conference on Intelligent Systems, v.
1, p. 342-347.

8. PACIFICO, L. D. S.; LUDERMIR, T. B. Data Clustering Using Group Search
Optimization with Alternative Fitness Functions. (Aceito para publicação no 2016
Brazilian Conference on Intelligent Systems - BRACIS 2016).
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O presente trabalho está organizado como segue.

No Capítulo 2, o problema da análise de agrupamentos será abordado. As principais
etapas constituintes de um sistema de agrupamento de dados serão apresentadas, assim
como as principais categorias de algoritmos de agrupamento existentes.

No Capítulo 3, os modelos de computação evolucionária serão discutidos brevemente.
Neste capítulo, alguns dos algoritmos evolucionários adotados como modelos de comparação
aos métodos propostos são apresentados. Ainda no Capítulo 3, uma breve discussão sobre
os algoritmos evolucionários aplicados à análise de agrupamentos é feita.

O Capítulo 4 apresenta a meta-heurística de Otimização por Busca em Grupo. Os
principais aspectos relacionados à técnica, assim como seus operadores evolucionários, são
discutidos. Ainda neste capítulo, a versão cooperativa coevolucionária do GSO (o CGSO),
elaborada no desenvolvimento desta tese, será apresentada, sendo os resultados obtidos
com essa técnica na otimização de funções complexas avaliados.

O Capítulo 5 apresenta as metodologias propostas neste trabalho. Nesse capítulo,
o GSO é extendido para o paradigma de agrupamento particional. A versão proposta do
CGSO para a análise de agrupamentos também será apresentada. Operadores de busca
local para as metodologias propostas serão elaborados pelo uso do algoritmo K-Means,
como forma de complemento à busca realizada pelo processo evolucionário do GSO nos
modelos propostos.

No Capítulo 6, os resultados experimentais serão apresentados. Os modelos ela-
borados serão comparados a outras técnicas de agrupamento particional da literatura,
através do uso de bases de dados reais e sintéticas.

As conclusões obtidas na elaboração deste trabalho serão apresentadas no Capítulo
7. Esse capítulo também trará possíveis linhas de continuidade dos trabalhos iniciados
com esta tese, através da apresentação de algumas propostas de trabalhos futuros.
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2 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS

A análise de agrupamentos é uma tarefa bastante popular para a análise exploratória
de dados, e descoberta de conhecimentos inerentes a tais dados (fenômeno conhecido por
Ciência dos Dados, ou Data Science, do termo em inglês), sendo uma ferramenta versátil
para estudo de fenômenos ainda pouco conhecidos. O objetivo principal da análise de
agrupamentos é a formação de grupos de observações, de modo que observações em um
mesmo grupo sejam o mais similares entre si, enquanto observações em grupos diferentes
sejam dissimilares entre si. Espera-se que a partição formada pelo algoritmo de agrupamento
usado, quando aplicado ao conjunto de dados em estudo, seja composta de agrupamentos
compactos, e que os agrupamentos estejam bem distantes uns dos outros.

Na maioria dos problemas do mundo real existe pouca ou nenhuma informação a
priori disponível sobre as ocorrências observadas de um problema em estudo, assim como
sobre as relações internas dessas ocorrências, como por exemplo, em modelos estatísticos
de predição, o que leva o sistema de tomada de decisões a fazer o mínimo de suposições
possíveis sobre as amostras analisados. Estes ambientes são mais adequados ao uso de
técnicas de agrupamento de dados e praticamente inviáveis às técnicas de aprendizagem
supervisionada.

A solução de problemas em análise de agrupamentos tende a ser um processo difícil,
que se apresenta de formas bastante diferenciadas de acordo com o contexto abordado,
passando a ser impraticável a elaboração de métodos de agrupamento genéricos, e que
sejam satisfatórios independentemente da área de sua aplicabilidade. Geralmente, os
algoritmos de agrupamento são modelados para a resolução de um determinado tipo de
problema em um campo específico, tendendo a assumir algumas características dessas
áreas, o que pode comprometer a performance do algoritmo quando usado em problemas
com características e áreas diferentes (No Free Lunch) (WOLPERT; MACREADY, 1997).
Os principais aspectos que devem ser levados em consideração na elaboração de um sistema
de agrupamento de dados serão apresentados no decorrer deste capítulo.

2.1 ETAPAS DE UM SISTEMA DE AGURPAMENTO DE DADOS

O processo de agrupamento de dados apresenta as seguintes etapas básicas (JAIN;
MURTY; FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005; GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015):
representação dos dados; pré-processamento dos dados (opcional); definição da medida
de proximidade; modelagem e execução do algoritmo de agrupamento; abstração (ou pós-
processamento) dos dados (opcional); avaliação e validação dos resultados; interpretação
dos resultados obtidos.
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Cada uma dessas etapas será discutida brevemente nas próximas seções (da Seção
2.1.1 à Seção 2.1.6).

2.1.1 Representação dos dados

A representação dos padrões refere-se ao número de classes, o número de padrões
disponíveis, e à quantidade, tipo e escala das características desses padrões que são
apresentadas ao algoritmo de agrupamento. Algumas dessas informações podem não estar
disponíveis, ou podem não ser controladas pelo desenvolvedor do sistema (por exemplo,
dados típicos em análise de agrupamentos não estarão rotulados, desta forma, pode não
haver informação sobre número de classes do problema).

Podemos agrupar as características dos dados de acordo com dois critérios principais:
o domínio das características, e a escala dessas características (GAN; MA; WU, 2007).

Quanto ao domínio, podemos dividir as características como contínuas ou discretas
(GAN; MA; WU, 2007).

Atributos contínuos podem ser vistos como características que podem assumir
valores em uma faixa de respostas numéricas em uma escala contínua, como os números
reais. Já os dados discretos estão limitados apenas a valores de um conjunto finito.
Características discretas podem ser ramificadas ainda nos seguintes grupos:

• Dados categóricos: São atributos bastante utilizados para a representação de catego-
rias, como nomes e tipos;

• Dados binários ou dicotômicos: Esse tipo de atributo tem sua faixa limitada a
apenas dois valores. São divididos em duas classes: simétricos, quando os dois valores
possíveis possuem igual importância (por exemplo, sexo masculino / feminino), ou
assimétricos, quando um dos valores é considerado mais importante que o outro
(exemplo: quando o valor “sim” significa a presença de uma característica, enquanto
o valor “não” indica sua ausência).

Quanto à escala, podemos dividir os dados como qualitativos e quantitativos (GAN;
MA; WU, 2007). Dados quantitativos podem ser divididos em dois grupos: razão (a razão
entre dois valores tem significado, por exemplo, peso) e intervalo (a diferença entre dois
valores têm algum sentido, porém sua razão não, como por exemplo, a temperatura).
Já os dados qualitativos se dividem nas seguintes categorias: ordinal, onde os valores
possíveis estão significantemente ordenados entre si (exemplo: a avaliação dos serviços de
um hotel como pobre, bom, muito bom, excelente); e nominal, que armazenam os valores
dos estados dos códigos (exemplo: para o estado civil, valores possíveis seriam solteiro,
casado, divorciado ou viúvo).
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Algumas das principais estruturas utilizadas para o armazenamento dos dados que
serão usados no processo de agrupamento são (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015):

• Matriz de Dados: Para uma base de dados contendo NO padrões, cada padrão
representado por um vetor ~x m-dimensional, a matriz de dados M será (NO x
m)-dimensional, onde cada linha representa um padrão e cada coluna representa um
dos atributos dos dados dessa base;

• Matriz de Similaridade/Dissimilaridade: Para determinados algoritmos, não é ne-
cessário o armazenamento dos dados propriamente ditos na memória durante suas
execuções, sendo apenas requerido que as relações entre esses dados seja mantida. A
matriz de similaridade D (ou dissimilaridade, dependendo da métrica de proximidade
adotada pelo algoritmo) é uma estrutura (NO x NO)-dimensional e simétrica, onde
a posição Dij representa o valor da relação entre o i-ésimo e o j-ésimo padrões da
base;

• Grafos Conectados (CORMEN, 2009): Os grafos são estruturas matemáticas muito
utilizadas em computação. Um grafo G é composto por um conjunto de vértices (nós,
ou objetos) G.V , e por ligações entre esses vértices (arestas) G.E. Na representação
por grafos conectados, temos que cada vértice corresponderá a um padrão da base,
enquanto as arestas representação as medidas de proximidade entre cada um desses
padrões;

• Dados Simbólicos (DIDAY; SIMON, 1980; DIDAY; NOIRHOMME-FRAITURE et
al., 2008): Dados simbólicos consistem em características que representam múltiplos
conceitos de uma vez, servindo para modelar um conjunto de representações associa-
dos a toda uma categoria de exemplos. Estruturas típicas para a representação de
dados simbólicos são histogramas estatísticos, intervalos de valores, enumerações,
etc. Dados simbólicos são muito utilizados para a representação de bases de dados
extremamente grandes, pois a modelagem de um problema através desta estrutura
oferece uma forma compacta de representação dos dados.

O conhecimento do tipo de características que compõe os dados da base a ser
estudada é fundamental para a escolha da medida de proximidade e do algoritmo mais
adequados para a realização da tarefa de agrupamento.

2.1.2 Pré-processamento dos dados

Em determinadas situações, os dados fornecidos ao sistema de agrupamento podem
apresentar diversos tipos de problemas que precisam ser tratados antes da execução
do algoritmo adotado. Dentre os problemas mais comuns no estudo de bases de dados
brutos (ou seja, dados não tratados) estão a não estruturação dos dados, características
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pouco discriminatórias ao problema em estudo, erros de aquisição que podem acarretar
valores preenchidos incorretamente ou ausentes, redundância de instâncias, dados ruidosos,
presença de dados anômalos (outliers), etc.

O pré-processamento dos dados visa a padronização das entradas fornecidas ao
algoritmo de agrupamento, assim como a minimização de problemas existentes nesses dados.
Alguns dos processos de pré-processamento mais comuns para a análise de agrupamentos
são: seleção de dados, seleção de características, extração de características e a normalização
dos dados (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015).

A seleção de dados, também conhecida por redução de dados, consiste na escolha
e determinação de quais padrões da base serão levados em consideração na composição
do sistema de agrupamento. A não consideração de determinadas instâncias da base
de dados pode trazer certos benefícios ao sistema de agrupamento, como a eliminação
de inconsistências e o aumento da confiabilidade dos resultados apresentados. Padrões
ruidosos, incompletos ou anômalos podem afetar drasticamente o desempenho de sistemas
de agrupamento, sendo tais padrões comumente desconsiderados na elaboração desses
sistemas.

Da mesma forma que ocorre com os padrões da base, algumas características dos
dados podem não contribuir significativamente no desempenho dos modelos adotados,
podendo tais características serem desconsideradas na etapa de elaboração do sistema
de agrupamento. A seleção de características ocorre quando um conjunto reduzido dos
atributos dos padrões da base de dados é escolhido, por considerar-se que os mesmos
são suficientemente representativos para o problema em análise, tendo em vista que
variáveis não muito significativas podem afetar consideravelmente a complexidade dos
algoritmos empregados na tarefa. Um modelo comumente empregado na tarefa de seleção
de característica é o algorimo evolucionário chamado Algoritmo Genético, que será melhor
discutido no Capítulo 3.

Um outro cenário ocorre quando as características fornecidos pela base de dados
não são discriminantes o suficiente para que o sistema de agrupamento possa apresentar
um bom desempenho. Nesse contexto, faz-se necessária a produção de novas características
úteis, que ofereçam tal poder discriminatório. Ao processo de geração novas características
a partir de transformações efetuadas sob as características originais da base de dados,
dá-se o nome de extração de características.

A normalização dos dados tem por objetivo a correção na escala dos atributos da
base, de modo que não haja dominância de determinadas características sobre outras em
decorrência da diferença em suas magnitudes (características com maior escala tenderiam
a ser consideradas mais influentes que características de menor escala). Um dos processos
mais conhecidos de normalização dos dados é a normalização linear, dada pela equação
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abaixo (eq. 2.1):

ai = ai −mini

maxi −mini

(2.1)

onde mini e maxi são os valores mínimo e máximo do atributo ai. Após a aplicação
da normalização linear sob cada uma das características da base, todos os atributos
estarão limitados ao intervalo [0, 1], desta forma, eliminando o problema da dominância
por diferença de escala.

Outros exemplos de processo de normalização são a normalização por desvio-padrão,
normalização pela soma dos elementos, normalização pelo valor máximo dos elementos,
normalização por escala decimal, etc (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015).

2.1.3 Medidas de proximidade

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

• Medidas de Similaridade: Avaliam o quão próximo dois padrões são entre si, sendo um
valor alto da medida indicativo de que os padrões são muito próximos (“semelhantes”);

• Medidas de Dissimilaridade: Também chamadas de medidas de distância, indicam
o quão diferentes os padrões são entre si, sendo um valor alto indicativo de que os
padrões não se encontram próximos no espaço do problema.

A escolha de uma medida de proximidade adequada (ou seja, que seja compatível
com os tipos de características dos dados que compõem a base em estudo) ao contexto da
aplicação do sistema de agrupamento é fundamental, tendo em vista que diferentes medidas
de proximidade podem levar a formação de agrupamentos finais bastante diferentes.

As medidas de similaridade apresentam as seguintes características (XU; WUNSCH
et al., 2005):

• Simetria: s(~xi, ~xj) = s(~xj, ~xi);

• Positividade: 0 ≤ s(~xi, ~xj) ≤ 1, ∀~xi, ~xj;

• s(~xi, ~xj)s(~xj, ~xk) ≤ [s(~xi, ~xj) + s(~xj, ~xk)]s(~xi, ~xk), ∀~xi, ~xj, ~xk;

• d(~xi, ~xj) = 1 se, e somente se, ~xi = ~xj.

Já as medidas de dissimilaridade apresentam as seguintes características (XU;
WUNSCH et al., 2005):

• Simetria: d(~xi, ~xj) = d(~xj, ~xi);
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• Positividade: d(~xi, ~xj) ≥ 0, ∀~xi, ~xj;

• Inequalidade Triangular: d(~xi, ~xj) ≤ d(~xi, ~xk) + d(~xk, ~xj),∀~xi, ~xj, ~xk;

• Reflexividade: d(~xi, ~xj) = 0 se, e somente se, ~xi = ~xj.

As principais medidas de proximidade adotadas em análise de agrupamento são
apresentadas abaixo (GAN; MA; WU, 2007; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999;
XU; WUNSCH et al., 2005):

• Distância de Minkowski: Essa métrica é bastante utilizada para dados quantitativos.
A distância de Minkowski pode ser obtida como segue:

~dn(~x, ~y) = n

√√√√ m∑
i=1

(xi − yi)n

onde n ∈ ℵ (conjunto dos números naturais).

• Distância Euclidiana: Uma das métricas de dissimilaridade mais conhecidas, é um
caso especial da distância de Minkowski para n = 2. Apresenta invariância à rotação
e a translação. Tende a formar agrupamentos hiperesféricos. A distância euclidiana é
dada pela fórmula abaixo:

~d2(~x, ~y) =
√√√√ m∑

i=1
(xi − yi)2

• Distância Manhattan: Também conhecida por distância city-block ou L1, também é
um caso especial da distância Minkowski para n = 1. Tende a formar agrupamentos
hiperretangulares. Sua descrição segue abaixo:

~d(~x, ~y) =
m∑

i=1
|xi − yi|

• Distância de Hamming: Bastante utilizada como métrica de distância para dados
qualitativos, é definida como o número de posições em que dois vetores diferem,
sendo calculada como:

~dh(~x, ~y) =
m∑

i=1

∑
j=1
j 6=i

aij

onde aij é o número de lugares onde ~x tem o i-ésimo símbolo e ~y tem o j-ésimo
símbolo do conjunto, sendo tais símbolos diferentes;
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• Distância Mahalanobis: Essa medida é invariante a qualquer transformação linear.
Tende a formar agrupamentos hiperelipsóides. Sendo S a matriz de covariância entre
os padrões ~x e ~y, temos:

~d(~x,~y) = (~x− ~y)TS−1(~x− ~y)

• Produto Interno: Uma das medidas de similaridade mais conhecidas para dados
numéricos, é dada pela soma dos produtos entre cada variável dos vetores ~x e ~y:

~S(~x,~y) = ~xT~y =
m∑

i=1
xiyi

A mais popular dentre as medidas de dissimilaridade é a distância euclidiana. Por
ser uma medida bastante simples e intuitiva para a avaliação da proximidade entre dois
objetos em espaços multidimensionais, essa distância pode ser encontrada na definição
de diversos algoritmos de agrupamento, como o algoritmo K-Means (MACQUEEN et al.,
1967) e seus derivados. O algoritmo K-Means será discutido em detalhes na Seção 2.2.4.

A desvantagem do uso das distâncias do tipo Minkowski na base de dados brutos
é que as mesmas tendem a permitir que características mais largas (que apresentam
maior variabilidade e escala) sejam mais influentes no resultado obtido pela medida.
Uma alternativa que pode ser utilizada para resolver esse problema é a normalização
dos atributos na etapa de pré-processamento (vide Seção 2.1.2). A correlação linear
entre as características dos dados também pode distorcer o resultado da distância de
Minkowski, sendo uma forma de minimizar esse efeito a aplicação de distâncias quadráticas
de Mahalanobis. As distâncias de Mahalanobis atribuem diferentes pesos aos diferentes
pares de características baseados em suas variâncias e correlações lineares.

Quando os dados da base são compostos por características não-contínuas, como no
caso de variáveis categóricas, por exemplo, o cálculo da métrica de proximidade pode ser
bastante problemático, pois diferentes tipos de características não podem ser comparados
entre si, sendo muitas vezes as distâncias para dados nominais ou escalares apresentadas
como valores binários (0 ou 1). Existem ainda abordagens de pré-processamento que conver-
tem atributos qualitativos para atributos quantitativos, porém o uso de tais métodos pode
fazer com que essas características percam seus significados lógicos reais (THEODORIDIS;
KOUTROUMBAS, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005).

2.1.4 Modelagem do algoritmo de agrupamento

Após a seleção de uma medida de proximidade adequada, é modelada uma fun-
ção objetivo baseada nessa medida, e escolhida uma técnica de agrupamento. Como os
padrões se agrupam de acordo com seu grau de semelhança/dissimilaridade, a medida de
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proximidade escolhida afeta diretamente a formação dos agrupamentos finais. Existem
diversos algoritmos cuja definição está intrinsecamente ligada à medida de proximidade
utilizada, como por exemplo, o algoritmo de K-Means (discutido mais adiante).

A construção de uma função objetivo faz com que o particionamento do agrupamento
de dados se torne um problema de otimização. A execução da estratégia de agrupamento
pode ser obtida por diversas maneiras. Os agrupamentos resultantes podem ser rígidos
(hard, ou crisp), onde cada padrão pertence unicamente a um dos grupos de saída, ou difusos
(fuzzy), onde os padrões estão associados a cada um dos grupos de saída simultaneamente.
Os agrupamentos rígidos podem ser ainda agrupamentos rígidos exclusivos, onde cada
padrão é associado exclusivamente a um único agrupamento a cada etapa da execução
do algoritmo, ou agrupamentos rígidos com sobreposição (overlapping), onde um mesmo
padrão pode estar associado a mais de um agrupamento ao mesmo tempo (HRUSCHKA
et al., 2009).

Os algoritmos de agrupamento podem ser de três classes principais (JAIN; MURTY;
FLYNN, 1999; JAIN; DUBES, 1988; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999; XU;
WUNSCH et al., 2005):

• Algoritmos Sequenciais: Nestas abordagens, os agrupamentos são formados na ordem
em que os dados são apresentados ao sistema;

• Algoritmos Hierárquicos: Se caracterizam pela formação de uma sequência de parti-
ções aninhadas a cada etapa de sua execução, de acordo com um critério de divisão
ou de fusão entre os grupos existentes em uma determinada etapa;

• Algoritmos de Particionamento: Executam a divisão dos dados em grupos de forma
a otimizar uma função critério (geralmente, esta minimização ocorre de forma local).

Existem diversas outras categorias de algoritmos de agrupamento, como os algo-
ritmos baseados em métodos estatísticos, teoria dos grafos, computação evolucionária,
estratégias de busca, etc. As técnicas de agrupamento serão discutidas de forma detalhada
mais adiante, na Seção 2.2 deste capítulo.

2.1.5 Abstração dos dados

A abstração dos dados é o processo de extrair uma representação simples e compacta
de um conjunto de dados (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005).
Essa abstração pode ser usada tanto para a simplificação de uma análise automática
dos resultados (de forma que uma máquina possa executar processamentos sobre tais
resultados eficientemente), quanto de uma análise feita por um especialista humano (que
poderá compreender melhor os resultados através de uma análise fácil e efetiva do modelo
abstrato).
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Uma forma bastante intuitiva e largamente aplicada na análise de agrupamentos
é a representação das características de cada uma das classes de um conjunto de dados
através de seu vetor protótipo (centroide). A abstração dos dados através do uso de dados
simbólicos (DIDAY; SIMON, 1980; DIDAY; NOIRHOMME-FRAITURE et al., 2008)
também é comumente usada em aplicações reais, dada a facilidade que essa representação
oferece para a modelagem do conhecimento humano, através de estruturas como grupos de
categorias, distribuições de probabilidades, intervalos numéricos, células multivaloradas,
etc. Outros modelos de abstração de dados incluem o uso de Conjuntos de Regras, Árvores
de Decisão, gráficos, tabelas, etc. (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015).

2.1.6 Avaliação e validação dos resultados

Quando um algoritmo de agrupamento qualquer é aplicado a um conjunto de dados,
o resultado produzido será uma divisão desse conjunto em um determinado número de
grupos, independentemente da existência de alguma estrutura interna entre os dados
analisados. Contudo, diferentes algoritmos tendem a gerar respostas diferentes para uma
mesma base de dados, assim como o mesmo algoritmo pode gerar resultados diferentes,
dependendo de diversas condições (por exemplo, a presença de algum fator não determi-
nístico em sua definição, como a sensibilidade à ordem de apresentação dos dados ou à
inicialização do modelo).

A escolha de métricas e critérios de avaliação efetivos é importante para possibilitar
aos usuários a avaliação do método escolhido em sua área de aplicação, verificando, desta
forma, se o mesmo é adequado para domínio em análise. As métricas de avaliação adotadas
também devem responder questões importantes sobre os dados em estudo, tais como
quantos conjuntos estão escondidos nos dados, se os resultados obtidos possuem algum
significado prático, ou justificam a escolha de um determinado algoritmo em detrimento
de outros. De modo geral, os resultados de um algoritmo de agrupamento podem ser
considerados válidos se os mesmos puderem ser obtidos de forma consistente e racional, e
não por mera sorte.

Existem três tipos principais de critérios de validação de resultados para algorit-
mos de agrupamento (DUBES, 1993; HALKIDI; BATISTAKIS; VAZIRGIANNIS, 2002a;
HALKIDI; BATISTAKIS; VAZIRGIANNIS, 2002b; JAIN; MURTY; FLYNN, 1999):

• Critérios Externos de Validação: Comparam duas partições formadas de uma mesma
base de dados. Geralmente, a partição gerada pelo algoritmo de agrupamento é
comparada a uma partição fornecida a priori;

• Critérios Internos de Validação: Examinam a validade dos grupos formados pela
verificação da adequabilidade intrínseca dos resultados obtidos, no que diz respeito
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ao conjunto de dados em análise, sendo desnecessário qualquer conhecimento prévio
sobre as relações desses dados;

• Critérios Relativos de Validação: Fazem uma análise com ênfase na comparação
entre diferentes estruturas de agrupamentos obtidas para os dados, avaliando o
mérito relativo das estruturas obtidas em relação à norma comparativa adotada. As
estruturas consideradas mais representativas das características internas dos dados,
de acordo com o critério adotado, são selecionadas.

Diversos índices de validação de agrupamentos podem ser facilmente encontrados na
literatura (HALKIDI; BATISTAKIS; VAZIRGIANNIS, 2002a; HALKIDI; BATISTAKIS;
VAZIRGIANNIS, 2002b).

Na análise experimental realizada neste trabalho (Capítulo 6), cinco índices de
validação foram adotados, sendo eles a Soma dos Erros Quadráticos dos Agrupamentos
(Within-Cluster Sum of Squares, ou WCSS), o Erro de Quantização (Qunatization Error, ou
Je), a Distância Intra-Cluster (Intra-Cluster Distance, ou Dmax), a Distância Inter-Cluster
(Inter-Cluster Distance, ou Dmin) (WONG; HE; YEH, 2011), e o Índice de Rand Corrigido
(Corrected Rand Index, ou CR) (HUBERT; ARABIE, 1985). Dos critérios adotados, os
quatro primeiros são índices internos de validação, enquanto o último (o índice de Rand
corrigido) é um critério externo de validação.

A Soma dos Erros Quadráticos dos Agrupamentos (eq. (2.2)) sintetiza o valor da
distribuição interna entre cada agrupamento formado. O Erro de Quantização (eq. (2.3))
avalia a média do erro médio cometido na estimativa de cada agrupamento, diferindo
do WCSS principalmente pelo fato de que grupos com maior número de elementos não
necessariamente serão dominantes na avaliação realizada por esta métrica. A Distância
Intra-Cluster (eq. (2.4)) mede a maior dispersão interna média entre um dos agrupa-
mentos da partição dos dados. A Distância Inter-Cluster (eq.(2.5)) identifica quais os
dois agrupamentos mais próximos da partição, atravás da comparação entre seus vetores
representantes (centros, centroides ou protótipos do agrupamento). Do ponto de vista de
otimização, a situação ideal obtida por um algoritmo de agrupamento seria a partição
dos dados em agrupamentos compactos (menor dispersão interna), bem distribuídos e
distantes entre si, sendo, desta forma, desejáveis a minimização das funções WCSS, Je e
Dmax, e a maximização da função Dmin. Cada um desses critérios de validação internos é
descrito abaixo.

WCSS(PC) =
C∑

c=1

∑
∀i∈c

d(~xi, ~gc) (2.2)

Je(PC) =
∑C

c=1
∑
∀~xi∈c d(~xi, ~gc)/|Nc|

C
(2.3)
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Dmax(PC) = max
c=1,...,C

{
∑
∀~xi∈c

d(~xi, ~gc)/|Nc|} (2.4)

Dmin(PC) = min
∀c1,c2,c1 6=c2

{d(~gc1 , ~gc2)} (2.5)

onde PNO
representa a partição obtida da base de dados que contém NO padrões em C

agrupamentos, ~xi representa o i-ésimo padrão desta base, ~gc representa o vetor protótipo
do c-ésimo agrupamento, e |Nc| representa a cardinalidade do c-ésimo agrupamento.

O Índice de Rand Corrigido avalia o grau de concordância (similaridade) entre duas
partições de uma mesma base de dados. O CR fornece sua avaliação baseada na verificação
das relações entre pares de padrões em cada uma das partições fornecidas (partição a
priori já conhecida e partição a posteriori obtida pelo algoritmo de agrupamento). As
relações observadas pelo CR em sua avaliação, para cada par de padrões, são as seguintes:

• Se os padrões estavam em um mesmo agrupamento na primeira partição fornecida, e
permanecem em um mesmo agrupamento na segunda partição fornecida;

• Se os padrões estavam em um mesmo agrupamento na primeira partição fornecida, e
se encontram em agrupamentos diferentes na segunda partição fornecida;

• Se os padrões estavam em agrupamentos diferentes na primeira partição forncida, e
se encontram em um mesmo agrupamento na segunda partição fornecida;

• Se os padrões estavam em agrupamentos diferentes na primeira partição fornecida, e
se encontram em agrupamentos diferentes na segunda partição fornecida.

Formalmente, tendo em consideração uma partição UR = {u1, u2, ..., uR} fornecida
por um algoritmo de agrupamento e uma partição fornecida a priori VC = {v1, v2, ..., vC}
para a mesma base de dados, o CR é definido pela eq. (2.6).

CR =

∑R
i=1

∑C
j=1

(
nij

2
)
−
(

n
2
)−1∑R

i=1

(
ni.

2
)

∑R
i=1

(
ni.

2
)

+∑C
j=1

(
n.j

2
)
−
(

n
2
)−1∑R

i=1

(
ni.

2
)∑C

j=1

(
n.j

2
) (2.6)

onde nij representa o número de padrões que estão em ambos os agrupamentos ui e vi;
ni. indica o número de padrões no agrupamento ui; n.j indica o número de padrões no
agrupamento vj; e n é o número total de padrões da base de dados estudada.

O CR tem seus valores limitados ao intervalo [-1, 1], sendo o valor 1 indicativo
de uma perfeita concordância entre as duas partições em comparação, enquanto valores
próximos de 0 (ou negativos) um indicativo de partições formadas ao acaso (ARABIE;
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HUBERT; SOETE, 1996). O CR é uma métrica bastante robusta para avaliação de
métodos de agrupamento, pois a avaliação que o métrica fornece leva em consideração
apenas as relações combinatórias entre cada par de padrões nas partições comparadas, sem
a necessidade do conhecimento dos rótulos desses padrões (ou seja, não há necessidade dos
problemas estudados serem problemas de classificação). Além disso, o CR pode ser usado
para a análise de partições que estejam divididas em números diferentes de agrupamentos.

2.2 TIPOS DE ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO

A presente seção tem por objetivos a apresentação das principais categorias de
algoritmos de agrupamento de dados.

2.2.1 Algoritmos sequenciais

Os algoritmos de agrupamento sequenciais (BALL; HALL, 1967; THEODORIDIS;
KOUTROUMBAS, 1999) se caracterizam pelo fato de produzirem apenas uma única
partição final dos dados, além de exigirem um número pequeno de passos para serem
executados. Os dados são apresentados apenas um número reduzido de vezes como entrada.
Esses algoritmos possuem a desvantagem de serem sensíveis à ordem de apresentação dos
elementos estudados.

Supondo-se que d(~x, ~gc) seja a medida de proximidade adotada entre um padrão ~x
e um conjunto Pc representado por seu vetor centroide (vetor que sintetiza as principais
características de Pc) gc, Θ seja um valor limiar fornecido como entrada pelo usuário, e C
seja o número máximo de agrupamentos desejado (valor também fornecido pelo usuário),
podemos definir o esquema de algoritmo sequencial básico (Basic Sequential Algorithm
Scheme, ou BSAS) (BALL; HALL, 1967; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999) como
segue (Algoritmo 1) (BALL; HALL, 1967; THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 1999):

Algoritmo 1 BSAS
c← 1.
Pc ← {~x1}.
para i← 2 até NO (número total de padrões da base) faça
Encontre ~gk : d(~xi, ~gk) = min1≤j≤c d(~xi, ~gj) (ou max, para medidas de similaridade).
se (d(~xi, ~gk) > Θ) e (c < C) então
c← c+ 1.
Pc ← {~xi}.

senão
Pk ← Pk ∪ {~xi}.
Atualize o representante ~gk do novo grupo Pk (quando aplicável).

fim_se
fim_para
retorne a partição final Pc obtida.
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Como pode ser observado, esse algoritmo executa com apenas uma verificação do
conjunto de dados de entrada, possuindo um custo computacional da ordem de O(NO)

2.2.2 Algoritmos baseados em teorias probabilísticas

As abordagens probabilísticas para a análise de agrupamentos partem do princípio
de que os dados foram gerados através de uma ou mais distribuições de probabilidades.
Dados de diferentes grupos são gerados por distribuições diferentes. Esses dados podem
ser derivados de tipos diferentes de funções de densidades (gaussianas multivariadas,
V -distribuições, etc.), ou de funções de um mesmo tipo, porém com parâmetros diferentes.
Quando as distribuições são conhecidas, encontrar os agrupamentos de um conjunto de
dados é equivalente a estimar os parâmetros dos modelos subentendidos (JAIN; MURTY;
FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005).

As abordagens para análise de agrupamentos baseadas em classificadores probabi-
lísticos de mistura partem do princípio de que os dados foram originados a partir de uma
dentre várias distribuições, sendo o objetivo descobrir quais os parâmetros de cada uma
dessas distribuições, assim como o número de distribuições envolvidas. Geralmente, assume-
se que os componentes individuais dessas misturas seguem uma distribuição gaussiana.
Abordagens tradicionais para este problema envolvem a obtenção de forma iterativa de um
estimador de máxima verossimilhança (maximum likelihood) dos vetores de parâmetros
das densidades componentes (DUDA; HART; STORK, 2012).

O estimador da máxima verossimilhança supõe que a densidade de probabilidade
é conhecida para cada classe do problema. Em aplicações reais, nem sempre é possível
conhecer as probabilidades a priori e as densidades condicionais das classes, porém é
possível estimá-las através das amostras disponíveis e tomá-las como verdade para realizar
a classificação.

O algoritmo de Maximização da Expectativa (Expectation Maximization ou EM)
(DEMPSTER; LAIRD; RUBIN, 1977) é uma extensão da técnica de máxima verossimi-
lhança que permite a estimação de parâmetros mesmo que algumas amostras apresentem
algumas características ausentes. A ideia básica do EM é estimar iterativamente os parâ-
metros das distribuições, aumentando a verossimilhança à medida que novos dados são
adicionados ao modelo. O EM divide cada padrão ~xi me duas partes ~xi = {~xg

i , ~x
m
i }, onde

~xg
i representa as características observáveis e ~xm

i = {xm
i1, x

m
i2, ..., x

m
iK} corresponde aos dados

ausentes, sendo atribuído a cada xm
ij um valor 0 ou 1, de acordo com o fato de ~xi pertencer

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

l(Θ) =
NO∑
i=1

K∑
i=1

xm
ij log[P (Cj)p(~xg

i |~Θ)] (2.7)
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onde P (Cj) é a probabilidade de ocorrência da classe Cj , e p(~xg
i )|~Θ) representa a probabi-

lidade condicional da ocorrência de ~xg
i dada a estimativa ~Θ.

O algoritmo EM gera uma série de estimativas {Θ0,Θ1, ...,ΘT} através dos passos
abaixo (Algoritmo 2):

Algoritmo 2 EM
Inicialize Θ0; t← 1.
Etapa E: Calcule a expectativa do logaritmo de verossimilhança da base completa:

Q(~Θ,Θt) = E[log p(~xg, ~xm|~Θ)|~xg,Θt]

Etapa M: Selecione uma nova estimativa para o parâmetro que maximize a função Q:

Qt+1 = arg max
~Θ

Q(~Θ,Θt)

t← t+ 1.
Repita as etapas Etapa E e Etapa M até que algum critério de convergência seja
atingido.

Quando as funções de densidades não são conhecidas, métodos não paramêtricos,
como as Janelas de Parzen (Parzen Windows) (DUDA; HART; STORK, 2012; JAIN;
MURTY; FLYNN, 1999), devem ser usados para estimá-las. O algoritmo de Janelas de
Parzen baseia-se no teorema de Cover (COVER, 1965), que prega que é possível obter
uma separação linear em um espaço de alta dimensionalidade de um conjunto de dados
não linearmente separáveis em um espaço de baixa dimensionalidade.

Para realizar a estimativa da densidade de probabilidades de uma amostra, definem-
se várias regiões nesse espaço, sendo estas regiões limitadas por certo volume no espaço do
problema analisado. Todos os elementos que estão nessa região n-dimensional são levados
em consideração para a estimativa da densidade de probabilidade. Quanto maior o número
de amostras, mais a estimativa se aproxima da função real de densidade de probabilidades,
e menor o volume da região. Quanto maior o volume da região, menor a resolução da
estimativa, por outro lado, quanto menor o volume, mais sensível a ruídos a estimativa
torna-se.

O que define se uma amostra do espaço está ou não dentro da região é uma função,
chamada de função de janela ou função de kernel. Existem vários tipos de funções de
janela, como a função normal, a função triangular e a função retangular (DUDA; HART;
STORK, 2012).

Pode-se então dizer que a estimação da densidade de probabilidade depende de três
fatores: da quantidade de amostras, da função de janela e de um parâmetro de suavização
ou largura da janela, que é o tamanho da aresta de uma região que possui um dado volume,
considerando-se que tal região é um hipercubo. Por isso a escolha de bons valores para
esses parâmetros é primordial para o sucesso da estimativa.
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2.2.3 Algoritmos hierárquicos

Os algoritmos de agrupamento hierárquicos se caracterizam pela apresentação dos
resultados formados como uma estrutura hierarquizada de agrupamentos rígidos, sendo
tal estrutura geralmente representada graficamente através de um dendrograma ou uma
árvore binária (CHAVENT, 1998; JAIN; MURTY; FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et
al., 2005). A estrutura formada apresenta uma representação bastante informativa dos
dados, de modo a facilitar o entendimento de possíveis estruturas internas inerentes aos
mesmos. Nos algoritmos hierárquicos, os agrupamentos são formados a partir de decisões
já tomadas em etapas anteriores, seja pela união de dois agrupamentos ou pela divisão de
um agrupamento, de acordo com o tipo de algoritmo hierárquico adotado.

Os algoritmos de agrupamento hierárquicos são divididos em duas categorias:

• Algoritmos Hierárquicos Aglomerativos: O conjunto de dados, inicialmente dividido
em NO conjuntos disjuntos unitários (um por padrão da base), é aglomerado através
de um processo iterativo, onde, a cada iteração do método, os dois conjuntos mais
similares são unidos. Esse processo é repetido até que todos os padrões façam parte
de um único conjunto (ou algum outro critério de término seja atingido);

• Algoritmos Hierárquicos Divisivos: O conjunto de dados, inicialmente formando
um único conjunto que contém os NO padrões da base, é particionado através de
um processo iterativo, onde, a cada iteração do método, o conjunto que contém a
maior dispersão interna é escolhido para ser dividido em dois outros conjuntos. Esse
processo é repetido até que cada padrão da base esteja em seu próprio conjunto
unitário (ou algum outro critério de término seja atingido).

Os algoritmos hierárquicos divisivos ainda se ramificam em duas categorias (CHA-
VENT, 1998): algoritmos monotéticos (monothetics), que dividem o conjunto de dados de
acordo com as características de um único atributo; algoritmos politéticos (polythetics),
cujas divisões são realizadas levando-se em consideração vários atributos ao mesmo tempo.
Os métodos divisivos não são muito usados na prática devido ao fato de que para uma
base de dados com NO padrões existem 2NO−1 − 1 possibilidades de escolha de divisões a
cada etapa, o que torna o processo bastante custoso computacionalmente falando.

As aglomerações de conjuntos (ou divisões de um conjunto) nos métodos hierár-
quicos são executadas, de modo geral, visando à minimização de uma função objetivo
global.

Os algoritmos hierárquicos aglomerativos seguem o esquema abaixo (Algoritmo 3),
conhecido por Esquema Aglomerativo Generalizado (Generalized Agglomerative Scheme,
ou GAS) (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005):
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Algoritmo 3 GAS
t← 1.
Inicialização: Faça P 0

NO
← {Ci ← {~xi}, i = 1, ..., NO} a distribuição inicial.

repita
Encontre os conjuntos Cr e Cs em P t

NO
tais que f(Cr, Cs) = min∀i,j∈P t

NO
f(Ci, Cj),

se f(Cr, Cs) é função de dissimilaridade; ou f(Cr, Cs) = max∀i,j∈P t
NO
f(Ci, Cj), se

f(Cr, Cs) é função de similaridade.
Defina Cq ← Cr ∪ Cs e produza a nova partição P t+1

NO
= (P t

NO
− {Cr, Cs}) ∪ {Cq}.

t← t+ 1.
até <todos os objetos estarem em um mesmo conjunto>.
retorne a partição final P t

NO
obtida.

Na solução de problemas de agrupamento através de técnicas hierárquicas aglome-
rativas, é comum a representação dos dados através do uso de Matrizes de Similaridade ou
de Grafos Conectados. Na representação por matrizes, a cada etapa da execução da técnica,
uma linha e uma coluna são removidas para indicar a formação de um novo conjunto.
Já nas abordagens com representação por grafos, as uniões são feitas através da escolha
dos conjuntos que possuam menor caminho entre si (JAIN; MURTY; FLYNN, 1999; XU;
WUNSCH et al., 2005).

Quanto à representação dos dados, tais algoritmos podem ainda ser enquadrados
em duas categorias: algoritmos que representam os dados através de uma matriz, sendo tal
matriz uma matriz NO x NO que armazena a dissimilaridade (ou similaridade) entre cada
par de indivíduos, onde a cada etapa da iteração do método são removidas uma linha e
uma coluna para indicar que um novo conjunto foi formado pela união de dois conjuntos
da etapa anterior; e algoritmos baseados em teoria dos grafos, que consistem na formação
de um grafo com cada indivíduo inicialmente em um nó próprio, sendo as uniões efetuadas
sobre conjuntos que possuam menor caminho entre si, através do processo de geração de
uma Árvore de Expansão Mínima (Minimum Spanning Tree, ou MST) (CORMEN, 2009).

A maioria dos algoritmos de agrupamento hierárquicos são variações dos algoritmos
single-link (SIBSON, 1973; SNEATH, 1957), complete-link (SØRENSEN, 1948) e minimum-
variance (JR, 1963), sendo os algoritmos single-link e complete-link os mais populares. A
principal diferença entre esses dois métodos está na forma na qual os mesmos representam
a similaridade entre dois pares de grupos. No single-link, a distância entre dois grupos é
dada como a distância mínima entre dois padrões retirados de cada um desses grupos (um
padrão de cada grupo), enquanto no complete-link a distância entre dois grupos é vista
como a distância máxima entre dois padrões existentes, um de cada um dos grupos. Para
ambos os casos, dois agrupamentos são unidos de forma a gerar um agrupamento maior
de acordo com o critério de menor dissimilaridade entre os grupos existentes (para o caso
das abordagens aglomerativas derivadas desses modelos).

Os algoritmos de single-linkage e complete-linkage podem ser vistos como problemas
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de grafos, sendo o algoritmo de single-linkage associado à busca em subgrafos conectados
maximamente, enquanto o complete-linkage pode ser interpretado pela busca de subgrafos
completamente ligados.

As principais desvantagens das estratégias hierárquicas seguem abaixo (JAIN;
MURTY; FLYNN, 1999; XU; WUNSCH et al., 2005):

• Falta de robustez devido à sensibilidade a dados ruidosos e outliers;

• O problema no fato de que se um objeto for atribuído a um conjunto em uma etapa,
ele permanecerá nesse conjunto até o final da execução do algoritmo, não havendo
nenhum mecanismo de ajuste inerente a este grupo de técnicas, o que impossibilita
a correção de erros cometidos em etapas anteriores;

• Seu elevado custo computacional (no mínimo O(N2)), o que limita sua aplicação em
conjuntos de dados grandes;

• A tendência a formação de agrupamentos esféricos (average-linkage) e o fenômeno
da inversão do dendrograma, no qual a estrutura hierarquia normal é distorcida.

2.2.4 Algoritmos particionais

Os algoritmos de agrupamento particionais procuram encontrar uma partição dos
dados em um número C de conjuntos, de forma a minimizar um critério de otimização.
Cada um dos C conjuntos pode ser representado por um vetor centroide (protótipo do
grupo), sendo esse vetor considerado o melhor indivíduo que armazena as propriedades do
grupo que representa. A minimização da função objetivo pode ser definida tanto localmente
(sobre um subconjunto dos dados) ou globalmente (sobre toda a base de dados). As funções
critério mais comumente adotadas em métodos de particionamento se baseiam no critério
de erros quadráticos, o que faz dessas abordagens bons métodos para a organização
dos dados em grupos isolados (maximizando a distância entre os grupos) e compactos
(minimizando a distância interna do grupo).

O K-Means ou Hard K-Means (MACQUEEN et al., 1967) é uma das técnicas de
agrupamento particionais mais populares devido à sua simplicidade e fácil implementação
em linguagens computacionais. O K-Means agrupa vetores de dados com valoração real
em um número pré-definido de agrupamentos rígidos (a quantidade de agrupamentos é
passada como parâmetro de entrada para o algoritmo).

Considerando-se uma partição PC de uma base de dados com NO padrões (cada
padrão representado por um vetor ~xi ∈ <m, onde i = 1, 2, ..., NO) em C agrupamentos.
Cada agrupamento é representado por seu vetor centroide ~gc ∈ <m (onde c = 1, 2, ..., C).
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No K-Means, os agrupamentos são formado de acordo com uma medida de dissimilaridade,
a distância Euclidiana (eq. (2.8)).

d(~xi, ~gc) =
√√√√ m∑

k=1
(xik − gck)2 (2.8)

Para cada iteração do algoritmo, até que um número máximo de iterações maxK-
MeansIt seja alcançado (ou algum outro critério de parada seja satisfeito), um novo vetor
centroide é calculado para cada agrupamento como o valor médio dos padrões associados
atualmente ao agrupamento em questão (eq. (2.9)). Depois disso, uma nova partição dos
dados é formada, sendo cada padrão associado ao agrupamento cuja distância para o
centroide seja a mínima. Padrões em um mesmo agrupamento têm uma menor distância
Euclidiana entre si que padrões pertencentes a agrupamentos diferentes.

~gc = 1
nc

∑
∀j∈c

~xj (2.9)

onde nc refere-se ao número de padrões associados ao agrupamento c. A função critério do
K-Means é a Soma dos Erros Quadráticos dos Agrupamentos (eq. (2.2), descrita na Seção
2.1.6).

O algoritmo para o K-Means é apresentado no Algoritmo 4.

Algoritmo 4 K-Means
t← 0
Inicialização: Escolha C padrões da base de dados aleatoriamente como os centroides
iniciais dos agrupamentos ~gc. Depois disso, associe cada padrão da base de dados ~xi ao
agrupamento mais próximo.
Calcule o valor da função critério inicial WCSS(P 0

C) (eq. (2.2)).
enquanto (t < maxKMeansIt) faça
Determinação dos novos centroides: Para cada agrupamento c, atualize seu
centroide ~gc usando eq. (2.9).
Determinação da nova partição: Associe cada padrão da base de dados ~xi ao
agrupamento cujo vetor centroide ~gc seja mais próximo ao mesmo.
Calcule o novo valor da função critério WCSS(P t

NO
) (eq. (2.2)).

t← t+ 1
fim_enquanto
retorne a partição final P t

C obtida.

Diversas abordagens de agrupamento particionais foram elaboradas baseadas nos
princípios do K-Means, dentre elas destacam-se (GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015):

• K-Modes (HUANG, 1998): Faz uso da moda estatística das características para a
realização da tarefa de agrupamento para bases de dados categóricos;
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• K-Prototypes (HUANG, 1997): Faz uso de uma abordagem mista entre K-Means e
K-Modes para a execução da tarefa de agrupamento para bases de dados mistos;

• K-Medoids (KAUFMAN; ROUSSEEUW, 1987): No K-Medoids, não há geração
de dados adicionais durante à execução do algoritmo, sendo o representante de
cada grupo (chamado medoid) escolhido dentre os elementos da base de dados. A
cada etapa do método, o elemento com a menor distância média para todos os
outros elementos do grupo é escolhido como representante do grupo, sendo os demais
padrões distribuídos entre os grupos de acordo com o critério de proximidade ao
medoid.

As principais desvantagens do algoritmo de K-Means são as seguintes:

• Não existe método comprovadamente eficaz para a identificação das partições iniciais
do conjunto de dados, assim como para a escolha do número inicial de agrupamentos,
sendo uma estratégia bastante aplicada à escolha aleatória da partição inicial do
conjunto de dados;

• Sua sensibilidade à seleção da partição inicial dos dados pode levar a um encerramento
precoce do método em um mínimo local, caso a partição inicial seja inadequada;

• O processo iterativo adotado pelo K-Means não garante a convergência para um
ponto de ótimo global do problema. Técnicas estocásticas (como os Algoritmos
Evolucionários, abordadas no Capítulo 3) afirmam garantir o encontro do ponto
ótimo global, porém a altos custos computacionais;

• O método é sensível a presença de outliers e dados ruidosos. Mesmo que um padrão
esteja muito distante dos centros dos grupos existentes, ele é obrigatoriamente
associado a um dos grupos, o que pode gerar distorções nos formatos dos grupos
finais obtidos;

• A definição do algoritmo K-Means limita a aplicação a apenas dados numéricos, pois
os centros dos grupos são representados como valores médios.

Derivado do K-Means, o algoritmo K-Harmonic Means (ZHANG; HSU; DAYAL,
1999) foi proposto como forma de solução para o problema da sensibilidade à inicialização
dos centros de agrupamento apresentada pelo K-Means. No K-Harmonic Means, no lugar
da avaliação da distância entre cada padrão da base de dados ao centro de agrupamento
com distância mínima em relação ao mesmo, como ocorre no K-Means, a média harmônica
da distância entre cada padrão da base de dados e todos os centros de agrupamento é
levada em consideração (YIN et al., 2011). Da mesma forma que a distância euclidiana, a
média harmônica oferece valores baixos para dados que estejam próximos de algum centro
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de agrupamento, porém essa função é uma função diferenciável com variações mais suáveis
na sua curva. É demonstrado que o K-Harmonic Means não sofre influência do processo
de inicialização dos centros de agrupamentos (ZHANG; HSU; DAYAL, 1999), enquanto
sua otimiação tende a convergir em pontos ótimos locais (ÜNLER; GÜNGÖR, 2009).

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, os principais conceitos relacionados à tarefa de análise de agrupa-
mentos de dados são apresentados. As etapas do processo de agrupamento são discutidas
brevemente, sendo o foco deste capítulo a apresentação das principais categorias de
algoritmos empregados na análise de agrupamentos.

Um aspecto bastante importante na elaboração de um sistema de agrupamento
de dados é a representação do problema (a forma com a qual os dados serão codificado e
fornecidos ao método de agrupamento), tendo em vista que uma representação inconsistente
(que não corresponde a uma modelagem lógica do problema real) pode levar à baixa
qualidade dos agrupamentos finais formados.

É essencial que o desenvolvedor de um sistema de agrupamento não apenas tenha
um entendimento detalhado do algoritmo a ser usado em um caso particular, mas também
saiba os detalhes do processo de aquisição dos dados, pois quanto maior o entendimento
do domínio da aplicação e da forma como tal contexto foi representado, maiores as
chances da elaboração de um sistema verossímil e capaz de obter resultados satisfatórios.
A informação do domínio também pode ser usada para melhorar a qualidade da extração
de características, escolha da medida de similaridade/dissimilaridade, escolha da técnica
de agrupamento mais adequada ao problema, e na elaboração do formato da apresentação
dos resultados finais.

Nos próximos capítulos, o problema de agrupamento de dados será tratado através
do uso de métodos de computação evolucionária, assim como pela proposta de modelos de
agrupamento particionais inspirados na técnica de Otimização por Busca em Grupo.
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3 COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA

Desde os seus tempos mais primórdios, a Computação tem sido fortemente in-
fluenciada por modelos naturais dos mais diversos. O computador eletrônico moderno,
por exemplo, teve sua arquitetura baseada em uma representação dos mecanismos de
funcionamento do cérebro dos seres humanos (NEUMANN, 1974). Atualmente, modelos
computacionais elaborados em uma tentativa de simular o comportamento de organis-
mos biológicos, fenômenos físicos, fenômenos naturais e fenômenos sociais, dentre outros,
tornaram-se bastate comuns, sendo tais modelos empregados na solução de problemas
computacionais das mais diversas áreas, e com os mais diversos graus de complexidade.

A Inteligência Artificial (Artificial Intelligence, ou AI) tem se beneficiado bastante
pelo desenvolvimento de métodos inspirados na natureza. Algumas categorias de sistemas
em AI que se baseiam em modelos naturais são apresentadas abaixo (FLOREANO;
MATTIUSSI, 2008):

• Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks, ou ANNs): São modelos com-
putacionais que procuram simular os mecanismos comportamentais e adaptativos
das redes neurais biológicas. O conhecimento nesses sitemas é modelado através do
uso de unidades lógicas (neurônios) que se comunicam através de uma estrutura de
conexões topológicas, sendo essa comunicação representada através da propagação
de sinais entre esses neurônios;

• Sistemas Celulares: Sistemas que tentam modelar a forma como organizações celulares
em organismos multicelulares que, mesmo quando suas unidades básicas (as células)
são compostas por materiais genéticos equivalentes, são capazes de executar funções
bastante diferenciadas;

• Sistemas Coletivos: se baseiam nas estratégias elaboradas por grupos de indivíduos
(grupos sociais) que se organizam na tentativa de solucionar um problema comum;

• Sistemas Imunológicos: Sistemas que se baseiam nas estratégias defensivas executadas
pelos sistemas imunológicos biológicos, na tentativa de repelirem ameaças ambientais
(patógenos) que possam vir a afligir esses organismos.

Outra categoria de modelos computacionais com inspiração biológica são os chama-
dos métodos de Computação Evolucionária (Evolutionary Computing, ou EC).
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3.1 ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS

A Computação Evolucionária baseia-se nas ideias da Teoria da Seleção Natural
das Espécies, desenvolvida por Charles Darwin (DARWIN, 1859) e complementada,
posteriormente, pelos estudos sobre propagação das características entre os organismos
realizado por Gregor J. Mendel (1822-1884). Os primeiros modelos desenvolvidos em
computação evolucionária foram propostos unicamente como tentativas de simulação do
processo evolutivo e de seleção natural entre as espécies, de modo a propiciar um melhor
entendimento de como as informações codificadas nos genes dos organismos (genótipo),
adquiridas através de processos biológicos como reprodução e mutação, podem originar
características (fenótipos) determinantes para a sobrevivência dos seres diante das pressões
oferecidas pelo ambiente no qual os mesmos estão inseridos.

Com o objetivo de aplicar os princípios da Teoria da Seleção Natural na solução de
problemas complexos de otimização, foram originados os modelos conhecidos por Algo-
ritmos Evolucionários (Evolutionary Algorithms, ou EAs) (SIMON, 2013). Os algoritmos
evolucionários são meta-heurísticas de busca global, implementadas em uma tentativa de
solucionar problemas de otimização através do armazenamento simultâneo de um conjunto
(população) de soluções candidatas (indivíduos) ao problema tratado. Nos EAs, o problema
é solucionado através de um processo iterativo (geracional), no qual cada indivíduo da po-
pulação (genótipos) é modificado através de operadores evolucionários, sendo os indivíduos
mais aptos propagados para as próximas gerações da execução do algoritmo, enquanto
os indivíduos menos aptos são eliminados durante o processo evolucionário. A avaliação
do quão boa a solução codificada por um indivíduo (ou seja, seu fenótipo) é em relação
aos demais indivíduos da população é feita através do emprego de uma medida conhecida
como função de adequação (fitness function), sendo o objetivo dos EAs a otimização desta
função. A função de adequação é a única medida usada para guiar a busca realizada pelos
EAs, devendo a mesma ser o mais representativa possível do problema tratado. Geralmente,
a função de adequação para um problema é modelada com o auxílio de um especialista na
área abordada.

Os EAs podem ser agrupados em duas categorias principais, de acordo com sua
inspiração biológica:

• Algoritmos com Inspiração Genética (genotípica): Os métodos nesta categoria reali-
zam sua busca como uma tentativa de simular os processos biológicos de transmissão
de características entre gerações de organismos, sendo a busca realizada através de
operadores como a recombinação (crossover), a seleção e a mutação. Exemplos de
técnicas nessa categoria são os Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms, ou GAs)
(HOLLAND, 1992), a Programação Evolucionária (Evolutionary Programming, ou
EP) (FOGEL, 2006; FOGEL, 2009), as Estratégias Evolutivas (Evolutive Strategies,
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ou ES (SCHWEFEL, 1993), a Programação Genética (Genetic Programming, ou GP)
(KOZA, 1992), e a Evolução Diferencial (Differential Evolution, ou DE) (STORN;
PRICE, 1995);

• Algoritmos com Inspirações Comportamentais (fenotípica): Consistem em métodos
que realizam sua busca como uma tentativa de simular o comportamento coletivo
e auto-organizável de animais sociais, que se unem na tentativa de solução de um
problema em comum, como animais que caçam em grupos, movimentos migratórios,
organizações em empresas, grupos sociais, dentre outros. Na literatura, tais métodos
são conhecidos como algoritmos de Inteligência de Enxames (Swarm Intelligence,
ou SI). Exemplos de técnicas nessa categoria são a Otimização por Colônia de
Formigas (Ant Colony Optimization, ou ACO) (DORIGO; MANIEZZO; COLORNI,
1996), Otimização por Enxame de Partículas (Particle Swarm Optimization, ou
PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995; KENNEDY; EBERHART; SHI, 2001), e a
Otimização por Busca em Grupo (Group Search Optimization, ou GSO) (HE; WU;
SAUNDERS, 2006; HE; WU; SAUNDERS, 2009).

Embora os métodos com inspiração genética (mais fortemente associados ao Mende-
lismo) se diferenciem dos métodos inspirados nas observações comporamentais da interação
dos seres com seus ambientes (ou seja, os métodos de SI, mais fortemente associados ao
Darwinismo) no que diz respeito à inspiração filosófica, do ponto de vista computacional,
existem diversas semelhanças entre os operadores evolucionários implementados por ambos
os grupos de técnicas. De modo geral, os operadores mais comuns aos EAs são:

• Seleção: Consiste na seleção dos indivíduos mais aptos para a reprodução (geração
de novos indivíduos para próxima geração), ou para a execução da estratégia de
elisitsmo (passagem direta dos membros selecionados à próxima geração da busca).
Geralmente ocorre através de um esquema probabilístico relacionado à função de
aptidão dos indivíduos da população, de modo que indivíduos considerados mais
aptos terão mais chances de serem selecionados que indivíduos considerados menos
aptos;

• Recombinação: Uso de dois ou mais indivíduos de uma geração para a formação de
novos indivíduos para a população. É o principal operador de exploitação empregado
na maioria dos EAs, sendo o crossover um dos operadores de recombinação mais
usados;

• Mutação: Gera novos indivíduos através da modificação de algumas características
de indivíduos existentes pela introdução de ruídos às características selecionadas
para a execução deste operador. É uma das principais estratégias usadas por EAs
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para a fuga de pontos ótimos locais, assim como para a exploração de regiões do
espaço de busca que ainda não haviam sido alcançadas pelo processo geracional.

A seleção é usada com o intuito de assegurar que os melhores indivíduos encon-
trados até o momento sejam mantidos nas próximas gerações, enquanto os operadores de
recombinação e mutação oferecem aos algoritmos evolucionários a possibilidade de uma
exploração da região de busca do problema pela inserção de perturbações aos indivíduos
existentes.

Esses operadores podem aparecer explicitamente nos EAs, podem ser modificados
e adaptados para um determinado contexto, ou podem ainda ser combinados para a
geração de novos operadores evolucionários. O esquema geral da execução dos algoritmos
evolucionários é apresentado na Figura 1. Na sequência, alguns exemplos de EAs e suas
respectivas variações dos operadores evolucionários serão brevemente apresentados.

Figura 1 – Esquema geral de execução dos Algoritmos Evolucionários.

Fonte: do autor.

Um dos mais antigos algoritmos em computação evolucionária, e ainda uma das
técnicas mais usadas da área, são os Algoritmos Genéticos. O GA foi inicialmente proposto
como uma técnica para simulação computacional do processo de evolucão das espécies,
tendo sido posteriormente adaptado para a solução de uma vasta gama de problemas de
otimização.

Na versão mais tradicional dos algoritmos genéticos, cada indivíduo da população
(chamados de cromossomos no GA) é representado através de um vetor de características
binárias (strings binárias). Após a geração de uma população inicial (geralmente, realizada
através de um processo de amostragem aleatória, ou por uma heurística relacionada ao
contexto da aplicação), os operadores de seleção, crossover e mutação são aplicados à
população até que um critério de parada seja alcançado. Nos GAs, o crossover recebe como
entrada um par de cromossomos (chamados de pais) e gera um novo par de cromossomos
pela troca de características entre esses pais, sendo este operador importante para a
exploração e exploitação do espaço de busca. A mutação é usada nos algoritmos genéticos
para que haja a garantia de que nenhuma das partes do espaço de busca ficará inexplorada.
Diversas variações dos GAs têm sido propostas na literatura, que lidam tanto com
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características binárias, quanto com outros tipos de características discretas (características
inteiras, dados categóricos, etc.) e contínuas (valorações reais, dentre outras). Exemplos de
modificações na codificação e nos operadores do GA podem ser encontrados em (EIBEN;
SMITH, 2010).

Os algoritmos genéticos possuem a seguinte execução (Algoritmo 5):

Algoritmo 5 GA
t← 1.
Inicialização: Considerando uma população G contendo S cromossomos, inicialize as
características de cada cromossomo ~X0

i (i = 1, 2, ..., S) aleatoriamente dentro dos limites
do espaço de busca do problema.
Calcule o valor da função de adequação para cada cromossomo ~X0

i .
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
Seleção: Use o operador de seleção adotado para escolher os cromossomos (pais) para
a reprodução.
Recombinação: Para cada par de cromossomos selecionados (casal), use o opera-
dor de crossover adotado para a geração de novos cromossomos (filhos), com uma
probabilidade igual à taxa de crossover (parâmetro do algoritmo).
Mutação: Use o operador de mutação adotado sob cada característica dos novos
cromossomos gerados na etapa de recombinação, modificando cada característica com
uma probabilidade definida pela taxa de mutação. (parâmetro do algoritmo)
Calcule o novo valor da função de adequação para cada cromossomo ~X t

i .
Obtenha a nova população pela seleção dos cromossomos mais aptos, de acordo com
o operador adotado.
t← t+ 1.

fim_enquanto
retorne o melhor indivíduo ~X t

best obtido.

As Estratégias Evolutivas se baseiam na Teoria Evolutiva de Larmarck (LAMARCK,
1809), que defende que as variações no meio ambiente levam o indivíduo a se adaptar
buscando a perfeição, de acordo com duas leis básicas: a do uso e desuso (características
mais usadas pelos organismos são mantidas, enquanto características menos usadas seriam
eliminadas nas próximas gerações), e a da transmissão dos caracteres adquiridos (as carac-
terísticas adquiridas por um organismo durante seu desenvolvimento seriam transmitidas
diretamente aos seus descendentes). A primeira versão do ES fazia uso de uma população
contendo um único elemento, que era mutado através de uma perturbação aleatória (geral-
mente, extraída de uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão σ, sendo σ
um parâmetro do algoritmo), que seria propagado para a próxima geração do algoritmo,
caso representasse uma solução melhor que a oferecida pelo indivíduo original (versão do
operador de seleção no ES). A versão original do ES não possuia operador equivalente à
recombinação. As versões mais recentes do ES fazem uso de uma população de múltiplos
indivíduos, e se caracterizam por sua auto-adaptatividade: os indivíduos representam tanto
a solução do problema tratado, quanto os próprios parâmetros configuráveis do algoritmo,
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realizando a otimização simultânea da solução do problema e dos parâmetros da busca
(EIBEN; SMITH, 2010).

A Programação Genética tem como principal diferença em relação aos algoritmos
genéticos e às estratégias evolutivas o fato de seus cromossomos serem representados
através da estrutura de dados árvores (geralmente, árvores binárias) (CORMEN, 2009).
A ideia fundamental da GP é possibilitar que através de passos evolucionários, um
computador possa elaborar seus próprios programas (autoprogramação). Nesse algoritmo,
os cromossomos representariam programas de computadores a serem evoluídos através de
seus operadores evolucionários, em um processo que consiste na geração de uma solução
(programa), teste da solução proposta, e na modificação dessa solução. Os principais
operadores evolucionarios implementados pelo GP são:

• Reprodução Elitista: O indivíduo é propagado sem modificações para a geração
seguinte;

• Crossover : Dois indivíduos são selecionados para o crossover. Pontos de cortes são
escolhidos nas árvores representadas por esses indivíduos e intercambiados entre os
mesmos, gerando, desta forma, novos programas;

• Permutação: Escolhem-se dois pontos aleatoriamente em um mesmo programa;
Permutam-se os trechos correspondentes aos pontos escolhidos;

• Edição: É usado para simplificar expressões redundantes em um programa. Por
exemplo, a experessão (((x)+x)-(x)) pode ser simplificada na expressão (x);

• Encapsulamento: É usado para simplificar expressões muito usadas no programa,
definindo uma nova função para referenciar tal expressão. Assim, no lugar da
expressão original ser utilizada ao longo do programa, faz-se uso apenas de sua
função de referência;

• Destruição: Operação usada para a eliminação de programas menos aptos.

Seguindo o paradigma de Inteligência de Enxames, o algoritmo de Otimização por
Colônia de Formigas é uma meta-heurística evolucionária que se baseia no comportamento
de deposição de feromônios das formigas. O ACO original foi definido através da estrutura
de dados de Grafos, onde os vértices representariam regiões do espaço de busca nos quais
as formigas estão ou podem alcançar, enquanto as arestas representariam os caminhos
existentes entre esses pontos. A ideia básica do algoritmo é de que as formigas depositam
feromônios nos pontos visitados pelas mesmas, e o delocamento das formigas para novos
pontos é guiado por um fator probabilístico diretamente relacionado à quantidade de
feromônios depositados por outras formigas que tenham passado por esses pontos. Os
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feromônios possuem a propriedade de evaporação, desta forma, vértices menos visitados
possuem uma baixa quantidade de feromônios (representando soluções fracas), enquanto
vértices mais visitados (melhores pontos encontrados pela busca) armazenariam uma
grande quantidade de feromônios.

Outra abordagem de inteligência de enxames bastante popular é a técnica de
Otimização por Enxame de Partículas. O PSO foi introduzido por Kennedy e Eberhart
como um método de busca estocástico por meio de um problema de espaço n-dimensional
contínuo, que visa a otimização da função objetivo do problema. O PSO foi construído
através da tentativa de simular graficamente a coreografia de um bando de pássaros
que voam em busca de recursos. Mais tarde, a inspiração do PSO foi extendida através
de estudos realizados sobre a maneira como os indivíduos interagem em grupos sociais,
trocando informações e revendo conceitos pessoais para melhorar a sua adaptação ao
ambiente.

No PSO, uma população (enxame) G de S indivíduos (partículas) é mantida. Na
iteração t, a i-ésima partícula manterá três informações principais: sua posição atual
~X t

i , sua velocidade ~V t
i , e a melhor posição que já visitou até o momento ~Y t

i (melhor
solução local da partícula). A cada iteração do algoritmo, a velocidade da i-ésima partícula
é atualizada de levando-se em consideração dois pontos principais: sua melhor solução
local encontrada até o momento ~Y t

i e a melhor solução global encontrada até o momento
pelo enxame ~Y t

best. As equações eq. (3.1) e eq. (3.2) apresentam a determinação da nova
velocidade e da nova posição da i-ésima partícula, respectivamente.

V t+1
ij = wV t

ij + c1r1(Y t
ij −X t

ij) + c2r2(Y t
bestj −X t

ij) (3.1)

X t+1
ij = X t

ij + V t+1
ij (3.2)

onde 1 ≤ i ≤ s, 1 ≤ j ≤ n, w é peso de inércia escalar (termo de momento, geralmente
limitado ao intervalo [0.4, 0.9]), os valores r1 e r2 são números aleatórios extraídos de uma
distribuição aleatória U(0, 1), os valores 0 < c1, c2 ≤ 2 são os coeficientes de aceleração local
e global, respectivamente, determinantes da influência que a melhor solução encontrada
pela partícula até o momento e a melhor solução encontrada por todo o enxame terão
na atualização da velocidade dessa partícula. Geralmente, aos coeficientes de aceleração
local e global são atribuídos valores iguais, porém em alguns casos, a atribuição de
valores diferentes para tais coeficientes pode resultar em boas performances (BERGH;
ENGELBRECHT, 2004; BERGH, 2006). A melhor posição local visitada até o momento
pelo i-ésimo membro é atualizada de acordo com a eq. (3.3), enquanto a melhor posição
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global encontrada por todo o enxame até o momento é atualizada segundo a eq. (3.4) .

~Y t+1
i =


~Y t

i , se f( ~X t+1
i ) ≥ f(~Y t

i )
~X t+1

i , se f( ~X t+1
i ) < f(~Y t

i )
(3.3)

~̂Y t+1 = arg min
~Y t+1

i ,1≤i≤s
f(~Y t+1

i ) (3.4)

O algoritmo PSO é apresentado abaixo (Algoritmo 6).

Algoritmo 6 PSO
t← 0
Inicialize cada partícula ~X0

i do enxame G aleatoriamente nos limites do espaço de
busca do problema.
Calcule o valor da função de adequação inicial f( ~X0

i ) para cada partícula ~X0
i (1 ≤ i ≤

S).
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo ~X t

i faça
Atualize sua velocidade ~V t+1

i , de acordo com eq. (3.1).
Atualize sua posição ~X t+1

i , de acordo com eq.(3.2).
Calcule o valor da função de adequação f( ~X t+1

i ).
Atualize sua melhor posição local ~Y t+1

i , de acordo com eq. (3.3).
fim_para
Atualize a melhor posição global do enxame ~Y t+1

best , de acordo com eq. (3.4).
t← t+ 1

fim_enquanto
retorne a melhor partícula ~Y t

best obtida.

Os modelos elaborados neste trabalho fazem uso da meta-heurística evolucionária
de Otimização por Busca em Grupo, que será descrita no Capítulo 4.

3.2 ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS COOPERATIVOS

O processo de seleção natural, inspiração para a elaboração dos primeiros algoritmos
evolucionários, sugere que organismos competem entre si pelos recursos disponíveis em seus
ambientes, de modo a garantir a sua própria sobrevivência, independente das consequências
negativas proporcionadas aos demais organismos nesses ambientes. A capacidade de cada
indivíduo em superar as limitações ambientais e a concorrência por recursos é um dos
princípios fundamentais dessa teoria (sobrevivência do mais adaptado).

Porém, em algumas situações, os indivíduos abrem mão de uma visão puramente
egoísta, primando pelo bem coletivo dos indivíduos pertencentes ao seu grupo. Nesses
ambientes, a cooperação é uma ferramenta de sobrevivência e adaptação mais importante
do que a competição pura.
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No contexto dos algoritmos evolucionários, uma das primeiras formas de cooperação
implementadas foi a de Ilhas de Evolução (Evolution Islands) (EIBEN; SMITH, 2010).
Nessa forma de cooperação, a população é dividida em k grupos populacionais (ilhas de
evolução), onde cada um desses grupos executa buscas locais nas regiões do espaço do
problema onde os mesmos foram posicionados. As ilhas de evolução estão conectadas
entre si de acordo com alguma topologia, sendo as arquiteturas mais comuns para essas
topologias as conexões em anel (ring), conexão em grade (grid), conexão em estrela (star),
dentre outras. A cooperação entre as ilhas ocorre através da troca de indivíduos entre
ilhas vizinhas, sendo essas trocas consideradas movimentos migratórios da população. As
condições para que essas trocas ocorram, assim como quais indivíduos das ilhas serão
trocados, são determinados durante a elaboração da abordagem cooperativa por ilhas a
ser aplicada.

Uma outra forma de cooperação ocorre pela divisão do espaço de busca do problema
em subproblemas menores, sendo essa abordagem conhecida como abordagem Cooperativa
Coevolucionária. Nesse modelo de cooperação, um problema originalmente definido através
de um espaço de busca n-dimensional é particional entre k (1 ≤ k ≤ n) grupos da
população, sendo cada um desses k grupos responsável pela otimização de d características
do problema original (d× k = n). Para o contexto dos algoritmo evolucionários, a primeira
abordagem cooperativa coevolucionária foi proposta por Potter e Jong (POTTER; JONG,
1994), através de uma variação do GA (chamada de CCGA), na qual o espaço de busca
n-dimensional foi dividido em n subproblemas unidimensionais, sendo cada um desses
subproblemas tratado por um grupo da população. Como o problema original permanece
n-dimensional, a cooperação entre os grupos populacionais corre pela combinação das
melhores características encontradas por cada um dos grupos, compondo, desta forma, a
solução final encontrada pelo algoritmo cooperativo coevolucionário como um todo.

3.3 ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS APLICADOS À ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS

Do ponto de vista de otimização, a análise de agrupamentos é considerada como um
caso particular de um problema de agrupamento na classe de complexidade computacional
NP-Difícil, pertencendo à categoria de problemas conhecida como Problemas de Otimização
Combinatória (a cada padrão da base de dados, pode decidir-se por associá-lo a qualquer
um dos agrupamentos da partição final).

Dada a capacidade dos algoritmos evolucionários na solução de problemas de
alta complexidade, em decorrência de suas habilidades de fuga de ótimos locais, esses
modelos têm sido cada vez mais aplicados à análise de agrupamentos. Na adaptação de
tais técnicas para a tarefa de agrupamento, alguns aspectos merecem destaque especial:
representação, inicialização, função de adaptação e operadores relacionados à análise
de agrupamento (HRUSCHKA et al., 2009). A representação será discutida na Seção
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3.3.1, sendo os demais aspectos discutidos brevemente na sequência, tendo como foco
especialmente as abordagens adotadas mais comumente na literatura para o caso dos
algoritmo de agrupamento particionais.

Em algoritmos evolucionários, a forma mais comum de inicialização é feita através
da geração aleatória da primeira população de indivíduos nos limites do espaço de busca
do problema. Porém, dado o conhecimento da aplicação, a inicialização da população pode
ser adequada para lidar melhor com seu contexto. Em análise de agrupamentos, é comum
que a inicialização dos EAs seja feita através da distribuição aleatória dos padrões da base
de dados nos agrupamentos que compõem a partição codificada por cada indivíduo, ou
ainda através da escolha aleatória de determinados padrões da base como centros dos
agrupamentos da partição inicial, sendo os demais dados atribuídos aos agrupamentos
mais próximos, de acordo com a medida de proximidade adotada.

Tendo em vista que a função de adequação é a única informação que os EAs farão
uso para guiar sua busca através do espaço do problema tratado, várias funções foram
modeladas para serem usadas como função de adequação em análise de agrupamentos
(HRUSCHKA et al., 2009). Muitas das funções de adequação para EAs no contexto de
agrupamento de dados são variações, ou fazem uso por algum grau, da função WCSS
(critério do K-Means), como por exemplo, as funções de adequação apresentadas nos
trabalhos desenvolvidos por (CHEN; YE, 2004; YE; CHEN, 2005; AHMADYFARD;
MODARES, 2008).

Operadores relacionados à análise de agrupamentos dizem respeito a procedimentos
executados no contexto da aplicação, como a divisão de agrupamentos, união de agrupa-
mentos, eliminação de agrupamentos, redistribuição de elementos nos agrupamentos, entre
outros (HRUSCHKA et al., 2009). Operadores de busca local, inspirados em variações
de operadores evolucionários aplicados ao contexto de análise de agrupamento, também
podem ser encontrados na literatura, como o operador de busca local inspirado na mu-
tação dos GAs apresentado em (AGUSTI et al., 2012), ou o operador de mutação por
divisão-absorção apresentado em (LIU; WU; SHEN, 2011). O algoritmo K-Means também
é utilizado com frequência como operador de busca local nos EAs, atuando como método
de refinamento para as soluções apresentadas pelo algoritmos evolucionários adotados,
como em (AHMADYFARD; MODARES, 2008).

Alguns surveys que tratam da aplicação de EAs à análise de agrupamento podem
ser encontrados em (YAO; KHARMA; ZHU, 2006; SHEIKH; RAGHUWANSHI; JAISWAL,
2008; HRUSCHKA et al., 2009; NANDA; PANDA, 2014).

3.3.1 Representação do problema

Na aplicação de algoritmos evolucionários para solução de problemas de otimização,
deve-se levar em consideração à forma como o problema será representado (ou seja,
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codificado) e passado ao método que tratará do problema. As bases de dados em análise
de agrupamentos podem ser bastante extensas, desta forma, há um impacto considerável
no custo computacional do modelo evolucionário adotado, em decorrência do tipo de
codificação escolhida para a representação da população. Além disso, a forma como o
problema é codificado também é um fator determinante na escolha da técnica a ser
usada, de modo que não haja perdas de representação em decorrência do tipo de operador
evolucionário implmentado pelo algoritmo escolhido. Alguns algoritmos evolucionários
foram inicialmente concebidos para lidar com algum tipo específico de características (como
por exemplo, os algoritmos DE, PSO e GSO foram propostos para tratar dados contínuos),
podendo haver perdas significativas na representação do problema ou da solução codificada
nos mesmos, quando seus operadores evolucionários são adaptados para lidar com outros
tipos de características (por exemplo, quando operadores contínuos são discretizados).

Tendo em vista que os algoritmos propostos neste trabalho consistem em algorit-
mos de agrupamento particionais para um número fixo de agrupamentos, abaixo serão
apresentadas as três principais formas de codificação do problema adotadas para modelos
com número fixo de agrupamentos (HRUSCHKA et al., 2009).

Uma das formas mais simples de codificação para a análise de agrupamentos
através de EAs é a codificação binária, que se baseia nas primeiras formas de representação
adotadas no GA. Existem duas formas principais da codificação binária:

• Vetor Binário: Neste tipo de codificação, cada indivíduo da população é codificado
como um vetor N -dimensional (onde N é o número de padrões da base de dados).
A i-ésima posição do vetor (1 ≤ i ≤ N) indica se o i-ésimo padrão da base de
dados está sendo usado atualmente como centro de algum dos agrupamentos da
partição codificada pelo indivíduo da população observado, sendo o valor 1 (um)
indicativo e que o padrão é um centro de grupo, enquanto o valor 0 (zero) indicaria
que o padrão não é centro de grupo. Esta forma de codificação binária favorece a
representação do problema de agrupamentos através de uma abordagem semelhante
à abordagem da técnica K-Medoids (vide Seção 2.2.4), tendo em vista que os centros
de agrupamentos formados teriam de corresponder necessariamente a um padrão
real da base de dados;

• Matriz Binária: Cada indivíduo da população é representado por uma matrix binária
M (C x N)-dimensional (onde C é o número de agrupamentos da partição). A
posição Mij dessa matriz indica se o j-ésimo padrão da base de dados está associado
ao i-ésimo agrupamento na partição formada, sendo o valor 1 usado para indicar
que o j-ésimo padrão está associado ao i-ésimo agrupamento na partição atual. Em
métodos rígidos exclusivos, apenas uma ocorrência do valor 1 é permitida por coluna.

As formas de representação binária apresentadas anteriormente podem levar à
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geração de muitas posições desnecessárias na codificação dos indivíduos da população,
pois haveria mais zeros do que uns nesses indivíduos, havendo, assim, grande desperdício
em termos de memória de armazenamento. Uma maneira de minimizar esses desperdícios
é oferecida quando a representação dos indivíduos da população através da condificação
interia é adotada. Existem duas formas principais de codificação da população através de
valores inteiros (HRUSCHKA et al., 2009):

• Vetores N -Dimensionais: Nessa codificação, a i-ésima posição do vetor correspondente
a um indivíduo da população contém o valor k (1 ≤ k ≤ C), indicando que o i-ésimo
padrão da base está associado atualmente ao k-ésimo agrupamento da partição;

• Verotres C-Dimensionais: Cada indivíduo da população é um vetor C-dimensional,
e a i-ésima posição desse vetor (1 ≤ i ≤ C) informa qual o padrão da base de
dados que está sendo usado como centro atual do i-ésimo agrupamento da partição.
Novamente, nesse tipo de codificação as soluções encontradas terão representação
semelhante ao método K-Medoids.

A codificação binária e a codificação inteira favorecem a representação do problema
de agrupamento de dados quando os algoritmos evolucionários utilizados possuem natureza
discreta, desta forma, não há perdas de representação quando os operadores evolucionários
desses algoritmos são aplicados para a modificação dos indivíduos da população. Porém,
algoritmos evolucionários elaborados para espaços contínuos sofreriam perdas significativas
quando empregados nesse tipo de codificação, pois haveria a necessidade da discretização
de seus operadores evolucionários antes de seu emprego.

Na codificação real, os indivíduos da população são codificados como vetores com
valorações reais, e cada indivíduo representará um conjunto correspondente às caracte-
rísticas de C centros de agrupamentos, sendo, desta forma, tais indivíduos vetores (C
x m)-dimensionais, onde m corresponde ao número de dimensões dos padrões da base
de dados tratada. A solução codificada por esses indivíduos se assemelha à solução final
apresentada pelo algoritmo K-Means. A cada etapa da execução do processo geracional
nessas técnicas, as partições representadas por cada indivíduo são modificadas pela atua-
ção dos operadores evolucionários nos centros dos agrupamentos formados, devendo cada
partição ser recalculada (ou seja, os padrões devem ser novamente associados ao grupo
cujo vetor centroide lhe seja mais próximo, como ocorre no K-Means) após a execução
desses operadores.

Um exemplo deste tipo de codificação é apresentado a seguir. Considere que a
dimensionalidade dos padrões da base m = 4 e que o número de agrupamentos a serem
formados C = 2. Cada indivíduo da população será codificado como um vetor ~Xi ∈ <8,
onde suas quatro primeiras características irão representar o vetor centroide ~g1 do primeiro
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agrupamento, e suas quatro últimas características representarão o vetor centroide ~g2.
Na Figura 2, ~Xi = {−1.2, 4.6, 0.3,−5.9,−2.1, 5.2, 0.8,−2.0}, condificando os protótipos
~g1 ∈ <4 e ~g2 ∈ <4, tais que ~g1 = {−1.2, 4.6, 0.3,−5.9} e ~g2 = {−2.1, 5.2, 0.8,−2.0}.

Figura 2 – Exemplo de indivíduo na codificação real da população.

Fonte: do autor.

Essa representação tem sido adotada largamente na literatura, tanto para métodos
contínuos definidos para um número fixo de agrupamentos (CHEN; YE, 2004; YE; CHEN,
2005; AHMADYFARD; MODARES, 2008), quanto para os algoritmos que otimizam
também o número de agrupamentos a serem formados (modelos de análise automática de
agrupamentos, tópico abordado na Seção 3.4) (OMRAN; SALMAN; ENGELBRECHT,
2006; DAS; ABRAHAM; KONAR, 2008; HWANG; HUANG, 2010; HE; TAN, 2012).

3.4 ANÁLISE AUTOMÁTICA DE AGRUPAMENTOS

A análise automática de agrupamentos (Automatic Clustering), também conhecida
por análise de agrupamentos dinâmicos (Dynamic Clustering) visa superar a limitação
apresentada por muitos modelos tradicionáis de análise de agrupamentos (como por
exemplo, os algoritmos de agrupamento particionais) da necessidade do fornecimento a
priori do número de agrupamentos que deseja-se obter na partição final da base de dados
fornecida pelo algoritmo empregado.

Os algoritmos de agrupamento automático visam tanto obter a melhor separação
dos dados em categorias com algum significado no contexto da aplicação, quanto determinar
a quantidade de agrupamentos que melhor representaria o problema em mãos.

Exemplos de métodos de agrupamento automático através de abordagens evo-
lucionárias podem ser encontrados facilmente na literatura. Em (NALDI et al., 2011),
variações automáticas e evolucinárias do algoritmo K-Means são apresentadas. Em (LIU;
WU; SHEN, 2011), um Algoritmo Genético modificado é usado para a tarefa, fazendo
uso de um operador de seleção baseada em ruído (noise selection) e de um operador de
mutação baseado na divisão ou absorção de grupos (division-absorption mutation). O
algoritmo de Evolução Diferencial é usado em (DAS; ABRAHAM; KONAR, 2008), no
qual cada cromossomo da população é codificado de modo a representar tanto os vetores
centroides dos grupos, quanto a probabilidade de ativação de cada um dos grupos na
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partição codificada pelo cromossomo. Um modelo dinâmico de Otimização por Enxame de
Partículas é apresentado em (OMRAN; SALMAN; ENGELBRECHT, 2006).

Como os métodos de agrupamento não fazem uso de conhecimento prévio, faz-
se necessária a adoção de uma função critério que seja capaz de satisfazer ambos os
objetivos. Para o caso da análise automática de agrupamentos, a função WCSS torna-
se inviável, tendo em vista que a melhor situação possível (valor mínimo global) para
essa função seria alcançada apenas quando cada padrão da base constituísse seu próprio
agrupamento unitário, situação que não seria desejada na maioria das aplicações de
agrupamento de dados. Como exemplos de funções de adequação frequentemente adotadas
pelos métodos de agrupamento automático na literatura, temos o índice de Calinski-
Harabasz (Calinski-Harabasz Index, ou CH) (CALIŃSKI; HARABASZ, 1974), o índice
de Davis-Bouldin (Davis-Bouldin Index, ou DB) (DAVIES; BOULDIN, 1979) o índice da
Silhoueta Simplificada (Simplified Silhouette Index, ou SS) (NALDI et al., 2011), dentre
outras.

Além da adoção de uma função de adequação mais apropriada, modificações no
que diz respeito à codificação dos problemas (representação da população) devem ser
feitas para que algoritmos evolucionários tradicionais possam ser aplicados ao contexto
de análise automática de agrupamentos. Algumas abordagens adotadas na literatura são
apresentadas abaixo:

• Em (OMRAN; ENGELBRECHT; SALMAN, 2005), uma versão do PSO binário é
adotada, de modo que cada partícula da população é composta por um vetor binário
Nc-dimensional (onde Nc é o número máximo de agrupamentos permitido). Uma
matriz M (Nc x m)-dimensional, formada por Nc padrões da base de dados (cada
padrão da base é um vetor ~x ∈ <m), inicialmente escolhidos aleatoriamente, é adotada
para armazenar os prováveis centros de agrupamento das partições formadas por
cada uma das partículas da população, sendo a j-ésima posição da i-ésima partícula
um indicativo de se o padrão será ou não usado como centro de agrupamento na
partição formada por essa partícula.

• Em (DAS; ABRAHAM; KONAR, 2008), a Evolução Diferencial é empregada à
tarefa de análise automática de agrupamentos através de uma abordagem que faz
uso de cromossomos que armazenam tanto os centros de agrupamento (codificados
através de vetores m-dimensionais), quanto da taxa de ativação desses centros de
agrupamento na partição formada pelo cromossomo em questão (ou seja, um valor
probabilístico que indica se o centro será ou não usado na partição atual). Desta
forma, cada cromossomo será um vetor (Nc+Ncxd)-dimensional.

• Em (LIU; WU; SHEN, 2011), o k-ésimo cromossomo do Algoritmo Genético proposto
é formado por 2 ≤ ki ≤ Nc centros de grupos, podendo cada cromossomo da
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população assumir tamanhos diferentes. A mesma abordagem para a codificação da
população é adotada no trabalho de (HE; TAN, 2012).

• Em (AGUSTI et al., 2012), a população do GA é codificada com cada cromos-
somo sendo contituído por duas partes: uma parte composta pelos elementos
(elementsection), e a segunda parte, composta pelos grupos codificados pelo cromos-
somo (groupsection). A parte dos elementos é composta por um vetor de inteiros
NO-dimensional, onde a i-ésima posição indica o rótulo do agrupamento ao qual o
i-ésimo padrão da base está associado na partição codificada pelo cromossomo em
questão, enquanto a parte dos grupos contém todos os rótulos dos grupos atualmente
existentes no cromossomo.

Nessas abordagens, geralmente o limite máximo para o número de agrupamentos
adotado é Nc =

√
NO (onde NO é o total de padrões na base de dados), sendo esse valor

uma recomendação encontrada em (PAL; BEZDEK, 1995).

Uma das principais desvantagens associadas aos modelos de análise de agrupamentos
automáticos está no fato de que os mesmos podem ser muito lentos na obtenção do número
ideal de agrupamentos a serem formados, assim como da melhor partição possível com
o número de agrupamentos estimado. O custo computacional desses métodos também
está bastante associado ao número máximo permitido de agrupamentos a serem formados,
sendo comum a adoção desse limite como sendo igual à raiz quadrada do número total de
padrões da base de dados (NALDI et al., 2011).

3.5 ANÁLISE EVOLUCIONÁRIA DE AGRUPAMENTOS

Em determinadas aplicações, como séries temporais e análise de comportamentos
de grupos de usuários em redes sociais, os dados a serem processados podem passar por
mudanças drásticas durante o tempo de uso de um sistema, devendo o mesmo ser capaz
de adaptar-se a tais mudanças, sem que importantes informações do histórico da aplicação
sejam completamente desprezadas.

A análise evolucionária de agrupamentos (Evolutionary Clustering Analysis, ou
ECA), é o problema de processar um conjunto de dados que varia com o tempo para
produzir uma sequência de agrupamentos, ou seja, uma partição dos dados para cada
espaço de tempo analisado (CHAKRABARTI; KUMAR; TOMKINS, 2006). Cada partição
na sequência deve ser similar às partições obtidas nos intervalos de tempo anteriores,
devendo adaptar-se da forma mais precisa possível aos dados recebidos no intervalo de
tempo atual. É extremamente importante para modelos que adotam as abordagens de EC
que os grupos não variem de forma drátisca entre um intervalo de tempo e seu subsequente,
devendo essa transição ser o mais suave possível (CHEN; LUO; ZHU, 2014). De modo geral,
a adaptação de um modelo para o paradigma de análise evolucionária de agrupamentos é
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feita através de uma modificação em sua função objetivo, de modo a tornar o conhecimento
do histórico do problema como parte da solução modelada por tal função.

Os métodos de análise evolucionária de agrupamentos são indicados quando os
dados de uma aplicação sofrem variações no decorrer do uso do sistema, porém, se não
houver variação no conjunto de dados dinamicamente (dados estáticos), ou se as variações
sofridas no ambiente da aplicação forem muito bruscas, desta forma, havendo uma mudança
muito drástica no conjunto de dados, não há ganhos significativos do ponto de vista da
eficiência do sistema de agrupamento de dados no emprego desses modelos.

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, o paradigma da Computação Evolucionária foi apresentado. Neste
paradigma, estão definidos as meta-heurísticas de busca para problemas de otimização
complexos conhecidas como Algoritmos Evolucionários.

O capítulo apresentou brevemente algumas dos principais algoritmos evolucionários,
assim como o emprego de tais métodos à análise de agrupamento de dados. Os paradigmas
de Análise Automática de Agrupamentos e de Análise Evolucionária de Agrupamentos
também foram abordados brevemente, apontando-se vantagens e desvantagens no uso
desses paradigmas.

No Capítulo 4, o algoritmo base para as técnicas elaboradas neste trabalho será
apresentado: a Otimização por Busca em Grupo.
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4 OTIMIZAÇÃO POR BUSCA EM GRUPO

A Otimização por Busca em Grupo (Group Search Optimization, ou GSO) (HE; WU;
SAUNDERS, 2006; HE; WU; SAUNDERS, 2009) é uma meta-heurística de inteligência
de enxames baseada em uma tentativa de simulação do comportamento de busca de
animais sociais, e na teoria dos grupos vivos (living group theory). O GSO segue o modelo
Producer-Scrounger (PS), proposto inicialmente por Barnard e Sibly (BARNARD; SIBLY,
1981), como um framework para a análise comportamental das estratégias de busca por
recursos (ex.: fontes de alimento) empregadas por animais que vivem em grupos. No
modelo PS, existem dois tipos principais de indivíduos: os producers, que fazem buscas por
recursos em seu ambiente; os scroungers, que fazem uso de reservas descobertas por outros
membros. De acordo com esse modelo, cada indivíduo do grupo adotará exclusivamente
um tipo de comportamento dentre os dois possíveis.

No GSO, a população G de S indivíduos é chamada de grupo, enquanto os indivíduos
da população (soluções candidatas ao problema abordado) são chamados de membros.
A busca desempenhada por cada membro no GSO leva em consideração o campo de
varredura visual do mesmo (visual scanning field), sendo esta varredura executada através
da movimentação da cabeça de cada membro por um ângulo específico e que varia a cada
iteração do algoritmo. Em um problema definido por um espaço de busca n-dimensional,
o i-ésimo membro na t-ésima iteração da busca terá uma posição atual definida pelo vetor
~X t

i ∈ <n e um ângulo de cabeça definido pelo vetor ~αt
i ∈ <n−1. A direção da busca do

i-ésimo membro, que é um vetor ~Dt
i(~αt

i) = (dt
i1, . . . , d

t
in), pode ser calculada por ~αt

i através
de uma transformação polar para coordenadas cartesianas dada por:

dt
i1 =

n−1∏
q=1

cos(αt
iq), (4.1)

dt
ij = sin(αt

i(j−1))
n−1∏
q=1

cos(αt
iq)(j = 1, . . . , n− 1),

dt
in = sin(αt

i(n−1))

Um grupo no GSO consiste de três tipos de membros: producers, scrougers e
membros dispersos (dispersed members, ou rangers), sendo os rangers uma modificação
ao modelo PS original proposta pelo GSO. Durante cada geração do GSO (iteração da
busca), o membro do grupo que encontrou a melhor reserva de recursos, ou seja, o melhor
valor para a função de adequação (fitness), é escolhido como producer (COUZIN et al.,
2005). Na versão original do GSO, existe apenas um producer a cada geração da busca. Os
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demais membros são escolhidos como scrougers ou rangers.

O producer executará uma estratégia de varredura baseada em seu campo de visão.
Essa estratégia recebe o nome de producing. Na t-ésima geração de uma execução do GSO,
o producer ~X t

p varrerá o espaço de busca do problema através da observação de três pontos
aleatórios em seu campo visual: um ponto a zero grau (eq. (4.2)), um ponto no hipercubo
à sua direita (eq. (4.3)), e um ponto no hipercubo à sua esquerda (eq. (4.4)).

~Xz = ~X t
p + r1lmax

~Dt
p(~αt

p) (4.2)

~Xr = ~X t
p + r1lmax

~Dt
p(~αt

p + ~r2θmax

2 ) (4.3)

~Xl = ~X t
p + r1lmax

~Dt
p(~αt

p −
~r2θmax

2 ) (4.4)

onde r1 ∈ < é um número aleatório obtido através de uma distribuição normal com média 0
(zero) e desvio padrão 1 (um), ~r2 ∈ <n−1 é uma sequência uniforme obtida aleatoriamente
no intervalo (0, 1), θmax ∈ <n−1 é o ângulo máximo de busca e lmax ∈ < é a distância
máxima de busca, definida pela equação eq. (4.5):

lmax =
∥∥∥~U − ~L∥∥∥ =

√√√√ n∑
k=1

(Uk − Lk)2 (4.5)

onde Uk e Lk denotam o limite superior e o limite inferior da k-ésima dimensão do problema,
respectivamente.

Se o producer for capaz de encontrar uma reserva de recursos melhor que a de sua
posição atual, ele se dirigirá para esse ponto; caso contrário, se nenhuma posição mais
promissora for encontrada, o producer permanecerá em sua posição atual, movimentando
sua cabeça para uma posição definida por um novo ângulo, de acordo com (eq. (4.6)):

~αt+1
p = ~αt

p + ~r2βmax (4.6)

onde βmax ∈ < é o ângulo máximo de retorno.

Se após a ∈ < gerações o producer não for capaz de encontrar uma posição melhor
que sua posição atual, ele retornará sua cabeça para a posição de ângulo zero (eq.(4.7)).

~αk+a
p = ~αk

p (4.7)
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Todos os scroungers tentarão alcançar as reservas já encontradas pelo producer,
sendo essa estratégia denominada scrounging. O operador de scrounging no GSO é execu-
tado de acordo com eq. (4.8).

~X t+1
i = ~X t

i + ~r3 ◦ ( ~X t
p − ~X t

i ) (4.8)

onde ~r3 ∈ <n é uma sequência uniforme aleatória obtida no intervalo (0, 1), e ◦ é o produto
de Hadamard ou Schur, que calcula o produto interno entre dois vetores.

Os rangers irão executar buscas aleatórias no espaço do problema, sendo essa
estratégia denominada ranging (HIGGINS; STRAUSS, 2004). O operador de ranging é
apresentado abaixo (eq. (4.9)).

~X t+1
i = ~X t

i + li ~D
t
i(~αt+1

i ) (4.9)

onde

li = ar1lmax (4.10)

O GSO define uma estratégia de contenção aos membros que, em decorrência
da atualização de suas posições pelos operadores evolucionários da estratégia, acabam
sendo posicionados fora dos limites do espaço de busca do problema. No GSO tradicional,
quando um membro escapa dos limites do espaço de busca após a atualização de sua
posição, o mesmo será reconduzido à sua posição anterior dentro dos limites do espaço
de busca do problema (DIXON, 1959). A importância do tratamento de indivíduos da
população que extrapolam os limites do espaço de busca do problema está relacionada ao
fato de que soluções inválidas (que não se enquadrariam às restrições do problema tratado)
poderiam ser geradas e consideradas como soluções possíveis para o problema. Algumas
meta-heurísticas, como a Evolução Diferencial, não adotam estratégias de tratamento para
esse problema, o que pode resultar na geração de soluções finais inverossímeis ao contexto
da aplicação.

O GSO é apresentado no Algoritmo 7 (HE; WU; SAUNDERS, 2009).

O operador de scrounging do GSO é o responsável por focar a busca realizada
pelo grupo nas posições mais promissoras do espaço do problema, tornando a exploração
realizada pelo algoritmo mais rápida. Os operadores de producing e ranging são os principais
mecanismos do GSO para evitar que o grupo fique preso em pontos ótimos locais da
superfície do problema, evitando problemas de convergência prematura da população, como
ocorre em técnicas como a Otimização por Enxame de Partículas, sendo esses operadores
também responsáveis pela garantia da diversidade populacional no GSO.
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Algoritmo 7 GSO
t← 0.
Inicialize aleatoriamente as posições dos membros ~X

(0)
i ∈ G.

Calcule o valor da função de adequação de cada membro ~X
(0)
i .

enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
Use o melhor membro do grupo ( ~X t

p) para a execução do producing.
Escolha um percentual dos membros restantes para a execução da estratégia de
scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no espaço
do problema (eq. (4.9)).
Calcule o novo valor da função de adequação para cada membro.
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.

O GSO tem sido aplicado com sucesso na solução de vários problemas reais de
otimização. Em (HE; WU; SAUNDERS, 2009), o GSO foi aplicado ao problema de
otimização de funções complexas e ao problema de otimização de pesos de Redes Neurais
Artificiais, apresentando resultados competitivos em termos de performance em relação
aos algoritmos Otimização por Exname de Partículas, Algoritmos Genéticos, Programação
Evolucionária e Estratégias Evolutivas. No trabalho apresentado em (SHEN et al., 2009), o
GSO foi aplicado à solução de problemas de otimização em design mecânico. Em (AKHAND
et al., 2012), o GSO é aplicado ao Problema do Caixeiro-Viajante, um problema clássico
de otimização combinatória. Em (KRISHNAPRABHA; ALOOR, 2014), o GSO é usado
para a localização de nós sensores em Redes de Sensores Distribuídos.

Algumas modificações ao GSO tradicional também foram propostas. Em (FANG
et al., 2010), o operador de producing é alterado através da Regra Metropolis, de modo a
tentar facilitar à fuga de pontos de ótimos locais. Em (SILVA; PACIFICO; LUDERMIR,
2011), quatro estratégias de contenção aos membros que escapam das dimensões do espaço
de busca do problema são testadas para o GSO, sendo os métodos resultantes aplicados ao
problema da otimização dos pesos de entrada e bias da camanda interna de redes neurais
do tipo Extreme Learning Machine (ELM) (HUANG; ZHU; SIEW, 2006). Uma versão do
GSO que executa buscas locais através de vizinhanças dinâmicas é apresentada em (HE;
CUI; ZENG, 2011). Em (JUNAED et al., 2013), o GSO é testado pelo uso de múltiplos
producers em um mesmo grupo. Em (ZHENG; LU; CHEN, 2014), uma versão do GSO é
apresentada cuja determinação da proporção de scroungers e rangers em cada iteração da
busca é determinada automaticamente pelo modelo através de mecanismos adaptativos.
Ainda em (ZHENG; LU; CHEN, 2014), um operador de elitismo é aplicado aos scroungers
do grupo.

Na Seção 4.1, uma variação do GSO para o modelo cooperativo coevolucionário
será proposta.
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4.1 OTIMIZAÇÃO POR BUSCA EM GRUPO COOPERATIVA COEVOLUCIONÁRIA

Em (PACIFICO; LUDERMIR, 2013), uma variação cooperativa coevolucionária
do GSO é proposta, denominada CGSO. No modelo de cooperação adotado, vários grupos
do GSO são mantidos ao mesmo tempo pelo algoritmo, sendo cada grupo responsável
pela otimização de um conjunto de dimensões específicas do espaço de busca do problema
tratado. Essa abordagem segue o paradigma dividir-para-conquistar (CORMEN, 2009),
sendo o problema global dividido em subproblemas independentes, onde a solução dos
subproblemas obtidos leva à solução do problema global como um todo. No CGSO, as
etapas do paradigma dividir-para-conquistar são representadas da seguinte forma:

• Divisão: O problema global é dividido subproblemas independentes de tamanho fixo
(ou seja, os subproblemas serão compostos por um conjunto fixo de características
do problema, não havendo modificação no número de características alocadas a cada
um dos grupos após a distribuição inicial), sendo cada subproblema associado a um
único grupo da população;

• Conquista: Os subproblemas são solucionados localmente através dos mecanismos
evolucionários do GSO;

• Combinação: Os melhores resultados de cada grupo são concatenados, formando a
solução para o problema global original.

No CGSO, os membros da população são divididos em k grupos independentes.
Cada grupo estará associado à d dimensões do espaço de busca, onde d x k = n. Cada
grupo executará buscas locais em regiões distintas do problema, visando a minimização do
conjunto de dimensões ao qual o mesmo está associado. Da mesma forma que no GSO
padrão, haverá três tipos de membros em cada grupo: o producer, os scroungers e os
rangers. Os scroungers seguirão os melhores membros de seus respectivos grupos durante
a execução do operador de scrounging. Os rangers irão executar buscas aleatórias nas
regiões do espaço de busca delimitadas pelo conjunto de variáveis associadas ao grupo no
qual tais membros se encontram.

Embora o espaço de busca do problema tenha sido dividido em k partes para
a execução das buscas locais pelos grupos, o problema global original se mantém n-
dimensional. Os grupos compostos por membros d-dimensionais precisam cooperar entre si
para que o valor da função de adequação de cada membro possa ser avaliado corretamente.
Cada grupo contribuirá com os demais pelo envio das informações codificadas na melhor
solução local encontrada pelo mesmo, de modo que os membros de outros grupos possam
fazer uso de tais informações durante a avaliação da função objetivo do problema global.
A cooperação entre os grupos é obtida pela concatenação da solução local representada
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por cada membro a ser avaliado, com as melhores soluções locais encontradas pelos outros
grupos, em suas respectivas dimensões.

Formalmente, temos que, para cada membro ~Xi(1 ≤ i ≤ S) ∈ Gj(1 ≤ j ≤ k), a
função de adequação f : <n → < é calculada como (eq.(4.11)):

f( ~Xi) = f([G1. ~Xp1 , ..., Gj. ~Xi, ..., Gk. ~Xpk
]) (4.11)

O melhor membro global é obtido pela concatenação dos melhores membros de
cada grupo (eq.(4.12)):

~Xp = [G1. ~Xp1 , ..., Gj. ~Xpj
, ..., Gk. ~Xpk

] (4.12)

O CGSO é apresentado no Algoritmo 8 (PACIFICO; LUDERMIR, 2014b).

Algoritmo 8 CGSO
k1 = n mod k.
k2 = k − (n mod k).
Inicialize k1 grupos Gj(1 ≤ j ≤ k1) dn/ke-dimensionais.
Inicialize k2 grupos Gj(k1 + 1 ≤ j ≤ k) bn/kc-dimensionais.
t← 0.
para todo grupo Gj faça
Inicialize aleatoriamente as posições dos membros ~X

(0)
i ∈ Gj.

fim_para
Calcule o valor da função de adequação de cada membro Gj. ~X

(0)
i (eq.(4.11)).

enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo grupo Gj faça
Use o melhor membro do grupo (Gj. ~X

t
p) para a execução do producing.

Escolha um percentual dos membros restantes em Gj para a execução da estratégia
de scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no
espaço do problema (eq. (4.9)).
Calcule o novo valor de adequação para cada membro (eq.(4.11)).

fim_para
Determine o melhor membro global ~X t

p de acordo com a eq. (4.12).
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.

4.1.1 Resultados experimentais

Nesta seção, os resultados experimentais obtidos em (PACIFICO; LUDERMIR,
2013) serão discutidos.

Para avaliar o desempenho da abordagem evolucionária cooperativa coevolucionária
proposta em relação às abordagens puramente competitivas, testes foram realizados com
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nove funções benchmark (HE; WU; SAUNDERS, 2009). As características das funções
adotadas estão descritas na Tabela 1. Todas as funções adotadas se enquadram na categoria
de problemas de minimização (problemas de otimização cujo objetivo é o encontro de um
valor considerado o menor possível para o problema).

Tabela 1 – Descrição das funções.

Função Formulação G B fmin
Sphere f1(~x) =

∑n
i=1 x

2
i US [−100, 100]n 0

Griewank f2(~x) = 1
4000

∑n
i=1 (xi − 100)2 MN [−600, 600]n 0

−
∏n
i=1 cos(xi−100√

i
) + 1

Rastrigin f3(~x) =
∑n
i=1 (x2

i − 10 cos(2πxi) + 10) MS [−5.12, 5.12]n 0
Ackley f4(~x) = −20 exp(−0.2

√
1
n

∑n
i=1 x

2
i ) MN [−32, 32]n 0

− exp( 1
n

∑n
i=1 cos(2πxi)) + 20 + e

Penalized2 f5(~x) = 0.1{sin2(3πx1) MN [−50, 50]n 0
+
∑n−1
i=1 (xi − 1)2[1 + sin2(3πxi+1)]}

+(xn − 1)2[1 + sin2(2πxn)]
+
∑n
i=1 u(xi, 5, 100, 4)

u(xi, a, k,m) = k(xi − a)m, xi > a
= 0,−a ≤ xi ≤ a
= k(−xi − a)m, xi < −a

Penalized f6(~x) = π
n{10 sin2(πy1) MN [−50, 50]n 0
+
∑n−1
i=1 (yi − 1)2[1 + 10 sin2(πyi+1)]

+(yn − 1)2}+
∑n
i=1 u(xi, 10, 100, 4)

yi = 1 + 1
4 (xi + 1)

Step f7(~x) = (bxi + 0.5c)2 US [−100, 100]n 0
Rosenbrock f8(~x) =

∑n−1
i=1 [100(xi+1 − x2

i )2 + (xi − 1)2] UN [−30, 30]n 0
Schwefel 2.22 f9(~x) =

∑n
i=1 |xi|+

∏n
i=1 |xi| UN [−10, 10]n 0

*G - Grupo da Função (US - Unimodal Separável, UN - Unimodal Não-Separável,
MS - Multimodal Separável, MN - Multimodal Não-Separável), n - Dimensões da

função, B - Limites do espaço de busca, fmin - Valor mínimo global de cada
função.

Uma função é chamada multimodal se ela possuir mais de um ponto de ótimo local.
Tais funções são usadas para testar a habilidade dos algoritmos de escaparem de pontos de
ótimos locais. Se os mecanismos evoluticionários da técnica não forem robustos o suficiente,
é provável que o algoritmo fique preso nesses pontos, não alcançando os pontos considerados
ótimos globais. Uma função n-dimensional é chamada de separável se ela puder ser dividida
em n funções de uma variável, sendo tais funções facilmente otimizadas por algoritmos
que seguem o paradigma dividir-para-conquistar. Funções não-separáveis não seguem essa
definição, pois pode haver relações de interdependências entre suas variáveis, o que torna
tais funções mais difíceis de otimizar do que funções separáveis.

Todos os testes foram executados considerando-se um espaço de busca 30-dimensional
para cada função (HE; WU; SAUNDERS, 2009; OMRAN; ENGELBRECHT; SALMAN,
2007). Em cada função, o critério de término adotado foi o alcance do valor mínimo global
(fmin) ou a execução de 50000 (cinquenta mil) avaliações da função de adequação. Para
cada função, 35 repetições independentes dos experimentos foram realizados, sendo em
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cada repetição o ponto de partida (população inicial) de cada algoritmo o mesmo.

Os métodos competitivos adotados neste trabalho para comparação com o CGSO
foram: a Evolução Differencial (DE) (STORN; PRICE, 1995), a Otimização por Enxame
de Partículas (PSO) (KENNEDY; EBERHART, 1995; KENNEDY; EBERHART; SHI,
2001) e o GSO tradicional. Todos os testes foram executados na ferramenta MATLAB
7.6, em um computador com processador i7 870, 8 GB de memória RAM, com sistema
operacional Windows 7 de 64-bits. Os parâmetros adotados para cada algoritmo estão
listados na Tabela 2. Os parâmetros foram escolhidos de acordo com os seguintes artigos:
DE (STORN; PRICE, 1995), PSO (OMRAN; ENGELBRECHT; SALMAN, 2007), GSO
(HE; WU; SAUNDERS, 2009). O número de grupos do CGSO foi escolhido de acordo com
(KENNEDY, 2000).

Tabela 2 – Parâmetros fixos para cada algoritmo.

Algoritmo Parâmetro Valor
S 100

Todos os Algoritmos Número Máximo de 50000
Avaliações da Função

Percentual de 80%
scroungers

GSO θmax π/a2

α0 π/4
βmax θmax/2

CGSO k 5
DE Cr 0.9

F 0.5
PSO w 0.9 a 0.4

c1 e c2 1.49

As métricas de avaliação adotadas neste trabalho foram uma análise empírica dos
resultados, um sistema de rank baseado na análise emprírica e testes de hipóteses do
tipo t-teste pareados (α = 0.05) (DEGROOT et al., 1986). A análise empírica destaca o
valor do melhor algoritmo para cada uma das métricas avaliadas (média, desvio padrão,
mediana, melhor valor e pior valor para a função em análise). O sistema de rank ordena os
algoritmos de acordo com o valor médio obtido para cada função, com o melhor método
obtendo rank 1 (um). Os resultados experimentais são apresentados na Tabela 3. Os
melhores valores para cada métrica de acordo com a análise empírica estão em negrito.
Valores na escala 10−10 ou menores foram considerados iguais a zero (RAHNAMAYAN;
TIZHOOSH; SALAMA, 2008).

O decaimento médio do melhor valor obtido para cada uma das funções em relação
ao número de avaliações é apresentado da Fig. 3 à Fig. 11.

A análise empírica mostra que o PSO foi capaz de obter o menor valor encontrado
em 35 testes para seis das funções testadas (f1, f2, f4, f5, f8 e f9), seguido pelo CGSO, que
também encontrou os melhores valores para as funções f3, f6 e f7. A taxa de convergência
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Tabela 3 – Resultados experimentais.

Função Algoritmo Média Std Mediana Melhor Pior Rank
f1 DE 1.07x10−1 4.84x10−2 1.04x10−1 4.60x10−2 2.80x10−1 4

PSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
GSO 2.06x10−4 3.82x10−4 8.48x10−5 1.51x10−5 2.07x10−3 3
CGSO 4.76x10−6 1.77x10−5 6.41x10−8 0.00 9.01x10−5 2

f2 DE 2.90x10−1 1.45x10−1 2.61x10−1 8.85x10−2 7.77x10−1 4
PSO 1.37x10−2 1.94x10−2 7.40x10−3 0.00 9.07x10−2 1
GSO 3.65x10−2 2.87x10−2 3.04x10−2 1.13x10−4 1.43x10−1 2
CGSO 1.30x10−1 1.88x10−1 9.77x10−2 5.56x10−8 1.126 3

f3 DE 203.3 9.367 203.6 184.5 221.8 4
PSO 36.56 8.320 34.82 20.89 56.71 3
GSO 10.89 3.923 10.94 4.031 21.27 2
CGSO 4.896 1.747 4.494 1.992 10.21 1

f4 DE 1.40x10−1 3.50x10−2 1.50x10−1 8.67x10−2 2.17x10−1 3
PSO 1.275 1.011 1.340 2.06x10−7 1.340 4
GSO 2.12x10−2 4.32x10−2 7.45x10−3 1.33x10−3 2.35x10−1 2
CGSO 4.24x10−4 4.80x10−4 3.06x10−4 1.95x10−5 2.42x10−3 1

f5 DE 1.118 9.54x10−1 1.70x10−1 9.33x10−1 4.036 3
PSO 15.71 11.41 14.17 0.00 52.33 4
GSO 3.47x10−3 5.18x10−3 1.82x10−5 2.24x10−6 1.11x10−2 2
CGSO 1.57x10−3 3.90x10−3 1.38x10−8 0.00 1.10x10−2 1

f6 DE 1.40x10−2 1.01x10−2 1.07x10−2 1.27x10−3 4.02x10−2 3
PSO 3.36x10−1 7.07x10−1 1.04x10−1 0.00 3.685 4
GSO 7.42x10−6 2.34x10−5 1.22x10−6 1.18x10−7 1.35x10−4 2
CGSO 6.18x10−8 3.20x10−7 0.00 0.00 1.89x10−5 1

f7 DE 12.80 1.92x10−1 12.81 12.45 13.13 4
PSO 6.038 8.62x10−1 6.221 3.984 8.336 3
GSO 3.280 7.52x10−1 3.405 1.682 4.692 2
CGSO 1.600 4.59x10−1 1.645 6.18x10−1 2.508 1

f8 DE 48.75 10.31 45.90 36.11 73.68 2
PSO 46.05 39.90 26.27 1.134 1.82x102 1
GSO 71.01 35.28 87.38 20.17 1.46x102 3
CGSO 1.98x102 3.40x102 79.93 3.228 1.73x103 4

f9 DE 8.30x10−1 2.80x10−1 8.26x10−1 3.87x10−1 1.524 4
PSO 8.09x10−4 2.840x10−3 5.94x10−5 2.95x10−7 1.64x10−2 2
GSO 3.54x10−3 3.27x10−3 2.18x10−3 5.23x10−4 1.32x10−2 3
CGSO 9.42x10−5 2.49x10−4 3.01x10−5 3.87x10−6 1.44x10−3 1

Legendas - Média: valor médio para a função; Std: desvio padrão; Mediana: valor
da mediana; Melhor: melhor (menor) valor obtido nos testes; Pior: pior (maior)
valor obtido nos testes; Rank: valor do rank obtido por cada método em cada

função.

do PSO para a função f1 (Sphere) foi maior do que a dos demais métodos, o que resultou
no melhor desempenho médio desse algoritmo para a função em questão. O CGSO também
obteve desempenho inferior ao PSO e GSO na função Griewank (f2), e ao DE, PSO e GSO
na função f8 (Rosenbrock), devido à não-separabilidade das mesmas, o que influenciou na
convergência dessa abordagem.

Os testes de hipóteses (t-testes pareados, com α = 0.05) revelaram que o CGSO
apresentou melhores performances médias que o GSO padrão em seis das nove funções
testadas (f1, f3, f4, f6, f7 e f9), e ambos os métodos obtiveram resultados médios equiva-
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lentes para a função f5 (Penalized2). O CGSO também obteve melhores performances que
o PSO em cinco funções (f3 à f7), obtendo performances equivalentes às do PSO para as
funções f1 e f9. Em relação ao DE, o CGSO obteve melhores resultados médios para oito
das funções de teste, sendo a única exceção a função f8 (Rosenbrock).

Figura 3 – Melhor valor médio para a função f1.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

Os ranks médios finais para os métodos testados são apresentados na Tabela 4. De
acordo com o sistema de rank, o CGSO obteve o melhor rank médio (1.667) para os casos
testados, seguido pelo GSO padrão (2.333) e pelo PSO (2.556).

Tabela 4 – Ranks finais.

Função DE PSO GSO CGSO
f1 4 1 3 2
f2 4 1 2 3
f3 4 3 2 1
f4 3 4 2 1
f5 3 4 2 1
f6 3 4 2 1
f7 4 3 2 1
f8 2 1 3 4
f9 4 2 3 1

Valor Médio 3.444 2.556 2.333 1.667
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Figura 4 – Melhor valor médio para a função f2.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

Figura 5 – Melhor valor médio para a função f3.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).
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Figura 6 – Melhor valor médio para a função f4.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

Figura 7 – Melhor valor médio para a função f5.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

4.1.2 Conclusões

No trabalho apresentado em (PACIFICO; LUDERMIR, 2013), uma abordagem
cooperativa coevolucionária para o GSO é proposta, denominada CGSO. No CGSO, o
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Figura 8 – Melhor valor médio para a função f6.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

Figura 9 – Melhor valor médio para a função f7.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

comportamento cooperativo é representado através da adoção de uma estratégia dividir-
para-conquistar para o GSO, onde vários grupos populacionais são mantidos ao mesmo
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Figura 10 – Melhor valor médio para a função f8.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

Figura 11 – Melhor valor médio para a função f9.

Fonte: (PACIFICO; LUDERMIR, 2013).

tempo pela técnica, e cada grupo é responsável pela otimização de um conjunto reduzido
de dimensões do problema tratado, sendo necessária a combinação das melhores soluções



Capítulo 4. OTIMIZAÇÃO POR BUSCA EM GRUPO 76

locais produzidas por cada grupo para a composição da solução do problema global.

O método proposto tem por objetivo mostrar que abordagens evolucionárias coope-
rativas podem representar boas alternativas aos métodos puramente competitivos, sendo
essa hipótese testada através do uso de nove problemas de minimização de funções bem
conhecidos da literatura. Os testes foram realizados considerando-se espaços de busca
30-dimensionais, sendo o CGSO comparado a três técnicas evolucionárias competitivas: a
Evolução Diferencial, a Otimização por Enxame de Partículas e a Otimização por Busca
em Grupo padrão.

Os resultados experimentais mostram que o CGSO proposto foi capaz de obter
melhores taxas de convergência que o GSO tradicional e que os outros algoritmos testados,
para a maioria dos casos. O fato da técnica se basear na exploração de várias regiões do
espaço de busca ao mesmo tempo, através de buscas locais em conjuntos reduzidos de
dimensões do problema, fez com que a estratégia de busca desempenhada fosse capaz
de escapar de pontos de mínimos locais mais facilmente do que estratégias que fazem
uso unicamente de operadores de busca global. Embora o paradigma cooperativo coe-
volucionário seja mais apropriado para a solução de problemas separáveis (problemas
facilmente resolvidos por métodos que seguem a estratégia dividir-para-conquistar), o
CGSO demonstrou ser uma técnica robusta mesmo quando usado para a solução de
problemas não-separáveis, tendo obtido os melhores desempenhos nos testes realizados em
funções como Rastrigin (f3), Ackley (f4), Penalized (f6), Penalized2 (f5) e Schwefel 2.22
(f9), de acordo com os testes de hipóteses do tipo t-testes pareados realizados.

Como forma de melhoria da estratégia proposta, um estudo na correlação entre as
variáveis poderá ser realizado, de modo que variáveis com alto grau de dependência possam
ser associadas ao mesmo grupo na etapa de divisão do espaço de busca do problema.

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, a meta-heurística de Otimização por Busca em Grupo (GSO) foi
apresentada. O GSO é um algoritmo de inteligência de enxames baseado em mecanismos
de busca por recursos implementados por animais sociais. A população (grupo) do GSO se
divide em três tipos de indivíduos (membros), chamados producers, scroungers e rangers,
sendo cada tipo desses indivíduos responsável pela execução de um comportamento diferente
(producing, scrounging e ranging, respectivamente).

O GSO tem sido adotado na solução de diversos problemas de otimização, em
decorrência da robustez de seus operadores na evasão de pontos ótimos locais, evitando
problemas como a convergência prematura da população, como ocorre na Otimização
por Enxame de Partículas, assim como pelos mecanismos de garantia de que as soluções
geradas respeitarão às restrições impostas pelo domínio da aplicação em estudo, o que
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não ocorre em heurísticas como a Evolução Diferencial, por exemplo. Alguns exemplos de
utilização do GSO na resolução de problemas de otimização do mundo real, assim como
extensões ao modelo propostas na literatura, foram apresentados.

Um modelo cooperativo coevolucionário baseado no GSO foi proposto, chamado
CGSO. O modelo se baseia na manutenção de vários grupos populacionais ao mesmo tempo,
sendo cada grupo responsável pela otimização de um conjunto reduzido de características do
problema trabado. Testes foram realizados com o CGSO na solução de algumas instâncias
do problema da Otimização de Funções Complexas, tendo os resultados obitdos pela
técnica nos cenários estudados demonstrado sua competitividade em relação à algumas
abordagens competitivas existentes na literatura. Em (PACIFICO; LUDERMIR, 2014b),
o CGSO é extendido através de duas técnicas cooperativas que, além da apordagem
cooperativa coevolucionária, implementam mecanismos cooperativos de ilhas de evolução
entre os grupos.

No próximo capítulo (Capítulo 5), o GSO será introduzido ao contexto da Análise
de Agrupamentos. Dois problemas importantes em agrupamentos de dados serão estudados:
O problema da inicialização dos modelos e o impacto da função de adequação adotada no
desempenho dos modelos. Ainda no Capítulo 5, o modelo cooperativo coevolucionário do
GSO será adaptado para o contexto da análise de agrupamentos.
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5 OTIMIZAÇÃO POR BUSCA EM GRUPO APLICADA À ANÁLISE DE AGRU-
PAMENTOS

Neste capítulo, a Otimização por Busca em Grupo será extendida e adaptada ao
problema da análise de agrupamentos. Dado o bom desempenho que o GSO tem obtido
na solução de vários problemas complexos de otimização na literatura, em comparação
a outras técnicas evolucionárias e não evolucionárias, a adaptação feita neste trabalho
objetiva aproveitar o potencial dos operadores evolucionários oferecidos por essa técnica
na tarefa de agrupamento. O paradigma de agrupamento particional é adotado, tendo
em vista o fato de que o GSO é uma meta-heurística para dados contínuos, não havendo,
assim, a necessidade de adaptação de seus operadores para o domínio discreto, o que
poderia ocasionar perdas de representação desses operadores. Até o presente momento,
a única abordagem desenvolvida com o GSO para a solução de problemas em análise
de agrupamentos particional foi a desenvolvida na elaboração desta tese (PACIFICO;
LUDERMIR, 2014a). Os modelos propostos serão extensões do trabalho desenvolvido em
(PACIFICO; LUDERMIR, 2014a).

Os estudos realizados terão por foco a análise de dois cenários principais: a influência
de operadores de busca local no desempenho do GSO na análise de agrupamento; a
adaptação do GSO cooperativo coevolucionário apresentado na Seção 4.1 à análise de
agrupamentos (PACIFICO; LUDERMIR, 2013). Embora os operadores do GSO realizem
uma boa busca global no espaço do problema, algoritmos evolucionários, de modo geral,
possuem operadores de busca local fracos (REN et al., 2014), o que pode tornar sua
convergência lenta, quando comparado à técnicas de agrupamento mais tradicionais (como
o K-Means). As abordagens cooperativas coevolucionárias do GSO propostas têm por
objetivo agregar as vantagens da cooperação à tarefa de agrupamento, além de oferecerem
modelos mais compactos para a representação da população do GSO, o que pode reduzir
a necessidade de espaço de armazenamento para tal população.

Nos modelos propostos nesta tese, o algoritmo K-Means é adotado como operador
de busca local para a melhoria da população do GSO, em decorrência da velocidade de
exploitação de regiões locais oferecidas por este modelo. Deve-se ter em mente que se
a aplicação de agrupamentos de dados não estiver limitada a problemas com espaço de
busca euclidianos, operadores de busca local mais apropriados ao contexto da aplicação
pretendida devem ser adotados no lugar do K-Means, sendo os algoritmos propostos nesta
tese facilmente adaptáveis ao uso de outras técnicas de busca local. De maneira semelhante,
tendo em vista que a função de adequação adotada nos modelos propostos é o WCSS
(função objetivo do K-Means), pode-se fazer a opção de adoção de alguma outra função
de adequação que seja considerada mais apropriada ao contexto da aplicação pretendida.
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O capítulo está organizado como segue. Na Seção 5.1, o modelo proposto de GSO
para a análise de agrupamentos particional será apresentado. Em seguida (Seção 5.2),
quatro formas alternativas de inicialização serão apresentadas, originando a família de
modelos IKGSO. O modelo cooperativo coevolucionário do GSO aplicado à análise de
agrupamentos (denominado CCKGSO) será apresentado na Seção 5.3. Na Seção 5.4,
operadores de busca local serão aplicados ao CCKGSO. Por fim, as considerações finais do
capítulo serão apresentadas (Seção 5.5).

5.1 MODELO PROPOSTO

Nesta seção, a meta-heurística GSO será adaptada ao contextdo da análise de
agrupamentos. O modelo apresentado se enquadra na categoria de algoritmo de agrupa-
mento particional para dados contínuos (com valoração real), sendo as partições formadas,
partições rígidas exclusivas, ou seja, cada padrão da base de dados estará associado a
apenas um agrupamento a cada etapa do algoritmo.

Considere uma partição PC de uma base de dados com NO padrões (cada padrão
representado por um vetor ~xj ∈ <m, onde j = 1, 2, ..., NO) em C agrupamentos. Cada
agrupamento será representado por seu vetor centroide ~gc ∈ <m (onde c = 1, 2, ..., C).

Cada membro do grupo do GSO será representado por um vetor ~Xi ∈ <n, onde
n = m x C, corresponderá a C centroides, um para cada agrupamento da partição, de
acordo com a representação para métodos contínuos apresentada na Seção 3.3.1 (CHEN;
YE, 2004). Desta forma, cada membro do grupo codificará uma partição da base de dados,
que representa a solução final oferecida pelo mesmo. Na partição ~Xi.PC , determinada pelo
membro ~Xi, os padrões da base de dados estarão associados ao grupo ~Xi.gj, (j = 1, ..., C)
ao qual sua distância seja mínima (processo idêntico ao que ocorre no K-Means).

De modo geral, a inicialização da população em algoritmos evolucionários é obtida
por um processo de amostragem aleatória nos limites do espaço de busca do problema
tratado. Porém, no contexto de análise de agrupamentos, é comum a adoção de um processo
de inicialização da população semelhante ao processo apresentado para o K-Means (vide
Seção 2.2.4). O processo de inicialização da população será realizado pela escolha aleatória
de C padrões da base de dados para compor os vetores centroides iniciais de cada membro
do grupo.

Após o processo de inicialização, cada membro do grupo será avaliado de acordo
com a função de adequação adotada. Em seguida, o processo geracional do GSO terá
início, sendo cada membro modificado através dos operadores de producing, scrounging ou
ranging do GSO, de acordo com o processo descrito no Capítulo 4. Esse processo se repetirá
até que algum critério de término seja satisfeito, e a cada iteração do GSO, a partição
representada por cada membro poderá ser alterada em decorrência de sua modificação,
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precisando ser recalculada.

Um algoritmo para o modelo de agrupamento particional baseado no GSO proposto
é apresentado no Algoritmo 9.

Algoritmo 9 GSO particional
t← 0.
Inicialização: Para cada membro ~X

(0)
i , escolha aleatoriamente C padrões da base de

dados como seus vetores centroides de agrupamentos iniciais ~gc. Após isso, associe os
demais padrões ~xi da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o valor inicial da função de adequação de cada um dos membros ~X(0)

i .
enquanto (condições de término não forem satisfeitas) faça
Escolha o melhor membro do grupo como o producer ~X t

p para a iteração atual.
Execute o operador de producing (apenas o ~X t

p). Para cada ponto gerado ( ~X t
z,
~X t

r

and ~X t
l ), determine sua partição pela associação dos demais padrões da base de dados

ao agrupamento mais próximo.
Escolha um percentual dos membros do grupo (exceto o ~X t

p) para executar o operador
de scrounging.
Ranging: Os demais membros irão executar a estratégia de ranging através de buscas
aleatórias no espaço do problema.
Determine as novas partições representadas por cada membro ~X t

i pela associação
de cada padrão da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor da função de adequação para cada membro ~X t

i .
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.

5.2 IKGSO

Os operadores do GSO executam buscas globais através do espaço do problema
satisfatoriamente, porém inicializações em regiões pobres do problema podem resultar em
taxas de convergência bastante lentas, dada a natureza estocástica da técnica. O processo
geracional do GSO pode levar muito tempo para se recuperar de uma inicialização ruim,
se nenhuma informação contextual for agregada ao método.

Por outro lado, o K-Means é conhecido por ser capaz de agregar uma boa quantidade
de informação contextual sobre o problema tratado, quando adotado como um operador
de busca local, auxiliando no aumento da taxa de convergência de métodos evolucionários
na realização da tarefa de agrupamento.

Nas abordagens propostas nesta seção, o K-Means será usado como um operador
de busca local para melhorar o grupo inicial do GSO. A hipótese elaborada é a de que se
o grupo inicial for refinado por algumas iterações do K-Means, tal grupo será capaz de
agregar informação história o suficiente, complementando assim, a busca global executada
pelos operadores do GSO. Desta forma, os modelos híbridos formado pelo K-Means e
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pelo GSO serão capazes de executar uma busca mais eficiente, evitando regiões menos
promissoras do espaço do problema.

Quatro esquemas alternativos de inicialização são propostos, de modo a possibilitar
a avaliação real da influência do K-Means na performance do GSO.

Para todas as abordagens, como no Algoritmo 9, o população inicial é obtida pela
seleção de C padrões aleatórios da base de dados para compor cada membro do grupo.
Depois da etapa de inicialização aleatória, um dos esquemas seguintes é adotado, de acordo
com a técnica:

• IKGSOv01: Cada um dos membros iniciais ~X(0)
i é melhorado através do uso de uma

única iteração do K-Means sob o mesmo. Após essa etapa, os membros ~X(0)
i iniciais

serão substituídos pelo resultado da execução do K-Means sob suas características;

• IKGSOv02: Escolhe-se um único membro ~X
(0)
i aleatoriamente para executar o K-

Means por maxKMeansIt iterações. Esse membro será substituído pelo resultado
obtido pelo K-Means sob suas características;

• IKGSOv03: Cada um dos membros iniciais ~X
(0)
i é atualizado pela execução de um

número reduzido MaxKIt de iterações do K-Means. Após essa etapa, os membros
~X

(0)
i iniciais serão substituídos pelo resultado da execução do K-Means sob suas

características. Essa abordagem foi proposta inicialmente no trabalho apresentado
em (PACIFICO; LUDERMIR, 2013);

• IKGSOv04: Escolhe-se um membro ~X
(0)
i aleatoriamente para ser atualizado através

de maxKMeansIt iterações do K-Means. Os demais membros são atualizados através
de um número reduzido MaxKIt de iterações do K-Means. Após essa etapa, os
membros ~X(0)

i iniciais serão substituídos pelo resultado da execução do K-Means sob
suas características.

No IKGSOv01, todos os membros serão refinados através da execução de exatamente
uma iteração do K-Means após a inicialização aleatória. No IKGSOv02, apenas um membro,
escolhido aleatoriamente, irá ser refinado por uma execução completa do K-Means. O
IKGSOv03 irá executar um conjunto reduzido de iterações do K-Means para cada um dos
membros do grupo. No IKGSOv04, um membro aleatório é escolhido para ser refinado por
uma execução completa do K-Means, enquanto os demais membros serão refinados pela
execução de um conjunto reduzido de iterações do K-Means.

Nos estudos realizados com os operadores alternativos de inicialização para o GSO,
a função de adequação escolhida foi o WCSS (eq. (2.2)).

Um algoritmo genérico para a família de métodos IKGSO é apresentado no Algo-
ritmo 10.
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Algoritmo 10 IKGSO
t← 0.
Inicialização: Para cada membro ~X

(0)
i , escolha aleatoriamente C padrões da base de

dados como seus vetores centroides de agrupamentos iniciais ~gc. Após isso, associe os
demais padrões ~xi da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Atualize o grupo inicial de acordo com a estratégia de refinamento adotada (IKGSOv01,
IKGSOv02, IKGSOv03 ou IKGSOv04).
Calcule o valor inicial da função de adequação de cada um dos membros ~X(0)

i , usando
o WCSS (eq. (2.2)).
enquanto <condições de término não forem satisfeitas> faça
Escolha o melhor membro do grupo como o producer ~X t

p para a iteração atual.
Execute o operador de producing (apenas o ~X t

p). Para cada ponto gerado ( ~X t
z,
~X t

r

and ~X t
l ), determine sua partição pela associação dos demais padrões da base de dados

ao agrupamento mais próximo.
Escolha um percentual dos membros do grupo (exceto o ~X t

p) para executar o operador
de scrounging.
Ranging: Os demais membros irão executar a estratégia de ranging através de buscas
aleatórias no espaço do problema.
Determine as novas partições representadas por cada membro ~X t

i pela associação
de cada padrão da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor da função de adequação para cada membro ~X t

i , usando o WCSS
(eq. (2.2)).
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.

5.3 CCKGSO

Embora a abordagem mais utilizada para a codificação do problema, quando
da aplicação de métodos evolucionários contínuos à análise de agrupamentos, seja pela
representação dos C centros de grupo por indivíduo da população, tal representação pode
ser bastante custosa em termos de memória de armazenamento, quando a base de dados
for composta por muitas características, ou quando o número de agrupamentos a serem
formados for muito grande.

Com o intuito de minimizar à demanda de memória para o armazenamento da
população, o modelo cooperativo coevolucionário do GSO (apresentado na Seção 4.1) será
extendido ao problema de análise de agrupamento, originando o método CCKGSO. Nessa
abordagem, no lugar de uma divisão trivial do espaço de busca em k grupos (como ocorre
nos modelos cooperativos coevolucionários e no CGSO), o espaço de busca será dividido
em C grupos, onde C é o número de agrupamentos que deseja-se formar com a partição da
base de dados em estudo. Desta forma, cada grupo formado terá por objetivo a otimização
do conjunto de características correspondentes a apenas um centro de agrupamento.

Considere uma partição PC de uma base de dados com NO padrões (cada padrão
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representado por um vetor ~xj ∈ <m, onde j = 1, 2, ..., NO) em C agrupamentos. Cada
agrupamento será representado por seu vetor centroide ~gc ∈ <m (onde c = 1, 2, ..., C). A
população G do GSO será dividida em C grupos, e cada grupo conterá os três tipos de
membros (producers, scroungers e rangers). O i-ésimo membro do k-ésimo grupo do GSO
será representado por um vetor Gk. ~Xi ∈ <m, correspondendo a um centro de agrupamento.

Embora cada grupo seja responsável pela otimização das m características cor-
respondentes a um único centro de agrupamento, o problema original permanece (m x
C)-dimensional. Os grupos populacionais precisam cooperar entre si para que o valor da
função de adequação de cada membro possa ser avaliado corretamente. Da mesma forma
que ocorre no CGSO tradicional, cada grupo contribuirá pelo envio aos demais grupos
da melhor solução local encontrada pelo mesmo (ou seja, pelo envio do melhor centro
de grupo obtido pelo mesmo), de modo que os demais membros possam fazer uso dessas
informações para a análise da partição formada pelos mesmos, avaliando a representação
de suas soluções ao problema global original. A cooperação entre os grupos é obtida pela
concatenação da solução local (centro de agrupamento) representada por cada membro a
ser avaliado com as melhores soluções locais encontradas pelos outros grupos.

Formalmente, temos que o i-ésimo membro do k-ésimo grupo do GSO será conca-
tenado aos melhores centros de grupo formado pelos demais grupos populacionais, desta
forma, originando sua partição Gk. ~Xi.PC da base de dados do problema original. A função
de adequação f : <m×C → < é calculada como (eq. (5.1)):

f( ~Xi) = f([G1. ~Xp1 , ..., Gk. ~Xi, ..., GC . ~XpC
]) (5.1)

Na partição Gk. ~Xi.PC , determinada pelo membro Gk. ~Xi, os padrões da base de
dados estarão associados ao grupo Gk. ~Xi.gj, (j = 1, ..., C) ao qual sua distância seja
mínima (processo idêntico ao que ocorre no K-Means).

O melhor membro global é obtido pela concatenação dos melhores membros de
cada grupo (eq.(5.2)):

~Xp = [G1. ~Xp1 , ..., Gk. ~Xpk
, ..., GC . ~XpC

] (5.2)

A inicialização do CCKGSO é executada em duas etapas:

1. O K-Means é executado nos dados da base por maxKMeansIt iterações. Os C centros
de grupos gerados são selecionados como melhores membros iniciais para cada um
dos C grupos do GSO;

2. Os demais membros de cada grupo são escolhidos pela seleção aleatória de um padrão
da base de dados para compor o vetor centroide que o mesmo representa.
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Como no IKGSO, a função de adequação adotada foi a função critério do K-Means
(o WCSS, eq. (2.2)).

Após a inicialização, cada membro pertencente aos grupos populacionais terá seu
valor da função de adequação calculado, podendo as melhores soluções locais (ou seja,
os melhores centros de agrupamento de cada um dos grupos) serem atualizadas. Caso
haja alteração em alguma melhor solução local, a solução global também deverá ser
atualizada. O processo geracional terá início em cada um dos grupos, através da execução
dos operadores producing, scrounging ou ranging do GSO. Esse processo se repetirá até que
algum critério de término seja satisfeito, e a cada iteração do GSO, a partição representada
por cada membro poderá ser alterada em decorrência de sua modificação ou da modificação
da melhor solução local encontrada por um outro grupo populacional, sendo necessário o
recálculo dessa partição.

O algoritmo para o CCKGSO proposto é abaixo (Algoritmo 11).

Algoritmo 11 CCKGSO
Divida a população do GSO em C grupos.
Execute o K-Means por maxKMeansIt iterações sobre a base de dados.
para todo grupo Gk faça
Escolha o k-ésimo centro de grupo gerado pelo K-Means como seu melhor membro
inicial Gk. ~X

(0)
p .

Inicialize aleatoriamente as posições dos demais membros Gk. ~X
(0)
i pela escolha de

um padrão aleatório da base de dados.
Gere as partições iniciais Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj da base
de dados ao agrupamento mais próximo.

fim_para
Calcule o valor da função de adequação de cada membro Gj. ~X

(0)
i (eq.(5.1)) usando o

WCSS (eq. (2.2)).
t← 0.
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo grupo Gk faça
Use o melhor membro do grupo (Gk. ~X

t
p) para a execução do producing.

Escolha um percentual dos membros restantes em Gj para a execução da estratégia
de scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no
espaço do problema (eq. (4.9)).
Determine as novas partições Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj

da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor de adequação para cada membro (eq.(5.1)) como o WCSS da
partição formada pelo mesmo.

fim_para
Determine o novo ~X t

p global de acordo com a eq. (5.2).
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.
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5.4 CCKGSO COM BUSCA LOCAL

Baseado nas ideias propostas na família de modelos IKGSO (vide Seção 5.2), que
fazem uso do K-Means em algum grau como operador de busca local para a melhoria do
grupo inicial do GSO, o operador de inicialização proposto para o CCKGSO foi elaborado.
Porém, dado o potencial do K-Means como operador de busca local em algoritmos
evolucionários aplicados à análise de agrupamentos, nesta seção, variações do CCKGSO
serão propostas de modo a fazerem uso do K-Means durante outras etapas da execução do
CGSO. As modificações propostas serão aplicadas ao CCKGSO das seguintes maneiras:

• CCKGSOLS: Uma única iteração do K-Means é usada a cada iteração do processo
generativo do CCKGSO para o refinamento da melhor solução global obtida até o
momento ( ~X t

p);

• CCKGSOR: Após o processo geracional, o K-Means é executado sobre a melhor
solução global obtida pelo CCKGSO ( ~X t

p) por maxKMeansIt iterações;

• CCKGSOLSR: Combinação dos modelos CCKGSOLS e CCKGSOR.

Como as buscas realizadas pelos grupos do CCKGSO são responsáveis por ex-
plorações locais de diferentes regiões do espaço do problema (cada grupo populacional
otimizará um único centro de agrupamento), a execução de uma iteração do K-Means
sobre a melhor solução global (o ~Xp global, formado pelas melhores soluções encontradas
pelos grupos, como apresentado na eq. (5.2)) a cada geração do CCKGSO, pode resultar
em um aumento na velocidade de convergência do algoritmo como um todo. O uso do
K-Means após o processo geracional pode complementar a busca realizada pelo CCKGSO,
refinando a melhor solução global obtida pelo método.

Os algoritmos para o CCKGSOLS, CCKGSOR e CCKGSOLSR são apresentados
abaixo (Algoritmo 12, Algoritmo 13 e Algoritmo 14, respectivamente).

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, um algoritmo de agrupamento particional é proposto através da
extensão da meta-heurística de Busca por Otimização em Grupo (GSO). O problema
da inicialização de populações é estudado no contexto do GSO, sendo propostas quatro
variações de inicialização (família de métodos IKGSO), que fazem uso do algoritmo
K-Means por algum grau para a melhoria do grupo inicial do GSO.

Uma variação da versão cooperativa coevolucionária do GSO para a análise de
agrupamentos particional também é proposta, denominada CCKGSO, que faz uso de um
processo de inicialização inspirado nos modelos IKGSOs. Com o objetivo de aproveitar
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Algoritmo 12 CCKGSOLS
Divida a população do GSO em C grupos.
Execute o K-Means por maxKMeansIt iterações sobre a base de dados.
para todo grupo Gk faça
Escolha o k-ésimo centro de grupo gerado pelo K-Means como seu melhor membro
inicial Gk. ~X

(0)
p .

Inicialize aleatoriamente as posições dos demais membros Gk. ~X
(0)
i pela escolha de

um padrão aleatório da base de dados.
Gere as partições iniciais Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj da base
de dados ao agrupamento mais próximo.

fim_para
Calcule o valor da função de adequação de cada membro Gj. ~X

(0)
i (eq.(5.1)) usando o

WCSS (eq. (2.2)).
t← 0.
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo grupo Gk faça
Use o melhor membro do grupo (Gk. ~X

t
p) para a execução do producing.

Escolha um percentual dos membros restantes em Gj para a execução da estratégia
de scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no
espaço do problema (eq. (4.9)).
Determine as novas partições Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj

da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor de adequação para cada membro (eq.(5.1)) como o WCSS da
partição formada pelo mesmo.

fim_para
Determine o novo ~X t

p global de acordo com a eq. (5.2).
Execute uma iteração do K-Means sobre o ~X t

p. Substitua o ~X t
p pelos centros de

grupos resultantes da aplicação do K-Means ao mesmo.
t := t+ 1.

fim_enquanto
retorne ~X t

p.

o potencial do K-Means como operador de busca local para os grupos populacionais do
CCKGSO, variações desta metodologia foram elaboradas, de modo a incorporar o K-Means
ao processo evolutivo do CCKGSO (métodos CCKGSOLS e CCKGSOLSR), e também
como recurso para o refinamento para a melhor solução obtida no processo geracional do
CCKGSO (métodos CCKGSOR e CCKGSOLSR).

Tendo em vista que as abordagens apresentadas neste trabalho fazem uso do WCSS
como função objetivo e do K-Means como operador de busca local para o GSO, esses
modelos estão restritos a aplicações que envolvem apenas espaços de busca euclidianos.
Modificações no tipo de função de adequação adotada, assim como a adaptação de outros
operadores de busca local, que não sejam baseados na distância euclidiana (como ocorre
no K-Means), são necessárias para que essas limitações sejam evitadas. Tendo em vista
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Algoritmo 13 CCKGSOR
Divida a população do GSO em C grupos.
Execute o K-Means por maxKMeansIt iterações sobre a base de dados.
para todo grupo Gk faça
Escolha o k-ésimo centro de grupo gerado pelo K-Means como seu melhor membro
inicial Gk. ~X

(0)
p .

Inicialize aleatoriamente as posições dos demais membros Gk. ~X
(0)
i pela escolha de

um padrão aleatório da base de dados.
Gere as partições iniciais Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj da base
de dados ao agrupamento mais próximo.

fim_para
Calcule o valor da função de adequação de cada membro Gj. ~X

(0)
i (eq.(5.1)) usando o

WCSS (eq. (2.2)).
t← 0.
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo grupo Gk faça
Use o melhor membro do grupo (Gk. ~X

t
p) para a execução do producing.

Escolha um percentual dos membros restantes em Gj para a execução da estratégia
de scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no
espaço do problema (eq. (4.9)).
Determine as novas partições Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj

da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor de adequação para cada membro (eq.(5.1)) como o WCSS da
partição formada pelo mesmo.

fim_para
Determine o novo ~X t

p global de acordo com a eq. (5.2).
t := t+ 1.

fim_enquanto
Execute o K-Means sobre o ~X t

p global por maxKMeansIt. Substitua o ~X t
p pelos centros

de grupos finais gerados pelo K-Means quando aplicado ao mesmo.
retorne ~X t

p.

que a análise da função de adequação e que os operadores de buscas locais apresentados
são executados de forma independente dos demais operadores evolucionários do GSO, não
haveria muita dificuldade na adaptação dos algoritmos propostos ao uso de funções de
adequação alternativas, assim como na adoção de outras técnicas como operadores de
busca local.

Embora tenha-se adotado nos modelos cooperativos coevolucionários particionais
propostos que a divisão das dimensões do problema tenha sido feita levando-se em
consideração o número de agrupamentos finais pretendidos, pode-se optar pela divisão do
conjunto de características em qualquer número de dimensões, como ocorre com o modelo
cooperativo coevolucionário tradicional. Pequenas adaptações dos algoritmos apresentados
seriam necessárias para lidar com esse contexto de aplicação. Os modelos cooperativos
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Algoritmo 14 CCKGSOLSR
Divida a população do GSO em C grupos.
Execute o K-Means por maxKMeansIt iterações sobre a base de dados.
para todo grupo Gk faça
Escolha o k-ésimo centro de grupo gerado pelo K-Means como seu melhor membro
inicial Gk. ~X

(0)
p .

Inicialize aleatoriamente as posições dos demais membros Gk. ~X
(0)
i pela escolha de

um padrão aleatório da base de dados.
Gere as partições iniciais Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj da base
de dados ao agrupamento mais próximo.

fim_para
Calcule o valor da função de adequação de cada membro Gj. ~X

(0)
i (eq.(5.1)) usando o

WCSS (eq. (2.2)).
t← 0.
enquanto <as condições de término não forem satisfeitas> faça
para todo grupo Gk faça
Use o melhor membro do grupo (Gk. ~X

t
p) para a execução do producing.

Escolha um percentual dos membros restantes em Gj para a execução da estratégia
de scrounging (eq. (4.8)).
Ranging: Os membros restantes executarão ranging por buscas aleatórias no
espaço do problema (eq. (4.9)).
Determine as novas partições Gk. ~Xi.PC , pela associação dos demais padrões ~xj

da base de dados ao agrupamento mais próximo.
Calcule o novo valor de adequação para cada membro (eq.(5.1)) como o WCSS da
partição formada pelo mesmo.

fim_para
Determine o novo ~X t

p global de acordo com a eq. (5.2).
Execute uma iteração do K-Means sobre o ~X t

p. Substitua o ~X t
p pelos centros de

grupos resultantes da aplicação do K-Means ao mesmo.
t := t+ 1.

fim_enquanto
Execute o K-Means sobre o ~X t

p global por maxKMeansIt. Substitua o ~X t
p pelos centros

de grupos finais gerados pelo K-Means quando aplicado ao mesmo.
retorne ~X t

p.



Capítulo 5. OTIMIZAÇÃO POR BUSCA EM GRUPO APLICADA À ANÁLISE DE
AGRUPAMENTOS 89

coevolucionários apresentados são bastante indicados para problemas de agrupamento de
dados nos quais as características que compõem os dados da base sejam independentes, como
em aplicações de Mineração de Texto, pois variáveis não correlacionadas podem ser divididas
e tratadas de forma independente sem a necessidade de tratamentos especiais (como, por
exemplo, a escolha de divisão das variáveis em grupos formados por características com
maior correlação).

Na adaptação dos modelos cooperativos coevolucionários apresentados ao contexto
de anáise de agrupamentos distribuídos, faz-se necessário o uso de métodos que coordenem
essa distribuição, de modo que as melhores soluções encontradas por cada grupo estejam
sempre disponíveis e atualizadas para que os demais grupos realizem suas avaliações da
função de adequação adotada.

No próximo capítulo (Capítulo 6), as abordagens propostas serão testadas através
de análises comparativas com métodos de agrupamento particionais já consagradas da
literatura, de modo a avaliar e identificar possíveis vantagens práticas oferecidas por tais
abordagens, assim como possíveis melhorias oferecidas pelo uso do K-Means como operador
de busca local para o GSO.
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6 ANÁLISE EXPERIMENTAL

Neste capítulo, os algoritmos propostos neste trabalho serão avaliados e comparados
a outros algoritmos de agrupamento particionais existentes na literatura. Testes serão
conduzidos tanto através do uso de bases de dados reais obtidas através do UCI Machine
Learning Repository (ASUNCION; NEWMAN, 2007), quanto pelo uso de bases de dados
sintéticas.

As bases de dados reais selecionadas são todas categorizadas como Problemas de
Classificação (os padrões dessas bases possuem a identificação da classe à qual os mesmos
pertencem), sendo elas: Pima Indians Diabetes, E. Coli, Glass, Heart, Image Segmentation,
Ionosphere, Iris, Landsat Satellite, Optical Recognition, Page Blocks Classification, Wine e
Yeast. As bases de dados selecionadas apresentam diferentes graus de dificuldade, explorando
diversos problemas comumente presentes em bases de dados reais e que são de interesse de
estudos em análise de agrupamentos, tais como classes desbalanceadas, sobreposição entre
classes, números diferentes de características, dentre outros. As bases de dados do UCI
Machine Learning Repository são descritas na Tabela 5.

Tabela 5 – Bases de dados reais obtidas através do UCI Machine Learning
Repository.

Base de Dados Atributos Classes Padrões
Diabetes 8 2 768
E. Coli 7 8 336
Glass 9 6 214
Heart 13 2 270
Image Segmentation 18 7 2310
Ionosphere 33 2 351
Iris 4 3 150
Landsat Satellite 36 7 6435
Optical Recognition 64 10 5620
Page Blocks Classification 10 5 5473
Wine 13 3 178
Yeast 8 10 1484

As bases de dados sintéticos são descritas na Tabela 6. Todas as bases de dados
sintéticos são compostas por 2500 (dois mil e quinhentos) padrões tridimensionais e com
valoração real para cada uma de suas características, estando tais padrões igualmente
distribuídos em 5 (cinco) classes (500 padrões por classe). Para cada base de dados
sintéticos, os atributos são obtidos através de distribuições normais com média µ e matriz
de covariância Σ. A média µ e a matriz de covariância Σ são as mesmas para cada atributo
em cada classe, mas variam de classe à classe (os valores na Tabela 6 são apresentados da
Classe 1 à Classe 5, respectivamente).

Existem dois grupos principais de bases de dados sintéticos, cada um contendo
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Tabela 6 – Descrição das bases de dados sintéticos.

Base de Dados µ (classes 1 à 5) Σ (classes 1 à 5)
Disp01 -10, -5, 0, 5, 10 1, 1, 1, 1, 1
Disp02 -10, -5, 0, 5, 10 4, 1, 1, 1, 4
Disp03 -10, -5, 0, 5, 10 4, 1, 4, 1, 4
Disp04 -10, -5, 0, 5, 10 4, 4, 1, 4, 4
Disp05 -10, -5, 0, 5, 10 4, 4, 4, 4, 4
Prox01 -8, -4, 0, 4, 8 1, 1, 1, 1, 1
Prox02 -8, -6, 0, 4, 8 1, 1, 1, 1, 1
Prox03 -8, -6, 0, 6, 8 1, 1, 1, 1, 1
Prox04 -8, -6, -4, 6, 8 1, 1, 1, 1, 1
Prox05 -8, -6, -4, -2, 0 1, 1, 1, 1, 1

cinco bases de dados: o grupo Dispersão, onde o grau de dispersão dos dados pertencentes à
mesma classe aumenta da base de dados Disp01 à base de dados Disp05 (Fig. 12); o grupo
Proximidade, no qual a proximidade entre os centros das classes aumenta gradativamente
da base de dados Prox01 à base de dados Prox05 (Fig. 13). Os dois grupos de bases de
dados sintéticos foram elaborados de modo a possibilitar o estudo do comportamento dos
algoritmos quando o grau de sobreposição entre as classes aumenta (seja pelo aumento
da dispersão entre os dados que compõem cada classe, seja pela aproximação dos centros
dessas classes), dado que o problema da sobreposição entre classes é de grande importância
para a análise de agrupamentos, e que bases de dados compostas por classes que apresentam
algum grau de sobreposição são comumente encontradas em aplicações do mundo real.

Para propósitos de comparação, alguns algoritmos de agrupamento particionais
foram escolhidos na literatura: O K-Means padrão (MACQUEEN et al., 1967), o GSO
particional (vide Seção 5.1), o PSO (KENNEDY; EBERHART, 1995), o PSO-clustering
(CHEN; YE, 2004), o PSO-KM (AHMADYFARD; MODARES, 2008), o GAI-PSO e o GAI-
PSO-k-means (ABDEL-KADER, 2010). Todos os métodos evolucionários apresentados são
métodos para dados contínuos, sendo a codificação do problema adotada a mesma usada
para o modelo proposto de GSO para agrupamento (vide Seção 5.1). O PSO apresentado
é a adaptação feita por Kennedy do PSO para o problema da análise de agrupamentos.
O PSO-clustering é uma variação do PSO particional que faz uso de uma função de
adequação alternativa derivada do WCSS. O PSO-KM é um modelo híbrido entre PSO e
K-Means, no qual o K-Means é usado para melhorar a melhor partícula do PSO, caso tal
partícula não melhore após um número pré-definido de gerações do método (parâmetro
chamado switching value, no artigo original). O GAI-PSO e o GAI-PSO-k-means são dosi
modelos híbridos entre GA e PSO para a tarefa de agrupamento particional de dados,
diferindo tais modelos pelo fato de que o GAI-PSO-k-means faz uso do K-Means para
refinar a melhor solução global obrida após o processo geracional entre GA e PSO.

As métricas de comparação adotadas nos experimentos são: o Índice de Rand
Corrigido (CR), a Soma dos Erros Quadráticos dos Agrupamentos (WCSS), o Erro de
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Figura 12 – Bases de dados sintéticos (grupo Dispersão).

Legendas: (a) Disp01, (b) Disp02, (c) Disp03, (d) Disp04 e (e) Disp05. Fonte: do
autor.

Quantização (Je), a Distância Intra-Cluster (Dmax) e a Distância Inter-Cluster (Dmin).
Todas as métricas adotadas encontram-se descritas na Seção 2.1.6. Tendo em vista que
tantos as bases de dados reais quanto as bases de dados sintéticos adotadas nesse trabalho
são Problemas de Classificação (ou seja, cada padrão nessas bases contém o rótulo de sua
classe real), a comparação para o CR será realizada entre a partição real dada pelos rótulos
das classes dos padrões (partição a priori) e a partição fornecida por cada algoritmo de
agrupamento.

A Tabela 7 apresenta os parâmetros adotados para cada algoritmo. Para cada
algoritmo de comparação, os parâmetros e operadores evolucionários foram adotados de
acordo com seus artigos originais de publicação. Os modelos baseados em GSO tiveram
seus parâmetros escolhidos de acordo com (HE; WU; SAUNDERS, 2009).

Para todos os algoritmos evolucionários testados, a função de adequação adotada
foi o WCSS, com exceção do PSO-clustering e do PSO-KM, que apresentam funções
alternativas, como apresentado em seus artigos originais de publicação.

Para todos os testes, o número de agrupamentos C adotado é igual ao número de
classes da base de dados testada. O tamanho da população S adotado para cada algoritmo
evolucionário testado é dependente do número C de agrupamentos a serem formados. Nos
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Figura 13 – Bases de dados sintéticos (grupo Proximidade).

Legendas: (a) Prox01, (b) Prox02, (c) Prox03, (d) Prox04 e (e) Prox05. Fonte: do
autor.

experimentos realizados, adotou-se o valor S = 5× C para o tamanho da população, de
forma a garantir que cada grupo populacional dos métodos cooperativos coevolucionários
baseados no GSO terão ao menos um representante de cada um dos tipos de membros
(producers, scroungers e ranges). O número máximo de iterações adotados para o K-Means
também é dependente do número C de agrupamentos a serem formados, para que o número
de análises da função objetivo desse modelo seja equivalente ao número de análises da
função objetivo dos algoritmos evolucionários testados.

Todos os algoritmos foram executados no ambiente MATLAB 7.6. Cinquenta testes
independentes foram executados para cada algoritmo em cada uma das bases de dados, e
todos os algoritmos evolucionários tiveram como ponto de partida a mesma população
inicial em cada um dos testes, sendo tal população obtida por um processo aleatório, como
o descrito na Seção 5.1.

Os resultados experimentais incluem o valor médio (e desvio padrão) para cada
uma das cinco métricas avaliadas. O critério de avaliação inclui um sistema de ranks obtido
através da aplicação de testes de hipóteses do tipo teste de Friedman (FRIEDMAN, 1937;
FRIEDMAN, 1940) para cada uma das métricas adotadas.

O teste de Friedman é um teste de hipóteses não-paramétrico que calcula valores
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Tabela 7 – Parâmetros fixos para cada algoritmo.

Algoritmo Parâmetro Valor
K-Means maxKMeansIt 500xC

Todos os EAs S 5xC
tmax 100

PSO w 0.9 à 0.4
c1 e c2 1.5

PSO-clustering c1 e c2 1.5
w 0.75
k0 50
J0 0.1

PSO-KM w 0.9 à 0.4
maxKMeansIt 100

c1 e c2 1.5
Switching Value 10

GAI-PSO w 0.9 à 0.4
c1 e c2 2.0

taxa de reprodução 0.5
GAI-PSO-k-means maxKMeansIt 100

GSO, IKGSOs e CCKGSOs θmax π/a2

Percentual de Scroungers 80%
α0 π/4
βmax θmax/2

IKGSOv02 e IKGSOv04 maxKMeansIt 100
IKGSOv03 e IKGSOv04 MaxKIt 10
Todos os CCKGSOs maxKMeansIt 100

de ranks para os algoritmos para cada base de dados separadamente. Se a hipótese nula
de que os ranks não são significativamente diferentes for rejeitada, o teste de Nemenyi
(NEMENYI, 1962) é adotado com um teste post hoc para o teste de Friedman. De acordo
com o teste de Nemenyi, a performance de dois algoritmos é considerada significativamente
diferente se a diferença entre seus valores médios de rank for ao menos maior que uma
diferença crítica dada por:

CD = qa

√
nalg(nalg + 1)

6nbases

(6.1)

onde nbases representa o número de bases de dados, nalg representa o número de algoritmos
comparados e qa são valores críticos baseados em estatísticas nos limites do modelo t de
Student divididas por

√
2 (DEMŠAR, 2006). Nos testes realizados, o grau de significância

foi fixado em α = 0.05 para o teste de Friedman.

Quando o teste de Friedman-Nemenyi for aplicado ao WCSS, ao Je, e ao Dmax

(métricas de minimização), o melhor método obterá o menor valor médio para o rank,
enquanto o pior método obterá o maior valor médio para o rank. Ao considerar o CR e
o Dmin (métricas de maximização), o melhor método obterá o maior valor médio para o
rank, enquanto o pior método apresentará o menor valor médio para o rank.

O capítulo se divide como segue. Na próxima seção (Seção 6.1), os resultados
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experimentais obtidos para as abordagens alternativas para a inicialização do GSO aplicado
à tarefa de agrupamento dados serão apresentados. Em seguida (Seção 6.2), os resultados
obtidos para as versões cooperativas coevolucionárias do GSO para agrupamento de dados
são apresentados. Na Seção 6.3, uma avaliação geral dos modelos propostos é oferecida,
seguida das considerações finais do capítulo (Seção 6.4).

6.1 EXPERIMENTOS COM A FAMÍLIA IKGSO

Nesta seção, os resultados experimentais obtidos para os métodos IKGSOv01,
IKGSOv02, IKGSOv03 e IKGSOv04 serão apresentados. Inicialmente, os resultados ex-
perimentais para os conjuntos de dados sintéticos serão apresentados (Seção 6.1.1. Em
seguida (Seção 6.1.2), os resultados para as bases de dados reais serão discutidos. Por fim
(Seção 6.1.3), uma avaliação geral será oferecida.

6.1.1 Resultados para bases de dados sintéticos

A Tabela 8 apresenta os resultados experimentais para o conjunto de bases de dados
sintéticos pertencentes ao grupo Dispersão, enquanto a Tabela 9 apresenta os resultados
experimentais para o conjunto Proximidade. Os melhores resultados para cada uma das
métricas de validação adotadas em cada uma das bases estão em negrito.

Da Tabela 8 e da Tabela 9, pode-se observar que o IKGSOv04 foi capaz de encontrar
o melhor valor para as métricas avaliadas em todas as bases de dados sintéticos, tanto as
do conjunto Dispersão quanto as do conjunto Proximidade, o que demonstra a capacidade
dessa abordagem em lidar com cenários com alto grau de sobreposição entre as classes do
problema.

Os experimentos com as bases de dados sintéticos também mostraram que não há
influência significativa na performance dos EAs quando o K-Means é usado apenas como
um operador de busca local após a execução do processo geracional (ou seja, o K-Means é
usado apenas para o refinamento da melhor solução final fornecida pelo EA). Considerando
os testes realizados, pode-se observar que as performances do PSO e do GAI-PSO são
muito próximas (as médias não apresentaram diferenças significativas) para a maioria
das bases de dados sintéticos em ambos os grupos, quando comparados ao PSO-KM e o
GAI-PSO-k-means, respectivamente. Tal observação é um forte indício de que o processo
geracional adotado pelo PSO-KM e pelo GAI-PSO-k-means não foi rápido o suficiente
para executar uma boa exploração do espaço de busca do problema, guiando a busca
executada para uma região de ótimos locais, assim, o refinamento executado pelo K-Means
não foi capaz de oferecer uma melhoria significativa às soluções obtidas nos processos
evolucionários.

Contudo, os resultados experimentais apontaram que há diferenças significativas
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Tabela 8 – IKGSO: Resultados experimentais para as bases Disp01 à Disp05.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Disp01 K-Means 0.839 0.145 1.8x104 9.2x103 5.059 1.82 13.45 9.22 34.17 35.8

PSO 1.00 0.0 7.6x103 31.2 3.050 0.012 3.183 0.028 72.78 1.043
PSO-clustering 1.00 0.0003 7.8x103 1.0x103 3.133 0.418 3.638 2.031 73.12 0.877
PSO-KM 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0
GAI-PSO 0.994 0.041 8.1x103 2.7x103 3.168 0.559 3.694 2.74 70.44 9.90
GAI-PSO-k-means 0.994 0.041 7.9x103 2.6x103 3.103 0.525 3.530 2.641 72.73 10.10
GSO 0.994 0.041 8.8x103 2.7x103 3.434 0.617 4.326 2.751 63.10 10.08
IKGSOv01 1.00 0.0 7.8x103 443.9 3.101 0.178 3.364 0.644 71.34 5.40
IKGSOv02 0.942 0.116 1.2x104 7.4x103 3.842 1.44 7.046 7.42 56.85 27.71
IKGSOv03 1.00 0.0 7.7x103 422.8 3.080 0.169 3.323 0.629 72.41 4.867
IKGSOv04 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0

Disp02 K-Means 0.732 0.080 5.5x104 8.4x103 23.03 2.18 42.85 1.05 62.95 19.0
PSO 0.797 0.057 4.9x104 5.9x103 21.66 1.56 42.26 0.744 78.25 12.4
PSO-clustering 0.798 0.057 4.8x104 5.9x103 21.63 1.548 42.22 0.732 77.12 13.54
PSO-KM 0.796 0.057 4.9x104 6.2x103 21.57 1.356 42.16 0.738 78.04 14.15
GAI-PSO 0.793 0.061 4.9x104 6.3x103 21.89 1.849 42.44 0.908 75.89 13.32
GAI-PSO-k-means 0.794 0.061 4.9x104 6.2x103 21.73 1.78 42.21 0.847 78.03 14.18
GSO 0.798 0.072 5.1x104 7.1x103 22.18 1.996 43.47 2.35 69.50 14.43
IKGSOv01 0.826 0.006 4.6x104 264.7 21.05 0.088 42.24 0.593 81.27 3.117
IKGSOv02 0.738 0.081 5.5x104 8.4x103 22.91 2.20 42.78 1.034 64.36 19.08
IKGSOv03 0.823 0.004 4.6x104 149.0 21.04 0.059 42.01 0.291 82.74 1.912
IKGSOv04 0.820 0.0 4.6x104 0.0 21.04 0.0 41.85 0.0 84.14 0.0

Disp03 K-Means 0.592 00.76 7.1x104 7.5x103 30.94 0.945 45.26 1.47 60.77 14.82
PSO 0.654 0.059 6.7x104 2.5x103 30.26 0.662 45.07 0.686 70.41 11.96
PSO-clustering 0.648 0.063 6.7x104 2.6x103 30.29 0.651 45.04 0.751 70.63 12.65
PSO-KM 0.653 0.057 6.7x104 2.5x103 30.25 0.646 44.84 0.712 72.62 12.34
GAI-PSO 0.643 0.066 6.7x104 2.8x103 30.51 0.807 45.00 0.950 67.18 14.07
GAI-PSO-k-means 0.642 0.064 6.7x104 2.7x103 30.36 0.702 44.89 0.822 70.19 13.78
GSO 0.669 0.060 6.8x104 4.5x103 30.63 1.056 45.85 1.681 65.49 13.19
IKGSOv01 0.681 0.038 6.6x104 1.7x103 30.07 0.530 45.25 0.656 72.10 9.51
IKGSOv02 0.604 0.070 6.9x104 3.6x103 30.79 0.777 45.08 1.139 61.41 15.09
IKGSOv03 0.671 0.048 6.6x104 1.9x103 30.09 0.450 45.22 0.624 72.90 9.85
IKGSOv04 0.683 0.0002 6.5x104 0.054 29.92 0.003 44.84 0.0 78.81 0.168

Disp04 K-Means 0.565 0.065 8.8x104 3.4x103 36.13 0.417 49.78 3.43 65.81 12.78
PSO 0.614 0.048 8.6x104 2.6x103 35.89 0.292 47.22 2.45 74.89 9.17
PSO-clustering 0.616 0.047 8.6x104 2.6x103 35.88 0.336 47.19 2.463 75.73 9.12
PSO-KM 0.612 0.051 8.6x104 2.8x103 35.89 0.330 47.44 2.788 74.76 10.47
GAI-PSO 0.598 0.055 8.7x104 3.2x103 36.10 0.479 47.97 2.72 70.68 11.07
GAI-PSO-k-means 0.601 0.057 8.7x104 3.1x103 35.99 0.418 47.86 2.76 72.27 11.83
GSO 0.609 0.058 8.8x104 2.9x103 36.30 0.501 48.64 2.47 65.02 8.60
IKGSOv01 0.636 0.036 8.6x104 1.7x103 35.89 0.413 47.14 1.328 73.38 6.80
IKGSOv02 0.565 0.064 8.8x104 3.4x103 36.11 0.412 49.78 3.431 65.65 12.90
IKGSOv03 0.624 0.047 8.6x104 2.4x103 35.86 0.292 47.33 2.21 74.61 8.69
IKGSOv04 0.636 0.002 8.5x104 1.345 35.77 0.022 46.04 0.242 79.86 0.123

Disp05 K-Means 0.528 0.037 1.0x105 1.0x103 40.82 0.172 42.88 1.02 73.98 11.2
PSO 0.538 0.019 1.0x105 610.7 40.90 0.120 43.22 0.934 73.12 7.67
PSO-clustering 0.535 0.025 1.0x105 684.1 40.82 0.085 43.03 0.980 73.57 8.627
PSO-KM 0.538 0.025 1.0x105 650.6 40.76 0.077 42.73 0.842 76.66 8.32
GAI-PSO 0.524 0.029 1.0x105 792.4 40.92 0.118 43.73 1.129 69.64 9.526
GAI-PSO-k-means 0.536 0.024 1.0x105 677.3 40.76 0.072 42.75 0.882 75.63 8.99
GSO 0.497 0.028 1.0x105 1.2x103 41.13 0.266 45.71 1.63 60.49 8.93
IKGSOv01 0.511 0.031 1.0x105 872.3 40.96 0.121 44.59 1.271 64.05 8.81
IKGSOv02 0.528 0.036 1.0x105 1.0x103 40.83 0.182 42.89 0.997 74.19 10.97
IKGSOv03 0.528 0.036 1.0x105 1.0x103 40.82 0.176 42.89 1.01 74.18 11.05
IKGSOv04 0.546 0.002 1.0x105 22.33 40.74 0.007 42.41 0.095 79.87 1.96

nas performances obtidas quando as estratégias alternativas de inicialização da população
são aplicadas ao GSO. Para as bases de dados sintéticos, a execução do K-Means para
apenas um membro do grupo inicial (estratégia adotada pelo IKGSOv02) não foi muito
efetiva, porém, quando o K-Means é executado ao menos uma vez para cada membro
do grupo inicial (como no IKGSOv01, IKGSOv03 e IKGSOv04), tal método é capaz de
agregar informação contextual o suficiente para acelerar a busca do grupo do GSO como
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Tabela 9 – IKGSO: Resultados experimentais para as bases Prox01 à Prox05.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Prox01 K-Means 0.833 0.149 1.4x104 5.7x103 4.310 1.147 9.455 5.718 22.14 21.96

PSO 0.994 0.041 7.8x103 1.6x103 3.090 0.321 3.328 1.612 45.03 6.23
PSO-clustering 1.00 0.0002 7.6x103 10.17 3.034 0.004 3.076 0.009 46.63 0.716
PSO-KM 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.023 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
GAI-PSO 1.00 0.0004 7.7x103 57.01 3.062 0.023 3.125 0.048 45.81 1.01
GAI-PSO-k-means 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
GSO 0.993 0.042 8.4x103 1.6x103 3.319 0.404 3.989 1.64 40.60 6.09
IKGSOv01 1.00 0.0004 7.6x103 161.8 3.060 0.065 3.168 0.259 45.43 2.39
IKGSOv02 0.934 0.125 1.0x104 4.7x103 3.600 0.935 5.761 4.67 35.51 17.62
IKGSOv03 1.00 0.0003 7.6x103 123.8 3.050 0.050 3.136 0.182 45.83 1.89
IKGSOv04 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.658 0.0

Prox02 K-Means 0.818 0.134 1.1x104 4.2x103 3.575 0.878 6.449 4.187 7.364 5.00
PSO 0.892 0.113 8.4x103 1.3x103 3.121 0.211 4.044 1.41 9.955 4.58
PSO-clustering 0.887 0.116 8.4x103 1.4x103 3.114 0.199 4.098 1.43 9.854 4.69
PSO-KM 0.887 0.118 8.4x103 1.4x103 3.100 0.183 4.095 1.43 9.725 4.75
GAI-PSO 0.882 0.113 8.6x103 1.4x103 3.183 0.308 4.278 1.54 11.19 6.96
GAI-PSO-k-means 0.888 0.116 8.4x103 1.4x103 3.093 0.179 4.095 1.43 10.43 6.10
GSO 0.876 0.113 8.8x103 1.3x103 3.242 0.182 4.461 1.33 8.763 4.48
IKGSOv01 0.953 0.050 7.6x103 586.8 3.022 0.099 3.309 0.626 12.03 2.15
IKGSOv02 0.861 0.123 8.7x103 1.4x103 3.163 0.188 4.444 1.49 8.651 4.90
IKGSOv03 0.960 0.035 7.5x103 411.2 2.998 0.064 3.206 0.442 12.48 1.56
IKGSOv04 0.967 0.0001 7.4x103 0.0005 2.976 0.0 3.121 0.0 12.95 0.0

Prox03 K-Means 0.761 0.118 9.2x103 1.3x103 3.171 0.165 5.007 1.345 5.974 4.144
PSO 0.846 0.113 8.3x103 1.3x103 3.081 0.200 4.054 1.36 8.910 4.02
PSO-clustering 0.845 0.115 8.3x103 1.3x103 3.059 0.165 4.046 1.36 8.873 4.17
PSO-KM 0.847 0.115 8.2x103 1.3x103 3.051 0.162 4.037 1.367 8.957 4.21
GAI-PSO 0.843 0.114 8.4x103 1.3x103 3.123 0.310 4.196 1.57 8.766 4.01
GAI-PSO-k-means 0.843 0.115 8.3x103 1.3x103 3.073 0.217 4.095 1.39 8.954 4.21
GSO 0.811 0.100 8.8x103 1.2x103 3.233 0.182 4.454 1.23 7.972 3.56
IKGSOv01 0.915 0.035 7.5x103 375.0 2.974 0.058 3.150 0.416 10.94 1.32
IKGSOv02 0.765 0.120 9.1x103 1.4x103 3.165 0.167 4.949 1.37 6.154 4.18
IKGSOv03 0.922 0.008 7.4x103 92.55 2.960 0.034 3.097 0.122 11.34 0.724
IKGSOv04 0.928 0.0 7.3x103 0.0 2.937 0.0 3.066 0.0 11.94 0.0

Prox04 K-Means 0.631 0.175 1.1x104 4.1x103 3.259 0.343 5.875 2.797 5.188 3.642
PSO 0.807 0.122 7.8x103 1.1x103 2.997 0.272 3.625 1.06 9.538 3.89
PSO-clustering 0.810 0.117 7.8x103 1.1x103 3.034 0.507 3.795 2.01 9.666 3.77
PSO-KM 0.814 0.122 7.7x103 984.3 2.927 0.170 3.439 0.906 9.523 3.88
GAI-PSO 0.811 0.116 7.8x103 1.0x103 2.972 0.189 3.553 0.908 9.523 3.58
GAI-PSO-k-means 0.810 0.122 7.7x103 1.0x103 2.923 0.168 3.474 0.917 9.761 3.79
GSO 0.784 0.113 8.3x103 1.2x103 3.195 0.618 4.179 1.62 8.682 4.04
IKGSOv01 0.881 0.042 7.2x103 280.2 2.860 0.060 3.021 0.244 11.14 1.36
IKGSOv02 0.733 0.128 8.6x103 1.3x103 3.156 0.556 4.411 1.49 7.20 4.78
IKGSOv03 0.881 0.039 7.2x103 285.4 2.855 0.058 3.011 0.244 11.23 1.45
IKGSOv04 0.890 0.0004 7.1x103 0.003 2.823 0.0 2.923 0.005 11.93 0.018

Prox05 K-Means 0.807 0.095 6.9x103 500.3 2.748 0.119 2.927 0.358 10.20 2.708
PSO 0.833 0.041 6.8x103 181.0 2.721 0.06 2.832 0.124 11.03 0.985
PSO-clustering 0.831 0.047 6.8x103 252.4 2.722 0.074 2.836 0.165 10.92 1.30
PSO-KM 0.841 0.0006 6.8x103 0.013 2.705 0.0 2.796 0.004 11.19 0.013
GAI-PSO 0.829 0.047 6.8x103 244.0 2.729 0.070 2.854 0.161 10.77 1.34
GAI-PSO-k-means 0.841 0.0005 6.8x103 0.011 2.705 0.0 2.796 0.004 11.19 0.013
GSO 0.800 0.053 7.1x103 332.2 2.804 0.096 3.182 0.309 9.263 1.63
IKGSOv01 0.834 0.006 6.8x103 42.04 2.718 0.015 2.878 0.080 10.64 0.449
IKGSOv02 0.806 0.094 6.9x103 500.3 2.748 0.119 2.924 0.357 10.20 2.71
IKGSOv03 0.840 0.003 6.8x103 11.00 2.706 0.004 2.802 0.026 11.11 0.277
IKGSOv04 0.841 0.0002 6.8x103 0.005 2.705 0.0 2.792 0.001 11.20 0.004

um todo, concentrando os esforços do grupo nas regiões mais promissoras do espaço do
problema, o que resultou em melhores desempenhos globais.

A Tabela 10 apresenta os valores médios dos ranks obtidos através dos testes de
Friedman-Nemenyi para cada uma das métricas de validação, levndo-se em consideração a
execução de cinquenta testes independentes para cada algoritmo. O valor crítico obtido
para esses testes, levando-se em consideração o teste de onze algoritmos em dez bases
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de dados, é CD = 4.774. De acordo com esses testes, as abordagens responsáveis pela
formação dos grupos mais compactos e com melhores distribuições entre os elementos (ou
seja, as abordagens que conseguiram melhores valores para o WCSS, Je e Dmax) foram o
IKGSOv04, PSO-KM e GAI-PSO-k-means, respectivamente. O IKGSOv04, o PSO-KM
e o GAI-PSO-k-means (nesta ordem) também foram os responsáveis pela formação das
partições com maior distância entre os agrupamentos formados (maiores valores para o
Dmin). Em relação ao CR, os melhores valores médios foram encontrados pelo IKGSOv04,
IKGSOv03 e IKGSOv01, respectivamente, o que mostra que as partições formadas por
tais abordagens foram mais verossímeis em relação às respectivas partições reais. De
acordo com os testes de Friedman-Nemenyi, os métodos puramente evolucionários foram
os responsáveis pelas piores performances médias, o que mostra que o processo geracional
dos EAs pode levar tempo demais para convergir quando nenhuma informação contextual
é fornecida. Os testes de Friedman-Nemenyi também mostraram que os modelos híbridos
de EAs com o K-Means são opções melhores para lidar com a tarefa de agrupamentos de
dados com a presença de sobreposição entre as classes do que o uso de EAs ou do K-Means
sem hibridismo.

Tabela 10 – IKGSO: Ranks médios do teste de Friedman-Nemenyi para as bases
de dados sintéticos.

Método RankCR RankWCSS RankJe
RankDmax

RankDmin

K-Means 189.01 (11) 316.01 (7) 310.20 (8) 313.53 (9) 221.47 (10)
PSO 297.16 (7) 340.49 (9) 332.66 (9) 311.01 (8) 275.46 (6)
PSO-clustering 294.39 (5) 296.87 (6) 289.54 (6) 292.25 (5) 290.38 (5)
PSO-KM 296.79 (4) 165.99 (2) 178.04 (2) 187.29 (2) 349.56 (2)
GAI-PSO 251.29 (8) 381.34 (10) 375.06 (10) 340.37 (10) 238.93 (7)
GAI-PSO-k-means 293.37 (6) 186.26 (3) 183.55 (3) 197.45 (3) 342.78 (3)
GSO 225.96 (9) 440.91 (11) 427.65 (11) 431.45 (11) 136.15 (11)
IKGSOv01 320.99 (3) 316.22 (8) 277.64 (5) 297.31 (6) 233.34 (8)
IKGSOv02 212.22 (10) 291.85 (5) 306.82 (7) 301.00 (7) 232.75 (9)
IKGSOv03 330.62 (2) 211.66 (4) 206.53 (4) 218.74 (4) 310.53 (4)
IKGSOv04 336.71 (1) 82.92 (1) 142.82 (1) 140.08 (1) 399.15 (1)

6.1.2 Resultados para bases de dados reais

Os resultados experimentais para as bases de dados reais são apresentados na
Tabela 11 e Tabela 12. Os melhores resultados para cada uma das métricas de validação
adotadas em cada uma das bases estão em negrito.

Os resultados obtidos para as bases de dados reais mostram que o IKGSOv04 foi
capaz de alcançar bons resultados em relação a todas as métricas de avaliação para a
maioria das bases testadas. O IKGSOv04 também obteve os resultados mais estáveis entre
as técnicas testadas. Para as bases de dados reais, as técnicas puramente evolucionárias
(PSO, PSO-clustering, GAI-PSO e GSO) obtiveram desempenho inferior aos algoritmos
evolucionários híbridos (PSO-KM, GAI-PSO-kmeans e aos métodos da família IKGSO)
na maioria dos casos, o que mostra o potencial do K-Means quando usado como operador
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Tabela 11 – IKGSO: Resultados experimentais para Diabetes, E. Coli, Glass,
Heart, Image Segmentation e Ionosphere.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Diabetes K-Means 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0

PSO 0.052 0.015 6.3x106 2.8x105 1.1x104 779.4 1.7x104 1.0x103 4.2x104 1.6x104

PSO-clustering 0.053 0.016 6.3x106 3.0x105 1.1x104 845.6 1.7x104 1.0x103 4.4x104 1.7x104

PSO-KM 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0
GAI-PSO 0.053 0.015 6.3x106 2.8x105 1.1x104 774.8 1.7x104 995.1 4.2x014 1.6x106

GAI-PSO-k-means 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0
GSO 0.060 0.015 5.8x106 3.7x105 1.0x104 573.3 1.7x104 735.6 3.9x104 1.0x104

IKGSOv01 0.073 0.004 5.2x106 5.2x104 1.0x104 390.3 1.7x104 432.7 4.7x104 7.0x103

IKGSOv02 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0006
IKGSOv03 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0007
IKGSOv04 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0005

E. Coli K-Means 0.415 0.073 15.17 0.717 0.050 0.003 0.103 0.015 0.044 0.007
PSO 0.440 0.082 17.40 1.98 0.059 0.006 0.131 0.035 0.049 0.019
PSO-clustering 0.436 0.081 17.27 2.04 0.058 0.007 0.125 0.032 0.046 0.016
PSO-KM 0.418 0.053 14.89 0.792 0.049 0.002 0.108 0.020 0.048 0.009
GAI-PSO 0.440 0.083 17.64 1.74 0.060 0.007 0.128 0.036 0.048 0.016
GAI-PSO-k-means 0.421 0.050 14.85 0.636 0.050 0.003 0.110 0.020 0.048 0.009
GSO 0.434 0.065 16.55 0.686 0.057 0.006 0.128 0.037 0.040 0.013
IKGSOv01 0.427 0.067 15.05 0.339 0.053 0.003 0.124 0.020 0.042 0.009
IKGSOv02 0.418 0.072 15.11 0.686 0.051 0.004 0.114 0.017 0.045 0.007
IKGSOv03 0.419 0.053 14.80 0.437 0.052 0.003 0.124 0.016 0.045 0.008
IKGSOv04 0.431 0.020 13.93 0.055 0.050 0.0008 0.126 0.008 0.056 0.008

Glass K-Means 0.244 0.037 396.5 66.58 3.747 0.401 9.839 1.23 1.952 1.21
PSO 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
PSO-clustering 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
PSO-KM 0.252 0.025 367.7 22.97 3.586 0.546 8.997 1.73 2.297 1.12
GAI-PSO 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
GAI-PSO-k-means 0.252 0.025 367.7 22.97 3.586 0.546 8.997 1.73 2.297 1.12
GSO 0.233 0.032 479.7 30.62 5.128 1.42 14.94 5.72 1.849 1.16
IKGSOv01 0.241 0.030 397.8 20.42 3.552 0.771 9.234 2.64 1.614 0.959
IKGSOv02 0.250 0.028 386.5 41.98 3.872 0.752 10.28 3.068 2.114 1.19
IKGSOv03 0.253 0.025 375.3 20.37 3.591 0.541 9.321 1.77 2.121 1.12
IKGSOv04 0.271 0.006 337.9 5.39 3.740 0.397 9.546 1.29 3.220 0.084

Heart K-Means 0.029 0.001 5.5x105 12.83 2.2x103 5.27 2.7x103 2.083 6.6x103 36.24
PSO 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

PSO-clustering 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

PSO-KM 0.029 0.001 5.5x105 12.80 2.2x103 5.06 2.7x103 2.37 6.6x103 34.69
GAI-PSO 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

GAI-PSO-k-means 0.029 0.001 5.5x105 12.80 2.2x103 5.06 2.7x103 2.37 6.6x103 34.69
GSO 0.027 0.016 6.5x105 5.4x104 2.5x103 316.8 3.2x103 462.2 7.1x103 4.2x103

IKGSOv01 0.032 0.006 5.5x105 4.0x103 2.2x103 44.26 2.7x103 41.56 6.6x103 475.6
IKGSOv02 0.029 0.001 5.5x105 12.83 2.2x103 5.27 2.7x103 2.08 6.6x103 36.24
IKGSOv03 0.029 0.001 5.5x105 12.83 2.2x103 5.27 2.7x103 2.08 6.6x103 36.2
IKGSOv04 0.030 0.0 5.5x105 0.160 2.2x103 1.15 2.7x103 1.11 6.7x103 7.01

Image K-Means 0.374 0.041 1.6x107 2.7x106 3.5x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.5x103 1.2x103

Segment. PSO 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

PSO-clustering 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

PSO-KM 0.358 0.046 1.6x107 2.6x106 3.4x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.7x103 1.2x103

GAI-PSO 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

GAI-PSO-k-means 0.358 0.046 1.6x107 2.6x106 3.4x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.7x103 1.2x103

GSO 0.304 0.061 2.2x107 2.0x106 4.0x104 2.3x104 2.3x105 1.6x105 5.8x103 2.5x103

IKGSOv01 0.312 0.060 1.6x107 1.1x106 4.3x104 3.5x103 2.7x105 3.1x104 7.0x103 1.9x103

IKGSOv02 0.368 0.050 1.5x107 2.4x106 4.1x104 1.3x104 2.6x105 8.8x104 8.5x103 1.3x103

IKGSOv03 0.368 0.050 1.5x107 9.1x105 4.1x104 2.0x103 2.6x105 1.3x104 8.3x103 1.2x103

IKGSOv04 0.391 0.033 1.4x107 8.7x104 4.0x104 1.6x103 2.4x105 3.0x104 8.6x103 435.2
Ionosp. K-Means 0.166 0.041 2.5x103 191.4 7.103 0.377 10.47 0.329 320.5 2.2x103

PSO 0.106 0.073 2.8x103 183.9 8.203 0.874 11.15 1.05 12.00 2.65
PSO-clustering 0.102 0.075 2.8x103 175.8 8.255 0.858 11.13 1.01 11.96 2.68
PSO-KM 0.176 0.002 2.4x103 0.021 7.166 0.009 10.55 0.012 9.449 0.004
GAI-PSO 0.099 0.070 2.8x103 175.1 8.317 0.758 11.20 0.979 12.03 2.69
GAI-PSO-k-means 0.176 0.002 2.4x103 0.021 7.166 0.009 10.55 0.012 9.449 0.004
GSO 0.101 0.071 2.7x103 165.4 8.157 0.623 10.93 0.897 8.180 2.39
IKGSOv01 0.163 0.018 2.4x103 25.31 7.248 0.119 10.50 0.125 8.692 0.646
IKGSOv02 0.172 0.027 2.4x103 65.96 7.225 0.252 10.59 0.231 9.398 0.457
IKGSOv03 0.176 0.002 2.4x103 2.00 7.169 0.014 10.55 0.012 9.433 0.083
IKGSOv04 0.178 0.0 2.4x103 0.0 7.173 0.0 10.56 0.0 9.452 0.0

de busca local. Dentre os métodos da família IKGSO, o IKGSOv01 foi o responsável
pelas piores performances nessas bases, o que mostra que embora tal método tenha sido
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Tabela 12 – IKGSO: Resultados experimentais para Iris, Landsat Satellite,
Optical Recognition, Page Blocks Classification, Wine e Yeast.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Iris K-Means 0.686 0.094 88.30 23.7 0.550 0.063 0.733 0.215 3.450 2.59

PSO 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
PSO-clustering 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
PSO-KM 0.715 0.042 80.13 9.04 0.531 0.031 0.661 0.083 3.160 0.340
GAI-PSO 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
GAI-PSO-k-means 0.715 0.042 80.13 9.04 0.531 0.031 0.661 0.083 3.160 0.340
GSO 0.752 0.061 86.10 9.50 0.565 0.033 0.779 0.110 2.873 0.405
IKGSOv01 0.727 0.014 79.25 1.04 0.528 0.005 0.659 0.035 3.159 0.105
IKGSOv02 0.727 0.015 79.71 2.57 0.532 0.018 0.667 0.060 3.191 0.110
IKGSOv03 0.725 0.013 78.95 0.468 0.527 0.004 0.651 0.020 3.195 0.080
IKGSOv04 0.730 0.0 78.85 0.0 0.525 0.0 0.642 0.0 3.230 0.0

Landsat K-Means 0.483 0.068 1.5x107 4.6x105 2.7x103 258.2 5.4x103 1.3x103 4.0x104 429.9
Satellite PSO 0.418 0.051 2.2x107 1.3x106 3.9x103 402.7 7.3x103 1.3x103 2.6x103 1.3x103

PSO-clustering 0.422 0.054 2.2x107 1.4x106 3.8x103 502.5 7.3x103 2.0x103 2.6x103 1.2x103

PSO-KM 0.502 0.057 1.5x107 2.9x105 2.7x103 208.0 5.6x103 1.3x103 4.1x103 352.6
GAI-PSO 0.416 0.055 2.3x107 1.3x106 3.9x103 412.7 7.2x103 1.2x103 2.3x103 1.2x103

GAI-PSO-k-means 0.498 0.060 1.5x107 3.5x105 2.7x103 208.7 5.5x103 1.3x103 4.1x103 396.8
GSO 0.432 0.057 2.1x107 9.8x105 3.7x103 415.7 7.2x103 1.2x103 2.2x103 1.0x103

IKGSOv01 0.471 0.044 1.6x107 3.7x105 2.8x103 207.1 5.3x103 755.1 3.2x103 925.2
IKGSOv02 0.483 0.068 1.5x107 4.6x105 2.7x103 258.2 5.4x103 1.3x103 4.0x103 429.9
IKGSOv03 0.494 0.054 1.5x107 3.3x105 2.7x103 177.8 5.2x103 1.0x103 4.0x103 461.9
IKGSOv04 0.564 0.007 1.5x107 7.8x103 2.6x103 6.99 4.7x103 16.9 4.3x103 87.1

Optical K-Means 0.640 0.058 3.7x106 3.2x104 652.3 6.43 779.5 34.1 480.1 128.0
Recog. PSO 0.413 0.057 6.3x106 1.7x105 1.1x103 34.2 1.4x103 68.5 772.8 298.4

PSO-clustering 0.413 0.057 6.3x106 1.7x105 1.1x103 32.6 1.4x103 67.8 775.8 297.2
PSO-KM 0.627 0.062 3.7x106 5.5x104 649.9 10.8 792.2 44.6 425.3 147.6
GAI-PSO 0.413 0.057 6.4x106 1.5x105 1.1x103 33.7 1.4x103 63.9 788.8 309.5
GAI-PSO-k-means 0.629 0.062 3.7x106 5.0x104 649.2 9.27 791.5 44.96 429.3 149.1
GSO 0.418 0.056 6.2x106 2.3x105 1.1x103 68.7 1.3x103 73.0 771.5 304.3
IKGSOv01 0.550 0.043 4.0x106 6.0x104 700.4 14.7 881.0 41.5 328.6 86.0
IKGSOv02 0.640 0.058 3.7x106 3.2x104 652.3 6.43 779.5 34.1 480.1 128.0
IKGSOv03 0.640 0.058 3.7x106 3.2x104 652.3 6.43 779.4 34.1 480.1 128.0
IKGSOv04 0.670 0.003 3.7x106 2.3x103 653.4 1.05 766.9 16.5 568.5 43.7

Page K-Means -0.002 0.0 1.8x1010 0.0 2.6x108 0.0 1.2x109 0.0 6.7x106 0.0
Blocks PSO 0.017 0.033 6.1x1010 1.1x1010 3.9x108 8.9x107 1.6x109 4.8x108 1.5x106 3.0x106

Class. PSO-clustering 0.014 0.030 6.3x1010 1.2x1010 3.9x108 8.5x107 1.7x109 4.9x108 7.7x105 1.7x106

PSO-KM 0.015 0.034 2.1x1010 5.1x109 2.6x108 9.9x105 1.2x109 0.0 8.1x106 4.5x106

GAI-PSO 0.037 0.040 5.6x1010 5.1x109 3.7x108 1.0x108 1.4x109 3.8x108 5.3x106 5.2x106

GAI-PSO-k-means 0.045 0.042 2.7x1010 8.1x109 2.6x108 5.1x106 1.2x109 0.0 1.2x107 9.2x106

GSO 0.010 0.031 3.6x1010 9.2x109 3.1x108 4.6x107 1.4x109 2.1x108 3.7x107 1.3x108

IKGSOv01 -0.0004 0.020 3.0x1010 7.4x109 3.0x108 5.2x107 1.2x109 1.9x108 6.4x106 8.6x106

IKGSOv02 -0.0002 0.008 1.8x1010 2.5x108 2.6x108 9.2x106 1.2x109 6.2x107 8.6x106 9.5x106

IKGSOv03 -0.0002 0.008 1.8x1010 2.5x108 2.6x108 9.2x106 1.2x109 6.2x107 8.6x106 9.5x106

IKGSOv04 -0.0002 0.008 1.8x1010 2.5x108 2.6x108 9.2x106 1.2x109 6.2x107 8.6x106 9.5x106

Wine K-Means 0.368 0.008 2.4x106 9.1x104 1.5x104 442.6 2.8x104 3.3x103 8.3x104 2.5x104

PSO 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

PSO-clustering 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

PSO-KM 0.365 0.011 2.4x106 1.1x105 1.5x104 584.7 2.7x104 3.9x103 8.9x104 2.9x104

GAI-PSO 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

GAI-PSO-k-means 0.365 0.011 2.4x106 1.1x105 1.5x104 584.7 2.7x104 3.9x103 8.9x104 2.9x104

GSO 0.370 0.008 2.4x106 1.2x105 1.5x104 757.2 2.9x104 2.0x103 7.8x104 1.5x104

IKGSOv01 0.371 0.003 2.4x106 4.0x103 1.5x104 29.2 2.9x104 75.2 7.3x104 1.4x103

IKGSOv02 0.370 0.007 2.4x106 5.1x104 1.5x104 282.0 2.9x104 1.7x103 7.6x104 1.3x104

IKGSOv03 0.371 0.0 2.4x106 919.0 1.5x104 5.33 2.9x104 6.73 7.3x104 408.4
IKGSOv04 0.371 0.0 2.4x106 0.0 1.5x104 0.0 2.9x104 0.0 7.3x104 0.0009

Yeast K-Means 0.133 0.012 49.48 3.05 0.038 0.002 0.065 0.015 0.028 0.003
PSO 0.110 0.024 63.79 3.58 0.056 0.008 0.115 0.037 0.023 0.011
PSO-clustering 0.109 0.023 63.80 4.11 0.057 0.010 0.121 0.043 0.023 0.011
PSO-KM 0.134 0.015 48.58 2.99 0.038 0.002 0.062 0.012 0.029 0.004
GAI-PSO 0.109 0.024 64.09 3.76 0.056 0.009 0.119 0.044 0.023 0.012
GAI-PSO-k-means 0.135 0.018 48.13 2.70 0.037 0.002 0.063 0.011 0.030 0.004
GSO 0.119 0.021 51.91 1.24 0.046 0.004 0.106 0.028 0.022 0.006
IKGSOv01 0.122 0.022 48.98 0.848 0.040 0.003 0.071 0.023 0.023 0.004
IKGSOv02 0.137 0.014 47.35 1.291 0.041 0.005 0.099 0.047 0.029 0.003
IKGSOv03 0.133 0.019 47.41 1.26 0.039 0.003 0.075 0.026 0.027 0.005
IKGSOv04 0.141 0.008 45.88 0.290 0.038 0.003 0.072 0.017 0.028 0.003

robusto para lidar com o problema da sobreposição entre as classes, quando defrontado
com outros problemas comuns em análise de agrupamentos, seu desempenho pode ser
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bastante comprometido. O IKGSOv01 demonstrou grande sensibilidade ao problema do
desbalanceamento entre as classes da base de dados, tendo alcançado as piores performances
dentre os modelos da família IKGSO em bases de dados como a Glass, Page Blocks
Classification e Yeast.

A Tabela 13 apresenta os valores médios dos ranks obtidos através dos testes de
Friedman-Nemenyi para cada uma das métricas de validação, levndo-se em consideração a
execução de cinquenta testes independentes para cada algoritmo. O valor crítico obtido para
esses testes, levando-se em consideração o teste de onze algoritmos em doze bases de dados,
é CD = 4.358. Na avaliação fornecida pelos testes de Friedman-Nemenyi, os algoritmos
K-Means e os modelos híbridos entre EAs e K-Means (execeto pelo IKGSOv01) foram
os responsáveis pelos melhores desempenhos em média. O IKGSOv04 foi o responsável
pela formação das partições mais compactas (melhor valor para o WCSS), com a melhor
distribuição média entre os padrões entre os agrupamentos formados (melhor valor para
o Je), com o maior afastamento entre os grupos formados (melhor valor para o Dmin)
e pelas partição mais verossímil (melhor valor para o CR), porém, os agrupamentos
mais compactos (melhores valores para o Dmax) foram obtidos pelo PSO-KM e pelo
GAI-PSO-k-means.

Tabela 13 – IKGSO: Ranks médios do teste de Friedman-Nemenyi para as bases
de dados reais.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 301.47 (6) 188.70 (6) 185.86 (4) 193.48 (3) 301.08 (5)
PSO 194.79 (10) 462.30 (10) 418.91 (10) 377.85 (11) 233.33 (8)
PSO-clustering 194.13 (11) 460.01 (9) 415.68 (9) 376.77 (10) 230.00 (10)
PSO-KM 310.20 (5) 180.60 (4) 181.74 (1) 188.01 (2) 309.57 (3)
GAI-PSO 198.74 (9) 467.54 (11) 419.83 (11) 374.24 (9) 241.28 (7)
GAI-PSO-k-means 321.67 (2) 184.72 (5) 184.55 (3) 188.00 (1) 316.06 (2)
GSO 233.09 (8) 389.00 (8) 374.40 (8) 370.88 (8) 231.43 (9)
IKGSOv01 265.36 (7) 293.38 (7) 270.10 (7) 280.36 (7) 212.43 (11)
IKGSOv02 316.13 (4) 166.96 (3) 202.02 (6) 229.25 (6) 303.89 (4)
IKGSOv03 318.45 (3) 158.60 (2) 195.28 (5) 225.73 (4) 293.48 (6)
IKGSOv04 376.47 (1) 78.70 (1) 182.14 (2) 225.94 (5) 358.00 (1)

6.1.3 Avaliação geral

Uma avaliação geral será realizada pela aplicação dos testes de Friedman e Nemenyi
para todas as vinte e duas bases (dez bases de dados sintéticos, e doze bases de dados
reais), levndo-se em consideração a execução de cinquenta testes independentes para cada
algoritmo. O valor crítico obtido para esses testes, levando-se em consideração o teste de
onze algoritmos em vinte e duas bases de dados, é CD = 3.219. Os ranks médios tanto
para o CR quanto para o WCSS são apresentados na Tabela 14. Os melhores ranks médios
para cada uma das métricas de avaliação estão em negrito.
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Tabela 14 – IKGSO: Ranks médios para o teste de Friedman.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 250.35 (7) 246.57 (6) 242.38 (5) 248.05 (5) 264.89 (6)
PSO 233.14 (9) 406.93 (9) 379.71 (9) 347.47 (9) 252.48 (8)
PSO-clustering 239.70 (8) 385.85 (8) 358.34 (8) 338.35 (8) 257.44 (7)
PSO-KM 304.10 (4) 173.96 (2) 180.05 (2) 187.68 (2) 327.75 (3)
GAI-PSO 222.62 (11) 428.36 (11) 399.48 (11) 358.84 (10) 240.21 (9)
GAI-PSO-k-means 308.80 (3) 185.42 (4) 184.10 (3) 192.30 (3) 328.21 (2)
GSO 229.85 (10) 412.59 (10) 398.60 (10) 398.42 (11) 188.09 (11)
IKGSOv01 290.65 (5) 303.76 (7) 273.53 (7) 288.07 (7) 221.94 (10)
IKGSOv02 268.90 (6) 223.73 (5) 249.66 (6) 261.86 (6) 271.56 (5)
IKGSOv03 323.98 (2) 182.72 (3) 200.39 (4) 222.55 (4) 301.23 (4)
IKGSOv04 358.39 (1) 80.62 (1) 164.27 (1) 186.91 (1) 376.70 (1)

De acordo com os resultados experimentais, pode-se observar que os algoritmos
puramente evolucionários (PSO, PSO-clustering, GAI-PSO e GSO) obtiveram os piores
ranks médios nas cinco métricas de validação adotadas. A taxa de convergência dos
algoritmos evolucionários pode ser bastante lenta na execução da tarefa de agrupamento
de dados, quando comparados a outros algoritmos de agrupamento, dada a natureza
estocástica dessas técnicas. Se a população inicial dos EAs for posicionada em regiões não
tão boas do espaço de busca do problema (e nenhuma informação contextual for fornecida),
tais abordagens podem necessitar de muitas gerações para descartarem regiões menos
promissoras do espaço do problema, desta forma, escapando de pontos ótimos locais.

O algoritmo K-Means mostrou ser bastante sensível à inicialização, como esperado,
mas em decorrência de sua taxa de convergência acelerada em relação aos EAs puros,
esse método foi capaz de obter melhores performances médias que o PSO, PSO-clustering,
GAI-PSO e o GSO.

Os algoritmos de agrupamento híbridos obtiveram os melhores valores médios para
os ranks. Embora os algoritmos IKGSOv01 e IKGSOv02 tenham sido capaz de obter
melhores performances que o PSO, PSO-clustering, GAI-PSO e GSO, a estratégia de
inicialização adotada nessas técnicas não foi muito efetiva. A avaliação global revelou que
o uso de uma única iteração do K-Means para cada membro do grupo inicial não foi o
suficiente para agregar informação contextual à busca realizada pelo grupo durante seu
processo geracional, e que o uso de um único membro melhorado pelo K-Means pode
não acarretar em uma melhora significativa na taxa de convergência do grupo como um
todo, pois tal membro pode ter sido posicionado em uma região inadequada do espaço de
busca do problema, fazendo com que sua contribuição não seja tão significantiva. Contudo,
quando ao menos algumas etapas do K-Means são executadas ao grupo inicial (como nos
operadores IKGSOv03 e IKGSOv04), os ganhos em termos de performance são bastante
evidenciados, dado que mais regiões do espaço de busca são refinadas (exploitadas) no
processo de inicialização, simultaneamente.

Os melhores valores médios dos ranks foram obtidos pelo IKGSOv04. O IKGSOv04
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usa algumas execuções do K-Means para melhorar o grupo inicial do GSO, e um dos
membros é escolhido aleatoriamente para ser substituído pelo resultado de uma execução
completa do K-Means em suas características, de modo que após a inicialização aleatória,
o K-Means é usado como operador de busca local para guiar o grupo inicial nas regiões
do espaço do problema nas quais os mesmos foram alocados, acelerando a exploitação
dessas regiões. Depois disso, os operadores evolucionários do GSO são os responsáveis pela
condução da busca nessas regiões, evitando pontos de ótimos locais através das estratégias
de producing e ranging, enquanto seleciona as regiões mais promissoras do espaço de
busca através do operador de scrounging. Esse modelo mostrou seu potencial na execução
da tarefa de agrupamento mesmo na presenta de problemas de agrupamento variados
existentes nas bases de dados adotadas nos testes. Além disso, o IKGSOv04 apresentou o
maior grau de estabilidade e consistência dentre as técnicas avaliadas, o que denota sua
confiabilidade.

Embora o GAI-PSO-k-means use o K-Means para melhorar sua solução final,
se o processo geracional executado pela técnica não for rápido o suficiente para evitar
regiões pobres do espaço do problema, o K-Means não será capaz de refinar a solução final
obtida adequadamente, tendo em vista que a busca local que a técnica realizará fará uma
exploitação de uma área pouco promissora. O mesmo problema pode ocorrer no PSO-KM,
dado que o K-Means é usado como um operador de busca local para lidar com o Problema
da Convergência Permatura (BERGH; ENGELBRECHT, 2004) do PSO.

A Tabela 15 e a Tabela 16 apresentam os tempos médios de execução (média dos
tempos de execução nos cinquenta experimentos independentes em casa uma das bases
de dados, em segundos) para cada um dos algoritmos em cada uma das bases de dados
testadas. Embora o uso de algoritmos evolucionários seja bastante adequado para a solução
de problemas complexos, é sábido que a aplicação de tais técnicas pode representar um
grande aumento em termos de custo computacional à solução do problema tratado, quando
comparadas aos métodos não estocásticos. Se o tempo de execução não for um fator
muito crítico, as melhorias oferecidas por tais técnicas em termos de performance podem
ser bastante substanciais. O projetista de um sistema de agrupamentos de dados deve
levar isso em consideração na elaboração do projeto. Em relação aos demais algoritmos
evolucionários testados, o aumento na complexidade representado pelo acréscimo dos
operadores alternativos de inicialização da população pode ser considerável aceitável, em
decorrência dos ganhos em performance proporcionados.

6.2 EXPERIMENTOS COM A FAMÍLIA CCKGSO

Nesta seção, os resultados experimentais obtidos para os métodos CCKGSO,
CCKGSOR, CCKGSOLS e CCKGSOLSR serão apresentados. Inicialmente, os resultados
experimentais para os conjuntos de dados sintéticos serão apresentados (Seção 6.2.1. Em
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Tabela 15 – IKGSO: Tempo médio de execução (em segundos) para as bases de
dados sintéticos.

Método Disp01 Disp02 Disp03 Disp04 Disp05 Prox01 Prox02 Prox03 Prox04 Prox05
K-Means 0.057 0.070 0.105 0.096 0.140 0.045 0.049 0.060 0.085 0.084
PSO 10.20 11.23 11.22 8.01 5.43 7.34 8.58 8.55 8.54 8.59
PSO-clustering 8.34 8.40 8.41 8.44 8.41 9.36 10.08 10.06 8.88 8.17
PSO-KM 8.52 8.56 8.70 8.59 8.58 11.53 11.30 11.41 9.20 7.11
GAI-PSO 8.21 8.37 8.39 8.39 8.32 9.70 10.18 9.63 8.56 8.14
GAI-PSO-k-means 8.38 8.50 8.55 8.58 8.64 11.53 11.13 10.70 9.16 9.23
GSO 10.55 10.65 10.95 8.70 8.14 10.94 11.47 11.02 9.92 8.95
IKGSOv01 9.79 10.15 10.08 10.13 10.34 9.63 9.85 9.87 9.91 10.00
IKGSOv02 9.73 10.04 10.05 10.21 10.18 9.69 9.79 9.90 10.02 9.96
IKGSOv03 9.83 10.02 10.25 10.19 10.17 9.87 9.98 10.06 9.95 10.01
IKGSOv04 10.32 10.65 10.89 10.81 10.79 10.37 10.45 10.48 10.60 10.49

Tabela 16 – IKGSO: Tempo médio de execução (em segundos) para as bases de
dados reais.

Método Diabetes E. Coli Glass Heart Image Ionosp. Iris Landsat Optical Page Wine Yeast
Segment. Satel. Recog. Blocks C.

K-Means 0.008 0.017 0.009 0.004 0.368 0.004 0.002 4.14 12.13 0.775 0.003 0.320
PSO 0.544 9.34 1.82 0.308 57.3 0.947 0.318 446.0 1.5x103 35.22 0.441 41.10
PSO-clustering 0.630 9.92 3.69 0.500 52.3 0.918 0.320 432.2 1.4x103 28.9 0.416 35.61
PSO-KM 1.04 11.1 4.67 0.679 70.3 1.20 0.429 475.7 1.5x103 0.015 0.695 43.5
GAI-PSO 0.864 8.83 3.91 0.481 53.2 0.883 0.440 377.0 1.4x103 31.2 0.694 32.8
GAI-PSO-k-means 0.938 9.72 4.20 0.566 60.3 0.964 0.521 458.5 1.5x103 34.2 0.762 39.5
GSO 1.19 9.59 5.24 0.799 59.2 1.45 0.804 376.2 1.4x103 36.1 1.40 35.4
IKGSOv01 1.23 8.47 4.11 0.701 54.0 1.47 0.470 496.5 2.0x103 43.7 1.11 34.7
IKGSOv02 1.22 8.41 4.05 0.691 53.9 1.46 0.617 490.2 2.0x103 43.4 1.19 34.7
IKGSOv03 1.22 8.40 4.06 0.688 55.36 1.47 0.755 498.1 2.0x103 37.8 1.18 34.6
IKGSOv04 1.22 8.56 4.08 0.703 62.8 1.45 0.821 538.0 2.0x103 40.5 1.16 36.1

seguida (Seção 6.2.2), os resultados para as bases de dados reais serão discutidos. Por fim
(Seção 6.2.3), uma avaliação geral será oferecida.

6.2.1 Resultados para bases de dados sintéticos

A Tabela 17 apresenta os resultados experimentais para o conjunto de bases de
dados sintéticos pertencentes ao grupo Dispersão, enquanto a Tabela 18 apresenta os
resultados experimentais para o conjunto Proximidade. Os melhores resultados para cada
uma das métricas de validação adotadas em cada uma das bases estão em negrito.

Os testes com as bases de dados sintéticas, tanto para o conjunto Dispersão quanto
para o conjunto Proximidade, mostram que as abordagens cooperativas coevolucionárias
propostas para o GSO foram capaz de encontrar os melhores valores para cada uma das
métricas de validação adotadas, em todos as bases de dados avaliadas. Os experimentos
com as bases de dados sintéticos também revelaram que não houve ganhos significativos
entre os modelos cooperativos CCKGSO e CCKGSOLS em relação à suas versões que
fazem uso do K-Means para o refinamento da melhor solução encontrada pelo processo
evolucionário. As abordagens cooperativas coevolucionárias também foram responsáveis
pelos resultados mais estáveis dentre os modelos testados, o que mostra que a abordagem
de dividi-para-conquistar aplicada a tais modelos representa um ganho significativo na
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Tabela 17 – CCKGSO: Resultados experimentais para as bases Disp01 à Disp05.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Disp01 K-Means 0.839 0.145 1.8x104 9.2x103 5.059 1.82 13.45 9.22 34.17 35.8

PSO 1.00 0.0 7.6x103 31.2 3.050 0.012 3.183 0.028 72.78 1.043
PSO-clustering 1.00 0.0003 7.8x103 1.0x103 3.133 0.418 3.638 2.031 73.12 0.877
PSO-KM 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0
GAI-PSO 0.994 0.041 8.1x103 2.7x103 3.168 0.559 3.694 2.74 70.44 9.90
GAI-PSO-k-means 0.994 0.041 7.9x103 2.6x103 3.103 0.525 3.530 2.641 72.73 10.10
GSO 0.994 0.041 8.8x103 2.7x103 3.434 0.617 4.326 2.751 63.10 10.08
CCKGSO 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0
CCKGSOR 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0
CCKGSOLS 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0
CCKGSOLSR 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.029 0.0 3.157 0.0 74.16 0.0

Disp02 K-Means 0.732 0.080 5.5x104 8.4x103 23.03 2.18 42.85 1.05 62.95 19.0
PSO 0.797 0.057 4.9x104 5.9x103 21.66 1.56 42.26 0.744 78.25 12.4
PSO-clustering 0.798 0.057 4.8x104 5.9x103 21.63 1.548 42.22 0.732 77.12 13.54
PSO-KM 0.796 0.057 4.9x104 6.2x103 21.57 1.356 42.16 0.738 78.04 14.15
GAI-PSO 0.793 0.061 4.9x104 6.3x103 21.89 1.849 42.44 0.908 75.89 13.32
GAI-PSO-k-means 0.794 0.061 4.9x104 6.2x103 21.73 1.78 42.21 0.847 78.03 14.18
GSO 0.798 0.072 5.1x104 7.1x103 22.18 1.996 43.47 2.35 69.50 14.43
CCKGSO 0.820 0.0 4.6x104 0.0 21.04 0.0 41.84 0.0 84.14 0.0
CCKGSOR 0.820 0.0 4.6x104 0.0 21.04 0.0 41.84 0.0 84.14 0.0
CCKGSOLS 0.820 0.0 4.6x104 0.0 21.04 0.0 41.85 0.0 84.14 0.0
CCKGSOLSR 0.820 0.0 4.6x104 0.0 21.04 0.0 41.85 0.0 84.14 0.0

Disp03 K-Means 0.592 00.76 7.1x104 7.5x103 30.94 0.945 45.26 1.47 60.77 14.82
PSO 0.654 0.059 6.7x104 2.5x103 30.26 0.662 45.07 0.686 70.41 11.96
PSO-clustering 0.648 0.063 6.7x104 2.6x103 30.29 0.651 45.04 0.751 70.63 12.65
PSO-KM 0.653 0.057 6.7x104 2.5x103 30.25 0.646 44.84 0.712 72.62 12.34
GAI-PSO 0.643 0.066 6.7x104 2.8x103 30.51 0.807 45.00 0.950 67.18 14.07
GAI-PSO-k-means 0.642 0.064 6.7x104 2.7x103 30.36 0.702 44.89 0.822 70.19 13.78
GSO 0.669 0.060 6.8x104 4.5x103 30.63 1.056 45.85 1.681 65.49 13.19
CCKGSO 0.683 0.0003 6.5x104 0.145 29.92 0.005 44.84 0.00003 78.93 0.267
CCKGSOR 0.683 0.0003 6.5x104 0.067 29.92 0.005 44.84 0.00003 78.93 0.267
CCKGSOLS 0.683 0.0003 6.5x104 0.066 29.92 0.005 44.84 0.0 78.92 0.256
CCKGSOLSR 0.683 0.0003 6.5x104 0.066 29.92 0.005 44.84 0.0 78.92 0.256

Disp04 K-Means 0.565 0.065 8.8x104 3.4x103 36.13 0.417 49.78 3.43 65.81 12.78
PSO 0.614 0.048 8.6x104 2.6x103 35.89 0.292 47.22 2.45 74.89 9.17
PSO-clustering 0.616 0.047 8.6x104 2.6x103 35.88 0.336 47.19 2.463 75.73 9.12
PSO-KM 0.612 0.051 8.6x104 2.8x103 35.89 0.330 47.44 2.788 74.76 10.47
GAI-PSO 0.598 0.055 8.7x104 3.2x103 36.10 0.479 47.97 2.72 70.68 11.07
GAI-PSO-k-means 0.601 0.057 8.7x104 3.1x103 35.99 0.418 47.86 2.76 72.27 11.83
GSO 0.609 0.058 8.8x104 2.9x103 36.30 0.501 48.64 2.47 65.02 8.60
CCKGSO 0.637 0.002 8.5x104 2.26 35.76 0.024 46.14 0.266 79.87 0.150
CCKGSOR 0.637 0.002 8.5x104 1.84 35.76 0.024 46.18 0.294 79.87 0.150
CCKGSOLS 0.637 0.002 8.5x104 1.53 35.76 0.024 46.16 0.280 79.89 0.026
CCKGSOLSR 0.637 0.002 8.5x104 1.53 35.76 0.024 46.16 0.280 79.89 0.026

Disp05 K-Means 0.528 0.037 1.0x105 1.0x103 40.82 0.172 42.88 1.02 73.98 11.2
PSO 0.538 0.019 1.0x105 610.7 40.90 0.120 43.22 0.934 73.12 7.67
PSO-clustering 0.535 0.025 1.0x105 684.1 40.82 0.085 43.03 0.980 73.57 8.627
PSO-KM 0.538 0.025 1.0x105 650.6 40.76 0.077 42.73 0.842 76.66 8.32
GAI-PSO 0.524 0.029 1.0x105 792.4 40.92 0.118 43.73 1.129 69.64 9.526
GAI-PSO-k-means 0.536 0.024 1.0x105 677.3 40.76 0.072 42.75 0.882 75.63 8.99
GSO 0.497 0.028 1.0x105 1.2x103 41.13 0.266 45.71 1.63 60.49 8.93
CCKGSO 0.546 0.007 1.0x105 201.3 40.76 0.044 42.50 0.421 77.72 3.20
CCKGSOR 0.546 0.007 1.0x105 26.1 40.79 0.0126 43.02 1.60 77.72 3.20
CCKGSOLS 0.548 0.004 1.0x105 23.01 40.74 0.008 42.41 0.050 79.39 1.67
CCKGSOLSR 0.548 0.004 1.0x105 23.01 40.74 0.008 42.41 0.050 79.39 1.67

velocidade de exploração/exploitação das regiões locais onde cada grupo populacional é
posicionado.

A análise realizada através dos testes de Frieman-Nemenyi (Tabela 19, com CD =
4.774) mostra que não houve diferenças estatísticas significativas nos resultados obtidos
pelos modelos cooperativos coevolucionários no que diz respeito à verosimilhança das
partições finais formadas (análise do CR) e quanto à dispersão global dos agrupamentos
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Tabela 18 – CCKGSO: Resultados experimentais para as bases Prox01 à
Prox05.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Prox01 K-Means 0.833 0.149 1.4x104 5.7x103 4.310 1.147 9.455 5.718 22.14 21.96

PSO 0.994 0.041 7.8x103 1.6x103 3.090 0.321 3.328 1.612 45.03 6.23
PSO-clustering 1.00 0.0002 7.6x103 10.17 3.034 0.004 3.076 0.009 46.63 0.716
PSO-KM 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.023 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
GAI-PSO 1.00 0.0004 7.7x103 57.01 3.062 0.023 3.125 0.048 45.81 1.01
GAI-PSO-k-means 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
GSO 0.993 0.042 8.4x103 1.6x103 3.319 0.404 3.989 1.64 40.60 6.09
CCKGSO 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
CCKGSOR 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
CCKGSOLS 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0
CCKGSOLSR 1.00 0.0 7.6x103 0.0 3.030 0.0 3.071 0.0 46.66 0.0

Prox02 K-Means 0.818 0.134 1.1x104 4.2x103 3.575 0.878 6.449 4.187 7.364 5.00
PSO 0.892 0.113 8.4x103 1.3x103 3.121 0.211 4.044 1.41 9.955 4.58
PSO-clustering 0.887 0.116 8.4x103 1.4x103 3.114 0.199 4.098 1.43 9.854 4.69
PSO-KM 0.887 0.118 8.4x103 1.4x103 3.100 0.183 4.095 1.43 9.725 4.75
GAI-PSO 0.882 0.113 8.6x103 1.4x103 3.183 0.308 4.278 1.54 11.19 6.96
GAI-PSO-k-means 0.888 0.116 8.4x103 1.4x103 3.093 0.179 4.095 1.43 10.43 6.10
GSO 0.876 0.113 8.8x103 1.3x103 3.242 0.182 4.461 1.33 8.763 4.48
CCKGSO 0.967 0.0003 7.4x103 0.0009 2.976 0.00001 3.121 0.0 12.95 0.00001
CCKGSOR 0.967 0.0003 7.4x103 0.0009 2.976 0.00001 3.121 0.0 12.95 0.00001
CCKGSOLS 0.967 0.0003 7.4x103 0.0009 2.976 0.00001 3.121 0.0 12.95 0.00001
CCKGSOLSR 0.967 0.0003 7.4x103 0.0009 2.976 0.00001 3.121 0.0 12.95 0.00001

Prox03 K-Means 0.761 0.118 9.2x103 1.3x103 3.171 0.165 5.007 1.345 5.974 4.144
PSO 0.846 0.113 8.3x103 1.3x103 3.081 0.200 4.054 1.36 8.910 4.02
PSO-clustering 0.845 0.115 8.3x103 1.3x103 3.059 0.165 4.046 1.36 8.873 4.17
PSO-KM 0.847 0.115 8.2x103 1.3x103 3.051 0.162 4.037 1.367 8.957 4.21
GAI-PSO 0.843 0.114 8.4x103 1.3x103 3.123 0.310 4.196 1.57 8.766 4.01
GAI-PSO-k-means 0.843 0.115 8.3x103 1.3x103 3.073 0.217 4.095 1.39 8.954 4.21
GSO 0.811 0.100 8.8x103 1.2x103 3.233 0.182 4.454 1.23 7.972 3.56
CCKGSO 0.928 0.0003 7.3x104 0.017 2.937 0.00001 3.067 0.0 11.94 0.0
CCKGSOR 0.928 0.0003 7.3x104 0.017 2.937 0.00001 3.067 0.0 11.94 0.0
CCKGSOLS 0.928 0.0003 7.3x104 0.017 2.937 0.00001 3.067 0.0 11.94 0.0
CCKGSOLSR 0.928 0.0003 7.3x104 0.017 2.937 0.00001 3.067 0.0 11.94 0.0

Prox04 K-Means 0.631 0.175 1.1x104 4.1x103 3.259 0.343 5.875 2.797 5.188 3.642
PSO 0.807 0.122 7.8x103 1.1x103 2.997 0.272 3.625 1.06 9.538 3.89
PSO-clustering 0.810 0.117 7.8x103 1.1x103 3.034 0.507 3.795 2.01 9.666 3.77
PSO-KM 0.814 0.122 7.7x103 984.3 2.927 0.170 3.439 0.906 9.523 3.88
GAI-PSO 0.811 0.116 7.8x103 1.0x103 2.972 0.189 3.553 0.908 9.523 3.58
GAI-PSO-k-means 0.810 0.122 7.7x103 1.0x103 2.923 0.168 3.474 0.917 9.761 3.79
GSO 0.784 0.113 8.3x103 1.2x103 3.195 0.618 4.179 1.62 8.682 4.04
CCKGSO 0.890 0.0005 7.1x103 0.103 2.823 0.0001 2.921 0.006 11.92 0.025
CCKGSOR 0.890 0.0005 7.1x103 0.003 2.823 0.0001 2.921 0.006 11.92 0.025
CCKGSOLS 0.890 0.0005 7.1x103 0.003 2.823 0.0001 2.921 0.006 11.92 0.022
CCKGSOLSR 0.890 0.0005 7.1x103 0.003 2.823 0.0001 2.921 0.006 11.92 0.022

Prox05 K-Means 0.807 0.095 6.9x103 500.3 2.748 0.119 2.927 0.358 10.20 2.708
PSO 0.833 0.041 6.8x103 181.0 2.721 0.06 2.832 0.124 11.03 0.985
PSO-clustering 0.831 0.047 6.8x103 252.4 2.722 0.074 2.836 0.165 10.92 1.30
PSO-KM 0.841 0.0006 6.8x103 0.013 2.705 0.0 2.796 0.004 11.19 0.013
GAI-PSO 0.829 0.047 6.8x103 244.0 2.729 0.070 2.854 0.161 10.77 1.34
GAI-PSO-k-means 0.841 0.0005 6.8x103 0.011 2.705 0.0 2.796 0.004 11.19 0.013
GSO 0.800 0.053 7.1x103 332.2 2.804 0.096 3.182 0.309 9.263 1.63
CCKGSO 0.841 0.0001 6.8x103 0.006 2.705 0.00001 2.792 0.001 11.20 0.006
CCKGSOR 0.841 0.0001 6.8x103 0.003 2.705 0.00002 2.792 0.001 11.20 0.006
CCKGSOLS 0.841 0.0001 6.8x103 0.003 2.705 0.00002 2.792 0.001 11.20 0.004
CCKGSOLSR 0.841 0.0001 6.8x103 0.003 2.705 0.00002 2.792 0.001 11.20 0.004

formados (análise do WCSS), porém houve diferenças significativas entres os métodos que
fizeram uso do K-Means como operador de busca local para o refinamento da melhor solução
global encontrada até o momento por todos os grupos ( ~Xp global) durante o processo
geracional do GSO (CCKGSOLS e CCKGSOLSR), e os métodos que não fizeram uso desse
operador de busca local (CCKGSO e CCKGSOR), no que diz respeito à dispersão interna
média dos agrupamentos formados (análise do Je), em relação ao grau de compactação
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dos grupos formados (análise do Dmax) e em relação à proximidade entre os agrupamentos
formados (análise do Dmin), tendo as abordagens CCKGSOLS e CCKGSOLSR obtidos os
melhores ranks médios para essas métricas, o que mostra o potencial do K-Means como
guia para o processo evolucionário propriamente dito.

Tabela 19 – CCKGSO: Ranks médios para o teste de Friedman para as bases de
dados sintéticos.

Método RankCR RankWCSS RankJe
RankDmax

RankDmin

K-Means 172.88 (11) 350.81 (7) 325.98 (7) 340.27 (8) 195.72 (10)
PSO 261.17 (8) 397.66 (9) 375.29 (9) 352.48 (9) 235.30 (8)
PSO-clustering 279.38 (6) 362.37 (8) 334.93 (8) 336.78 (7) 249.13 (7)
PSO-KM 280.23 (5) 217.35 (5) 205.89 (5) 223.45 (5) 313.30 (5)
GAI-PSO 230.78 (9) 426.87 (10) 412.32 (10) 376.82 (10) 200.21 (9)
GAI-PSO-k-means 277.02 (7) 240.17 (6) 209.30 (6) 233.87 (6) 307.08 (6)
GSO 210.24 (10) 467.61 (11) 450.06 (11) 456.78 (11) 104.83 (11)
CCKGSO 327.98 (3.5) 163.68 (4) 188.80 (3) 177.83 (3) 351.95 (3.5)
CCKGSOR 327.98 (3.5) 137.11 (3) 191.98 (4) 184.73 (4) 351.95 (3.5)
CCKGSOLS 331.43 (1.5) 133.46 (2) 168.14 (1) 173.75 (1.5) 360.51 (1.5)
CCKGSOLSR 331.43 (1.5) 133.42 (1) 168.23 (2) 173.75 (1.5) 360.51 (1.5)

6.2.2 Resultados para bases de dados reais

Os resultados experimentais para as bases de dados reais são apresentados na
Tabela 20 e Tabela 21. Os melhores resultados para cada uma das métricas de validação
adotadas em cada uma das bases estão em negrito.

Para as bases de dados reais, da mesma forma como ocorrido para os conjuntos
de dados sintéticos, não houve diferenças significativas entre os resultados do CCKGSO
e do CCKGSOLS em relação às suas versões que usam o K-Means para melhorar a
solução global final obtida (CCKGSOR e CCKGSOLSR, respectivamente). Nessas bases,
as principais diferenças entre as performances dos métodos cooperativos coevolucionários
que fazem uso do K-Means como operador de busca local durante o processo geracional e
os métodos que não fazem uso desse operador de busca local ocorreram nas bases com
maior número de padrões. Novamente, os métodos cooperativos coevolucionários foram os
responsáveis pelas melhores performances na maioria das bases de dados reais.

De acordo com os testes de Friedman-Nemenyi (Tabela 22, com CD = 4.358), os
métodos CCKGSOLS e CCKGSOLSR foram os responsáveis pela formação dos grupos
mais verossíveis (avaliação do CR), com menor dispersão global (avaliação do WCSS),
com melhor distribuição entre os elementos nos grupos (avaliação do Je) e com a maior
distância média entre os agrupamentos formados (avaliação do Dmin. Os agrupamentos
finais formados pelos algoritmos cooperativos coevolucionários foram, em média, mais
dispersos que os grupos formados pelos os algoritmos K-Means, PSO-KM e GAI-PSO-
k-means, fenômeno que pode ser um reflexo da tentativa dos grupos populacionais de
otimizarem o problema apenas levando em consideração suas regiões locais.
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Tabela 20 – CCKGSO: Resultados experimentais para Diabetes, E. Coli, Glass,
Heart, Image Segmentation e Ionosphere.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Diabetes K-Means 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0

PSO 0.052 0.015 6.3x106 2.8x105 1.1x104 779.4 1.7x104 1.0x103 4.2x104 1.6x104

PSO-clustering 0.053 0.016 6.3x106 3.0x105 1.1x104 845.6 1.7x104 1.0x103 4.4x104 1.7x104

PSO-KM 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0
GAI-PSO 0.053 0.015 6.3x106 2.8x105 1.1x104 774.8 1.7x104 995.1 4.2x014 1.6x106

GAI-PSO-k-means 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0
GSO 0.060 0.015 5.8x106 3.7x105 1.0x104 573.3 1.7x104 735.6 3.9x104 1.0x104

CCKGSO 0.074 0.0 5.1x106 26.59 1.0x104 0.048 1.7x104 0.077 5.0x104 32.15
CCKGSOR 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.048 1.7x104 0.077 5.0x104 32.15
CCKGSOLS 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0
CCKGSOLSR 0.074 0.0 5.1x106 0.0 1.0x104 0.0 1.7x104 0.0 5.0x104 0.0

E. Coli K-Means 0.415 0.073 15.17 0.717 0.050 0.003 0.103 0.015 0.044 0.007
PSO 0.440 0.082 17.40 1.98 0.059 0.006 0.131 0.035 0.049 0.019
PSO-clustering 0.436 0.081 17.27 2.04 0.058 0.007 0.125 0.032 0.046 0.016
PSO-KM 0.418 0.053 14.89 0.792 0.049 0.002 0.108 0.020 0.048 0.009
GAI-PSO 0.440 0.083 17.64 1.74 0.060 0.007 0.128 0.036 0.048 0.016
GAI-PSO-k-means 0.421 0.050 14.85 0.636 0.050 0.003 0.110 0.020 0.048 0.009
GSO 0.434 0.065 16.55 0.686 0.057 0.006 0.128 0.037 0.040 0.013
CCKGSO 0.443 0.047 14.10 0.297 0.051 0.003 0.127 0.012 0.053 0.009
CCKGSOR 0.443 0.047 14.10 0.295 0.051 0.003 0.127 0.012 0.053 0.009
CCKGSOLS 0.443 0.045 14.06 0.280 0.052 0.003 0.130 0.011 0.054 0.008
CCKGSOLSR 0.443 0.045 14.06 0.280 0.052 0.003 0.130 0.011 0.054 0.008

Glass K-Means 0.244 0.037 396.5 66.58 3.747 0.401 9.839 1.23 1.952 1.21
PSO 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
PSO-clustering 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
PSO-KM 0.252 0.025 367.7 22.97 3.586 0.546 8.997 1.73 2.297 1.12
GAI-PSO 0.198 0.039 567.0 39.77 4.420 1.24 11.51 5.48 0.941 0.895
GAI-PSO-k-means 0.252 0.025 367.7 22.97 3.586 0.546 8.997 1.73 2.297 1.12
GSO 0.233 0.032 479.7 30.62 5.128 1.42 14.94 5.72 1.849 1.16
CCKGSO 0.269 0.012 345.7 14.21 3.595 0.569 9.12 1.761 3.116 0.434
CCKGSOR 0.269 0.012 344.6 13.78 3.623 0.621 9.230 1.98 3.116 0.434
CCKGSOLS 0.268 0.012 344.6 13.75 3.563 0.599 9.054 1.85 3.134 0.428
CCKGSOLSR 0.268 0.012 344.6 13.75 3.563 0.599 9.054 1.85 3.134 0.428

Heart K-Means 0.029 0.001 5.5x105 12.83 2.2x103 5.27 2.7x103 2.083 6.6x103 36.24
PSO 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

PSO-clustering 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

PSO-KM 0.029 0.001 5.5x105 12.80 2.2x103 5.06 2.7x103 2.37 6.6x103 34.69
GAI-PSO 0.026 0.020 7.2x105 7.3x104 2.7x103 361.4 3.4x103 475.1 7.1x103 4.5x103

GAI-PSO-k-means 0.029 0.001 5.5x105 12.80 2.2x103 5.06 2.7x103 2.37 6.6x103 34.69
GSO 0.027 0.016 6.5x105 5.4x104 2.5x103 316.8 3.2x103 462.2 7.1x103 4.2x103

CCKGSO 0.030 0.0 5.5x105 0.160 2.2x103 1.15 2.7x103 1.11 6.7x103 7.01
CCKGSOR 0.030 0.0 5.5x105 0.160 2.2x103 1.15 2.7x103 1.11 6.7x103 7.01
CCKGSOLS 0.030 0.0 5.5x105 0.160 2.2x103 1.15 2.7x103 1.11 6.7x103 7.01
CCKGSOLSR 0.030 0.0 5.5x105 0.160 2.2x103 1.15 2.7x103 1.11 6.7x103 7.01

Image K-Means 0.374 0.041 1.6x107 2.7x106 3.5x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.5x103 1.2x103

Segment. PSO 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

PSO-clustering 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

PSO-KM 0.358 0.046 1.6x107 2.6x106 3.4x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.7x103 1.2x103

GAI-PSO 0.292 0.059 2.4x107 1.6x106 3.4x104 2.2x104 1.9x105 1.6x105 4.3x103 2.8x103

GAI-PSO-k-means 0.358 0.046 1.6x107 2.6x106 3.4x104 1.2x104 2.1x105 8.0x104 8.7x103 1.2x103

GSO 0.304 0.061 2.2x107 2.0x106 4.0x104 2.3x104 2.3x105 1.6x105 5.8x103 2.5x103

CCKGSO 0.389 0.035 1.4x107 1.1x105 4.0x104 1.7x103 2.4x105 3.4x104 8.4x103 630.9
CCKGSOR 0.389 0.035 1.4x107 1.1x105 4.0x104 1.7x103 2.4x105 3.4x104 8.4x103 630.9
CCKGSOLS 0.392 0.034 1.4x107 1.1x105 4.0x104 1.0x103 2.5x105 2.9x104 8.5x103 330.8
CCKGSOLSR 0.392 0.034 1.4x107 1.1x105 4.0x104 1.0x103 2.5x105 2.9x104 8.5x103 330.8

Ionosp. K-Means 0.166 0.041 2.5x103 191.4 7.103 0.377 10.47 0.329 320.5 2.2x103

PSO 0.106 0.073 2.8x103 183.9 8.203 0.874 11.15 1.05 12.00 2.65
PSO-clustering 0.102 0.075 2.8x103 175.8 8.255 0.858 11.13 1.01 11.96 2.68
PSO-KM 0.176 0.002 2.4x103 0.021 7.166 0.009 10.55 0.012 9.449 0.004
GAI-PSO 0.099 0.070 2.8x103 175.1 8.317 0.758 11.20 0.979 12.03 2.69
GAI-PSO-k-means 0.176 0.002 2.4x103 0.021 7.166 0.009 10.55 0.012 9.449 0.004
GSO 0.101 0.071 2.7x103 165.4 8.157 0.623 10.93 0.897 8.180 2.39
CCKGSO 0.178 0.0 2.4x103 0.0 7.173 0.0 10.56 0.0 9.452 0.0
CCKGSOR 0.178 0.0 2.4x103 0.0 7.173 0.0 10.56 0.0 9.452 0.0
CCKGSOLS 0.178 0.0 2.4x103 0.0 7.173 0.0 10.56 0.0 9.452 0.0
CCKGSOLSR 0.178 0.0 2.4x103 0.0 7.173 0.0 10.56 0.0 9.452 0.0
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Tabela 21 – CCKGSO: Resultados experimentais para Iris, Landsat Satellite,
Optical Recognition, Page Blocks Classification, Wine e Yeast.

Métrica de Validação CR WCSS Je Dmax Dmin

Base de Dados Algoritmo Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio
Iris K-Means 0.686 0.094 88.30 23.7 0.550 0.063 0.733 0.215 3.450 2.59

PSO 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
PSO-clustering 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
PSO-KM 0.715 0.042 80.13 9.04 0.531 0.031 0.661 0.083 3.160 0.340
GAI-PSO 0.716 0.083 117.3 16.5 0.758 0.096 1.069 0.203 3.370 1.77
GAI-PSO-k-means 0.715 0.042 80.13 9.04 0.531 0.031 0.661 0.083 3.160 0.340
GSO 0.752 0.061 86.10 9.50 0.565 0.033 0.779 0.110 2.873 0.405
CCKGSO 0.730 0.0 78.85 0.0 0.525 0.0 0.642 0.0 3.230 0.0
CCKGSOR 0.730 0.0 78.85 0.0 0.525 0.0 0.642 0.0 3.230 0.0
CCKGSOLS 0.730 0.0 78.85 0.0 0.525 0.0 0.642 0.0 3.230 0.0
CCKGSOLSR 0.730 0.0 78.85 0.0 0.525 0.0 0.642 0.0 3.230 0.0

Landsat K-Means 0.483 0.068 1.5x107 4.6x105 2.7x103 258.2 5.4x103 1.3x103 4.0x104 429.9
Satellite PSO 0.418 0.051 2.2x107 1.3x106 3.9x103 402.7 7.3x103 1.3x103 2.6x103 1.3x103

PSO-clustering 0.422 0.054 2.2x107 1.4x106 3.8x103 502.5 7.3x103 2.0x103 2.6x103 1.2x103

PSO-KM 0.502 0.057 1.5x107 2.9x105 2.7x103 208.0 5.6x103 1.3x103 4.1x103 352.6
GAI-PSO 0.416 0.055 2.3x107 1.3x106 3.9x103 412.7 7.2x103 1.2x103 2.3x103 1.2x103

GAI-PSO-k-means 0.498 0.060 1.5x107 3.5x105 2.7x103 208.7 5.5x103 1.3x103 4.1x103 396.8
GSO 0.432 0.057 2.1x107 9.8x105 3.7x103 415.7 7.2x103 1.2x103 2.2x103 1.0x103

CCKGSO 0.535 0.046 1.5x107 5.7x104 2.6x103 54.64 4.8x103 257.2 4.0x103 303.0
CCKGSOR 0.535 0.046 1.5x107 4.7x104 2.6x103 53.89 4.8x103 257.2 4.0x103 303.0
CCKGSOLS 0.540 0.044 1.5x107 4.7x104 2.6x103 49.57 4.8x103 257.8 4.2x103 251.1
CCKGSOLSR 0.540 0.044 1.5x107 4.7x104 2.6x103 49.57 4.8x103 257.8 4.2x103 251.1

Optical K-Means 0.640 0.058 3.7x106 3.2x104 652.3 6.43 779.5 34.1 480.1 128.0
Recog. PSO 0.413 0.057 6.3x106 1.7x105 1.1x103 34.2 1.4x103 68.5 772.8 298.4

PSO-clustering 0.413 0.057 6.3x106 1.7x105 1.1x103 32.6 1.4x103 67.8 775.8 297.2
PSO-KM 0.627 0.062 3.7x106 5.5x104 649.9 10.8 792.2 44.6 425.3 147.6
GAI-PSO 0.413 0.057 6.4x106 1.5x105 1.1x103 33.7 1.4x103 63.9 788.8 309.5
GAI-PSO-k-means 0.629 0.062 3.7x106 5.0x104 649.2 9.27 791.5 44.96 429.3 149.1
GSO 0.418 0.056 6.2x106 2.3x105 1.1x103 68.7 1.3x103 73.0 771.5 304.3
CCKGSO 0.655 0.031 3.7x106 1.1x104 654.9 2.72 770.6 23.1 502.0 123.2
CCKGSOR 0.655 0.031 3.7x106 8.6x103 655.9 4.31 794.2 64.4 502.0 123.2
CCKGSOLS 0.605 0.032 3.7x106 8.6x103 653.6 1.71 766.3 13.3 515.2 122.1
CCKGSOLSR 0.605 0.032 3.7x106 8.6x103 653.6 1.71 766.3 13.3 515.2 122.1

Page K-Means -0.002 0.0 1.8x1010 0.0 2.6x108 0.0 1.2x109 0.0 6.7x106 0.0
Blocks PSO 0.017 0.033 6.1x1010 1.1x1010 3.9x108 8.9x107 1.6x109 4.8x108 1.5x106 3.0x106

Class. PSO-clustering 0.014 0.030 6.3x1010 1.2x1010 3.9x108 8.5x107 1.7x109 4.9x108 7.7x105 1.7x106

PSO-KM 0.015 0.034 2.1x1010 5.1x109 2.6x108 9.9x105 1.2x109 0.0 8.1x106 4.5x106

GAI-PSO 0.037 0.040 5.6x1010 5.1x109 3.7x108 1.0x108 1.4x109 3.8x108 5.3x106 5.2x106

GAI-PSO-k-means 0.045 0.042 2.7x1010 8.1x109 2.6x108 5.1x106 1.2x109 0.0 1.2x107 9.2x106

GSO 0.010 0.031 3.6x1010 9.2x109 3.1x108 4.6x107 1.4x109 2.1x108 3.7x107 1.3x108

CCKGSO 0.009 0.015 1.6x1010 2.5x109 2.0x108 7.3x107 8.1x108 3.8x108 1.8x107 1.3x107

CCKGSOR 0.009 0.015 1.6x1010 2.6x109 2.0x108 7.3x107 8.1x108 3.8x108 1.8x107 1.3x107

CCKGSOLS 0.006 0.011 1.6x1010 2.4x109 2.0x108 7.0x107 9.3x108 3.6x108 1.4x107 1.0x107

CCKGSOLSR 0.006 0.011 1.6x1010 2.4x109 2.0x108 7.0x107 9.3x108 3.6x108 1.4x107 1.0x107

Wine K-Means 0.368 0.008 2.4x106 9.1x104 1.5x104 442.6 2.8x104 3.3x103 8.3x104 2.5x104

PSO 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

PSO-clustering 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

PSO-KM 0.365 0.011 2.4x106 1.1x105 1.5x104 584.7 2.7x104 3.9x103 8.9x104 2.9x104

GAI-PSO 0.364 0.030 3.1x106 4.5x105 1.9x104 2.6x103 3.2x104 8.1x103 6.8x104 4.4x104

GAI-PSO-k-means 0.365 0.011 2.4x106 1.1x105 1.5x104 584.7 2.7x104 3.9x103 8.9x104 2.9x104

GSO 0.370 0.008 2.4x106 1.2x105 1.5x104 757.2 2.9x104 2.0x103 7.8x104 1.5x104

CCKGSO 0.371 0.0 2.4x106 0.0 1.5x104 0.0 2.9x104 0.0 7.3x104 0.0009
CCKGSOR 0.371 0.0 2.4x106 0.0 1.5x104 0.0 2.9x104 0.0 7.3x104 0.0009
CCKGSOLS 0.371 0.0 2.4x106 0.0 1.5x104 0.0 2.9x104 0.0 7.3x104 0.0
CCKGSOLSR 0.371 0.0 2.4x106 0.0 1.5x104 0.0 2.9x104 0.0 7.3x104 0.0

Yeast K-Means 0.133 0.012 49.48 3.05 0.038 0.002 0.065 0.015 0.028 0.003
PSO 0.110 0.024 63.79 3.58 0.056 0.008 0.115 0.037 0.023 0.011
PSO-clustering 0.109 0.023 63.80 4.11 0.057 0.010 0.121 0.043 0.023 0.011
PSO-KM 0.134 0.015 48.58 2.99 0.038 0.002 0.062 0.012 0.029 0.004
GAI-PSO 0.109 0.024 64.09 3.76 0.056 0.009 0.119 0.044 0.023 0.012
GAI-PSO-k-means 0.135 0.018 48.13 2.70 0.037 0.002 0.063 0.011 0.030 0.004
GSO 0.119 0.021 51.91 1.24 0.046 0.004 0.106 0.028 0.022 0.006
CCKGSO 0.139 0.012 46.23 0.353 0.038 0.003 0.073 0.017 0.028 0.003
CCKGSOR 0.139 0.012 45.90 0.329 0.039 0.003 0.074 0.017 0.028 0.003
CCKGSOLS 0.139 0.011 45.92 0.313 0.038 0.003 0.071 0.016 0.030 0.002
CCKGSOLSR 0.139 0.011 45.92 0.313 0.038 0.003 0.071 0.016 0.030 0.002

6.2.3 Avaliação geral

Uma avaliação geral será realizada pela aplicação dos testes de Friedman e Nemenyi
para todas as vinte e duas bases (dez bases de dados sintéticos, e doze bases de dados
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Tabela 22 – CCKGSO: Ranks médios para o teste de Friedman para as bases de
dados reais.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 274.90 (7) 235.27 (6) 199.58 (5) 208.88 (3) 272.34 (7)
PSO 184.17 (10) 463.00 (10) 420.89 (10) 381.37 (11) 224.12 (9)
PSO-clustering 183.32 (11) 461.13 (9) 417.84 (9) 380.22 (10) 220.74 (10)
PSO-KM 281.98 (6) 230.37 (5) 193.43 (3) 203.64 (1) 279.34 (6)
GAI-PSO 188.98 (9) 467.92 (11) 421.99 (11) 378.48 (9) 230.06 (8)
GAI-PSO-k-means 294.69 (5) 235.86 (7) 194.60 (4) 203.99 (2) 286.45 (5)
GSO 218.43 (8) 392.44 (8) 379.13 (8) 374.05 (8) 217.34 (11)
CCKGSO 346.28 (3.5) 161.84 (4) 207.03 (6) 229.23 (6) 312.34 (3.5)
CCKGSOR 346.28 (3.5) 130.24 (3) 214.36 (7) 235.45 (7) 312.34 (3.5)
CCKGSOLS 355.74 (1.5) 126.26 (2) 190.84 (2) 217.60 (4.5) 337.71 (1.5)
CCKGSOLSR 355.74 (1.5) 126.19 (1) 190.81 (1) 217.60 (4.5) 337.71 (1.5)

reais). Os ranks médios em relação às métricas de validação adotadas são apresentados na
Tabela 23, com CD = 3.219. Os melhores ranks médios para cada uma das métricas de
avaliação estão em negrito.

Tabela 23 – CCKGSO: Ranks médios para o teste de Friedman.

Método RankCR RankWCSS RankJe
RankDmax

RankDmin

K-Means 282.53 (7) 287.79 (7) 257.03 (7) 268.60 (7) 237.52 (7)
PSO 219.17 (9) 433.30 (10) 400.16 (9) 368.24 (9) 229.20 (9)
PSO-clustering 226.98 (8) 416.24 (8) 380.15 (8) 360.47 (8) 233.65 (8)
PSO-KM 281.18 (6) 224.45 (5) 198.91 (4) 212.64 (5) 294.78 (6)
GAI-PSO 207.98 (11) 449.26 (11) 417.60 (11) 377.73 (10) 216.49 (10)
GAI-PSO-k-means 286.66 (5) 237.82 (6) 201.28 (5) 217.57 (6) 295.83 (5)
GSO 214.71 (10) 426.61 (9) 411.37 (10) 411.66 (11) 166.20 (11)
CCKGSO 337.96 (3.5) 162.67 (4) 198.73 (3) 205.87 (3) 330.35 (3.5)
CCKGSOR 337.96 (3.5) 133.36 (3) 204.19 (6) 212.39 (4) 330.35 (3.5)
CCKGSOLS 344.69 (1.5) 129.53 (2) 180.52 (1) 197.66 (1.5) 348.08 (1.5)
CCKGSOLSR 344.69 (1.5) 129.48 (1) 180.55 (2) 197.66 (1.5) 348.08 (1.5)

A avaliação global mostrou que as abordagens cooperativas coevolucionárias foram
capaz de encontrar os melhores valores para os ranks médios para todas as métricas
de validação adotadas. As abordagens CCKGSOLS e CCKGSOLSR foram responsáveis,
em média, pelas melhores partições finais, o que mostra o potencial do K-Means como
operador de busca local no processo geracional das populações do GSO. A análise global
dos problemas mostrou também que, de fato, para as bases de dados estudadas, não
houve diferenças significativas na aplicação do K-Means como operador de refinamento da
solução final do processo evolutivo nos modelos cooperativos coevolucionários propostos. Os
métodos cooperativos coevolucionários propostos apresentaram o maior grau de estabilidade
entre as técncias avaliadas.

A Tabela 24 e a Tabela 25 apresentam os tempos médios de execução encontrados
por cada uma das técnicas em cada uma das bases de dados testadas. Pelas tabelas, pode-se
observar que houve um impacto significativo na complexidade dos métodos cooperativos
coevolucionários em decorrência da etapa de reconstrução das partições representadas por
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cada membro dos grupos populacionais, realizada para possibilitar a avaliação do valor
da função de adequação de cada um desses indivíduos. Porém, a representação proposta
para as populações dos modelos cooperativos coevolucionários apresentados facilita a
paralelização e distribuição desses métodos, além como oferece uma economia considerável
de memória de armazenamento em relação à representação tradicional de problemas de
agrupamentos para EAs contínuos, quando o problema tratado apresenta um grande
número de agrupamentos e dados com alto grau de dimensionalidade.

Tabela 24 – CCKGSO: Tempo médio de execução (em segundos) para as bases
de dados sintéticos.

Método Disp01 Disp02 Disp03 Disp04 Disp05 Prox01 Prox02 Prox03 Prox04 Prox05
K-Means 0.057 0.070 0.105 0.096 0.140 0.045 0.049 0.060 0.085 0.084
PSO 10.20 11.23 11.22 8.01 5.43 7.34 8.58 8.55 8.54 8.59
PSO-clustering 8.34 8.40 8.41 8.44 8.41 9.36 10.08 10.06 8.88 8.17
PSO-KM 8.52 8.56 8.70 8.59 8.58 11.53 11.30 11.41 9.20 7.11
GAI-PSO 8.21 8.37 8.39 8.39 8.32 9.70 10.18 9.63 8.56 8.14
GAI-PSO-k-means 8.38 8.50 8.55 8.58 8.64 11.53 11.13 10.70 9.16 9.23
GSO 10.55 10.65 10.95 8.70 8.14 10.94 11.47 11.02 9.92 8.95
CCKGSO 18.48 18.98 17.18 17.01 16.77 15.00 14.50 15.30 14.60 14.25
CCKGSOR 17.72 17.83 18.04 17.70 17.21 13.78 13.68 13.71 13.69 13.96
CCKGSOLS 15.1 15.5 15.7 16.0 16.0 15.8 16.0 16.4 16.7 16.2
CCKGSOLSR 15.2 15.5 15.8 15.9 15.6 15.2 15.6 15.7 15.8 16.4

Tabela 25 – CCKGSO: Tempo médio de execução (em segundos) para as bases
de dados reais.

Método Diabetes E. Coli Glass Heart Image Ionosp. Iris Landsat Optical Page Wine Yeast
Segment. Satel. Recog. Blocks C.

K-Means 0.008 0.017 0.009 0.004 0.368 0.004 0.002 4.14 12.13 0.775 0.003 0.320
PSO 0.544 9.34 1.82 0.308 57.3 0.947 0.318 446.0 1.5x103 35.22 0.441 41.10
PSO-clustering 0.630 9.92 3.69 0.500 52.3 0.918 0.320 432.2 1.4x103 28.9 0.416 35.61
PSO-KM 1.04 11.1 4.67 0.679 70.3 1.20 0.429 475.7 1.5x103 0.015 0.695 43.5
GAI-PSO 0.864 8.83 3.91 0.481 53.2 0.883 0.440 377.0 1.4x103 31.2 0.694 32.8
GAI-PSO-k-means 0.938 9.72 4.20 0.566 60.3 0.964 0.521 458.5 1.5x103 34.2 0.762 39.5
GSO 1.19 9.59 5.24 0.799 59.2 1.45 0.804 376.2 1.4x103 36.1 1.40 35.4
CCKGSO 1.79 16.65 7.70 1.12 83.9 2.13 1.38 778.7 1.9x103 63.2 1.88 58.0
CCKGSOR 1.56 13.1 6.04 0.938 87.7 1.71 1.20 646.6 2x103 54.9 1.57 5.14
CCKGSOLS 1.65 12.5 5.68 0.903 63.5 1.66 1.13 793.4 3.1x103 57.5 1.48 56.0
CCKGSOLSR 1.72 12.4 5.64 0.904 68.4 1.69 1.11 800.1 3.1x103 52.4 1.47 55.5

6.3 AVALIAÇÃO GERAL

Nesta seção, uma análise comparativa entre as abordagens propostas neste trabalho
(famílias IKGSO e CCKGSO) será realizada através do uso dos testes de hipótese de
Friedman-Nemenyi. As Tabelas 26, 27 e 28 apresentam os ranks médios obtidos por cada
abordagem nas bases de dados sintéticos, nas bases de dados reais e em uma avaliação
geral com as vinte e duas bases de dados, respectivamente. Todos os testes foram realizados
levando-se em consideração cinquenta testes independentes para cada um dos algoritmos
avaliados, em cada uma das bases de dados testadas.

Os ranks médios obtidos por cada algoritmo e para cada uma das métricas de
validação adotadas estão representados da Figura 14 à Figura 18, onde os métodos estão
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Tabela 26 – Avaliação Geral: Ranks médios para o teste de Friedman para as
bases de dados sintéticos.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 234.78 (15) 482.20 (10) 448.58 (10) 463.28 (12) 270.76 (13)
PSO 352.32 (11) 539.96 (13) 515.20 (13) 481.33 (13) 327.21 (10)
PSO-clustering 377.73 (9) 494.56 (11) 463.88 (12) 462.65 (11) 346.16 (9)
PSO-KM 379.21 (8) 295.79 (6) 282.54 (6) 302.86 (6) 437.21 (6)
GAI-PSO 312.23 (12) 580.95 (14) 564.96 (14) 513.46 (14) 278.10 (12)
GAI-PSO-k-means 375.46 (10) 327.66 (7) 288.31 (7) 317.10 (7) 428.59 (7)
GSO 281.42 (13) 640.88 (15) 618.07 (15) 624.64 (15) 143.77 (15)
IKGSOv01 413.96 (7) 511.11 (12) 440.42 (9) 460.10 (10) 256.16 (14)
IKGSOv02 263.62 (14) 456.80 (9) 457.88 (11) 452.34 (9) 280.11 (11)
IKGSOv03 427.09 (6) 373.72 (8) 338.31 (8) 354.71 (8) 367.36 (8)
IKGSOv04 431.14 (5) 180.40 (3) 244.26 (3) 242.47 (4) 494.64 (5)
CCKGSO 443.47 (3.5) 216.80 (5) 255.72 (4) 240.58 (3) 494.84 (3.5)
CCKGSOR 443.47 (3.5) 180.42 (4) 259.86 (5) 249.78 (5) 494.84 (3.5)
CCKGSOLS 448.31 (1.5) 175.55 (2) 227.21 (1) 233.60 (1.5) 506.39 (1.5)
CCKGSOLSR 448.31 (1.5) 175.50 (1) 227.31 (2) 233.60 (1.5) 506.39 (1.5)

ordenados do melhor, à esquerda, ao pior, à direita. As figuras também apresentam os
valores para os p-values dos testes de Friedman/Nemenyi, assim como os valores das
distâncias críticas (CD) em cada teste. Nos testes com os dados sintéticos (CD = 6.783),
os métodos cooperativos cooevolucionários apresentaram melhor desempenho médio que
as abordagens competitivas propostas para o GSO. Para ambos os conjuntos de bases
(Dispersão e Proximidade), os algoritmos cooperativos coevolucionários apresentaram o
maior grau de consistência e estabilidade nas partições finais formadas, tendo encontrado,
para todas as bases sintéticas, os melhores valores para as métricas de validação dentre
os modelos testados. Dos operadores alternativos de inicialização, apenas a abordagem
IKGSOv04 obteve desempenhos médios próximos aos modelos cooperativos coevolucio-
nários, porém as diferenças entre as performances alcançadas por tais abordagens foram
consideradas significativas.

Os testes com as bases de dados sintéticos serviram ainda para ilustrar a utilidade
da combinação entre técncias evolucionárias e algoritmos tradicionais de agrupamento,
pois os melhores desempenhos nesses conjuntos foram obtidos pelos modelos híbridos entre
K-Means e EAs. Pode-se observar ainda a contribuição oferecida pelos operadores de busca
local à velocidade de convergência do algoritmo GSO, pois dentre os algoritmos puramente
evolucionários, o GSO foi o responsável pelas piores soluções finais em relação às métricas
adotadas, o que mostra sua lenta taxa de convergência quando lidando com problemas de
agrupamento.

As comparações realizadas para as bases de dados reais (com CD = 6.192) são
ilustradas da Figura 27 à Figura 23, onde os métodos estão ordenados do melhor, à
esquerda, ao pior, à direita. As figuras também apresentam os valores para os p-values
dos testes de Friedman/Nemenyi, assim como os valores das distâncias críticas (CD)
em cada teste. Para as bases de dados reais, em decorrência dos diferentes níveis de
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Figura 14 – Teste de Frieman em relação ao CR para as bases de dados
sintéticos.

Fonte: do autor.

Figura 15 – Teste de Frieman em relação ao WCSS para as bases de dados
sintéticos.

Fonte: do autor.

complexidade e dos problemas de agrupamento apresentados pelas mesmas, pode-se
verificar, de fato, a relevância dos operadores de busca local propostos aos métodos
cooperativos coevolucionários. Nessas bases, as melhores performances médias foram
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Figura 16 – Teste de Frieman em relação ao Je para as bases de dados sintéticos.

Fonte: do autor.

Figura 17 – Teste de Frieman em relação ao Dmax para as bases de dados
sintéticos.

Fonte: do autor.
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Figura 18 – Teste de Frieman em relação ao Dmin para as bases de dados
sintéticos.

Fonte: do autor.

encontradas pelas abordagens CCKGSOLS e CCKGSOLSR (que fazem uso do K-Means
como operador de busca local no processo geracional), seguidas pelo IKGSOv04.

Novamente, os modelos híbridos foram os responsáveis pelas melhores performances
médias, de acordo com as medidas de validação adotadas. Os testes de Friedman/Nemenyi
apontam que os algoritmos CCKGSOLS e CCKGSOLSR formaram os grupos finais
com menores dispersões médias, as partições mais próximas das partições reais e os
agrupamentos finais com maior grau de afastamento entre si. Embora esses modelos não
tenham sido os responsáveis pelos agrupamentos finais com menor grau de compactação
em média (de acordo com a métrica de validação Dmax), pela análise do WCSS e do Je,
pode-se verificar que os agrupamentos finais formados por tais abordagens foram os mais
compactos em uma avaliação geral, pois embora o grupo com maior dispersão média entre
os grupos formados pelo CCKGSOLS e pelo CCKGSOLSR tenham sido mais dispersos que
os grupos mais dispersos do GAI-PSO-k-means e do PSO-KM, os valores mais baixos do
WCSS e do Je indicam que houve em média menor dispersão nos demais grupos formados
por esses algoritmos em relação aos outros grupos formados pelo GAI-PSO-k-means e pelo
PSO-KM.

A avaliação global (com CD = 4.573) mostrou que as abordagens cooperativas
coevolucionárias foram as responsáveis pela formação dos grupos mais compactos, com a
melhor distribuição dos elementos, assim como também encontraram o melhor distancia-
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Tabela 27 – Avaliação Geral: Ranks médios para o teste de Friedman para as
bases de dados reais.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 367.01 (10) 341.13 (10) 285.33 (6) 284.19 (3) 376.88 (9)
PSO 240.16 (14) 662.29 (14) 596.54 (14) 534.99 (15) 302.66 (12)
PSO-clustering 239.26 (15) 660.00 (13) 592.20 (13) 533.30 (14) 297.82 (13)
PSO-KM 376.57 (9) 331.87 (8) 277.87 (4) 277.72 (2) 386.63 (7)
GAI-PSO 246.77 (13) 667.54 (15) 597.37 (15) 530.66 (12) 311.26 (11)
GAI-PSO-k-means 393.88 (6) 338.52 (9) 280.24 (5) 277.49 (1) 396.54 (6)
GSO 288.40 (12) 589.00 (12) 550.38 (12) 533.02 (13) 292.81 (14)
IKGSOv01 321.27 (11) 492.18 (11) 423.90 (11) 425.50 (11) 253.89 (15)
IKGSOv02 387.68 (8) 317.90 (7) 308.36 (10) 336.99 (9) 381.15 (8)
IKGSOv03 389.68 (7) 308.86 (6) 301.22 (8) 335.60 (8) 365.25 (10)
IKGSOv04 473.48 (3) 171.42 (1) 277.53 (3) 338.62 (10) 458.60 (3)
CCKGSO 468.32 (4.5) 225.54 (5) 295.34 (7) 312.17 (6) 432.26 (4.5)
CCKGSOR 468.32 (4.5) 182.10 (4) 306.34 (9) 321.99 (7) 432.26 (4.5)
CCKGSOLS 485.86 (1.5) 172.12 (3) 269.95 (2) 295.14 (4.5) 472.25 (1.5)
CCKGSOLSR 485.86 (1.5) 172.03 (2) 269.93 (1) 295.14 (4.5) 472.25 (1.5)

Figura 19 – Teste de Frieman em relação ao CR para as bases de dados reais.

Fonte: do autor.

mento entre os agrupamentos formados, para as bases de dados testadas. Novamente, os
algoritmos CCKGSOLS e CCKGSOLSR obtiveram os melhores valores médios para os
ranks para as medidas de validação adotadas. As melhores abordagens na avaliação global
para cada métrica de validação são apresentados em ordem (do melhor, à esquerda, ao
pior, à direita) na Figura 24 à Figura 28, onde os métodos estão ordenados do melhor, à
esquerda, ao pior, à direita. As figuras também apresentam os valores para os p-values dos
testes de Friedman/Nemenyi, assim como os valores das distâncias críticas (CD) em cada
teste.
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Figura 20 – Teste de Frieman em relação ao WCSS para as bases de dados reais.

Fonte: do autor.

Figura 21 – Teste de Frieman em relação ao Je para as bases de dados reais.

Fonte: do autor.

A avaliação geral realizada apontou a relevância dos modelos cooperativos coevolu-
cionários propostos, tendo em vista que a exploração/exploitação de várias regiões locais
do espaço de busca executada por esses métodos resultou em um aumento significativo na
taxa de convergência desses modelos. Além disso, a exploração de várias regiões do espaço
do problema simultaneamente facilita à fuga de pontos ótimos locais.
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Figura 22 – Teste de Frieman em relação ao Dmax para as bases de dados reais.

Fonte: do autor.

Figura 23 – Teste de Frieman em relação ao Dmin para as bases de dados reais.

Fonte: do autor.

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, os algoritmos de agrupamento particionais baseados na Otimização
por Busca em Grupo foram testados e comparados a outros modelos particionais da
literatura, sendo eles: o K-means, o PSO, o PSO-clustering, o PSO-KM, GAI-PSO e
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Tabela 28 – Avaliação Geral: Ranks médios para o teste de Friedman.

Método RankCR RankWCSS RankJe RankDmax RankDmin

K-Means 306.91 (11) 405.35 (10) 359.54 (9) 365.59 (9) 328.64 (10)
PSO 291.14 (13) 606.69 (13) 559.57 (13) 510.60 (13) 313.82 (12)
PSO-clustering 302.20 (12) 584.80 (12) 533.87 (12) 501.18 (12) 319.79 (11)
PSO-KM 377.77 (8) 315.47 (6) 279.99 (5) 289.14 (4) 409.62 (7)
GAI-PSO 276.53 (15) 628.18 (15) 582.64 (15) 522.84 (14) 296.19 (13)
GAI-PSO-k-means 385.51 (7) 333.58 (7) 283.91 (6) 295.49 (7) 411.11 (6)
GSO 285.23 (14) 612.58 (14) 581.15 (14) 574.66 (15) 225.06 (15)
IKGSOv01 363.40 (9) 500.78 (11) 431.41 (11) 441.23 (11) 254.92 (14)
IKGSOv02 331.29 (10) 381.04 (9) 376.32 (10) 389.42 (10) 335.22 (9)
IKGSOv03 406.68 (6) 338.34 (8) 318.08 (8) 344.29 (8) 366.21 (8)
IKGSOv04 454.23 (5) 175.50 (3) 262.41 (3) 294.92 (6) 474.98 (3)
CCKGSO 457.02 (3.5) 221.57 (5) 277.33 (4) 279.62 (3) 460.70 (4.5)
CCKGSOR 457.02 (3.5) 181.34 (4) 285.21 (7) 289.17 (5) 460.70 (4.5)
CCKGSOLS 468.79 (1.5) 173.68 (2) 250.52 (1) 267.17 (1.5) 487.77 (1.5)
CCKGSOLSR 468.79 (1.5) 173.61 (1) 250.56 (2) 267.17 (1.5) 487.77 (1.5)

Figura 24 – Teste de Frieman em relação ao CR.

Fonte: do autor.

GAI-PSO-k-means. Os testes foram conduzidos através do uso de dez bases de dados
sintéticos e doze bases de dados reais obtidas através obtidas através do UCI Machine
Learning Repository.

A análise experimental levou em consideração cinco medidas de validação de
agrupamentos (quatro medidas internas de validação e uma medida externa de validação:
a Soma dos Erros Quadráticos dos Agrupamentos (WCSS), o Erro de Quantização (Je),
a Distância Intra-Cluster (Dmax), a Distância Inter-Cluster (Dmin), e o Índice de Rand
Corrigido (Corrected Rand Index, ou CR). As abordagens foram avaliadas de acordo com
testes de hipóteses do tipo Teste de Friedman, adotando o teste de Nemenyi como teste
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Figura 25 – Teste de Frieman em relação ao WCSS.

Fonte: do autor.

Figura 26 – Teste de Frieman em relação ao Je.

Fonte: do autor.

posthoc quando a hipótese nula do teste de Friedman é rejeitada.

Os resultados experimentais mostraram o potencial do K-Means quando implemen-
tado como um operador de busca local para melhorar a busca realizada por algoritmos
evolucionários quando aplicados à análise de agrupamentos. De modo geral, as abordagens
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Figura 27 – Teste de Frieman em relação ao Dmax.

Fonte: do autor.

Figura 28 – Teste de Frieman em relação ao Dmin.

Fonte: do autor.

propostas e os métodos já existentes na literatura que consistem em modelos híbridos
entre o K-Means e uma técnica evolucionária apresentaram melhores desempenhos do que
métodos puramente evolucionários ou que o K-Means.

Os testes realizados com as abordagens que fazem uso de operadores alterantivos de
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inicialização para a população do GSO (família de modelos IKGSO) revelaram que apenas
quando ao menos algumas iterações do K-Means são utilizadas melhorar cada membro da
população é que existe um ganho de real na perfromance do GSO (abordagens IKGSOv03
e IKGSOv04). Quando o K-Means foi executado apenas por uma iteração por membro
(IKGSOv01), tal método não foi capaz de agregar informação história o suficiente sobre o
problema trabado para guiar a busca da população às regiões mais promissoras do espaço
do problema. De maneira semelhante, não houve ganhos significativos quando apenas um
membro foi melhorado por uma execução completa do K-Means, tendo em vista que apenas
uma região do espaço de busca seria exploitada por tal membro, o que poderia levar todo
o grupo à convergência prematura em um ponto ótimo local, ou ainda tal região poderia
ser desprezada durante a execução do processo geracional, caso o membro escolhido para
a execução do K-Means tenha sido posicional pela inicialização aleatória em uma região
pouco promissora do espaço do problema. Dos operadores de alternativos de inicialização
propostos, o IKGSOv04 mostrou-se o mais promissor, obtendo melhores performances e
maior estabilidades das partições encontradas que os demais operadores avaliados.

As abordagens cooperativas coevolucionárias propostas obtiveram os melhores
desempenhos médios entre os métodos avaliados nos experimentos. Os grupos populacionais
presentes nessas abordagens podem realizar a exploração e a exploitação de diferentes áreas
do espaço de busca em pararelo, o que representa um ganho na taxa de convergência dessas
abordagens. Dentre as quatro abordagens propostas (CCKGSO, CCKGSOR, CCKGSOLS
e CCKGSOLSR), as que obtiveram melhores resultados médios foram as abordagens
CCKGSOLS e CCKGSOLSR, tendo o K-Means mostrado-se um operador bastante útil
quando usado para o refinamento da melhor solução global encontrada a cada etapa do
processo geracional. Porém, nos testes realizados, o uso do K-Means como operador de
refinamento da melhor solução global final obtida pelos grupos do GSO mostrou-se pouco
efetivo, o que pode indicar que as abordagens cooperativas coevolucionárias elaboradas já
teriam encontrado os pontos mais promissores da região na qual o melhor membro global
teria sido posicionado após o processo geracional, não havendo melhorias possíveis a serem
executadas.
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7 CONCLUSÕES

Neste trabalho, a Otimização por Busca em Grupo foi adaptada ao problema de
análise de agrupamentos, através de modelos que seguem o paradigma de agrupamento
particional. O modelo cooperativo coevolucionário do GSO também foi adaptado ao
paradigma de agrupamento particional, originando o modelo CCKGSO.

Nas variações dos modelos propostos apresentadas nesta tese, o algoritmo K-Means
foi adotado como operador de busca local para melhorar os grupos populacionais inicias
do GSO, assim como para refinar as melhores soluções globais encontradas pelo CCKGSO.

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos no trabalho realizado, assim
como tendências de pesquisas futuras com as abordagens desenvolvidas.

7.1 PRINCIPAIS RESULTADOS

A partir da análise experimental realizada no Capítulo 6, algumas conclusões
podem ser obtidas.

Pelos estudos realizados, observa-se que os algoritmos evolucionários, embora sejam
conhecidos por sua capacidade de solução de problemas de alta complexidade, podem levar
muito tempo para encontrarem boas taxas de convergencia quando aplicados à análise de
agrupamentos. Os modelos PSO, PSO-clustering, GAI-PSO e GSO obtiveram os piores
índices para as medidas de validação testadas, o que indica que tais métodos podem ter
tido dificuldades em fugir de pontos ótimos locais com o número de gerações avaliado. O
processo estocástico executados pelos EAs pode ser considerado lento no que diz respeito
ao contexto de análise de agrupamentos, havendo, desta forma, a necessidade do uso de
heurísticas que venham a melhorar o desempenho desses modelos através do aumento de
sua velocidade de convergência.

Embora o GSO tenha obtido bons resultados na solução de problemas de otimização
complexos na literatura, apenas através das modificações propostas o potencial deste
método pôde ser observado, tendo em vista que, para os problemas de agrupamento
avaliados, o GSO sem as modificações propostas foi o responsável pelas piores soluções
finais em relação às métricas de validação empregadas. Modificações simples, como a
adoção de heurísticas de melhoria da população inicial, já foram o suficientes para agregar
informação histórica o suficiente ao GSO, de modo que o processo geracional executado
por esse modelo fosse capaz de obter bons desempenhos finais.

Os modelos híbridos entre algoritmos evolucionários e K-Means foram os responsá-
veis pelos melhores valores para os índices de validação adotados, o que mostra o potencial
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do K-Means como operador de busca local em EAs. O K-Means mostrou sua eficiência ao
ser aplicado como operador para a melhoria da população inicial do GSO. Quando o K-
Means é usado em todos os membros da população inicial por ao menos algumas iterações,
o mesmo é capaz de agregar informação histórica sobre o contexto da aplicação o suficiente
para acelerar a taxa de convergência e exploitação do grupo como um todo. Porém, o
uso do K-Means ou do WCSS (função objetivo do K-Means) como partes integrantes dos
modelos híbridos elaborados restringe a aplicação de tais modelos a problemas que estejam
limitados a espaços euclidianos. Funções de adequação e operadores de busca alternativos
podem ser facilmente adaptados e usados em conjunto com os modelos propostos neste
trabalho, devendo o projetista do sistema híbrido a ser elaborado, adotar os operadores
que forem mais adequados ao problema a ser tratado.

Os métodos cooperativos coevolucionários desenvolvidos foram os responsáveis
pelas melhores performances gerais. A abordagem dividir-para-conquistar implementada
por tais modelos mostrou-se bastante efetiva na exploração de várias regiões do espaço de
busca do problema simultaneamente. Como o problema global é dividido em subproblemas
(cada grupo populacional visa otimizar unicamente as características correspondentes ao
centro de agrupamento que lhes foi atribuído), esses modelos são facilmente paralelizáveis,
o que favorece sua adaptação ao paradigma de análise de agrupamentos distribuídos. Para
as bases de dados testadas, os modelos cooperativos coevolucionários obtiveram a maior
estabilidade entre as abordagens avaliadas. As diferenças entre os modelos cooperativos
coevolucionários que fizeram uso do K-Means ocorreram quando o K-Means foi utilizado
como operador de refinamento da melhor solução global obtida pelos grupos do CCKGSO
durante o processo geracional. Nos testes realizados, não houve ganho com a aplicação
do K-Means após o processo geracional, o que indica que a convergência dos algoritmos
cooperativos coevolucionários em um ponto ótimo do problema, foi obtida durante o
processo geracional.

7.2 TRABALHOS FUTUROS

• Testes com problemas maiores: Experimentos tanto com bases de dados reais
quanto bases de dados sintéticas maiores serão realizados, tendo em vista que as
principais diferenças nas performances dos modelos propostos ocorreu quando a
complexidade e o tamanho das bases testadas eram maiores. Uma avaliação mais
detalhada do comportamento dos modelos propostos será feita através do uso de
conjuntos sintéticos mais complexos e que apresentem diferentes tipos de problemas
de agrupamentos (como por exemplo, presença de outliers, classes desbalanceadas,
agrupamentos com formatos diferentes, etc.), de modo a possibilitar a avaliação das
possíveis limitações dos algoritmos propostos.

• Função de adequação: Tendo em vista que os algoritmos evolucionários executam
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sua busca guiados unicamente pela função de adequação, o uso de funções alternativas
para o problema de agrupamento de dados pode trazer ganhos no desempenho geral
dos modelos propostos. Um maior entendimento do problema a ser atacado pode
levar a elaboração de funções de adequação mais significativas, de modo a melhorar
a performance do modelo evolucionário escolhido.

• Análise de agrupamentos automática: Os modelos propostos neste trabalho
serão adaptados para estimarem também o melhor número de agrupamentos a serem
formados, o que os tornará mais adequados para lidarem com problemas cujo número
de classes seja desconhecido.

• Análise de agrupamento evolucionária: Um importante tópico para os contextos
atuais de bases de big data está relacionado às modificações dinâmicas nos dados.
Essa instabilidade inerente a alguns tipos de aplicação serve como motivação para
que os modelos propostos nesta tese sejam adaptados ao contexto de análise de
agrupamentos evolucionários.

• Modelos híbridos: A combinação de técnicas, de modo a explorar o melhor poten-
cial que os modelos originais têm a oferecer, tem sido bastante explorada no campo
da Aprendizagem de Máquina. A combinação dos métodos propostos com outros
operadores de busca local pode gerar ganhos no desempenho dos sitemas híbridos
a serem desenvolvidos. Uma tendência natural para novos trabalhos, no contexto
do hibridismo, seria a avaliação de outros modelos particionais como operadores de
busca local para o GSO, como por exemplo, o K-Modes e o K-Medoids, tendo em
vista que a média estatística dos padrões em um agrupamento pode ser bastante
influenciada quando o agrupamento em questão possui outliers. Além disso, outros
operadores contextualizados ao problema de agrupamento de dados poderiam ser
agregados aos métodos propostos.

Como forma de tentativa de melhoria de performance dos modelos cooperativos
coevolucionários do GSO apresentados, um estudo da influência das características dos
problemas avaliados será realizado, de modo que apenas as características consideras mais
relevantes sejam distribuídas entre os grupos populacionais formados. Para isso, métodos
de seleção de características, como os Algoritmos Genéticos, serão usados.

7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de análise de agrupamentos vem tornando-se cada vez mais necessária nos
contextos atuais. Modelos computacionais mais eficientes e confiáveis são imprescindíveis
nos cenários atuais, onde a quantidade de dados gerados por aplicações é cada vez
maior. Nos sistemas que lidam com quantidades enormes de dados (big data), é delegado
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ao algoritmo adotado para a análise exploratória dos dados a geração dos modelos de
conhecimentos iniciais extraídos desses dados, tendo em vista que é impraticável a análise
desses dados por um especialista humano, sendo essa nova tendência conhecida por Ciência
dos Dados.

Algoritmos Evolucionários melhorados através de técnicas de Busca Local, de modo
a englobarem informações mais apropriadas para o contexto das aplicações pretendidas,
podem representar boas soluções para atacar tais problemas de forma prática. Modificações
nos operadores evolucionários, de modo a adaptá-los ao problema de agrupamento de
dados, podem tornar o potencial dessas técnicas ainda maior, resultando em sistemas mais
eficientes.

Nesta tese, modelos de agrupamento particionais foram elaborados através da
combinação da meta-heurístia evolucionária de Otimização por Busca em Grupo com o
algoritmo K-Means, de modo a combinar o potencial de busca global e capacidade de
fuga de pontos de mínimos locais oferecidas pelos EAs, com velocidade de exploitação
de regiões do espaço de busca oferecida pelo K-Means, quando usado como operador de
busca local. Os algoritmos propostos mostraram sua efetividade e potencial para atacar
o problema de agrupamento, tendo essa efetividade sido demonstrada através da análise
comparativa entre os modelos propostos e técnicas particionais consagradas na literatura,
através de experimentações realizadas tanto com o uso de dados sintéticos, quanto com o
uso de dados reais.

A continuidade dos trabalhos e pesquisas em Análise de Agrupamentos sempre se
fará necessária, pois novos problemas surgem constantemente, havendo frequente demanda
por novas técnicas e metodologias de análise cada vez mais aprimoradas para abordá-los, de
forma a gerar novos conhecimentos e promovendo melhor entendimento desses fenômenos.
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