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Resumo

Diferentes algoritmos têm sido usados para agrupar dados de expressão gênica, porém não
há um único algoritmo que possa ser considerado o melhor independentemente dos dados a
serem analisados. Neste trabalho, aplicamos técnicas de Meta-aprendizado para relacionar
características de conjuntos de dados de expressão gênica ao desempenho de algoritmos de
agrupamento. No nosso contexto, cada meta-exemplo representa características descritivas de
uma base de dados de expressão gênica e um rótulo indicando o algoritmo de agrupamento
que obteve os melhores resultados quando aplicado aos dados. Um conjunto destes meta-
exemplos é fornecido como entrada para um algoritmo de aprendizado (o meta-aprendiz), que,
por sua vez, é responsável por adquirir conhecimento relativo às características descritivas e
os melhores algoritmos. Neste trabalho, realizamos experimentos em um estudo de caso no
qual um meta-aprendiz foi utilizado para discriminar entre três algoritmos de agrupamento
candidatos, bem como para extrair conhecimento interpretável a partir dos experimentos. O
conhecimento extraído pelo meta-aprendiz foi útil para o entendimento da aplicabilidade de
cada algoritmo de agrupamento para problemas específicos.

Palavras-chave: Meta-aprendizado, Técnicas de Agrupamento, Expressão Gênica
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Abstract

Different algorithms have been used to cluster gene expression data, however there is no single
algorithm that can be considered the best one independently of the data. In this work, we
applied the concepts of Meta-Learning to relate features of gene expression data sets to the
performance of clustering algorithms. In our context, each meta-example represents descriptive
features of a gene expression data set and a label indicating the best clustering algorithm when
applied to the data. A set of such meta-examples is given as input to a learning technique
(the meta-learner) which is responsible to acquire knowledge relating the descriptive features
and the best algorithms. In this work, we performed experiments in a case study in which a
meta-learner was applied to discriminate among three competing algorithms for clustering gene
expression data of cancer, as well as to extract interpretable knowledge from the experiments.
The knowledge extracted by the meta-learner was useful to understand the suitability of each
clustering algorithm for specific problems.

Keywords: Meta-learning, Clustering, Gene Expression
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CAPÍTULO 1

Introdução

Os recentes avanços nas técnicas de seqüenciamento de DNA e na evolução das tecnologias
para realização de experimentos de microarray [EB99] têm trazido grandes contribuições para
a pesquisa genômica. Tais experimentos podem assumir diversas configurações, tais como
analisar a resposta dos genes quando submetidos a drogas ou choques de temperatura, bem
como estudar o comportamento dos genes no decorrer de processos biológicos, produzindo
importantes informações a respeito das funções dos genes nos mais diversos tipos de condições
e processos.

Técnicas de microarray abriram uma vasta gama de possibilidades de estudos na Biolo-
gia Molecular. Experimentos que sem esta técnica seriam inviáveis devido ao custo ou tempo
tornam-se possíveis. Por exemplo, analisar os níveis de expressão de centenas de genes de cé-
lulas de câncer quando submetidos a um conjunto de drogas ou tratamentos [D’h05][AYA07].
As informações obtidas em tais experimentos podem ser utilizadas em estudos que investiguem
a funcionalidade de genes cuja função no organismo ainda seja desconhecida, normalmente
baseado no princípio de que genes co-expressos, i.e., que apresentam padrões de expressão se-
melhantes em condições distintas, apresentam mais chances de terem a mesma função. Outros
estudos vêm sendo conduzidos no sentido de construir classificadores, utilizando-se de técni-
cas de aprendizagem de máquina, com os quais seja possível identificar qual o tipo de tumor
presente em novos pacientes [GST+99]. De posse destas informações, o profissional de saúde
pode ministrar o tratamento mais adequado.

Experimentos de microarray têm por característica produzir uma grande quantidade de in-
formações, cuja análise está além das capacidades humanas. Por esta razão, técnicas computa-
cionais, em especial técnicas de aprendizado de máquina, tornam-se ferramentas indispensáveis
para realização destas tarefas. No caso específico da análise de dados de expressão gênica, po-
demos destacar as técnicas de agrupamento (clustering), visto que grande parte destas análises
tem caráter investigativo, de levantamento de hipóteses. As técnicas de agrupamento de dados
são importantes ferramentas na análise exploratória de dados [JD88][Bar00], tornando-se me-
todologias padrão em aplicações de mineração de dados e Business Intelligence. Em virtude
da importância desta área de estudos, diversos algoritmos têm sido propostos na literatura, o
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1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 2

que torna cada vez mais difícil a escolha da técnica mais adequada para resolver determinado
problema. A escolha da técnica de agrupamento tem um grande impacto no resultado final
obtido, sendo determinante para o sucesso das análises a serem realizadas.

É comum em aplicações em que usuários não especialistas em técnicas de aprendizagem
de máquina selecionam o método a ser utilizado em seus estudos, que estes o façam baseados
na familiaridade ou facilidade de uso dos algoritmos, desconsiderando as características dos
dados em questão e a subsequente adequação dos métodos a tais dados [Soa08]. Técnicas de
meta-aprendizado têm sido propostas como uma forma de minimizar tais dificuldades, auxi-
liando usuários na seleção de técnicas de aprendizado de contexto supervisionado [KGH04]
e não supervisionado [Soa08] [dSPS+08]. Neste trabalho, fazemos uso de técnicas de meta-
aprendizado, tanto para o problema de seleção de algoritmos, como também num sentido mais
investigativo, buscando descrever as razões que determinam o sucesso ou falha de algoritmos
de agrupamento em problemas de agrupamento de dados de expressão gênica de câncer.

1.1 Motivação e objetivos

Em Souto [dSCdA+08] foi realizado o primeiro estudo em grande escala de comparação de
várias técnicas de agrupamento quando aplicadas a vários conjuntos de dados de expressão
gênica de câncer obtidos através de técnicas de microarray. No trabalho foram avaliadas sete
técnicas de agrupamento combinadas a quatro diferentes medidas de proximidade, utilizando
35 conjuntos de dados de experimentos de expressão gênica obtidos na literatura. Todos os con-
juntos de dados foram obtidos utilizando tecnologias de microarray single-channel [Loc96] e
double-channel [SDBS95]. As técnicas de agrupamento avaliadas incluíram métodos hierár-
quicos aglomerativos, k-means [JD88], bem como técnicas mais recentes como mistura finita
de Gaussianas, Spectral Clustering [NJW01] e Shared Nearest Neighbors [ESK02]. Quando
possível, foram aplicadas quatro medidas de proximidade: distância euclidiana, correlação de
Pearson, coeficiente de correlação de Spearman e cosseno [JD88]. No caso da distância eu-
clidiana, os dados foram submetidos a três tipos de transformação distintas: padronização,
escalonamento e ranking. Os resultados indicaram que os métodos mistura finita de Gaussi-
anas e k-means apresentaram o melhor desempenho em relação à capacidade de recuperação
dos grupos reais, enquanto os métodos hierárquicos apresentaram os piores resultados.

Técnicas de meta-aprendizado foram aplicadas por Soares [Soa08] [dSPS+08] aos resulta-
dos obtidos, propondo um sistema meta-aprendiz capaz de ordenar e sugerir o melhor algoritmo
candidato para novos problemas de agrupamento neste contexto, de acordo com o seu desem-
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penho em outras bases semelhantes. Os algoritmos support vector machines (SVMs), redes
neurais multi layer perceptron (MLP) e k-NN foram empregados como meta-aprendizes para
selecionar o melhor algoritmo (classificação), além de gerar um ranking dos algoritmos de clus-

tering candidatos (regressão). Os experimentos indicaram que o método apresentou taxas de
acerto superiores em relação às obtidas com o ranking padrão (ranking médio dos classifica-
dores), gerando uma ordenação dos algoritmos candidatos mais correlacionada com o ranking
real.

Nesta dissertação, estendemos o trabalho realizado por Souto [dSCdA+08] e Soares [Soa08]
avaliando um conjunto diferente de meta-atributos e meta-aprendizes. Também empregamos
técnicas de extração automática de regras a partir dos dados disponibilizados, buscando obter
explicações a respeito da aplicabilidade de algoritmos de aprendizagem a problemas de agru-
pamento de dados de expressão gênica. Os métodos avaliados como meta-aprendizes incluem
os métodos ensemble Random Forest, MLRules e RuleFit, além dos métodos de indução au-
tomática de regras C4.5 e PART, bem como alguns dos algoritmos já aplicados, como SVM e
k-NN.

1.2 Conteúdo da dissertação

Este trabalho está organizado da seguinte forma:

• Capítulo 2: apresentamos alguns conceitos básicos de Biologia Molecular, o mecanismo
de expressão gênica, bem como algumas das principais abordagens computacionais com
uma revisão de alguns trabalhos selecionados e relacionados ao tema.

• Capítulo 3: é dada uma introdução à aprendizagem de máquina, com a descrição dos
métodos de aprendizagem supervisionada e não-supervisionada consideradas neste tra-
balho. Também apresentamos algumas das principais metodologias de avaliação de agru-
pamentos, além de fornecer uma breve revisão do estado da arte em análises de meta-
aprendizado.

• Capítulo 4: apresentamos a metodologia proposta na elaboração das meta-bases, des-
crevemos os meta-atributos selecionados para caracterização das bases de dados de ex-
pressão gênica de câncer consideradas. Neste capítulo também apresentamos o projeto e
avaliação dos experimentos e os resultados obtidos nos mesmos.

• Capítulo 5: explicitamos as conclusões obtidas com a realização do trabalho e algumas
sugestões de possíveis trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Dados de expressão gênica

Nos últimos anos a comunidade científica tem realizado um grande esforço a fim de obter o
mapeamento genético das mais diversas espécies [Qua01]. Todos os seres vivos armazenam
informações genéticas dentro de suas células, informação esta utilizada para definir e regular
o funcionamento do ser vivo como um todo. A informação genética é mantida na forma de
uma cadeia de nucleotídeos chamada DNA (Desoxyribonucleic Acid). A Biologia Molecular é
a área da Biologia que estuda as interações bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do
material genético e na síntese protéica [PK07].

A análise de experimentos de Biologia Molecular tem como característica a necessidade de
processar grandes quantidades de dados. A Bioinformática se insere neste contexto, buscando
trazer técnicas e ferramentas computacionais para permitir a análise dos dados em tais expe-
rimentos. Neste Capítulo, introduzimos alguns conceitos importantes de Biologia Molecular,
focando no mecanismo de expressão gênica, bem como algumas técnicas de Bioinformática,
em especial técnicas voltadas ao processamento de dados de técnicas de microarrays.

Na primeira seção apresentamos o processo de expressão dos genes nos seres vivos. A
Seção 2.2 descreve em linhas gerais as etapas envolvidas em experimentos de microarray.
Na Seção 2.3, apresentamos qual abordagem a Bioinformática tem dado na análise de tais
experimentos, e por fim, na Seção 2.4, relacionamos alguns trabalhos interessantes na área.

2.1 Mecanismo de expressão gênica

Uma seqüência de DNA pode conter milhares de genes. Cada gene corresponde, em geral, a
um código para produzir uma determinada proteína [PK07]. Proteínas são compostos orgâni-
cos de estrutura complexa sintetizadas pelos organismos vivos através da condensação de um
grande número de moléculas de aminoácidos, através de ligações denominadas ligações pep-
tídicas [PK07]. As proteínas têm um papel fundamental no funcionamento dos seres vivos,
podendo assumir diversos papéis: ter funções estruturais ou mecânicas, como a actina, o colá-
geno ou a miosina nos músculos, ou mesmo as proteínas que formam o exoesqueleto de certas
espécies de insetos. Outras podem ter papel de catalisadoras de reações químicas, como as
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2.1 MECANISMO DE EXPRESSÃO GÊNICA 5

proteínas que auxiliam no processo digestivo. O processo de expressão gênica não ocorre con-
tinuamente, uma vez que levaria a uma produção excessiva de tipos particulares de proteínas.
Na verdade, é um mecanismo extremamente controlado, que limita a expressão de determinado
gene nas condições em que existe um excesso da proteína correspondente, bem como inicia ou
aumenta a produção na deficiência da proteína .

A síntese de proteínas se dá através de um processo de codificação bastante complexo, do
qual trata a hipótese conhecida como Dogma Central da Biologia Molecular, representada na
Figura 2.1, onde podemos observar três etapas principais: replicação, transcrição e tradução.
O processo de replicação ocorre quando é criada uma cópia da própria molécula de DNA,
um processo de fundamental importância na reprodução celular. As etapas de transcrição e
tradução, estão relacionadas ao mecanismo de expressão dos genes. Mudanças na fisiologia de
um organismo são geralmente acompanhados por mudanças nos níveis de expressão dos genes
[dSLDdC03], sendo assim, pode-se dizer que a expressão de um gene em um dado momento
é um indicador da quantidade de proteína produzida na situação analisada. A transcrição e
tradução podem ser disparadas por fatores externos (extra-celulares), como a presença de vírus,
bactérias, agentes químicos, alterações de temperatura ou radiação.

Nos seres eucariotos (aqueles que apresentam seu material genético delimitado por uma
membrana ou núcleo), diferentemente do que ocorre com seres procariotos (não possuem mem-
brana delimitando seu material genético), as regiões codificadoras de DNA (exons) são interca-
ladas por regiões não codificadoras (íntrons). Tais regiões devem ser removidas para a produção
de uma seqüência pronta para a tradução, num processo chamado de splicing.

Figura 2.1 Dogma Central da Biologia Molecular [PK07].

A molécula de DNA é composta de componentes menores, conhecidos como nucleotídeos.
Nucleotídeos são compostos de açúcares (desoxirriboses), grupos de fosfatos e pelos quatro
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tipos de bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T) [PK07]. Cada
nucleotídeo se liga a outro complementar de acordo com a regra: A = T, T = A, C ≡ G e
G ≡ C, onde cada “−” corresponde a uma ponte de hidrogênio, formando uma estrutura em
forma dupla hélice. Devido a essa regra de complementação, uma vez que seja conhecida
a sequência de bases que compõem uma das fitas, é possível identificar qual a sequência de
bases da fita complementar. A sequência linear dos nucleotídeos que compõem a molécula
de DNA é chamada de genoma. A Figura 2.2 ilustra a estrutura molecular da seqüência de
DNA “TACTC”. Uma vez que a regra de complementação das bases nitrogenadas é conhecida,
podemos observar que apenas a sequência linear dos nucleotídeos de uma das fitas do DNA
é suficiente para representar a informação existente na molécula. Descrevemos abaixo alguns
dos componentes do genoma, com seus respectivos aspectos funcionais [PK07][dSLDdC03]:

Cromossomos O genoma dos seres eucariotos e procariotos consiste de cromossomos - lon-
gas moléculas lineares de DNA envolvidas por proteínas. Os seres eucariotos possuem
diversos cromossomos lineares, enquanto os seres procariotos podem ter um ou mais
cromossomos, cujo formato pode ser linear ou circular. Os cromossomos podem con-
ter muitos genes, bem como outros elementos funcionais do DNA. O número de genes
em um genoma varia de organismo para organismo. Estima-se que o genoma dos seres
humanos seja composto por um total de 20000 a 30000 genes.

Genes São as partes de uma sequência de DNA que contém informação sobre a ordem dos
aminoácidos nas proteínas. A estrutura dos genes é substancialmente diferente em seres
eucariotos e procariotos. Nos seres eucariotos, existem partes da sequência de DNA que
não correspondem a nenhum gene, as chamadas regiões não-codificantes, ou seja, uma
sequência que não contém instruções para a produção de proteínas.

Código Genético O código genético é um dicionário para o processo de tradução, e define o
mapeamento para traduzir um códon (conjunto de três bases nitrogenadas de uma seqüên-
cia de DNA) em um aminoácido. Tal código pode ver visualizado na Tabela 2.1. Apesar
deste código ser considerado "universal", o código genético varia para cada organismo
devido a variações introduzidas pelo processo evolutivo.

O processo de transcrição envolve a criação de uma molécula intermediária, RNA (ribo-

nucleic acid). O RNA é um polímero análogo e similar ao DNA, exceto pelo fato de que sua
estrutura é espacial, menos estável e formada por apenas uma fita, além de ter o nucleotídeo
Uracila (U) em lugar da Timina (T). O RNA tem por principal função manter a informação
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Tabela 2.1 Tabela do código genético.
U C A G

U UUU - Fenilalanina UCU - Serina UAU - Tirosina UGU - Cisteína U
UUC - Fenilalanina UCC - Serina UAC - Tirosina UGC - Cisteína C

UUA - Leucina UCA - Serina UAA - stop UGA - stop A
UUG - Leucina UCG - Serina UAG - stop UGG - Triptofano G

C CUU - Leucina CCU - Prolina CAU - Histidina CGU - Arginina U
CUC - Leucina CCC - Prolina CAC - Histidina CGC - Arginina C
CUA - Leucina CCA - Prolina CAA - Glutamina CGA - Arginina A
CUG - Leucina CCG - Prolina CAG - Glutamina CGG - Arginina G

A AUU - Isoleucina ACU - Treonina AAU - Asparagina AGU - Serina U
AUC - Isoleucina ACC - Treonina AAC - Asparagina AGC - Serina C
AUA - Isoleucina ACA - Treonina AAA - Lisina AGA - Arginina A
AUG - Metionina ACG - Treonina AAG - Lisina AGG - Arginina G

G GUU - Valina GCU - Alanina GAU - Ác. aspártico GGU - Glicina U
GUC - Valina GCC - Alanina GAC - Ác. aspártico GGC - Glicina C
GUA - Valina GCA - Alanina GAA - Ác. glutâmico GGA - Glicina A
GUG - Valina GCG - Alanina GAG - Ác. glutâmico GGG - Glicina G

copiada do DNA no processo de transcrição. Diferentes tipos de RNA estão envolvidos no
processo de expressão gênica dos seres eucariotos:

RNA mensageiro (mRNA) responsável por transportar a informação genética do núcleo para
o citoplasma, para serem processadas nos ribossomos;

RNA transportador (tRNA) molécula que transporta o aminoácido correspondente a cada
códon para ser incorporado a cadeia de formação da proteína sendo produzida no ribos-
somo;

RNA ribossômico (rRNA) um dos componentes dos ribossomos. Tem uma função estrutural
compondo formas tridimensionais onde as proteínas do ribossomo serão depositadas.

É dentro dos ribossomos que é efetivamente feita a tradução das seqüência de nucleotídeos
em proteínas. Os códons não reconhecem diretamente os aminoácidos que codificam, por isso
o ribossomo se move ao longo da cadeia de mRNA traduzindo as sequências de nucleotídeos,
um códon de cada vez, com o auxílio de moléculas de tRNA para adicionar os aminoácidos
correspondentes à extremidade da nova proteína que está sendo produzida.
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Figura 2.2 Diagrama esquemático do polímero de DNA “TACTC” [DNA].

2.2 Experimentos de microarray

Uma vez identificados os genes que compõem um determinado ser vivo, um dos passos se-
guintes consiste em identificar as funções de tais genes. Para obter esta informação, a análise
da expressão dos genes pelo uso do microarray de DNA, ou gene chips, tem obtido grande
destaque [dSLDdC03].

O princípio da tecnologia de microarray está em monitorar os processos de expressão me-
dindo os níveis de RNA em amostras biológicas. Tal método apresenta um custo de realização
relativamente baixo [BB99], além de permitir que até mesmo um genoma inteiro seja analisado
sob as mais diversas condições em um mesmo experimento. Tal possibilidade faz com que um
único experimento de microarray produza uma grande quantidade de informação [JTZ04].

Experimentos com microarrays de DNA são realizados para estudar problemas da prática
biológica e clínica, relacionados a mecanismos celulares, funções de genes e proteínas, risco de
contrair doenças, dentre outros [BB99] [PK07]. Tais experimentos provocaram o surgimento
de imensos bancos de dados para organizar as informações produzidas nos experimentos, como
o ArrayExpress, um repositório público para bases de dados de expressão gênica mantido pelo
European Bioinformatics Institute (http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/), e o Gene Expression
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Omnibus (GEO Datasets) (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) [EDL02], repositório mantido pelo
National Center of Biotechnology Information (NCBI). Um estudo sobre o nível de expressão
dos genes em microarray normalmente envolve levantar os seguintes questionamentos [PK07]:

• Existem diferenças entre os perfis de expressão dos genes no experimento A e B?

• O gene X é mais ou menos expresso no experimento A versus experimento B?

• Existe alguma correlação entre os perfis de expressão nos experimentos A e B?

• Existe algum grupo de genes que é sempre mais expresso (ou menos expresso) sob a
condição experimental A?

• Existe algum fator ambiental, temporal, ou espacial no experimento, que influencie o
grau de expressão dos genes?

Além de investigar a comparação binária entre duas condições terminais, como por exemplo
células benignas versus malignas, células sadias versus cancerosas, entre outros, ainda há a
possibilidade de monitorar os níveis de expressão no decorrer do tempo. Dessa forma, podem
ser estudados os mecanismos de resposta de determinado organismo ao ser submetido a um
estímulo externo. Este tipo de estudo oferece outras possibilidades de análises, dentre as quais
podemos destacar [AYA07]:

Análise de sistemas biológicos: neste tipo de experimento, é feito um monitoramento do fun-
cionamento de sistemas em sua atividade. Isto torna possível investigar o ciclo das células
dos mais diversos organismos. Como, por exemplo, analisar as variações nos níveis de
expressão das células durante o ciclo circadiano em células de ratos e seres humanos
[Str04][SBH+01].

Interações genéticas e a dinâmica de resposta: consiste em realizar experimentos nos quais
um determinado gene é removido do genoma em questão, e partir destas informações, ex-
trair redes de interações entre os genes. Uma outra prática é a execução de experimentos
nos quais os genes são submetidos a alterações controladas (dosagem de drogas, choques
térmicos, etc.), cujo monitoramento é feito no decorrer do tempo [GSK+00][RWSH07]
[WGBP+03][ZSV+00].

Desenvolvimento: acompanhar as variações nos níveis de expressão dos genes durante o ciclo
de vida celular. Como, por exemplo, monitorar o complexo processo de diferenciação
celular de células tronco de seres humanos [CRHS08].
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Evolução de condições patológicas: oferece outro paradigma para investigação das causas e
possíveis tratamentos de doenças, pois permite acompanhar sistêmicamente os genes
envolvidos na resposta a ataques de agentes patológicos, ao invés de adotar a abordagem
tradicional de estudar apenas hipóteses predefinidas [CXR+05].

Tecnologia de microarray
Diversos métodos de produção de microarrays já foram desenvolvidos, envolvendo uma

variedade de tecnologias. Neste trabalho serão explorados apenas experimentos realizados
com duas das tecnologias mais populares: double-channel microarrays [SDBS95], tecnologia
de domínio público desenvolvida na universidade de Stanford; e single-channel microarrays

[Loc96], tecnologia proprietária. Dentre os sistemas atuais disponíveis do tipo single-channel,
destaca-se o Affymetrix “Gene chip”. Apesar das diferenças em seus protocolos e processos
de preparação, ambos os tipos de experimentos envolvem basicamente os três procedimentos
listados a seguir e sumarizados na Figura 2.3 [JTZ04]:

1. Produção do chip: Um microarray é um chip de tamanho bastante reduzido, feito de
vidro, membrana de nylon ou silicone, sobre a qual são depositados dezenas de milhares
de sondas de moléculas de DNA em espaços definidos em um array. A miniaturização e
automação da criação dessas lâminas é obtida com o uso de robôs (ou síntese in situ de
oligonucleotídeos1).

2. Preparação dos alvos, rotulação e hibridização: Procedimentos aplicados apenas na
fabricação de microarrays double-channel. Dada uma amostra de células, é extraído
o RNA, material que será utilizado para produção de moléculas de cDNA, através de
um processo chamado transcrição reversa [PK07]. Em seguida é iniciado o processo de
rotulação, no qual as moléculas de cDNA obtidas são marcadas com rótulos fluorescentes
(Cy3 e Cy5). As moléculas de cDNA são então despejadas sobre as sondas de DNA para
que se inicie a hibridização, i.e. a ligação entre duas fitas complementares de DNA.

3. Escaneamento: Os chips são escaneados para aferição da intensidade do sinal que é
emitido pelos alvos rotulado e hibridizados.

A seguir, detalharemos quais as principais singularidades e diferenças no processo de fabri-
cação das duas tecnologias.

1Molécula de DNA produzida a partir de um mRNA
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Double-channel microarrays

Na fabricação de microarrays double-channel, fitas de DNA complementar (cDNA)2 compos-
tas aproximadamente de 100 a 5000 bases nitrogenadas [PK07], são presintetizadas, replicadas
e depositadas por microrobôs (spotters) sobre uma superfície de plástico ou vidro. Ao final do
processo, a lâmina contém milhares de pontos (spots) com DNA lado a lado, cada ponto con-
tendo milhares de sondas de cDNA projetadas para hibridizar com o mRNA de um certo gene.
No próximo passo, para medir a abundância relativa dos transcritos correspondentes às células
das amostras, são extraídas e isoladas moléculas de mRNA das mesmas. As moléculas obtidas
passam por um processo de transcrição reversa para cDNA [PK07], devido à instabilidade das
moléculas de mRNA, que tendem a degradar-se rapidamente. As fitas de cDNA obtidas são
separadas em dois conjuntos de teste e referência (ou controle), e marcadas com rótulos fluo-
rescentes para em seguida serem apresentadas ao array de DNA, onde ocorrerá o processo de
hibridização.

Figura 2.3 Etapas na realização de um experimento de microarray de cDNA [dSLDdC03].

Hibridização é o processo no qual duas fitas complementares de DNA ligam-se pelo empa-
relhamento de bases nitrogenadas. Suponha que uma solução mista de amostras experimentais
e de referência de cDNA seja despejada sobre o array que contém as sondas. Considere um

2Molécula de DNA produzida a partir de um mRNA e, portanto, sem introns [dSLDdC03]
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ponto específico neste array, que contenha sondas de cDNA para um determinado gene A. Se
existirem cDNAs alvo na solução mista que sejam complementares à sonda do gene A, elas
deverão ligar-se de acordo com as regras de ligação descritas na Seção 2.1.

Normalmente são utilizados dois tipos de marcadores fluorescentes (Cy3, laranja ou verde,
e Cy5, vermelho), sendo uma das cores utilizada para marcar as amostras correspondentes
às amostras dos experimentos realizados, e a outra para marcar as moléculas de mRNA de
controle ou referência. Detalhes a respeito do processo de marcação das amostras podem ser
obtidos em [NAWC04]. As amostras de referência e controle são misturadas e despejadas sobre
a lâmina contendo as sondas de DNA. Após um certo tempo, a lâmina é lavada para remover
as moléculas de cDNA que não hibridizaram com as sondas. A informação efetiva obtida
pelo experimento é a intensidade de fluorescência, cuja medição é feita por um dispositivo de
escaneamento.

O escaneamento é realizado utilizando-se microscópios confocais de laser3. O microscópio
escaneia o array em dois comprimentos de onda, ou "canais"(channels), um para amostras mar-
cadas com Cy5 e outro para aquelas marcadas com Cy3. A leitura das fluorescências é sujeita
a erros, introduzidos por problemas na preparação das sondas, intensidades não uniformes dos
marcadores utilizados, ou também devido a irregularidades no formato dos spots. A intensi-
dade dos níveis de fluorescência são muito baixas (atuam em uma escala de picowatts). Neste
nível, materiais como o próprio vidro utilizado como base do array, produtos químicos utiliza-
dos tratamento dos materiais, resíduos da solução de hibridização, dentre outros, devem emitir
fluorescência. As imagens produzidas no escaneamento ainda devem ser processadas, etapa
na qual deve ser feita a segmentação da imagem (localização dos pontos das sondas no array),
bem como a medição da intensidade de hibridização em cada ponto. As intensidades dos sinais
fluorescentes convertidas em valores numéricos normalmente são divulgadas juntamente com
as imagens do escaneamento e os resultados obtidos pelo experimento [AED+00][GST+99].

Os dados obtidos no escaneamento são normalmente processados da seguinte maneira
[NAWC04]: seja IR = (mR

i j) uma matriz n× p contendo as intensidades capturadas dos genes
j = 1, ..., p nas amostras (arrays) do canal vermelho (Cy5) i = 1, ...,n dos spots e BR = (bR

i j) a
matriz referente às intensidades do fundo do chip. De maneira análoga, IG = (mG

i j) e BG = (bG
i j)

são as matrizes correspondentes obtidas do canal verde (Cy3). Diversas análises são baseadas

3O sistema conhecido como microscopia confocal utiliza uma fonte de laser para promover a excitação dos
fluoróforos. Através de um conjunto de lentes o microscópio é capaz de focar um cone de luz laser em uma
profundidade predeterminada da amostra a ser estudada. Ao retornar pelo caminho óptico, a luz devida à fluo-
rescência é separada utilizando-se um conjunto de espelhos. Em seguida a luz separada passa por um pequeno
orifício, chamado pinhole, capaz de separar apenas a luz proveniente do ponto focado, eliminando a luz emitida
por pontos fora de foco.
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diretamente nas intensidades corrigidas: R = (ri j) = (mR
i j − bR

i j) e G = (gi j) = (mG
i j − bG

i j) ou
nas taxas de intensidade X = (xi j) = ri j/gi j. Por exemplo, considere que as amostras experi-
mentais tenham sido retiradas de células cancerosas e as de referência a partir de células sadias.
Neste caso, a taxa xi j representa a abundância de transcritos (expressão) de mRNA do gene j,
por exemplo, nas células cancerosas (experimento alvo) em relação à observada nas células
sadias (referência) no array i. Pesquisas utilizando diretamente a distribuição das intensidades
capturadas nos spots apresentam resultados interessantes [NKRB01].

No entanto, embora as taxas produzam uma medida bastante intuitiva de mudanças nos
níveis de expressão, elas apresentam a desvantagem de tratar genes super- ou sub-expressos
diferentemente [Qua02]. Genes super-expressos por um fator 2 apresentam taxa de expressão
2, enquanto o inverso corresponde a 0,5. A alternativa mais comum da aplicação direta da
taxa é o logaritmo de base 2, pois tem por vantagem produzir um espectro de valores contí-
nuos, bem como por tratar igualmente genes super- e sub-expressos. No caso de aplicarmos
o logaritmo sobre a taxa de expressão apresentada no exemplo anterior, temos: no caso dos
genes super-expressos, log2(

2
1) = 1, e o contrário log2(

1
2) =−1, bem como nos casos em que o

gene apresente nível constante de expressão log2(1), o valor da sua taxa será zero. A aplicação
de taxas logarítmicas sobre os níveis de intensidade nos arrays cDNA faz com que os dados
produzidos por este tipo de plataforma apresentem um comportamento mais uniforme, diferen-
temente do que ocorre com os obtidos com chips Affymetrix, como será visto mais adiante.

Um outro tipo de processamento é necessário para que comparações biológicas relevantes
possam ser realizadas, o qual é chamado de normalização. Quackenbush [Qua02] enumera
alguns motivos que sugerem a necessidade da prévia normalização dos dados: diferenças nas
quantidades de RNA iniciais, diferenças na rotulação ou na eficiência de detecção das inten-
sidades fluorescentes, e vieses sistemáticos nos níveis de expressão medidos, dentre outros
fatores que podem mascarar sinais provenientes de variações biológicas genuínas nos níveis de
expressão. Baseados em diferentes princípios biológicos e de design, muitos métodos de nor-
malização têm sido propostos [WXM+05]. Técnicas de normalização global ajustam o centro
(e.g. média ou mediana) da distribuição das taxas logarítmicas em cada microarray para uma
constante [CDB97][Qua02]. Outros, como o LOWESS (locally weighted regression) [CD98]
adotam modelos não-lineares para atenuar a dependência sobre taxas logarítmicas. O método
QSPLINE [WJJ+02] utiliza um array alvo para ajustar os valores de intensidade nas amostras
experimentais e de referencia para que apresentem uma distribuição mais uniforme entre todos
os arrays. Uma outra classe de métodos de normalização conhecida como housekeeping-gene

consiste em identificar genes cujo nível de expressão não mude, e então usar estes genes para
normalização [TOR+01][WBHW03][KCM02]. Em Wu (2005) [WXM+05] foi conduzido um
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estudo em que a eficiência de diversos métodos de normalização foram avaliados através da
avaliação da taxa de acerto obtida com um classificador k-NN construído a partir dos dados.

Single-channel microarrays

Single-channel microarrays são produzidos com fitas de DNA sintetizadas diretamente sobre o
próprio chip (in situ), com sondas compostas de aproximadamente 20 a 50 bases. Cada gene é
representado por 20 a 25 sondas que correspondem aos fragmentos codificantes de sua sequên-
cia. Como os arrays são sintetizados in sito, eliminam-se as etapas de preparação, verificação,
quantificação e catalogação presentes na produção de chips de cDNA, reduzindo os riscos de
erros de identificação [dA08]. A tecnologia utilizada na fabricação envolve a aplicação de téc-
nicas de fotolitografia ativada por luminosidade, similares à utilizada na produção de circuitos
eletrônicos como LSI e VLSI. Utilizando máscaras sensíveis a luz, os pontos de oligonucle-
otídeos são marcados pela luz ou deixados disponíveis para os reagentes. Diferentemente do
que ocorre com single-channel microarrays, os arrays de oligonucleotídeos utilizam apenas um
marcador (single-channel). Ou seja, os arrays são projetados para dar estimativas sobre os ní-
veis absolutos de expressão gênica. Sendo assim, são necessárias duas hibridizações separadas
para a comparação de duas condições. A etapas de escaneamento e processamento das imagens
obtidas é feita de forma similar à descrita para single-channel microarrays.

A principal diferença entre os experimentos realizados com chips double-channel e single-

channel está no fato de que enquanto a primeira mede o nível de expressão dos genes para cada
seqüência de DNA pela taxa de emissão de sinal entre as amostras de teste e de controle, os
chips single-channel medem a expressão dos genes de forma absoluta, sem comparações com
amostras de controle. As medidas da plataforma single-channel são estimativas do número
de cópias de RNA encontradas na amostra de célula. Tal diferença pode ser experimentada
comparando-se a amplitude de valores de níveis de expressão entre as duas plataformas, muito
maior para chips single-channel. Além disso, alguns estudos indicam que os microarrays de
cDNA podem não fornecer o mesmo nível de sensibilidade quando comparado com os arrays
single-channel comerciais. Os dados apresentam distribuição tão comportada quanto os ob-
tidos com chips double-channel, como podemos observar na Figura 2.4, onde notamos que a
distribuição concentra-se nos valores menores, com uma cauda direita bastante longa. Essa
característica demanda que o pré-processamento dos dados seja tão criterioso quanto o exigido
para dados de chips double-channel. Maiores informações sobre diferenças nos resultados ob-
tidos com as duas plataformas podem ser obtidas em [WAD+04][PCL+04].
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Figura 2.4 Histograma demonstrando as intensidades de sinal em um experimento com chips single-
channel. Gráfico gerado a partir da base de dados “swirl” disponível no pacote BioConductor
(www.bioconductor.org)

2.3 Análise Computacional

A tecnologia de microarray possibilitou a medição simultânea de milhares de genes ao mesmo
tempo, gerando consequentemente uma grande quantidade de dados, impossíveis de serem
analisados por seres humanos. Técnicas de aprendizado de máquina vêm sendo utilizadas na
tentativa de obter melhores resultados em atividades nas quais técnicas computacionais con-
vencionais não têm obtido os resultados esperados. Técnicas de agrupamento têm sido aplica-
das com sucesso no estudo das funções dos genes, processos celulares, regulação de genes e
identificação de sub-tipos de câncer [MWPS04]. Genes que apresentem padrões de expressão
similares podem ser agrupados com outros que tenham funções semelhantes.

Existem diferentes maneiras de representar e analisar os resultados obtidos em um experi-
mento de microarray. Do ponto de vista de aprendizado de máquina podemos definir dois tipos
de problemas: realizar o agrupamento de genes (gene-based clustering) ou agrupamento de
instâncias (sample-based clustering). No primeiro, cada gene pode ser visto como um exem-
plo (ou instância) e os níveis de expressão medidos nas diferentes condições a que os mesmos
foram submetidos como os “atributos” de cada exemplo, como indicado na Tabela 2.3. Já no se-
gundo grupo, os exemplos são tratados como os objetos a serem agrupados, enquanto os genes
são vistos como características. Mais formalmente, podemos representar os resultado de um
experimento de microarray como uma tabela de expressão M = {wi j | 1 6 i 6 n,1 6 j 6 m}, em
que as linhas (ou colunas, no caso de sample-based clustering) G = {−→g1 , ...,

−→gm} correspondem
aos níveis de expressão de cada gene, enquanto as colunas (ou linhas) E = {−→e1 , ...,−→en} repre-
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sentam os níveis de expressão medidos em cada experimento, e cada elemento wi j apresenta o
nível de expressão do gene i sob a condição j [JTZ04].

Tabela 2.2 Níveis de expressão obtidos em um experimento de microarray.
Experimento 1 Experimento 2 ... Experimento n

Gene 1 1084 987 ... 782
Gene 2 1395 398 ... 6678
... ... ... ... ...
Gene m 1471 2988 ... 2647

Desafios
A análise de dados de expressão gênica é uma atividade complexa com muitos desafios,

especialmente devido às características inerentes ao processo de obtenção desses dados. Algu-
mas das principais dificuldades envolvidas no análise de agrupamentos de dados de expressão
gênica são descritas a seguir [JTZ04]:

• Ruídos e outliers: experimentos de microarray envolvem complexos procedimentos ex-
perimentais, que introduzem uma grande quantidade de ruído nos dados. A etapa de
preprocessamento, bem como as técnicas de agrupamento a serem aplicadas a tais dados,
devem ser capazes de identificar e separar as informações relevantes e representativas do
conjunto de dados.

• Formato dos clusters: Estudos empíricos demonstram que dados de expressão gênica
normalmente apresentam um alto grau de conectividade entre os grupos, com formatos
convexos e até mesmo grupos internos a outros. Tais características devem ser levadas
em conta na seleção do algoritmo a ser utilizando. Ver Jiang, 2004 [JTZ04].

• Curse of dimensionality: Uma característica interessante dos dados de experimentos de
expressão gênica é o fato de que normalmente o número de genes (milhares) supera muito
o número de amostras (dezenas ou centenas). Visto que é muito provável que dentre os
milhares de genes analisados, alguns sejam redundantes ou até mesmo irrelevantes para
o problema, uma das abordagens de maior destaque na literatura é a seleção e remoção
de genes irrelevantes [ZLY+08][GST+99][CdSS07].
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2.4 Aprendizado de máquina aplicado a dados de expressão gênica

Nesta seção descreveremos dois trabalhos onde técnicas de aprendizagem de máquina foram
aplicadas na análise dos dados. No primeiro [AED+00], foram analisadas células que apresen-
tavam um tipo de linfoma conhecido como linfoma difuso de grandes células B (diffuse large

B-cell lymphoma - DLBCL). Este linfoma é clinicamente heterogêneo: 40% dos pacientes res-
pondem bem ao tratamento e apresentam uma sobrevida prolongada, enquanto os 60% restantes
sucumbem a doença. O trabalho de Alizadeh et al. levanta a hipótese de que esta variabilidade é
decorrente de uma heterogeneidade molecular não conhecida nos tumores. Tentativas de definir
subtipos baseados na sua morfologia foram realizados, mas não obtiveram sucesso em levantar
diagnósticos precisos. Os autores focam o estudo na determinação de quando o perfil de ex-
pressão gênica pode subdividir essa classe de linfoma em duas subclasses com comportamentos
moleculares mais homogêneos e que correspondem na verdade a duas doenças diferentes. A va-
riação dos níveis de expressão entre os tumores de DLBCL aparentemente refletem a variação
da taxa de proliferação do tumor, a resposta do paciente e os estados de diferenciação do tumor.
Foram identificadas duas formas molecularmente distintas de DLBCL. Paciente diagnosticados
com um dos tipos apresentou uma sobrevida significantemente maior do que outro.

Neste estudos foram utilizados double-channel microarrays, resultando num total de 4022
genes analisados. Todos os elementos que apresentaram intensidade fluorescente em cada canal
maior do que 1,4 vezes a cor de fundo local foram consideradas medições confiáveis. Foram
excluídos os arrays em que pelo menos 80% das 96 amostras de mRNA não apresentaram resul-
tados confiáveis. A taxas obtidas foram transfomadas logaritmicamente (log2) e armazenadas
em tabelas, cujas linhas correspondiam a clones individuais de cDNA e as colunas a amostras
de mRNA. Os genes restantes do processo de filtragem tiveram seus valores subtraídos da me-
diana, a fim de eliminar qualquer efeito provocado pela quantidade de RNA no conjunto de
referência.

A análise do agrupamento dos genes foi feita utilizando-se a técnica de agrupamento hie-
rárquico de ligação média (weighted pair-group method with centroid average), implementada
no programa Cluster4. A medida de proximidade utilizada foi uma variação da correlação de
Pearson implementada no programa. O mesmo algoritmo, usando a correlação de Pearson
como medida de proximidade, foi utilizado para agrupar as amostras de tumores e células com
base na similaridade da expressão de tais genes. Como resultado, foi definido que os dois tipos
de DLBCL são diferenciados um do outro por centenas de diferentes genes, muitos dos quais
podem contribuir para o comportamento maligno do tumor.

4http://www.microarrays.org/
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[GST+99] realizou duas abordagens distintas em um mesmo trabalho: descobrimento de
classes, ou seja, identificação de novos sub-tipos de tumor; e predição de classes, cujo objetivo
é, dado um conjunto de amostras de pacientes com leucemia, prever qual o tipo de leucemia de
cada amostra. Foram selecionadas 38 amostras retiradas no momento do diagnóstico de dois ti-
pos de leucemia: AML (Acute Myelogenous Leukemia) e ALL (Acute Lymphocytic Leukemia).
Embora a distinção entre AML e ALL esteja bem definida na comunidade médica, não existe
um exame único que faça tal diagnóstico. Atualmente faz-se necessário o envolvimento de uma
equipe experiente de hematopatologistas, para realizar a correta interpretação da morfologia do
tumor, e de diversos exames, cada um realizado separadamente em um laboratório altamente
especializado. Ainda assim, o diagnóstico é suscetível a erros. Visto que o diagnóstico cor-
reto para os dois tipos de leucemia é de fundamental importância para definição do tratamento
a ser ministrado ao paciente, os autores apresentam uma alternativa à metodologia utilizada
atualmente, baseada no monitoramento da expressão gênica obtida por microarrays de cDNA.

Foram utilizados arrays de oligonucleotídeos (double-channel) produzidos pela Affymetrix,
contendo um total de 6817 genes humanos. No contexto de predição de classes a metodologia
proposta foi: determinar a existência de genes cujo padrão de expressão está fortemente cor-
relacionado com a distinção inter-classes; dado um conjunto de amostras rotuladas, criar um
classificador capaz de atribuir uma nova amostra a uma das classes; testar a validade dos clas-
sificadores de classes. Os 6817 genes foram ordenados de acordo com o grau de correlação,
chegando ao resultado de que destes, apenas 1100 genes tinham um alto grau de correlação
com a distinção entre as classes AML-ALL. Em seguida, foi selecionado um subconjunto dos
50 genes mais "informativos", que foram utilizados no desenvolvimento de um classificador
baseado num conjunto de 38 amostras. Observando a Figura 2.5 dos níveis de expressão dos
genes selecionados, podemos notar a correlação entre os genes e as classes. Os resultados
foram avaliados utilizando um conjunto independente de 34 amostras, obtendo uma taxa de
acerto de 100%.

A segunda abordagem feita no trabalho foi no descobrimento de classes, em uma tenta-
tiva de avaliar até que ponto novos subtipos de câncer podem ser descobertas automatica-
mente. Nessa tarefa, os autores optaram por usar como método de agrupamento mapas auto-
organizáveis (self-organizing maps - SOM). Inicialmente foi feita uma análise para avaliar a
capacidade da técnica de descobrir as duas classes já conhecidas. O algoritmo mostrou-se
bastante eficiente na separação automática das duas classes. Também foram realizados experi-
mentos tentando dividir o conjunto em 4 clusters, subdividindo a classe ALL em ALL do tipo
B (B-ALL) e ALL do tipo T(T-ALL).
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Figura 2.5 Níveis de expressão dos 50 genes selecionados para elaboração do classificador. Valores
acima da média estão representados em vermelho, e aqueles abaixo da média de azul [GST+99].



CAPÍTULO 3

Aprendizagem de máquina

Aprendizado de máquina é uma sub-área da Inteligência Artificial, com foco no projeto e de-
senvolvimento de algoritmos que melhorem seu desempenho baseados em dados históricos.
Uma das principais atividades de aprendizado de máquina é automaticamente induzir modelos
a partir dos dados apresentados. Dizemos que um programa computacional aprende a partir
da experiência E, em relação a uma classe de tarefas T, com medida de desempenho P, se seu
desempenho nas tarefas T, medida por P, melhora com a experiência E [Mit99].

Neste capítulo apresentaremos alguns dos conceitos e técnicas de aprendizagem de má-
quina utilizados no decorrer deste trabalho alguns destes conceitos são listados abaixo [Mit99]
[dSLDdC03][Rez03]:

Padrão (exemplo, instância, observação): é um conjunto de valores, normalmente represen-
tado por um vetor de características, que modela o objeto de interesse do problema de
aprendizagem. O algoritmo de aprendizagem utiliza as informações contidas no padrão
dado como entrada para compor um modelo ou hipótese.

Atributo (característica, variável): é um valor que caracteriza um padrão, podendo ser de
natureza categórica (nominal) ou numérica. É comum um padrão possuir mais de um
atributo que o descreva, possuindo neste caso, um vetor de atributos.

Classe (atributo alvo): Um atributo que descreve o conceito que se deseja aprender para fazer
previsões a respeito. No caso do aprendizado supervisionado, este atributo é utilizado
durante o treinamento do algoritmo.

Conjunto de dados: é composto por um conjunto de padrões e seus respectivos atributos. É
uma prática comum para o contexto supervisionado separar o conjunto de dados em
conjunto de treinamento e conjunto de teste, a fim de avaliar a eficiência do método na
modelagem do problema.

Outlier: um padrão atípico, ou seja, uma observação cujos valores de atributos são muito dife-
rentes do restante do conjunto de dados.

20
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Ruído: é uma falha normalmente decorrente do processo de aquisição ou de transformação
dos dados.

Overfitting: é dito que ocorreu overfitting, ou super ajustamento, do classificador, quando o
modelo se especializa nos dados utilizados no seu treinamento, apresentando uma baixa
capacidade de generalização para classificar corretamente novos padrões.

Diversas técnicas de aprendizagem de máquina podem ser encontradas na literatura, orga-
nizados em uma taxonomia, em geral baseada na saída que se deseja obter do algoritmo. Neste
trabalho, nos concentraremos nos algoritmos pertencentes aos seguintes grupos:

Técnicas de aprendizado supervisionado: O algoritmo de aprendizagem recebe como en-
trada o conjunto de exemplos de treinamento, cada exemplo sendo formado por um
conjunto de atributos descritores, além de um conjunto de atributos de saída (ou rótu-
los) associado a cada exemplo dado como entrada. O objetivo neste tipo de abordagem é
construir um classificador capaz de prever o valor de saída baseado nos padrões apresen-
tados no treinamento. Para tal, o algoritmo deve se capaz de generalizar o conhecimento
obtido a partir do conjunto de treinamento para melhor adaptar-se a novos casos.

Técnicas de aprendizado não-supervisionado: algoritmos que são capazes de identificar gru-
pos ou tendências em um conjunto de dados sem nenhum tipo de informação de rótulo
dado como entrada. Normalmente aplicadas em estudos de caráter exploratório, cujo ob-
jetivo consiste em agrupar padrões semelhantes em grupos, descobrindo a forma em que
os dados escontram-se organizados.

A análise de dados de expressão gênica requer o uso de métodos computacionais avança-
dos, dado o grande número de genes e condições analisados em cada experimento. Técnicas
de aprendizado supervisionado são normalmente aplicadas em estudos relacionados ao diag-
nóstico de doenças, i.e., problemas de classificação [GST+99]. Já técnicas de aprendizado
não-supervisionado têm sido propostas para abordar o problema de agrupamento de dados de
expressão gênica [BJ04] [JTZ04] [SCSS05], muitas vezes em estudos relativos à descoberta
de funções dos genes e sub-classificação de doenças. A escolha de qual técnica é mais ade-
quada para cada problema de aprendizagem é fundamental para obter bons resultados ao final
do processo. Tal decisão é normalmente guiada pela experiência do especialista ou através de
custosos processos de experimentações empíricas. As chamadas técnicas de meta-aprendizado
surgiram como uma proposta para auxiliar usuários não especialistas na tarefa de seleção de
quais algoritmos são mais adequados para selecionar cada tipo de problema. Neste trabalho,
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utilizamos técnicas de meta-aprendizado para extração de conhecimento a respeito do desem-
penho de algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionados no contexto de bases de
dados de expressão gênica de células de cancer.

Neste capítulo apresentaremos os principais conceitos utilizados no contexto no qual este
trabalho está inserido. Na Seção 3.1 são apresentadas algumas das principais medidas de simi-
laridade utilizadas em aplicações de aprendizagem de máquina. Na Seção 3.2 e na Seção 3.3
apresentamos algumas das técnicas utilizadas nas abordagens de aprendizado de máquina su-
pervisionado e não supervisionado adotadas neste trabalho. A Seção 3.4 enumera algumas
das principais metodologias de avaliação de agrupamentos. Finalmente, na Seção 3.5, apre-
sentamos uma visão geral do estado da arte em técnicas de meta-aprendizado, acrescentando
algumas considerações finais na Seção 3.6

3.1 Medidas de proximidade

A escolha da medida de proximidade utilizada para avaliar a proximidade entre padrões de
expressão de genes é uma decisão tão importante quanto a escolha do algoritmo de cluste-

ring [dSCdA+08]. Tal escolha deve ser baseada nas características das distribuições dos va-
lores e no contexto dos experimentos realizados. Alguns algoritmos aplicam diretamente as
informações obtidas da matriz de proximidade para separar os grupos (por exemplo, Méto-
dos Hierárquicos), enquanto outros as utilizam para avaliar a qualidade dos grupos durante a
execução do algoritmo (por exemplo, k-means). Medidas de proximidade podem ainda ser
calculadas entre pares (por exemplo, distância euclidiana) ou entre grupos (por exemplo, erro
médio residual)[KRCD08]. No contexto de agrupamento de dados de expressão gênica, é co-
mum que sejam utilizadas medidas de distância ou correlação como medidas de proximidade
entre pontos. Neste trabalho, consideramos medidas pertencentes a estes dois grupos, as quais
serão apresentadas a seguir.

3.1.1 Medidas de distância

Medidas de distância concentram-se na magnitude dos valores, medindo a proximidade entre
pares de elementos baseado na diferença entre os valores dos atributos de cada uma das ins-
tâncias. Elas incluem as chamadas medidas de Minkowski (Euclidiana, Manhattan, Chebyshev
[Rom84]) e são bastante úteis quando se procura por combinações exatas entre dois elemen-
tos no conjunto de dados. Tais tipos de medidas possuem uma tendência a encontrar grupos
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globulares e apresentam melhores resultados quando estes são compactos e isolados. Também
costumam ser vistas como medidas de dissimilaridade, ou seja, quanto maior a distância en-
tre dois pontos, menos similares eles são. Um viés deste grupo de medidas é que o atributo
com maior magnitude apresenta um peso maior, e por este motivo estas são sensíveis a outliers

[JMF99]. Variantes mais sofisticadas, como a distância de Mahalanobis, também levam em
conta correlações na base de dados e são independentes da escala de valores utilizada.

Neste trabalho foi considerada a distância euclidiana como representante deste grupo. A
distância euclidiana mede a raiz quadrada da distância absoluta entre dois pontos, levando em
consideração a magnitude das coordenadas de ambos. No contexto de análise de agrupamen-
tos, esta característica faz com que a medida euclidiana não apresente bons resultados quando
aplicadas no agrupamento de conjuntos de dados cujos valores apresentem grandes diferenças
na amplitude. Nesses casos, é provável que atributos com valores muito altos tenham um maior
peso no cálculo da proximidade, alterando a noção de proximidade real dos padrões. Uma pos-
sível alternativa para minimizar este tipo de problema é realizar algum tipo de normalização
dos dados a serem agrupados, uniformizando os intervalos de valores para cada atributo. Três
técnicas de normalização de valores são consideradas neste trabalho, e serão apresentadas em
detalhes na próxima seção. Dados dois elementos x1 e x2, em um espaço d-dimensional, a
distância euclidiana entre eles é dada por:

Deuclidiana(x1,x2) =

√√√√ d

∑
j=1

(x1 j− x2 j)2 (3.1)

Normalização
É fato conhecido que em um mesmo conjunto de dados podemos ter atributos cujos valores

apresentem diferentes escalas de valores [JD88]. tal característica pode comprometer a relevân-
cia real que um determinado atributo tenha na definição dos grupos, uma vez que para medidas
como a distância euclidiana um atributo com maior valor terá maior influência sobre os demais.
Um exemplo real deste tipo de problema pode ser visto em bases de dados obtidas a partir de
chips single-channel. A fim de contornar este problema, diversas abordagens foram sugeridas,
tornando a escala de valores dos atributos uniforme [JD88]. Neste trabalho, analisamos três
técnicas de normalização de dados: padronização, escalonamento e ranking [dSAC+08].

Padronização (Z1)

Chamamos padronização a forma de transformação numérica que utiliza a fórmula z-score,
a qual realiza uma rotação e escalonamento dos eixos. Tal transformação é feita de forma
que os valores transformados tenham média igual a zero e desvio padrão 1. Pode não funcio-
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nar adequadamente caso existam diferenças substanciais entre os desvios-padrões dos grupos
presentes no conjunto de dados. É dada pela fórmula:

xi j =
x∗i j− x j

s j
(3.2)

em que x j e s j são a média e desvio padrão do atributo j para todos os exemplos da base,
respectivamente. O símbolo ∗ denota valores ainda não transformados.

Escalonamento

Na transformação por escalonamento, os valores máximo e mínimo de cada atributo são
utilizados para uniformizar as escalas dos dados. Diferentemente da padronização, a média
e o desvio padrão não são constantes para os valores dos atributos. Para o escalonamento de
valores xi j positivos no intervalo [0,1] a equação utilizada é:

xi j =
x∗i j−min(x j)

max(x j)−min(x j)
(3.3)

No caso de existirem valores negativos na base de dados, o escalonamento deve ser feito no
intervalo [−1,1]. Sendo assim, a fórmula acima deve ser adaptada para:

xi j =
x∗i j−min(x j)

max(x j)−min(x j)
×2−1 (3.4)

Ranking

Este procedimento consiste em construir um ranking com todos os valores do atributo j e,
a partir deste, é atribuído a xi j a posição de x∗i j nesse ranking, como demonstrado na equação
abaixo:

xi j = rank(x∗i j) (3.5)

Os atributos transformados apresentam média (n+1)/2 e variância (n+1)[((2n+1)/6)−
((n + 1)/4)] com valores dentro do intervalo [1,n− 1]. Este procedimento é mais robusto a
outliers que os dois anteriores, uma vez que o mesmo ao utilizar o conceito de ranking, elimina
a influência da magnitude dos valores dos atributos no cálculo da distância.



3.1 MEDIDAS DE PROXIMIDADE 25

3.1.2 Medidas Correlacionais

As medidas baseadas em correlações refletem o grau de similaridade entre padrões através
do acompanhamento das mudanças dos valores de seus atributos (ou, no caso de dados de
expressão gênica, nos níveis de expressão através das amostras) sem levar em conta a escala
utilizada. Por exemplo, se para um conjunto de amostras, o gene X é super-expresso, e o
gene Y e sub-expresso, ou seja, os genes estão correlacionados, então X e Y poderiam formar
um cluster. Este tipo de proximidade não ficaria claro quando utilizadas medidas de distância
(Minkowsky), pois a média absoluta da distância entre os pontos seria grande. Coeficientes de
correlação incluem medidas paramétricas (assumem que os dados obedecem a algum tipo de
distribuição de probabilidade) como por exemplo a correlação de Pearson, e não-paramétricas
(não assumem nada a respeito da distribuição dos valores considerados), como por exemplo a
correlação de Spearman e a Kendall’s τ . As medidas de correlação consideradas neste trabalho
foram cosseno, correlação de Pearson e correlação de Spearman.

Cosseno
O cosseno é uma medida que trata o conjunto de atributos como componentes de um vetor

m-dimensional, fornecendo como similaridade entre dois padrões o cosseno do ângulo entre
esses dois vetores (seu produto interno dividido pelas suas magnitudes). Tal similaridade, que
também é conhecida como coeficiente de Ochini, é dada por:

CS(x1,x2) =
xT

1 x2√
∑d

j=1 x2
1 j ∑d

j=1 x2
2 j

(3.6)

Quanto mais próximo de 1 for o valor de CS(x1,x2), mais similares são os dois vetores.
Essa medida é invariante a rotações, mas não a transformações lineares no espaço dos vetores.

Correlação de Pearson
A correlação de Pearson mede a similaridade na forma entre dois padrões, e é calculada a

partir dos valores de seus atributos e seus respectivos desvios padrões. A sua fórmula é dada
por:

Pearson(x1,x2) =
Z(x1)Z(x2)√

∑d
j=1 x2

1 j ∑d
j=1 x2

2 j

sendo Z(x1)Z(x2) o produto interno dos vetores z-score de x1 e x2, respectivamente. O
z-score de X é calculado subtraindo-se a média, e dividindo-se pelo desvio padrão. O intervalo
de valores de Pearson(x1,x2) varia entre -1 e +1, em que -1 indica uma correlação grande e
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negativa (inversamente correlacionados), 0 que são completamente não correlacionados e +1
indicando uma correlação grande e positiva (os dois padrões apresentam a mesma "forma"). A
correlação de Pearson não depende diretamente dos valores dos atributos de X1 e X2, e sim da
diferença entre os dois padrões, diferentemente do que ocorre com o cosseno.

Correlação de Spearman
A correlação de Spearman é uma correlação não-paramétrica similar a correlação de Pe-

arson, exceto pelo fato de que esta substitui os valores correspondentes a cada atributo de um
padrão pelos seus respectivos rankings (i.e. o menor atributo recebe o ranking 1, o segundo me-
nor 2, e assim por diante). No caso de haver empates na geração dos rankings, a cada atributo
é atribuído o valor correspondente a média dos rankings. Na correlação de Spearman, apenas o
ranking dos valores de atributos é importante, sendo assim, variações extremas em seus valores
(comum em problemas de expressão gênica) terão menos influência no cálculo da correlação.
Essas características tornam esse coeficiente mais robusto a outliers que outras medidas. Da
mesma forma que a correlação de Pearson, seu intervalo de valores varia de -1 a +1, sendo sua
fórmula definida por:

Spearman(x1,x2) =
6∑d

j=1(rank(x1 j)− rank(x2 j))2

n(n2−1)

3.2 Aprendizado de máquina supervisionado

Apresentamos nesta seção as técnicas de aprendizado de máquina supervisionado considera-
das neste trabalho: árvores de decisão, máquinas de vetor suporte (do inglês, support vector

machines - SVMs), k-vizinhos mais próximos, e os métodos de combinação de classificadores
Random Forest e MLRules.

3.2.1 Árvores de decisão

O algoritmo de indução de árvores de decisão é um dos métodos mais utilizados e práticos
para construção de classificadores. Ele vem sendo aplicado a diversos tipos de problemas
de aprendizado, desde diagnósticos médicos [Kon01] até em sistemas de análise de crédito
[Mit99]. Alguns dos principais representantes desta classe de algoritmos são o ID3[Qui86],
ASSISTANT [KBR84] e o C4.5 [Qui93]. O produto final obtido por estes métodos, como o
próprio nome diz, é uma árvore, que também pode ser interpretada como um conjunto de regras
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do tipo if-then rules. Árvores de decisão classificam os exemplos utilizando os valores de seus
atributos para selecionar o caminho da árvore da raiz até uma folha, a qual define a classificação
do exemplo. Cada nó da árvore representa algum atributo que descreve as instâncias, e cada
ramificação que sai deste define os valores (ou intervalo de valores) possíveis para tal atributo
(Figura 3.1).

Figura 3.1 Exemplo de árvore de decisão para análise de risco de crédito.

A Figura 3.1 apresenta um exemplo ilustrativo da aplicação do algoritmo de árvores de
decisão para auxiliar da análise de risco de crédito. Neste exemplo, consideramos apenas como
atributos do indivíduo a sua renda anual, se possui ficha criminal, a quantidade de anos no
emprego atual e se possui cartão de crédito. Neste exemplo, podemos perceber que um dos
atributos mais importante na decisão se o empréstimo deve ou não ser concedido ao indivíduo
é a renda, uma vez que este atributo aparece como raiz da árvore produzida. No segundo nível
da árvore, encontram-se os atributos “Ficha criminal” e “Anos no emprego atual”. Apenas no
caso em que o indivíduo esteja entre 1 e 5 anos no emprego atual, deve-se considerar se o
mesmo já é usuário de cartão de crédito.

Neste trabalho optamos por realizar os experimentos com árvores de decisão utilizando a
implementação do algoritmo C4.5 existente no WEKA [WF05], o J48. Este algoritmo constrói
a árvore a partir de um conjunto de dados de treinamento utilizando conceitos de teoria de
informação. Seja X = {x1,x2, ...,xn} o conjunto de padrões apresentados como entrada para o
algoritmo. Cada padrão consiste em um vetor d-dimensional xi = {xi1,xi2, ...,xid}, onde cada
elemento xi j representa um dos atributos que o descrevem. Associado ao conjunto X, existe
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ainda o vetor Y = {y1,y2, ...,yn}, onde y1,y2, ...,yn representam as classes a qual cada padrão
pertence. O algoritmo C4.5 utiliza cada um dos atributos presentes no conjunto de dados para
fazer uma decisão que separe X em sub-conjuntos homogêneos. Para selecionar qual o melhor
atributo a ser utilizado para dividir o conjunto, é calculado o valor do ganho de informação
normalizado para cada atributo considerado. O atributo que apresentar o maior valor do ganho
de informação normalizado é selecionado para fazer a decisão. O processo se repete para cada
sub-conjunto encontrado. Em termos gerais, podemos definir o algoritmo como:

1. Se todos os exemplos do conjunto de dados pertencerem a mesma classe, crie uma folha
na sua árvore de decisão sugerindo a classe em questão.

2. Caso nenhum dos atributos represente um ganho, crie uma folha sugerindo o valor espe-
rado da classe (classe que contenha a maioria dos padrões).

3. Para cada atributo j, calcule o valor do ganho de informação normalizado.

4. Seja k o atributo que apresentou maior ganho de informação normalizado.

5. Crie um nó que divida o conjunto de dados em sub-conjuntos de acordo com o valor do
atributo k.

6. Execute todos os passos anteriores para cada um dos sub-conjuntos encontrados e adici-
one os nós encontrados como filhos do nó inicial.

Algoritmos de árvore de decisão são geralmente robustos em relação à qualidade dos dados
fornecidos como entrada [Mit99], tratando tanto erros na rotulagem dos exemplos de treina-
mento como também erros nos valores dos atributos que descrevem estes exemplos. Outra
grande vantagem apresentada por esta classe de algoritmos está no fato de que os modelos
produzidos podem ser facilmente interpretados por humanos.

Entretanto, o algoritmo em sua forma original é susceptível a overfitting devido ao fato
de que os exemplos presentes em cada ramificação da árvore são apenas um sub-conjunto
das instâncias possíveis. Isto permite que nós internos sejam criados melhorando o desempe-
nho apenas para o sub-conjunto considerado, mas diminuindo para instâncias fora deste con-
junto. Técnicas de poda podem ser aplicadas para minimizar este problema, como indicado em
[Mit99]. Outra desvantagem deste algoritmo é o fato de que ele trata apenas problemas onde
existe apenas uma variável de saída.
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3.2.2 PART

O algoritmo PART [FW98] constrói um conjunto de árvores de decisão parciais, gerando regras
durante o processo. Este método adota uma abordagem “dividir-e-conquistar” na qual ao se
gerar uma regra, os padrões cobertos por ela são removidos. O algoritmo continua a gerar
regras recursivamente para os padrões restantes até que não reste mais nenhum. Basicamente,
uma árvore de decisão podada é construída para gerar uma única regra para o conjunto de
padrões existentes, fazendo a folha que apresentar a maior cobertura uma regra, descartando o
restante da árvore. O pseudo-código do algoritmo é apresentado no Algoritmo 1.

Entrada: X : conjunto de padrões
início1

Dividir o conjunto apresentado em sub-conjuntos2

enquanto houver sub-conjuntos que ainda não tenham sido expandidos e todos os3

subconjuntos expandidos até então sejam folhas faça
Escolha o subconjunto que apresentar menor entropia que ainda não tenha sido4

expandido e o expanda
fim5

se todos os subconjuntos expandidos sejam folhas e o erro estimado para a6

sub-árvore ≥ erro estimado para o nó então
Desfaça a expansão em subconjuntos e transforme o nó em uma folha7

fim8

fim9

Algoritmo 1: O algoritmo PART.

A idéia principal consiste em construir árvores de decisão “parciais”, i.e. uma árvore de
decisão que contém ramificações para sub-árvores indefinidas. Para gerar tal árvore, o algo-
ritmo integra as operações de construção e poda da árvore visando encontrar uma sub-árvore
“estável” que não possa ser mais simplificada. Uma vez que a árvore parcial é encontrada, o
processo de construção é finalizado e a regra é extraída.

O algoritmo de construção da árvore segue os mesmos critérios de seleção de atributos
utilizado no algoritmo C4.5. Após a separação dos sub-grupos de padrões, estes são ordenados
pelo valor médio da entropia, a fim de identificar o que apresentar menor entropia (baseado no
fato de que sub-grupos subseqüentes têm mais chances de não precisarem ser expandidos além
de ter mais chances de resultar em uma árvore menor, produzindo uma regra mais geral). O
nó que apresentar a menor entropia é então expandido. O processo continua recursivamente
até que seja obtida uma folha (todos os exemplos contidos no nó pertencem a mesma classe)
a partir dos dados. Em seguida, inicia-se a poda da sub-árvore, verificando se um nó pode
ser substituído por uma única folha. Se durante o processo for encontrado um nó que não
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possa ser reduzido para uma folha, os subconjuntos restantes são abandonados e o processo de
construção da árvore é finalizado.

Uma vez que a árvore esteja finalizada, apenas uma regra é extraída dela. Cada folha pode
ser vista como uma possível regra. A seleção da “melhor folha” é feita selecionando a folha que
cobrir o maior número de padrões [FW98]. Apesar de a idéia de construir árvores de decisão
repedidamente apenas para descartar a maior parte delas possa parecer estranha a princípio,
utilizar uma árvore de decisão podada para extrair uma regra ao invés de construí-la incre-
mentalmente evita problemas relacionados à poda de regras, além de adicionar flexibilidade e
velocidade ao processo [FW98].

3.2.3 k vizinhos mais próximos

O algoritmo k-vizinhos mais próximos (k-nearest neighbors ou k-NN)[DHS01] pertence ao
chamado grupo de algoritmos de aprendizado baseados em instâncias. Este método pode ser
utilizado tanto para classificação como para regressão [Mit99]. Seu funcionamento é bastante
simples: os padrões de treinamento são armazenados, e, para cada novo padrão apresentado,
é feita uma busca que tenta correlacionar o novo padrão aos padrões já armazenados. Isto é
feito calculando-se a distância (por exemplo, euclidiana, city-block, medidas correlacionais,
entre outras) entre o novo padrão e todos os outros presentes no conjunto de treinamento. Em
problemas de classificação, normalmente ao novo padrão é atribuída a classe que aparece com
mais freqüência entre o k padrões mais próximos. Já em casos de regressão, é comum retornar
a média aritmética dos valores alvo dos k vizinhos mais próximos.

Este método apresenta bons resultados apesar de ter uma implementação e utilização bas-
tante simples. Por este motivo, é uma das primeiras opções nos casos em que há pouco ou
nenhum conhecimento a respeito da distribuição dos dados. O k-NN também é uma escolha
interessante quando novos padrões são rapidamente adicionados, fazendo com que o conjunto
de treinamento esteja sempre sendo alterado. Em termos gerais, o algoritmo segue os passos
abaixo:

1. Calcular a distância (de acordo com a medida de proximidade selecionada) entre um
padrão xi e todos os padrões existentes no conjunto de treinamento.

2. Selecionar k objetos do conjunto de treinamento mais próximos a xi, de acordo com as
distâncias calculadas.

3. Classifique o padrão xi com a classe da maioria dos k objetos mais próximos.
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Uma desvantagem deste tipo de abordagem é que o custo de classificação de novas instân-
cias pode ser bastante alto, visto que a cada nova instância apresentada, é necessário calcular a
proximidade entre ele e todos os outros padrões [Mit99]. Um outro problema decorre do fato
de que o algoritmo k-NN considera todos os atributos presentes, mesmo quando o atributo alvo
(classe) depende apenas de um sub-conjunto destes. Isto pode fazer com que padrões que sejam
verdadeiramente semelhantes ao novo padrão fiquem distantes. Outra limitação está no fato de
que classes mais frequentes tendem a dominar a predição de novos padrões, pois os objetos
dessas classes têm mais probabilidade de aparecer entre os k vizinhos mais próximos.

3.2.4 Máquinas de vetores suporte

As máquinas de vetores suporte, ou no inglês Support Vector Machines - SVM [CST00], é uma
técnica pertencente a chamada classe de métodos de aprendizagem baseados em kernel, sendo
bastante utilizadas tanto para classificação como para regressão. O algoritmo foi inicialmente
proposto para classificação binária, sendo posteriormente modificado para problemas com mais
de duas classes [HL02].

O princípio básico de funcionamento do algoritmo consiste em, dado dois conjuntos de
vetores n-dimensionais fornecidos como entrada, construir um hiperplano buscando maximizar
a margem entre os dois conjuntos. Intuitivamente, uma boa separação é obtida pelo hiperplano
que apresentar maior distância em relação aos pontos mais próximos do hiperplano, visto que,
quanto maior a margem, melhor o potencial de generalização do classificador. Os vetores
suportes (Support Vectors - SVs) são instâncias de treinamento mais próximas ao hiperplano
separador e por isso são considerados os dados mais informativos do conjunto de treinamento.
A determinação do classificador final se dá unicamente em função dos SVs.

Para o caso linear de classe binária, dado o conjunto de treinamento fornecido como entrada
um conjunto de padrões X = {x1,x2, ...,xn} e Y = {y1,y2, ...,yn} o vetor com seus respectivos
rótulos (ou classes), o algoritmo busca construir um classificador g(x) = sgn(w · x + b)1, em
que w corresponde a um vetor normal (perpendicular ao hiperplano). Considere a função linear
f (x) = w · x + b, o cálculo da distância da instância xi em relação ao hiperplano separador é
dado pela função ρ(xi,yi) = yi f (xi). A margem ρ do classificador linear f é então definida
como a margem mínima observada em todo conjunto de treinamento. O objetivo do algoritmo
é maximizar o valor de ρ , e, para isso, busca minimizar o valor da norma de w (‖w ‖), dado que
ρ é uma função de 1/ ‖ w ‖. Sendo assim, o valor de ρ permanece fixo, buscando-se um valor
de ‖ w ‖ pequeno, de forma que não existam padrões com margem menor que ρ . A busca pelo

1sgn(x) = função sinal. Retorna o sinal do número real informado como argumento.
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valor mínimo de ‖ w ‖ consiste em um problema de otimização, definido formalmente como:

min
1
2
‖ w ‖2 (3.7)

A fim de permitir uma maior flexibilidade na separação dos grupos, é comum que SVMs
também possuam um parâmetro de custo C responsável pelo compromisso entre a capacidade
de generalização da SVM e a largura da margem ρ . Este parâmetro introduz uma tolerância a
erros na rotulagem dos exemplos utilizados no treinamento, criando uma margem que permite
alguns erros de classificação. Ao passo que o valor de C cresce, aumenta-se os custos de
classificar erroneamente um padrão, forçando a criação de um modelo mais preciso, porém
mais rígido e com menor capacidade de generalização.

Para o caso de problemas não-linearmente separáveis, faz-se necessário utilizar uma função
de kernel para fazer um mapeamento dos dados para um espaço onde os mesmos possam ser
linearmente separáveis. As funções de kernel mais comuns na literatura são: polinomial, função
de base radial (Radial Basis Function - RBF) e sigmóide, apresentadas na Tabela 3.2.4.

Tabela 3.1 Funções de kernel.
Nome Fórmula Parâmetros
Polinomial K(xi,x j) = (x j ·xi +1)p p = grau do polinômio
RBF K(xi,x j) = exp(−γ ‖ x j−xi ‖2) para γ > 0 γ = raio da função
Sigmóide K(xi,x j) = tanh(γx j ·xi + c) para γ > 0 e c < 0 γ = fator de escalonamento

c = bias da função

Estudos indicam que este algoritmo apresenta boas taxas de acerto, sendo bastante rápido na
classificação de novas instâncias, além de ser capar de lidar com dados de alta dimensionalidade
[CST00]. Uma das maiores dificuldades na utilização de SVMs é escolher a função de kernel
e seus respectivos parâmetros, visto que cada um destes parâmetros tem um forte impacto no
desempenho do classificador.

3.2.5 Random Forest

Random Forest [Bre01] é um algoritmo de classificação pertencente à classe de algoritmos
conhecida como multi-classificadores, no qual se utiliza uma combinação de árvores de classi-
ficação, agregando os seus resultados. Cada árvore é construída utilizando uma amostra boots-

trap dos dados originais, cada amostra com um subconjunto dos atributos iniciais selecionados
de forma aleatória. Dessa forma, o algoritmo utiliza tanto bagging, uma metodologia de su-
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cesso na combinação de classificadores instáveis [Bre96], como também seleção aleatória de
atributos para construção de árvores de decisão.

Durante a fase de treinamento, o algoritmo constrói múltiplas árvores de decisão. Para
classificar um novo padrão, este é apresentado a todas as árvores construídas, cada árvore
fornecendo uma classificação. O algoritmo seleciona a classe que receber o maior número
de votos entre todas as árvores na “floresta”. Podemos definir o algoritmo como:

1. Defina o número de árvores a serem construídas (T ).

2. Defina o número de atributos utilizados em cada árvore (m), em que m¿M, M sendo o
número total de atributos presentes na base.

3. Construa T árvores da seguinte maneira:

c Separe uma amostra bootstrap com reposição de tamanho n, e construa a árvore
com esta amostra.

c Ao se construir a árvore, selecione em cada nó m variáveis randômicamente e as
utilize para encontrar o melhor ponto de divisão do conjunto.

c Permita que a árvore cresça sem realizar nenhum tipo de poda.

Em seu artigo original [Bre01], é mostrado que a taxa de erro da combinação de árvores de
decisão depende de duas características principais: A correlação entre duas árvores quaisquer
na floresta e a taxa de acerto de cada árvore individual na floresta. Quanto maior a correlação
entre duas árvores, maior a taxa de erro da combinação entre ela, bem como ao se aumentar
a taxa de acerto em cada árvore individualmente, melhores serão os resultados da floresta.
Reduzir o número de atributos (m) selecionados para construção de cada árvore reduz tanto a
correlação quanto a taxa de acerto individual de cada árvore.

Este algoritmo apresenta bons resultados em problemas de classificação, sendo um método
bastante robusto, razão pela qual tem sido aplicado a diversos tipos de problemas. Este método
lida bem com problemas onde se dispõe de mais variáveis do que observações [Bre01], além de
possuir apenas um pequeno conjunto de parâmetros de ajustamento, sendo os mais importantes
o número de atributos utilizado em cada amostra, o número de árvores a ser utilizada para
cada conjunto e o número mínimo de nós terminais. No entanto, este método pode apresentar
baixo desempenho nos casos em que atributos irrelevantes estejam presentes na base de dados
[GGCM08].
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3.2.6 Rule Fit

O algoritmo RuleFit [FP04] tem por princípio básico utilizar uma combinação de regras com
o objetivo de criar uma função de classificação binária baseada em scores. Cada regra ri é
definida por uma sequência de condições, como por exemplo:

r1(xi) = I(xi2 < 100.0)I(xi3 > 35.0), (3.8)

r2(xi) = I(0.45 < xi4 < 1.00)I(xi1 > 150.0), (3.9)

r3(xi) = I(xi3 < 11.00) (3.10)

em que xi j corresponde ao valor dos atributo descritor j do padrão i, e I é uma função que
retorna o resultado do teste lógico dado como argumento. A regra produz 1 no caso em que
todas as suas condições são satisfeitas.

As regras são extraídas de um conjunto (floresta) de árvores de decisão. Cada nó da árvore
(exceto o nó raiz) corresponde à sequência de condições necessárias para se alcançar a folha
a partir do nó raiz, e pode ser vista como uma regra. Combinações lineares das regras em
uma floresta de árvores são então criadas atribuindo-se coeficientes de peso para cada regra,
calculados por um procedimento de minimização regularizada [FP03].

O conjunto de regras derivadas de todas as M árvores { fm(x)}M
1 , constitui o conjunto de

regras {rk(x)}K
1 . O número total de regras K é definido por:

K =
M

∑
m=1

2(tm−1) (3.11)

em que tm é o número de nós terminais (folhas) da árvore m. O modelo preditivo final é demons-
trado na Equação (3.12). O procedimento de minimização é o responsável por selecionar os
coeficientes apropriados para as regras e termos lineares. Maiores detalhes podem ser obtidos
em [FP04].

yRF = a0 +
M

∑
m=1

amrm(x)+
d

∑
j=1

bixi (3.12)

3.2.7 MLRules

O algoritmo Maximum likelihood rules ensembles - MLRules [DKS08] consiste em induzir
regras buscando uma minimização do valor negativo do logaritmo da verossimilhança condi-
cional (negative log-likelihood) [DHS01] (também conhecido como logit loss nos casos de
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classificação binária) para estimar a distribuição de probabilidades condicionais das classes.
Seja P(yi|xi) a probabilidade condicional do padrão xi pertencer à classe yi, e n o número de
padrões existentes no conjunto de treinamento, o negative log-likelihood é dado pela fórmula:

l =
n

∑
i=1
− logP(yi|xi) (3.13)

Podemos modelar as probabilidades P(1|x), ...P(K|x) com o vetor f (x) = ( f1(x), ..., fK(x))
utilizando transformada logística multinomial [DKS08], obtendo a função de perda:

l(f) =
n

∑
i=1

log(
K

∑
k=1

e fk(xi))− fyi(xi) (3.14)

A abordagem utilizada neste algoritmo se distingue de outras abordagens de indução de
regras pelo fato de que este realiza uma estimativa da distribuição das probabilidades das clas-
ses, ao invés de classificar diretamente os padrões, além de utilizar uma única medida (o valor
negativo do log-likelihood) em todas as etapas do processo de aprendizagem: seleção das con-
dições, ajustamento do tamanho das regras e determinação do peso de cada regra. Cada regra
é definida como r(x) = αΦ(x), onde α pode ser visto como o “peso” atribuído à regra, e Φ é
uma função de sinalização que retorna 1 caso x satisfaça a condição da regra, ou Φ = 0 caso
contrário. É dito que uma regra cobre ou dá suporte a um objeto x se Φ = 1. Seja M o número
de regras produzidas, por fim, obtém-se a função de classificação:

f(x)=
M

∑
m=1

rm(x) (3.15)

na qual as regras são adicionadas uma por uma, e a cada passo a função de perda é minimizada.
rm é a regra obtida na m-ésima iteração. São utilizadas duas técnicas de otimização, a depender
do grau a que será aproximada a função de perda: ajustamento pelo gradiente (primeira ordem)
ou por Newton steps (segunda ordem). Finalmente, o algoritmo utiliza a (3.15) através de um
procedimento de votação simples: cada regra vota por uma classe k, e o objeto x é atribuído à
classe que obtiver mais votos.

yMLR(x)= argk∈{1,...,K}maxf(x) (3.16)

O algoritmo possui pouca dificuldade na sua utilização, com apenas alguns parâmetros con-
figuráveis: η , o número de amostras selecionadas aleatoriamente (sem reposição) do conjunto
de treinamento para construção das sub-amostras utilizadas na indução das regras; ν , o grau
de ajustamento (shrinkage) do algoritmo, o qual define o trade-off entre acurácia e interpreta-
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bilidade das regras; o tipo de técnica de minimização utilizada (Newton ou Gradiente); e por
fim, M, o número de regras geradas. Também foi observado que o método apresenta bons re-
sultados, como indicado em [DKS08], onde o método foi comparado com outros algoritmos
de indução de regras (SLIPPER [CS99], LRI [WI00] e RuleFit [FP04]). Os algoritmos fo-
ram testados sobre um conjunto de 35 bases de dados do repositório UCI [AN07], nos quais o
algoritmo MLRules apresentou os melhores resultados (em média).

3.3 Aprendizado de máquina não supervisionado

No aprendizado de máquina não-supervisionado são estudados métodos capazes de aprender a
estrutura estatística inerente ao conjunto de padrões dados como entrada [Day99]. Diferente-
mente do que ocorre no Aprendizado Supervisionado, não existem explicitamente um atributo
alvo associado aos padrões de entrada.

Neste trabalho nos concentraremos em um conjunto específico de algoritmos de apren-
dizado não supervisionado, que são as técnicas de agrupamento. Técnicas de agrupamento
buscam organizar uma coleção de padrões (normalmente representados por um vetor de ca-
racterísticas ou um ponto em um espaço multidimensional) em grupos baseados em alguma
medida de proximidade. Intuitivamente, padrões que se encontrem em um mesmo grupo (ou
cluster) são mais similares entre si do que entre padrões pertencentes a outros grupos. As etapas
tipicamente envolvidas na aplicação de técnicas de agrupamento normalmente são [JMF99]:

1. Selecionar um conjunto de atributos que represente os dados.

2. Definição da medida de proximidade mais apropriada para o problema abordado.

3. Agrupar os padrões.

4. Gerar uma saída (se necessário).

Como foi dito no Capítulo 2, a dimensionalidade e volume dos dados produzidos em experi-
mentos de microarray superam a capacidade humana de analisá-los sem o auxílio de ferramen-
tas computacionais. O uso de técnicas de agrupamento se insere neste contexto, possibilitando
ao pesquisador dividir os dados em conjuntos menores, auxiliar na elaboração de hipóteses
[D’h05], ou mesmo ser aplicadas em problemas de classificação [GST+99]. Nas próximas se-
ções, apresentaremos alguns dos principais métodos de agrupamento que vem sendo utilizados
em análise de dados de expressão gênica, e que foram avaliados no estudo realizado por Souto
et al [dSCdA+08].
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3.3.1 Métodos de agrupamento hierárquicos

Neste tipo de abordagem uma estrutura semelhante a uma árvore é construída baseada na pro-
ximidade entre pares de vetores de características. Os grupos são então obtidos cortando-se
a árvore em algum nível, controlando dessa forma o número de grupos produzidos. Estes
métodos diferenciam-se basicamente pela metodologia de atribuição dos objetos aos seus res-
pectivos clusters: aglomerativos e divisivos. Nos métodos aglomerativos, o algoritmo inicia o
agrupamento pelas folhas da árvore produzindo uma sequência de grupos, ao mesmo tempo em
que reduz o número de clusters em cada nível. Os clusters são produzidos agrupando em cada
passo os clusters mais próximos no nível anterior em um só cluster. Nos métodos divisivos,
os clusters são produzidos a medida que se aumenta o número de grupos a cada passo. Dife-
rentemente do que ocorre nos métodos aglomerativos, o algoritmo se inicia na raiz da árvore
(considerando todo o conjunto de dados), separando cada cluster em dois até que o ponto em
que cada cluster possua um único elemento. Este trabalho limita-se aos métodos aglomerativos
uma vez que estes apresentam resultados semelhantes aos métodos divisivos além de serem
computacionalmente menos custosos [JD88].

Nos métodos de agrupamento hierárquico aglomerativo os objetos são agrupados em pares
de menor distância, e o resultado do agrupamento é apresentado na forma de um dendograma,
no qual as posições relativas dos pontos denotam a sua distância relativa. A sua apresentação
assemelha-se a um dendograma, formato bastante familiar para a maioria dos biólogos, pois
também são utilizados na construção de árvores filogenéticas [dSLDdC03], razão pela qual
se tornaram bastante populares na análise de dados de expressão gênica, sendo selecionados
muitas vezes no lugar de outras técnicas mais recentes e mais adequadas para este tipo de dado.

O número de clusters desejado é obtido cortando-se o dendograma no nível desejado. Um
exemplo de um dendograma com nove objetos cortado em dois níveis pode ser visto na Fi-
gura 3.2 [dSLDdC03].

O algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo é descrito a seguir, variando-se ape-
nas a forma de junção dos clusters (passo 3), de acordo com as regras citadas anteriormente
[Bar00]:

1. Computar a matriz de similaridade.

2. Unir o par de grupos mais similares.

3. Atualizar a matriz de similaridade com o novo grupo.

4. Repetir os passos 2 e 3 até que reste somente um grupo.
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Figura 3.2 Exemplo de dendograma com 2 cortes em níveis diferentes [dSPS+08].

Três classes de algoritmos hierárquicos são definidos na literatura, classificação feita de
acordo com a maneira como a proximidade entre os clusters é calculada, são elas: ligação má-
xima (complete-linkage), média (average-linkage) e simples (single-linkage)[JD88][JMF99].

No método de ligação simples, para que dois clusters sejam agrupados, é considerada a me-
nor distância entre todos os pares de padrões dos dois clusters (um padrão do primeiro cluster
e outro do segundo). Este método sofre de um efeito cadeia, e tende a gerar clusters mais alon-
gados [JMF99], sendo também bastante sensível a outliers. Apesar disso, é um método muito
versátil, capaz de gerar clusters concêntricos, como indicado na Figura 3.5, sendo apropriado
para identificar formas alongadas.

O agrupamento de dois clusters no método de ligação média, é feito considerando a média
aritmética das distâncias entre todos os pares de padrões dos dois clusters. Tal método tende a
gerar clusters com pequena variação interna e com variância uniforme entre os grupos [Hai05].

O método de ligação completa, caracteriza-se por agrupar clusters considerando a maior
distância entre todos os pares de padrões dos dois clusters. Produz clusters mais compactos
do que os obtidos com o método de ligação simples, além de ser menos sensível a outliers, no
entanto, não é capaz de identificar formas concêntricas como o ligação simples, sendo mais
indicado para formas esféricas [JMF99].

3.3.2 K-means

O algoritmo K-means é um dos métodos mais populares dentre as chamadas técnicas particio-
nais, uma vez que este possui implementação bastante simples e complexidade computacional



3.3 APRENDIZADO DE MÁQUINA NÃO SUPERVISIONADO 39

O(mn), onde m corresponde ao número de instâncias consideradas e n ao número de atribu-
tos [Bar00]. Seu funcionamento baseia-se na minimização do erro quadrático dos pontos em
relação aos centros de gravidade de seus respectivos clusters. Tal característica faz com que
o algoritmo tenha dificuldades em separar grupos com diferentes tamanhos e com formatos
convexos (Figura 3.3).

Figura 3.3 Algoritmo K-means atuando sobre grupos convexos [Bar00].

O algoritmo é descrito a seguir [JMF99]:

1. Selecione aletoriamente k exemplos para atuarem como centróides2 iniciais de cada clus-
ter.

2. Atribua cada exemplo ao centróide mais próximo.

3. Recalcule o centróide de cada cluster utilizando os padrões atualmente associados a cada
um deles.

4. Repita os passos 2 e 3 até que o critério de convergência seja atingido.

Critérios de convergência típicos são: não haver mais mudanças nos centróides ou o de-
cremento do erro quadrático atinja um limiar determinado. O K-means, diferentemente do que
ocorre com os algoritmos hierárquicos, requer que inicialmente seja determinado o número de
clusters a serem gerados, decisão nem sempre fácil de ser tomada [JMF99]. Um outro pro-
blema desta técnica é o fato de que o agrupamento final obtido pelo algoritmo depende da
seleção dos centróides iniciais, que por sua vez é feita comumente de forma aleatória. A de-
pender dos centróides selecionados inicialmente o algoritmo pode convergir para um mínimo
local [JMF99].

2O centróide é um ponto no centro do cluster, calculado a partir da média dos valores dos atributos contidos
no cluster.
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3.3.3 Mistura finita de Gaussianas

O algoritmo Mistura Finita de Gaussianas [MP00] pertence ao grupo de algoritmos baseados
em modelos, os quais têm por principal característica agrupar os dados de acordo com algum
modelo matemático predefinido, cujos parâmetros são estimados a partir dos dados informados
como entrada, em geral através de algoritmos de expectation-maximization [DHS01]. Ou seja,
neste tipo de algoritmos, o objetivo é identificar um conjunto de funções matemáticas (modelos)
cuja combinação (mistura) modele as distribuição dos dados, onde cada função representa um
cluster.

Os modelos matemáticos utilizados em geral consistem em uma mistura de distribuições
de probabilidade, sendo a distribuição normal multivariada a mais utilizada, uma vez que esta
produz bons resultados quando aplicadas em diversos problemas e também é relativamente fácil
de se trabalhar [Bar00].

O algoritmo consiste em associar a cada grupo uma distribuição de probabilidade distinta,
e realizar a alocação de cada uma das instâncias a distribuição correspondente. A Figura 3.4
demonstra esta idéia, na qual os clusters são vistos como distribuições Gaussianas cujo centro
é a média, e o círculo cinza representa a variância da distribuição. Formalmente, podemos
descrever o algoritmo da seguinte maneira: seja p(x|ωi,θ j) a função densidade de probabili-
dade para um determinado grupo ωi, onde x representa uma instância retirada do conjunto de
dados e θi representa o conjunto de parâmetros desconhecidos de ωi. Considere também P(ωi)
a probabilidade a priori do grupo ωi. Então, a distribuição da mistura pode ser definida [JD88]:

p(x|θ) =
k

∑
i=1

p(x|ωi,θ j)P(ωi) (3.17)

em que θ = (θ1,θ2, ...,θk), ∑k
i P(ωi) = 1 e P(ωi) > 0. As densidades condicionadas a um dos

clusters p(x|ωi,θ j) são chamadas de densidade do componente, enquanto as probabilidades a
priori P(ωwi) são conhecidas como parâmetros de mistura.

Como foi dito anteriormente, os valores de θ são estimados iterativamente usando o algo-
ritmo Expectation Maximization (EM)[DHS01]. Este algoritmo considera como melhor esti-
mativa aquela que maximiza a probabilidade de gerar todas as observações. No caso em que
a distribuição assumida é a gaussiana multivariada, os parâmetros a serem estimados pelo EM
são apenas o vetor média e a matriz de covariância. Uma vez que θ é conhecido pode-se de-
compor a mistura em componentes e atribuir cada uma das instâncias do conjunto de dados
a componente de maior probabilidade. O algoritmo de mistura finita de Gaussianas apresenta
uma tendência a encontrar clusters com formas hiper-esféricas. Tem como maiores limitações
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a sensibilidade à seleção inicial de parâmetros, o efeito de uma matriz de covariância singular,
a possibilidade de convergência em um ótimo local e a baixa taxa de convergência [MP00].

3.3.4 Spectral

Esta é na verdade uma classe de algoritmos de agrupamento, que caracteriza-se pela análise
espectral da matriz de similaridades, com o objetivo de reduzir a dimensionalidade para um
número k de atributos fazendo uso das propriedades das Laplacianas de grafos [vL07]. Diversas
variações deste algoritmos são encontradas na literatura [vL07][NJW01]. Uma linha dessas
análises faz referência ao particionamento espectral de grafos, onde o segundo autovetor de
uma Laplaciana de grafo é utilizado para fazer um corte no grafo. Tal análise é estendida para o
contexto de agrupamento de dados construindo um grafo cujas arestas sejam ponderadas, onde
os nós correspondem a pontos e arestas estão relacionadas a distância entre os pontos. Uma
vez que a maioria das análises de particionamento espectral de grafos parece concentrada em
separar o grafo em exatamente duas partes, o algoritmo é então aplicado recursivamente até
que sejam encontrados os k clusters.

Segundo [vL07], podemos identificar duas principais variações desta técnica: não-normalizada
[vL07] e normalizada de acordo com [SM00] e [NJW01], sendo este último o procedimento
adotado nos experimentos analisados neste trabalho. Considere o conjunto de padrões X =
{x1,x2, ...,xn} ∈ Rl , os quais deseja-se agrupar em k grupos:

1. Construa a matriz de proximidade S ∈ Rn×n¸ definida por Si j = exp(−‖xi− x j‖2/2σ2)

Figura 3.4 Exemplo de agrupamento pelo algoritmo mistura de Gaussianas.
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se i 6= j, e Sii = 0. O parâmetro σ2 controla a velocidade com que os valores da matriz
de proximidade decrescem.

2. Defina D como sendo a matriz diagonal, onde o elemento (i, i) corresponde à soma da
i-ésima linha de S, e construa a matriz L = D−1/2SD−1/2.

3. Encontre l1, l2, ..., lk os k maiores autovetores de L e forme a matriz A = [a1,a2, ...,ak] ∈
Rn×k empilhando os autovetores em colunas.

4. Forme a matriz Y a partir de X renormalizando as linhas de A fazendo Yi j = Ai j/(∑ j A2
i j)

1/2.

5. Tratando cada ponto de Y como um ponto pertencente a Rk, agrupe-os em k grupos
utilizando K-means ou algum outro algoritmo de agrupamento.

6. Finalmente, atribua o padrão original xi ao grupo j se, e somente se, a linha i da matriz
Y tenha sido atribuída ao grupo j.

Um possível questionamento que pode ser feito é: por que não aplicar diretamente o al-
goritmo utilizado no item 5 (e.g. K-means)? Uma vez que os clusters projetados em R2 não
correspondem a regiões convexas, o algoritmo K-means não obtém bons resultados, como mos-
trado na Figura 3.5(a). No entanto, após o mapeamento dos pontos em Rk (linhas de Y ), são
formados clusters bastante compactos (Figura 3.5(b)), alterando assim os formatos e proprie-
dades dos clusters, facilitando sua identificação por outros algoritmos (Figura 3.5(c)).

(a) (b) (c)

Figura 3.5 (a) Resultados obtidos quando k-means é aplicado diretamente sobre os dados. (b) Linhas
de Y formando dois clusters com ângulo de 90◦ entre si. (c) Resultados obtidos com o k-means após a
aplicação do método Spectral. [NJW01]

Uma vez que este não assume nenhuma forma nos dados, consegue encontrar clusters com
formas arbitrárias de acordo com a forma natural na qual os objetos estão dispostos, inclusive
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formatos espirais, diferentemente de outros algoritmos, como o K-means que tende a encontrar
clusters esféricos. Por outro lado, ressaltamos que este método é bastante sensível ao tipo de
medida utilizada para construir a matriz de similaridade, bem como às transformações aplicadas
a essa matriz [NJW01].

3.3.5 Shared nearest neighbours (SNN)

O algoritmo SNN [ESK02] baseia-se no mesmo princípio de técnicas como o K-means ou k-
NN, segundo o qual um ponto possui maior probabilidade de pertencer à mesma classe que
os seus vizinhos mais próximos [Bar00]. Esta técnica utiliza uma abordagem de agrupamento
baseado em densidade de grupos, a fim de localizar pontos representativos no conjunto de
dados e formar clusters em torno deles. A noção de densidade utilizada no algoritmo SNN é
conhecida como densidade probabilística, cujo foco é evitar problemas apresentados por outras
medidas de densidade tradicionais (i.e., baseadas em distância euclidiana) como, por exemplo,
a dificuldade em agrupar dados em alta dimensão. A densidade de um ponto é dada pela soma
das densidades dos vizinhos mais próximos a ele. A partir dessa informação, são identificados
os pontos que realmente pertencem ao grupo (pontos com alta densidade) e ouliers ou ruídos
(pontos com baixa densidade).

O processo se inicia criando uma matriz de similaridade, e a partir dela é criada uma lista
dos k vizinhos mais próximos, bem como um grafo cujos vértices correspondem aos pontos do
conjunto de dados e as arestas as ligações entre eles. Uma aresta é criada entre dois pontos p
e q se, e somente se, p e q possuem um ao outro na suas listas de vizinhos mais próximos, em
um processo chamado esparsificação (sparsification). Cada aresta possui um peso associado,
que pode ser atribuído de diferentes maneiras, podendo ser simplesmente o número de vizinhos
que os dois pontos compartilham. Outra maneira mais robusta leva em consideração o nível de
similaridade dos vizinhos mais próximos.

O algoritmo do SNN pode ser resumido pelos seguintes passos:

1. Construa a matriz de similaridade.

2. Realize o processo de sparsification da matriz de similaridade mantendo apenas os k

vizinhos mais similares (corresponde a manter as k ligações mais fortes do grafo de
similaridade).

3. Identificar os pontos ruidosos escolhendo os pontos que tem baixos pesos totais.

4. Remover todas as arestas que possuem peso menor que um limiar definido previamente.
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5. Utilizar os componentes de pontos conectados para formar grupos, de forma que cada
ponto em um grupo ou é um ponto representativo ou está conectado a um ponto repre-
sentativo.

Esta técnica é capaz de tratar grupos com diferentes densidades e formas. Também lida
bem com outliers e dados com alta dimensionalidade. Um ponto sensível deste algoritmo está
na grande quantidade de parâmetros necessários para sua execução, tais como o número de
vizinhos mais próximos (NN), o strong que diz se uma conexão é considereada forte (alto
peso total), o valor do parâmetro merge usado para mesclar dois grupos distintos, além dos
parâmetros referentes a limiares utilizados para definição de pontos representativos e ruídos:
topic para definir se um ponto é representativo e noise para definição de pontos considerados
ruídos.

3.4 Validação de agrupamentos

Avaliar a qualidade dos resultados obtidos por algoritmos de clustering não é uma tarefa fácil,
uma vez que estes sempre produzem agrupamentos, algumas vezes sem nenhum significado.
Além disso, algoritmos de clustering diferentes, ou até o mesmo algoritmo utilizando diferentes
parâmetros, podem gerar diferentes conjuntos de partições [JTZ04]. Podemos encontrar na
literatura uma vasta gama de técnicas para avaliação da qualidade das partições geradas, os
quais podem ser divididos entre medidas de validação interna e externa [HBV01]. Medidas de
validação interna têm por principal característica o fato de que realizam uma avaliação baseada
apenas nos dados propriamente ditos, uma tentativa de medir o quanto um dado agrupamento
(partição) corresponde a estrutura natural dos clusters nos dados, sendo ideais para casos onde
não se dispõe de dados rotulados, ou a qualidade dos rótulos disponibilizados é duvidosa. Já as
medidas de validação externa, podem ser utilizadas nos casos em que se tem um conhecimento
prévio dos rótulos corretos dos exemplos. Tais medidas medem o quão próximo as partições
geradas pelos algoritmos estão das partições reais dos dados.

3.4.1 Validação Interna

Medidas internas têm como entrada apenas o agrupamento gerado pelo algoritmo utilizado
e o conjunto de dados manipulado no experimento, utilizando as informações contidas nos
dados para avaliar a qualidade do agrupamento como um todo. Podemos agrupá-los em sete
categorias [HBV01][HKK05]:
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Compacidade (compactness): avalia a homogeneidade dos clusters gerados, sendo a variân-
cia do cluster a sua medida mais popular. A idéia básica deste tipo de medida consiste
em medir o quão próximos estão os elementos contidos em um mesmo cluster.

Conectividade: consiste em observar o grau em que o algoritmo agrupa os itens junto aos
seus vizinhos mais próximos no espaço de dados. Exemplos desta medida incluem a
consistência dos k-vizinhos mais próximos [DH04] e conectividade [HKK05], ambos
utilizam a contagem de violações de relações entre vizinhos mais próximos.

Separação: medidas de funcionamento análogo as de compacidade, que avaliam o grau de
separação entre os clusters encontrados. Tal grau pode ser baseado na distância entre
os centróides dos clusters ou a distância mínima entre itens pertencentes a diferentes
clusters.

Combinações: Os métodos baseados nas categorias citadas anteriormente podem ser combi-
nados, a fim de obter uma medida mais robusta para a qualidade dos clusters gerados.
Como exemplo, a combinação entre medidas de compacidade e de separação, e calcu-
lar um índice final como uma combinação linear ou não linear das duas medidas. Um
exemplo conhecido de combinação linear seria o SD-validity Index [HBV01], bem como
exemplos de combinações não lineares seriam o Índice Dunn [Dun74] e variações (Dunn-
like Indices [BP98], o Índice Davies-Bouldin [DB79] ou o Silhouette Width [Rou87].

Poder de previsão / estabilidade: Esta classe de medidas internas repetidamente rearranja os
dados ou insere perturbações nos dados originais e executa o algoritmo de cluster aos
dados resultantes. A consistência entre os resultados obtidos a partir das repetidas exe-
cuções permitem estimar a significância dos clusters obtidos a partir dos dados originais,
uma vez que um algoritmo deve produzir resultados consistentes quando aplicados a da-
dos amostrados de uma mesma fonte. Diversos trabalhos na literatura avaliam a estabili-
dade de uma partição executando o algoritmo repetidamente em sub-amostras do mesmo
conjunto de dados (sem reposição) [BHEG02][LD01]. Cada sub-amostra é agrupada
individualmente, e os resultados são comparados utilizando algum índice de validação
externa às partições parciais obtidas com o mesmo conjunto compartilhado de pontos.

Concordância entre partições e informações de distância: consiste em estimar o grau no
qual a informação de distância contida nos dados originais é mantida em uma partição.
Para obter tal informação, uma partição é representada em termos de sua matriz cofené-
tica C [Rom84]. A matriz cofenética C é uma matriz simétrica de tamanho N x N, sendo
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N o tamanho do conjunto de dados. A matriz é composta apenas de 0’s e 1’s, e cada ele-
mento C(i,j) é um indicador de que os dois elementos i e j pertencem ao mesmo cluster
ou não. Uma vez construída, a matriz cofenética pode então ser comparada com a matriz
de dissimilaridade original utilizando medidas estatísticas, como exemplo, a estatística
Γ de Hubert (basicamente o produto interno entre as duas matrizes) ou a correlação de
Pearson. A correlação entre as duas matrizes é comumente referenciada como correlação
cofenética, matriz de correlação ou estatística Mantel padronizada [HBV01]. A matriz de
correlação cofenética pode ser utilizada também como um índice capaz de avaliar a pre-
servação de distâncias utilizando diferentes funções de dissimilaridade e entre diferentes
espaços vetoriais, ou comparar as partições obtidas por diferentes algoritmos.

Medidas especializadas para dados altamente correlacionados: Esta categoria inclui as téc-
nicas que explicitamente exploram as redundâncias e correlações presentes em base de
dados de expressão gênica. Dentre tais medidas, podemos destacar a figura de mérito
(Figure of Merit - FOM) [YHR01], que utiliza uma abordagem do tipo leave-one-out.
Esta medida requer a computação de D agrupamentos, cada uma delas baseadas apenas
em D−1 dos D atributos iniciais. Para cada agrupamento, sua respectiva figura de mérito
é calculada como sendo a média da variância interna de cada grupo, e a agregação des-
tes valores produz uma estimativa do desempenho do algoritmo sendo analisado. Outras
abordagens, como a análise de superabundância [BDFY02], comparam a frequência de
variáveis discriminatórias para um dado agrupamento com um modelo nulo para avaliar
a significância do agrupamento como um todo.

3.4.2 Validação Externa

Medidas de validação externas [HKK05] podem ser agrupadas em: medidas unárias e medidas
binárias. Nos dois grupos algum tipo de informação externa é utilizada, como exemplo, os
rótulos das exemplos. A F-measure [vR79] consiste em uma medida unária de validação,
capaz de avaliar a qualidade dos grupos avaliando o agrupamento como um todo, e não apenas
para grupos individuais. Medidas de validação externa binárias têm por característica avaliar o
consenso entre o clustering gerado e o agrupamento real dos dados.

Uma característica de muitos desses índices é o fato de que eles podem ser sensíveis ao
número de clusters, a distribuição dos tamanhos dos clusters e a distribuição do número de
clusters em um agrupamento [HKK05]. Alguns índices têm uma tendência a apresentar va-
lores mais altos para partições com mais classes (Rand), outras para partições com um menor
número de classes (Jaccard). Tais características são minimizadas no índice corrected rand
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(CR) [HA85], ou adjusted rand, o qual realiza uma normalização pelos resultados esperados
de dados aleatórios. Para uma dada partição, um número de “partições aleatórias” são geradas,
com o mesmo número de clusters, mesma distribuição dos tamanhos dos clusters e mesma
distribuição nos tamanhos das classes. Cada uma destas partições é avaliada, e o valor médio
consiste em uma aproximação do valor esperado para os dados aleatórios.

Formalmente, considere U = {u1, ...,ur, ...,uR}, serem as soluções fornecidas pelo algo-
ritmo de clustering, e seja V = {v1, ...,vc, ...,vC}, as partições definidas pela classificação a
priori. A equação para o índice CR pode ser definido como:

Corrected Rand =
∑R

i ∑C
j (

ni j
2 )− (n

2)(−1)∑R
i (

n(i·)
2 )∑C

j (
n· j
2 ))

1
2 [∑R

i (
n(i·)

2 )+∑C
j (

n· j
2 )]− (n

2)(−1)(
n(i·)

2 )∑C
j (

n· j
2 )

(3.18)

onde, ni j corresponde ao número de objetos que pertencem simultaneamente aos clusters ui e
vi; ni indica o número de objetos no cluster ui; n j corresponde ao número de objetos no cluster
v j; e n é o número total de objetos.

O índice cR tem como valores limites -1 e 1, onde 1 indica uma concordância perfeita entre
as partições e valores próximos a 0 ou negativos correspondendo a concordâncias encontradas
ao acaso.

3.5 Meta-aprendizado

Apesar do fato de que diversos algoritmos de aprendizagem já terem sido propostos na litera-
tura, não existe um único algoritmo que possa ser considerado melhor para todos os problemas
possíveis [KGH04]. A escolha do método adequado para cada problema de aprendizagem é
fundamental para o sucesso do processo como um todo. Normalmente, a seleção de tais al-
goritmos se dá através de um processo custoso, definido por experimentações empíricas ou
com conhecimento bastante especializado em aprendizado de máquina. O meta-aprendizado
surge como proposta para auxiliar usuários não especialistas na tarefa de seleção de algoritmos
[Pru04].

O conceito de meta-aprendizado está intimamente relacionado ao processo de aquisição e
exploração de meta-conhecimento [GCVB04], podendo este ser definido como sendo o conhe-
cimento obtido a partir da aplicação de um sistema de aprendizado a um conjunto de dados,
em uma tentativa de correlacionar o desempenho dos algoritmos a características dos dados.
De modo geral, meta-aprendizado vem sendo aplicado principalmente na seleção e ranking de
algoritmos de aprendizado supervisionados.
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Smith-Miles [SM08] define meta-aprendizado considerando quatro aspectos principais:

• O espaço do problema (P) representando o conjunto de exemplos (ou meta-exemplos) de
determinado problema.

• O espaço de características (F) contendo atributos mensuráveis que caracterizem os
exemplos disponíveis em P.

• O espaço de algoritmos (A) correspondente ao conjunto de todos os algoritmos conside-
rados para abordar o problema.

• O espaço de desempenho (Y ) representando o mapeamento de cada algoritmo a um con-
junto de medidas de desempenho quando aplicados aos exemplos em P.

Podemos definir um meta-exemplo como sendo uma tarefa de aprendizado representada por
um vetor de características do problema (meta-atributos). Cada meta-exemplo está associado a
alguma medida que mensure o desempenho obtido pelos algoritmos candidatos quando aplica-
dos ao problema [Aha92][MST94], obtida através da realização de experimentos, normalmente
utilizando validação cruzada. O objetivo normalmente consiste em construir um meta-aprendiz,
ou seja, um sistema que trata o processo da seleção de algoritmo como um problema de aprendi-
zagem supervisionada. O meta-aprendiz recebe como entrada um conjunto de meta-exemplos,
com o objetivo de adquirir conhecimento para selecionar o melhor algoritmo candidato, sugerir
uma ordenação (ranking) de algoritmos, ou até mesmo predizer o desempenho dos algoritmos
para novos problemas [Pru04].

Existem diversas abordagens de meta-aprendizado já propostas na literatura. Uma das mais
populares é a abordagem Statlog [MST94], a qual indica a aplicabilidade ou não dos algo-
ritmos candidatos a novos problemas. O conjunto de meta-atributos é formado por medidas
estatísticas, medidas baseadas em teoria da informação, dentre outras. No caso do erro de va-
lidação cruzada obtida pelo algoritmo estar dentro do intervalo de confiança estabelecido, este
seria aplicável ao problema apresentado, caso contrário, o algoritmo seria indicado como não
aplicável.

Outras abordagens têm sido propostas, que não apenas indicam o melhor algoritmo can-
didato para cada caso, mas a ordenação dos algoritmos de acordo com desempenho esperado
quando aplicados a novos problemas [KT99]. Dentre as abordagens que retornam rankings,
destacamos o NOEMON [KT99], no qual um meta-aprendiz é construído para cada par de
algoritmos candidatos, indicando qual dos dois seria mais indicado para o problema. Após a
construção de todos os meta-aprendizes, os algoritmos candidatos são ordenados de acordo com
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o número de indicações recebidas por cada meta-aprendiz, ou seja, é feita uma votação entre
todos os meta-aprendizes a fim de eleger quais são os melhores algoritmos para atacar um novo
problema. Podemos observar claramente que um dos principais problemas da abordagem NO-
EMON encontra-se na necessidade da construção de um grande número de meta-aprendizes, a
depender do número de algoritmos candidatos considerados. Para um número n de algoritmos
considerados, seriam necessários n(n−1)/2 meta-aprendizes.

Em [BA01] e em [GB95], são propostos meta-regressores, os quais consistem em sistemas
capazes de predizer a taxa de erro de um algoritmo candidato para novas tarefas. De posse
de tal informação, o sistema pode selecionar o melhor algoritmo para a tarefa, selecionando o
algoritmo com menor taxa de erro encontrado. Essa abordagem de meta-aprendizado apresenta
uma vantagem sobre as demais uma vez que indica uma noção do quanto um determinado
algoritmo é melhor do que outro.

Alguns pontos devem ser considerados em um estudo que utilize abordagens de meta-
aprendizado, especialmente no que tange o custo computacional para cálculo dos meta-atributos.
Tal custo deve ser relativamente baixo, nunca podendo exceder o custo de aplicar diretamente
os algoritmos candidatos para novos problemas. Dentre os tratamentos alternativos a este pro-
blema, podemos destacar a técnica de landmarking [PBGC00], a qual consiste basicamente de
manter dois conjuntos de algoritmos de aprendizado Qlandmark e Qpool . O primeiro seria com-
posto de algoritmos simples, i.e., de baixo custo computacional, mas que, no entanto consigam
representar diferenças significativas no seu mecanismo. Exemplos de algoritmos que pode-
riam ser utilizados neste conjunto seriam o Discriminante Linear [DHS01] e o Naive Bayes
[DHS01]. A taxa de acerto (ou erro) dos landmarkers é utilizada para caracterizar cada um dos
problemas. O segundo conjunto, Qpool , é composto dos algoritmos candidatos para solução do
problema, mais complexos e conseqüentemente mais custosos. Um meta-aprendiz pode então
relacionar o desempenho dos landmarkers com o melhor algoritmo em Qpool .

Um dos grandes desafios em estudos de meta-aprendizado é obter um conjunto significativo
de meta-exemplos, dado o alto custo de preparação das meta-bases (extração de características,
execução dos algoritmos candidatos para cada problema, dentre outros). Em [PL07], busca-
se minimizar este problema através da aplicação de aprendizagem ativa [CAL94] para reduzir
o número de meta-exemplos necessários, selecionando apenas os problemas mais relevantes
para geração dos meta-exemplos. Consequentemente, um número menor de execuções dos
algoritmos candidados é necessária.

Embora uma análise de correlação entre características de bases de dados e resultados expe-
rimentais possa nos informar se um determinado algoritmo terá sucesso ou não, ela não informa
os motivos pelos quais ele falhou, ou o que poderia ser feito para que ele obtivesse melhores
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resultados. Neste contexto, o processo de meta-aprendizado serve não apenas para identificar
qual o melhor algoritmo para um determinado problema de aprendizado, mas também para
procurar entender o que faz com que um determinado algoritmo obtenha sucesso ou não em
uma tarefa ou domínio particular [BGCSV08]. A seleção do método é responsável apenas por
uma parte do sucesso da aplicação de algoritmos de aprendizagem [VB06], visto que muitos
algoritmos têm diversos parâmetros que devem ser ajustados para cada problema. Nesse con-
texto, podemos ir além do objetivo de obter apenas melhores resultados, mas também de melhor
entender o comportamento dos algoritmos de aprendizado considerados, gerando um conheci-
mento que pode ser utilizado para produzir novos algoritmos, ou para aperfeiçoar métodos já
existentes [VB06].

3.6 Considerações finais

Neste trabalho, buscamos analisar as características que determinam a adequação de algoritmos
de agrupamento em problemas de análise de dados de expressão gênica. Tomamos como ponto
de partida os resultados obtidos no estudo comparativo realizado por Souto et al [dSCdA+08],
no qual diversos métodos de agrupamento foram aplicados a bases de dados de expressão gê-
nica de células de câncer de características heterogêneas. Neste capítulo, apresentamos algumas
das principais características dos sete métodos de agrupamento considerados no estudo: liga-
ção simples (LS), ligação média (LM), ligação completa (LC), k-means (KM), mistura finita
de Gaussianas (MFG), spectral (SP) e shared nearest neighbors (SNN).

Os experimentos realizados por Souto et al [dSCdA+08] foram executados utilizando (quando
aplicável) quatro medidas de proximidade distintas, as quais foram discutidas na Seção 3.1:
coeficiente de correlação de Pearson, cosseno, coeficiente de correlação de Spearman e eucli-
diana. No caso da euclidiana, foram empregadas quatro formas diferentes de normalização aos
dados: original (Z0), padronizados (Z1), normalizados (Z2) e ordenados (Z3).

Os resultados obtidos indicaram que o método que apresentou a melhor capacidade de re-
cuperação dos grupos reais foi o mistura finita de Gaussianas, seguido de perto pelo k-means

e depois pelo Spectral [dSCdA+08]. O estudo também indicou que os métodos hierárqui-
cos (ligação simples, média e completa) apresentaram os piores resultados entre os algoritmos
avaliados. O objetivo deste trabalho é investigar as características que determinam os bons
resultados obtidos por alguns métodos em determinadas bases de dados e o baixo desempe-
nho em outras. Para tanto, aplicamos técnicas de meta-aprendizado (discutidas na Seção 3.5)
para construção de um sistema meta-aprendiz, capaz de sugerir o algoritmo mais apropriado
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para cada base de dados de expressão gênica de câncer dado um conjunto de características.
Além disso, algoritmos de extração automática de regras também foram aplicados aos dados,
produzindo informações interessantes sobre as características determinantes na aplicabilidade
dos algoritmos. Os métodos utilizados como base para construção dos meta-aprendizes foram
apresentados na Seção 3.2, e compõem uma mistura de algoritmos de aprendizado supervisio-
nado clássicos, como por exemplo o k-NN e SVM, e também métodos mais recentes, como por
exemplo RuleFit e MLRules.



CAPÍTULO 4

Métodos e Resultados

O trabalho apresentado nesta dissertação baseia-se nos resultados obtidos no estudo realizado
por Souto et al [dSCdA+08], no qual foram realizados experimentos empíricos para avaliar um
conjunto de sete algoritmos de clustering combinados a diferentes medidas de similaridade.
Neste estudo, os algoritmos foram aplicados a um conjunto de 35 bases de dados de expressão
gênica de células de câncer. No presente trabalho, nos concentramos nos resultados obtidos
pelos três algoritmos que apresentaram os melhores resultados nos experimentos realizados:
k-means, mistura finita de Gaussianas e spectral.

Cada conjunto de dados será descrito por um total de 14 meta-atributos e associado a um
rótulo de classe representando o método de agrupamento dentre os três selecionados que apre-
sentou os melhores resultados quando aplicado a respectiva base. Para validar a nossa proposta,
diferentes técnicas de aprendizado foram utilizadas como meta-aprendizes: máquinas de vetor
suporte, k-vizinhos mais próximos, J48, PART, MLRules, RuleFit e Random Forest. Associado
a isso, foi realizado um trabalho de extração de conhecimento interpretável, o qual demonstrou
resultados interessantes a respeito dos motivos que levam determinado algoritmo obter sucesso
em certos conjuntos de dados, ou apresentar baixo desempenho em outros casos.

Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: na Seção 4.2, é apresentada a
metodologia proposta na elaboração das meta-bases; a Seção 4.3 detalha os meta-atributos se-
lecionados para caracterização das bases de dados de expressão gênica de câncer consideradas;
na Seção 4.4 apresentamos como se deu o processo de rotulagem dos meta-exemplos; os expe-
rimentos realizados são apresentados na Seção 4.5 e os resultados obtidos são apresentados na
Seção 4.6.

4.1 Trabalhos relacionados

Souto et al [dSCdA+08], realizou o primeiro estudo comparativo em larga escala em que di-
ferentes algoritmos de agrupamento foram aplicados a bases de dados de expressão gênica de
células de câncer de características diferentes. Um total de 35 bases de dados com dados de mi-

croarrays single-channel (e.g. Affymetrix) e double-channel (e.g. cDNA) foram selecionadas

52
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(ver Tabela 4.1). Todos os experimentos realizados neste estudo tinham como objetivo realizar
o agrupamento de tecidos, e não de genes como alguns podem pensar. É importante ressaltar tal
diferença, visto que são abordagens dinstintas. No agrupamento de tecidos, apenas um pequeno
conjunto (dezenas ou centenas) de tecidos deve ser separado em grupos, cada tecido sendo des-
crito por um conjunto de milhares de genes. Já no agrupamento de genes ocorre exatamente
o contrário: existe um grande número de genes (milhares), cada um descrito por um pequeno
conjunto de condições (ou amostras). Fica evidente a diferença entre realizar o agrupamento
de um pequeno conjunto de exemplos descritos por um grande número de atributos (tecidos) é
bem diferente de agrupar exemplos com uma baixa dimensionalidade (genes).

Foram utilizados diferentes técnicas de agrupamento, alguns deles bastante utilizados em
análises de dados biológicos, como por exemplo métodos hierárquicos, k-means e mistura fi-
nita de Gaussianas, além de técnicas mais recentes, como o algoritmo spectral e o SNN. Nos
experimentos realizados, também foi avaliado o impacto da escolha de diferentes diferentes
medidas de proximidade, bem como a escolha de diferentes valores para k (número de grupos).
O critério de avaliação da qualidade dos agrupamentos produzidos foi o índice corrected Rand

(cR).
Primeiramente foi realizado um preprocessamento dos dados, como é preconizado na li-

teratura de análise de dados de microarrays [MTMG03] [RTR+01] [Ste04]. Como foi visto
no Capítulo 2, as medições realizadas com chips single-channel são estimativas do número de
cópias de RNA encontradas na célula, enquanto as realizadas com microarrays double-channel

são taxas entre o número de cópias nas amostras experimentais e de controle. Dadas as dife-
renças na natureza dos dados nas plataformas utilizadas, procedimentos de preprocessamento
distintos foram aplicados a cada uma delas. Nas bases single-channel foi atribuído um limite
mínimo e máximo, de modo que todos os genes que apresentassem nível de expressão inferior
a 10 foram ajustados para apresentarem nível 10, sendo adotado procedimento similar para
o limite superior, que foi ajustado para 16.000. Valores abaixo e acima deste limiares não
são confiáveis [MTMG03] [RTR+01] [Ste04]. Também foram removidos das bases de dados
single-channel genes considerados não informativos, de acordo com o seguinte procedimento:
primeiramente, foram removidos valores considerados extremos, i.e., 10% dos maiores e me-
nores valores, e então calculou-se a média m j dos valores de expressão de cada gene j nas
amostras existentes. Em seguida, os valores x∗i j correspondentes a cada gene i e amostra j

foram transformados de acordo com a fórmula:

yi j = log2(x
∗
i j/m j) (4.1)

Por fim, foram selecionados os genes cujo nível de expressão divergisse do nível de expres-
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são médio por amostra em pelo menos l-folds em cada uma das c amostras. Em boa parte das
bases de dados, os valores de l e c foram ajustados de modo que o conjunto de dados produzido
tivesse ao menos 10% do número de genes original. Vale ressaltar que os valores transformados
com a (4.1) foram utilizados apenas na etapa de filtragem.

No caso dos dados obtidos a partir de chips double-channel, foi aplicado um procedimento
semelhante, no qual foram descartados os genes (atributos) que apresentassem mais de 10% de
valores faltosos. Os genes restantes que ainda apresentassem valores desconhecidos, tiveram
estes valores substituídos pela média dos valores apresentados pelo gene nas outras amostras.
As bases de dados preprocessadas foram disponibilizadas publicamente1, no intuito de servirem
como benchmark para futuros estudos de agrupamento ou classificação de dados de expressão
gênica de células de câncer.

Os experimentos foram realizados variando-se o número de grupos k no intervalo [k,
√

n],
em que n corresponde ao número de amostras presentes em cada base de dados. O intuito nesse
caso foi explorar os efeitos da cobertura reduzida, calculando o valor de cR para execuções dos
algoritmos em que o número de grupos foi ajustado para valores maiores do que número real
de grupos existentes na base. Cobertura reduzida implica que mais grupos estão presentes na
partição obtida do que realmente existem na estrutura numérica dos dados, ou seja, a idéia é
identificar as técnicas que, geralmente, produzem suas melhores partições, em termos de cR,
com um número de grupos maior que o número real de classes presente na base.

As conclusões obtidas no estudo apontaram para o fato de que o método mistura finita de
Gaussianas apresentou os melhores resultados em termos de valores de cR, seguido de perto
pelo algoritmo k-means, com pouco efeito da medida de similaridade usada. Os métodos de
agrupamentos hierárquicos apresentaram os piores resultados, sendo mais suscetíveis a ruído
e outliers nos dados, dentre os quais o método de ligação simples apresentou pior desempe-
nho. Dentre os métodos avaliados, o algoritmo spectral foi o que apresentou maior sensibili-
dade em relação à medida de proximidade utilizada, o qual apresentou maiores valores de cR
quando utilizando como medida de proximidade a correlação de Pearson e o cosseno. Tam-
bém observou-se que para grande parte dos algoritmos há uma interação clara entre cobertura
reduzida e aumento nos valores do índice corrected Rand.

Em Souto et al [dSPS+08] e em Soares [Soa08], técnicas de meta-aprendizado foram apli-
cadas pela primeira vez para seleção de técnicas de agrupamento. Os mesmos conjuntos pre-
processados de dados de expressão gênica foram utilizados, bem como o mesmo conjunto de
algoritmos de agrupamento. Nos experimentos realizados, apenas três medidas de proximidade
foram aplicadas: euclidiana, correlação de Pearson e cosseno. Nenhum tipo de normalização

1http://algorithmics.molgen.mpg.de/Supplements/CompCancer/
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foi aplicado aos dados. As bases de dados foram submetidas a um sistema extrator de carac-
terísticas de modo que, cada base de dados foi mapeada para um meta-exemplo, composto
por atributos que a descreviam. Em [Soa08] um total de 18 meta-atributos foram considera-
dos, enquanto em [dSPS+08] foi considerado apenas um subconjunto composto por oito destes
meta-atributos.

Souto et al [dSPS+08] construiu um sistema meta-aprendiz com o objetivo de, dadas as
características da base de dados (i.e., um meta-exemplo), gerar um ranking dos algoritmos
de agrupamento mais adequados para o problema. Cada meta-exemplo foi associado a um
ranking dos algoritmos candidatos de acordo com o seu desempenho (baseado no índice cR
correspondente à partição construída com número de grupos igual ao número real de classes).
O sistema meta-aprendiz é composto por um conjunto de regressores (SVMs), em que cada re-
gressor correspondia a cada um dos algoritmos candidatos considerados, conforme ilustrado na
Figura 4.1. Dessa forma, cada regressor buscava, isoladamente, identificar a posição (ranking)
do algoritmo para novos problemas apresentados.

Figura 4.1 Sistema que sugere o ranking dos algoritmos candidatos para a base de dados de expressão
gênica representada por um meta-exemplo (conjunto de características). [Soa08].

O critério de avaliação utilizado para medir a qualidade dos rankings gerados pelo sistema
meta-aprendiz foi o Spearman Rank Correlation (SRC), comparando-se os rankings gerados
pelo sistema com os rankings ideal dos algoritmos em cada base de dados de expressão gênica.
Os resultados indicaram que o sistema meta-aprendiz construído apresentou um aumento signi-
ficativo na taxa de acerto em relação ao ranking default (gerado a partir da média dos rankings
em cada meta-exemplo).

A proposta apresentada neste trabalho difere das anteriores em diversos aspectos, especi-
almente nos métodos utilizados para construção do meta-aprendiz, bem como na forma de ro-
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tulação dos meta-exemplos. Também vamos além dos trabalhos realizados até então, uma vez
que buscamos extrair conhecimento interpretável dos resultados obtidos no estudo comparativo
realizado por [dSCdA+08], através da aplicação de diferentes técnicas de extração automática
de regras a partir dos dados. Além disso, introduzimos novas características ao conjunto de
meta-atributos utilizado em [dSPS+08]. Um outro aspecto importante é que, neste trabalho,
as análises de meta-aprendizado serão realizadas em dois contextos distintos, de acordo com
o número de grupos avaliado, selecionando apenas os algoritmos candidatos que apresentaram
melhores resultados como rótulos para os meta-exemplos.

Este trabalho, assim como os aqui relacionados, se insere no contexto do projeto MAS-
CAAT (Meta-Learning for Selection and Combination of Clustering Algorithms Applied to

Gene Expression Analysis). O MASCAAT é um projeto fruto de uma parceria entre o Cen-
tro de Informática (Cin) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Department of

Computational Molecular Biology do Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik com finan-
ciamento da CAPES (Brasil) e DAAD (Alemanha).

4.2 Metodologia

Em [dSCdA+08], foram analisados sete algoritmos de agrupamento distintos: ligação simples
(LS), ligação média (LM), ligação completa (LC), k-means (KM), mistura finita de Gaussianas
(MFG), spectral (SP) e shared nearest neighbors (SNN). Tais algoritmos foram utilizados com
quatro medidas de similaridade distintas, quando aplicável: coeficiente de correlação de Pear-
son, cosseno, coeficiente de correlação de Spearman e euclidiana. No caso da euclidiana, foram
empregadas quatro formas diferentes de normalização aos dados: original (Z0), padronizados
(Z1), normalizados (Z2) e ordenados (Z3).

O algoritmos foram aplicados a um conjunto de 35 bases de dados de expressão gênica de
câncer, apresentados na Tabela 4.1. Cada base apresenta valores distintos para características
como o tipo do chip utilizado (segunda coluna), número de amostras (terceira coluna), número
de classes (quarta coluna), tipo de tecido utilizado na amostra e a distribuição das amostras nas
classes (quinta coluna). As últimas duas colunas indicam quais os métodos de agrupamento
que apresentaram os melhores resultados (i.e. maior cR) em cada base de dados, em dois
contextos distintos (a serem detalhados na Seção 4.4): (A) quando comparadas as execuções
realizadas com número de grupos k igual ao número real de classes (sexta coluna) e (B) quando
os algoritmos foram comparados levando em conta o número de grupos que apresentou maior
valor de cR (sétima coluna). Os dados selecionados pertencem às duas classes de tecnologias
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de microarrays descritas no Seção 2, single-channel (e.g. Affy) e double-channel (e.g. cDNA).

Tabela 4.1 Bases de dados utilizadas e suas características.
Rótulo de classe

Nome Tipo de chip N k Distribuição de classes Contexto A Contexto B
Armstrong-2002-v1 Affy 72 2 24, 48 MFG MFG
Armstrong-2002-v2 Affy 72 3 24, 20, 28 MFG MFG
Bhattacharjee-2001 Affy 203 5 139, 17, 6, 21, 20 MFG MFG

Chowdary-2006 Affy 104 2 62, 42 - -
Dyrskjot-2003 Affy 40 3 9, 20, 11 MFG KM
Golub-1999-v1 Affy 72 2 47, 25 KM KM
Golub-1999-v2 Affy 72 3 38, 9, 25 - KM
Gordon-2002 Affy 181 2 31, 150 MFG MFG
Laiho-2007 Affy 37 2 8, 29 SP MFG

Nutt-2003-v1 Affy 50 4 14, 7, 14, 15 MFG MFG
Nutt-2003-v2 Affy 28 2 14,14 MFG MFG
Nutt-2003-v3 Affy 22 2 7,15 - -

Pomeroy-2002-v1 Affy 34 2 25,9 MFG MFG
Pomeroy-2002-v2 Affy 42 5 10, 10, 10, 4, 8 SP KM
Ramaswamy-2001 Affy 190 14 11, 10, 11, 11, 22, 10, 11, 10, 30, 11, 11,11, 11, 20 KM KM

Shipp-2002-v1 Affy 77 2 58,19 SP MFG
Singh-2002 Affy 102 2 50, 52 SP KM

Su-2001 Affy 174 10 26, 8, 26, 23,12, 11, 7, 27, 6, 28 KM KM
West-2001 Affy 49 2 25,24 MFG MFG

Yeoh-2002-v1 Affy 248 2 43, 205 MFG MFG
Yeoh-2002-v2 Affy 248 6 15, 27, 64, 20, 79, 43 KM KM

Alizadeh-2000-v1 cDNA 42 2 21, 21 KM KM
Alizadeh-2000-v2 cDNA 62 3 42, 9, 11 MFG MFG
Alizadeh-2000-v3 cDNA 62 4 21, 21, 9, 11 MFG MFG

Bittner-2000 cDNA 38 2 19, 19 KM KM
Bredel-2005 cDNA 50 3 31, 14, 5 MFG MFG
Chen-2002 cDNA 179 2 104, 75 - -

Garber-2001 cDNA 66 4 17, 40,4, 5 MFG MFG
Khan-2001 cDNA 83 4 29, 11, 18, 25 - -

Lapointe-2004-v1 cDNA 69 3 11, 39, 19 MFG KM
Lapointe-2004-v2 cDNA 110 4 11, 39, 19, 41 KM KM

Liang-2005 cDNA 37 3 28, 6, 3 MFG MFG
Risinger-2003 cDNA 42 4 13, 3, 19, 7 KM MFG

Tomlins-2006-v1 cDNA 104 5 27, 20, 32, 13, 12 KM KM
Tomlins-2006-v2 cDNA 92 4 27, 20, 32, 13 KM KM

Para avaliar o desempenho de cada combinação de algoritmo e medida de similaridade con-
sideradas, foi adotado uma método de validação externa de agrupamentos, o índice corrected

Rand (cR). A decisão pela utilização de tal método reside no fato de que, ao contrário do que
ocorre com outros índices, o cR não tende a favorecer uma determinada classe de algoritmos
ou número de agrupamentos encontrados [MC88].

4.3 Caracterização das bases de dados

Tendo em mente que um dos principais objetivos deste trabalho é investigar os motivos pelos
quais determinados algoritmos de agrupamento obtém melhores resultados em determinadas
bases de dados de expressão gênica e outros não, é de fundamental importância uma correta
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descrição das bases utilizadas. Para tanto, foi selecionado um conjunto de meta-atributos com
base em trabalhos do contexto de meta-aprendizado [dSPS+08][KGH04][dSPS+08], compre-
endendo medidas simples, medidas estatísticas e medidas baseadas em teoria da informação.

As amostras consideradas no nosso estudo são rotuladas, i.e., estão associadas a um vetor
de rótulos de classe Y = {y1,y2, ...,yi, ...,yk}, onde k corresponde ao número de classes em
cada conjunto de dados. A distribuição dos exemplos entre as classes pode ser definida como
sendo C = {c1, ...,ck}, c j = ∑N

j 1(yi = j). Baseados nestas informações, definimos a seguir o
conjunto dos meta-atributos considerados.

1. LgE: o log10 do número de exemplos. Um indicador da quantidade de dados disponível.

2. LgREA: o log10 da razão entre o número de instâncias e o número de atributos. Uma
indicação da quantidade de objetos disponíveis em relação ao número de atributos.

3. PVF: percentual de valores faltosos. Um indicativo da qualidade dos dados.

4. NM: teste de normalidade multivariada do vetor dos exemplos transformados via T 2.

5. SK: Skewness do vetor T 2. Skewness, ou obliquidade, é uma medida da assimetria de uma
distribuição de freqüência. Se uma distribuição possui cauda esquerda mais longa (va-
lores abaixo da média), é dito que a distribuição apresenta skewness negativo Figura 4.2
(a). Caso a cauda direita seja mais longa (valores acima da média), o skewness é dito
positivo Figura 4.2 (b).

Figura 4.2 (a) skewness negativo (b) skewness positivo.

6. Chip: tipo da tecnologia de microarray utilizada, single-channel (Affymetrix) ou double-

channel (cDNA).

7. PAR: percentual de atributos remanescentes após o processo de filtragem de atributos.

8. PO: percentual de outliers. Neste caso, são os valores correspondentes àqueles cuja
transformação t2

i está distante mais de dois desvios-padrões da média de T 2. Mais um
indicador da qualidade dos dados.
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9. ERN: entropia relativa normalizada. Uma medida da distância entre a distribuição uni-
forme dos padrões nas classes da distribuição real, calculada aplicando-se a equação da
divergência de Kullback-Leibler. O valor obtido é normalizado por 2logk para que seja
insensível a k e definida no intervalo [0,1]. Seja PU(c j) = 1

k a distribuição uniforme das
classes, e P(c j) = c j

N a distribuição real. O cálculo da entropia relativa de Kullback-
Leibler normalizada é dado por:

ERN =
∑k

j=1 P(c j) log( P(c j)
PU (c j)

)

2logk
(4.2)

Para que as duas distribuições comparadas sejam consideradas idênticas, o valor de ERN
deve ser igual a zero. Quanto mais distantes de zero for o valor de ERN, maior será a
diferença da distribuição real para a distribuição uniforme.

10. CP10: clusters "pequenos". Uma medida do número de classes com clusters de tamanho
inferior ao limiar θ = 102.

CPθ =
k

∑
j=1

1(c j < θ)
k

(4.3)

11. CP15: A mesma medida do item anterior, sendo o limiar definido como sendo θ = 152.

12. CG: clusters "grandes". Uma medida do número de classes com clusters de tamanho
superior a um determinado limiar (θ = 50)2.

CGθ =
k

∑
j=1

1(c j > θ)
k

(4.4)

13. k-NN outliers: Índice indicativo da quantidade de elementos com classificação divergente
da indicada pelo algoritmo k-NN (k = 3)[Wil72].

Duas meta-bases distintas foram geradas a partir dos meta-atributos listados acima, as quais
chamamos de meta-bases reduzida (MR) e completa (MC). A primeira considera apenas um
sub-conjunto dos meta-atributos listados, tendo sido removidos os meta-atributos relacionados
aos rótulos das classes: ERN, CP10, CP15, e k-NN outliers. A meta-base completa por sua
vez contém todos os meta-atributos informados. Tal separação se deu pelo fato de que, em

2Os valores de θ foram selecionados após análise visual das distribuições de classes nos conjuntos de dados
avaliados.
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estudos de agrupamento de dados de expressão gênica, raramente são conhecidas as classes às
quais pertencem as amostras, o que impossibilita o cálculo dos meta-atributos que envolvem a
distribuição dos padrões entre as classes. No entanto, tais meta-atributos enriquecem as aná-
lises de mineração de conhecimento a respeito da aplicabilidade dos métodos de agrupamento
considerados.

4.4 Construção das meta-bases

Nos experimentos realizados em [dSCdA+08], para cada método de agrupamento considerado
foram realizadas execuções variando o número de grupos (clusters) no intervalo [k,

√
n], onde k

representa o número real de grupos na base de dados e n o número de padrões presentes na base.
Para cada combinação de técnica de agrupamento, medida de proximidade e procedimento de
transformação de dados, foi calculada a média de cR para todos os conjuntos de dados em
dois contextos distintos: (A) considerando, para cada conjunto de dados, apenas os resultados
obtidos nos experimentos onde o número de clusters foi igual ao número real de classes em
cada conjunto de dados; (B) considerando, para cada conjunto de dados, a configuração que
apresentou o maior valor de cR, independentemente do número de grupos.

Podemos observar as diferenças nos resultados para ambos os contextos analisando os grá-
ficos apresentados na Figura 4.3. A Figura 4.3 apresenta o gráfico box plot correspondente
aos valores de cR obtidos pelos métodos estudados no contexto A nos experimentos com ba-
ses pertencentes às duas plataformas consideradas, (a) single-channel (e.g. Affymetrix) e (b)
double-channel (e.g. cDNA). O mesmo gráfico com os dados referentes ao contexto B podem
ser visualizados na Figura 4.3 (c) e (d). Podemos notar que os algoritmos mistura finita de
Gaussianas e k-means demonstraram maiores valores de cR em todos os casos.

Cada base de dados considerada em [dSCdA+08] é representada neste trabalho pelo con-
junto de meta-atributos apresentado na Seção 4.3, acrescentando-se um rótulo que representa
o algoritmo que obteve os melhores resultados (em média). O processo de identificação dos
rótulos para cada base foi executado nos contextos A e B descritos anteriormente. Para cada
base (ou meta-exemplo), foi gerado um ranking dos algoritmos de acordo com os valores de cR
apresentados. Apenas os primeiros colocados em tal ranking que apresentaram um número sig-
nificativo de vitórias foram selecionados como rótulos de classe: mistura finita de Gaussianas
(MFG), k-means (KM) e spectral (SP) para o contexto A, e apenas MFG e KM para o contexto
B, visto que a quantidade de vezes em que o algoritmo Spectral venceu os outros métodos neste
contexto foi baixa (2 casos).
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Figura 4.3 Gráfico Box-plot dos resultados dos algoritmos no contexto A (k = número de classes)
para chips (a)single-channel e (b) double-channel. Logo abaixo apresentamos os gráficos relativos ao
contexto B (k = número de clusters que apresentou maior cR) para chips (c) single-channel e (d) double-
channel
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Em alguns casos ocorreram empates, i.e., dois ou mais métodos apresentando o mesmo va-
lor de cR para uma mesma base de dados. As duas últimas colunas da Tabela 4.1 indicam em
quais bases ocorreram empates (indicadas por um “-”) em cada contexto considerado. Quatro
diferentes abordagens foram adotadas nesses casos: (1) rotular a base onde ocorreu o empate
com um novo label, combinando os métodos empatados; (2) desconsiderar a base onde ocor-
reu o empate; (3) criar um novo rótulo que seria utilizado todas as vezes em que ocorressem
empates. Cada abordagem apresenta características marcantes no que se refere à qualidade nos
dados produzidos. Fica evidente notar que as abordagens (1) e (3) tem como grande desvanta-
gem gerar novas classes com poucos exemplos, o que apenas introduz mais dificuldades em um
conjunto de exemplos já reduzido. E finalmente, a configuração (2) tem por maior desvantagem
reduzir o conjunto de dados original ao remover os padrões onde ocorreu empate. No entanto,
consideramos que esta seria a melhor opção para adotar no restante do trabalho, visto que o
número de padrões removidos em cada contexto foi baixo (um total de 30 e 31 meta-exemplos
foram selecionados para o contexto A e B, respectivamente) e de modo geral afeta em menor
grau a qualidade dos dados produzidos.

4.5 Experimentos

Foram avaliados cinco algoritmos como meta-aprendizes: J483, PART, RuleFit, Random Fo-
rest, k-vizinhos mais próximos (k-NN) e máquinas de vetor suporte (SVM). Todos os experi-
mentos foram realizados utilizando as implementações contidas no pacote WEKA 4 [WF05],
exceto os relativos aos algoritmos RuleFit e SVM (realizados com o pacote libSVM 5). Os ex-
perimentos com o algoritmo RuleFit foram realizados utilizando a implementação disponível
em http://www-stat.stanford.edu/ jhf/R-RuleFit.html, e foram realizados apenas com os dados
do contexto B, visto que este método não lida com problemas de classificação com mais de duas
classes (como é o caso dos dados no contexto A). A seguir, listamos os parâmetros variados
para cada algoritmo:

• J48 e PART: variamos os parâmetros fator de confiança no intervalo [2−15,215] e o nú-
mero mínimo de instâncias por folha no conjunto {2,3...,7}. Cada configuração foi
executada com e sem realização de poda.

• Random Forest: o número de árvores foi variado no conjunto {100,200, ...,1000}, e o

3O algoritmo J48 é na verdade a implementação em Java do algoritmo de indução de árvores de decisão C4.5.
4http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
5http://www.csie.ntu.edu.tw/ cjlin/libsvm/
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número de atributos selecionados aleatoriamente utilizado em cada árvore no conjunto
{1,2, ...,15}.

• SVM: executamos experimentos os kernels polinomial e RBF. Para o kernel polinomial,
variamos o grau do polinômio no conjunto {2,3...,6}. Nos experimentos com kernel
RBF, variamos o parâmetro gamma no intervalo [2−15,215]. Para os dois tipos de kernel,
o parâmetro C foi variado no intervalo [2−15,215].

• MLRules: variado o método de minimização (Newton ou gradiente) e o parâmetro de
ajustamento ν no conjunto {0.1,0.2, ...,1}.

• RuleFit: utilizamos as configurações padrão do algoritmo (mode=rule-linear e tamanho
médio das árvores igual a 4).

• k-NN: variamos k no conjunto {1,2, ...,20}.

Os experimentos foram realizados de acordo com um procedimento leave-one-out com pe-
quenas alterações. O desbalanceamento na distribuição de classes nas meta-bases em ambos
os contextos pode levar a um overfitting para as classes com maior número de exemplos (i.e.
FMG e KM, conforme Tabela 4.2) descartando classes com menor número de exemplos (i.e.
SP). Visto que este problema ocorreu apenas no contexto A, os experimentos nesse caso adota-
ram o seguinte procedimento: cada exemplo foi replicado de forma a manter uma distribuição
mais uniforme das classes, i.e. cada exemplo das classes FMG, KM e SP foi replicado 2, 3 e 8
vezes. Ressaltamos que este processo só foi realizado no conjunto de treinamento, de maneira
que um meta-exemplo nunca pertença, ao mesmo tempo, aos conjuntos de treinamento e teste.

Tabela 4.2 Distribuição de classes nos contextos A e B
MFG KM SP

Contexto A 16 10 4
Contexto B 17 14 -

Uma outra etapa do trabalho consistiu em aplicar técnicas de mineração de regras visando
extrair conhecimento interpretável a partir dos resultados obtidos pelos algoritmos de clustering

avaliados. Para tanto, foram selecionados os métodos que apresentaram melhores resultados
nos experimentos leave-one-out, dentre os grupo de algoritmos capazes de produzir regras
(J48, PART, MLRules e RuleFit). Nesse caso, o treinamento do método de extração de regras
selecionado foi realizado utilizando todo o conjunto de dados como entrada.
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4.6 Resultados

A avaliação dos resultados foi feita considerando a taxa média de acerto nos experimentos rea-
lizados com os oito métodos comparados, os quais podem ser vistos nas Tabelas 4.3 (resultados
no contexto A) e 4.6 (resultados no contexto B). Apresentamos no contexto A os resultados ob-
tidos com duas rotulações distintas: rotular os exemplos considerando-se 3 classes (MFG, KM
e SP) ou apenas 2 classes (KM e MFG). No contexto B, devido ao baixo número de exemplos
da classe SP, os experimentos foram realizados considerando apenas duas classes.

Tabela 4.3 Taxas de acerto (%) obtidas no contexto A nos experimentos leave-one-out, utilizando as
meta-bases reduzida (MR) e completa (MC). O procedimento de balanceamento de classes através de
replicação foi aplicado apenas nos experimentos considerando 3 classes.

Contexto A (3 classes) Contexto A (2 classes)
Método MR MC MR MC

ZeroR 53.33 ± 50.74 53.33 ± 50.74 63.33 ± 49.01 63.33 ± 49.01
k-NN 56.66 ± 50.40 53.33 ± 50.74 66.67 ± 47.95 66.67 ± 47.95
SVM 53.33 ± 50.74 53.33 ± 50.74 70.00 ± 46.61 70.00 ± 46.61

J48 43.33 ± 50.40 30.00 ± 46.61 63.33 ± 49.01 70.00 ± 46.61
PART 46.67 ± 50.74 40.00 ± 49.83 63.33 ± 49.01 73.33 ± 44.98

MLRules 56.66 ± 50.40 56.67 ± 50.40 63.33 ± 49.01 63.33 ± 49.01
Random Forest 53.33 ± 50.74 60.00 ± 49.83 63.33 ± 49.01 70.00 ± 46.61

RuleFit - - 66.67 ± 47.95 56.67 ± 50.40

Analisando os resultados considerando 3 classes com a meta-base reduzida (MR) no con-
texto A, podemos perceber que todos os métodos analisados apresentaram baixas taxas de
acerto, sendo apenas um pouco melhores que o classificador base os métodos MLRules e k-
NN. O algoritmo Random Forest apresentou a melhor taxa de acerto de classificação na meta-
base completa (MC), seguido pelo algoritmo MLRules. Com exceção desses dois métodos,
todos os outros apresentaram taxa de acerto igual ou inferior à obtida com o algoritmo base
utilizado para comparação (ZeroR), que classifica os padrões como pertencendo à classe com
maior número de instâncias na base. As matrizes de confusão relativas aos resultados do ML-
Rules no contexto A (3 classes) são apresentadas na Tabela 4.4, onde podemos perceber o baixo
desempenho do classificador nos padrões pertencentes a classe spectral (SP).

Os experimentos realizados no contexto A considerando-se apenas 2 classes foram realiza-
dos removendo-se a classe spectral das meta-bases. Nesse caso, o algoritmo SVM apresentou
a melhor taxa de acerto com a meta-base reduzida (MR) dentre os métodos avaliados (70%).
No caso dos experimentos com a meta-base completa (MC) o algoritmo de indução de regras
PART apresentou resultados um pouco melhores (73.33%). Embora tenham demonstrado taxas
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Tabela 4.4 Matrizes de confusão obtidas com o algoritmo MLRules no contexto A (3 classes).
MR

KM MFG SP
3 7 0 KM
2 14 0 MFG
0 4 0 SP

MC
KM MFG SP

4 5 1 KM
3 13 0 MFG
1 3 0 SP

Tabela 4.5 Matrizes de confusão obtidas com o algoritmo PART no contexto A (2 classes).
MR

KM MFG
0 11 KM
1 18 MFG

MC
KM MFG

5 6 KM
3 16 MFG

de acerto satisfatórias, com a maioria dos métodos superando o desempenho do classificador
base, não se mostraram confiáveis, como podemos observar na matriz de confusão obtida pelo
classificador PART (ver Tabela 4.5).

No contexto B (ver Tabela 4.6, todos os métodos apresentaram bons resultados, com exece-
ção do algoritmo k-NN e RuleFit, cujos resultados chegaram a ser iguais ou piores que o clas-
sificador base. Nos experimentos com a meta-base reduzida (MR), ficaram empatados como
melhores métodos os algoritmos PART e MLRules, seguidos pelo J48 e SVM. Nos testes reali-
zados com a meta-base completa (MC), o algoritmo PART apresentou os melhores resultados,
ficando bem acima da taxa de acerto do classificador base. Nas matrizes de confusão referentes
aos resultados obtidos pelo PART no contexto B (Tabela 4.7) também podemos visualizar o
impacto positivo nos resultados decorrentes da melhor distribuição de classes nas meta-bases.

Tabela 4.6 Taxas de acerto (%) e desvio-padrão obtidos nos experimentos leve-one-out com dados do
contexto B (2 classes).

Contexto B (2 classes)
Método MR MC

ZeroR 54.83 ± 50.59 54.84 ± 50.59
k-NN 51.61 ± 50.80 74.19 ± 44.48
SVM 74.19 ± 44.48 64.52 ± 50.59

J48 74.19 ± 44.48 80.64 ± 40.16
PART 77.42 ± 42.50 83.87 ± 37.39

MLRules 77.42 ± 44.48 67.74 ± 47.52
Random Forest 67.74 ± 49.51 67.74 ± 48.64

RuleFit 61.29 ± 49.51 54.84 ± 50.59

Acrescentamos que dentre os métodos de mineração de regras clássicos J48 e PART, este



4.6 RESULTADOS 66

último superou o primeiro em todas as análises realizadas. Este resultado era de certa forma
esperado, dado que o PART gera regras mais simples, no qual as regras são induzidas inici-
almente de uma árvore e posteriormente refinadas, i.e. apenas as regras com coberturas mais
altas são mantidas. Isto o leva a produzir modelos com maior poder de generalização [FW98].
No caso dos classificadores ensemble, os resultados foram semelhantes para todos os métodos
considerados, com um maior destaque para o MLRules e o Random Forest.

Tabela 4.7 Matrizes de confusão obtidas com o algoritmo PART no contexto B.
MR

KM MFG
10 4 KM
3 14 MFG

MC
KM MFG
12 2 KM
3 14 MFG

Foi aplicado o teste estatístico de Friedman [Fri37] [Dem06] aos resultados obtidos. Como
teste post-hoc, utilizamos o Dunn-Sidak [Dun61], quando os resultados apresentados no teste
de Friedman mostraram-se estatisticamente significativos. Para a aplicação do teste, a taxa de
acerto obtida em cada fold foi subtraída da obtida pelo classificador base (ZeroR), a fim de cen-
tralizar a distribuição. Os valores correspondentes aos p-values obtidos no teste de Friedman
podem ser vistos na Tabela 4.8. O teste indicou diferença no desempenho dos classificadores no
contexto A apenas para os experimentos de 3 classes com a meta-base completa. No caso dos
resultados no contexto B o teste indicou diferença nos experimentos com as duas meta-bases.
Entretanto, em todos os casos a aplicação do teste post-hoc não indicou nenhuma diferença
entre os métodos aplicados, possivelmente devido ao baixo número de exemplos considerados,
associado à alta variabilidade nas taxas de acerto da validação cruzada. Em [BN07], são dis-
cutidos alguns aspectos decorrentes da aplicação de validação cruzada como metodologia de
estimativa de erro em bases de dados com poucos exemplos. Um outro ponto a ser considerado
é o fato de que o teste de Dunn-Sidak é um teste considerado conservador [She04], ou seja,
com tendência a não encontrar diferenças entre grupos. O teste de Nemenyi é sugerido como
sendo um teste post-hoc mais adequado nesses casos [Dem06], no entanto, não encontramos
uma implementação do mesmo.

Apesar do fato de que os testes estatísticos não comprovarem a significância dos resultados,
acreditamos que a abordagem de construção de meta-aprendizes apresentada neste trabalho é
viável, e que possivelmente resultados melhores e mais confiáveis seriam obtidos caso houvesse
um número maior de padrões disponíveis para treinamento, de modo a garantir uma melhor
distribuição entre as classes.
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Tabela 4.8 Valores de p-value obtidos com o teste estatístico de Friedman.
Contexto p-value
Contexto A - 3 classes (Meta-base reduzida) 0.7000
Contexto A - 3 classes (Meta-base completa) 0.0761
Contexto A - 2 classes (Meta-base reduzida) 0.9442
Contexto A - 2 classes (Meta-base completa) 0.8681
Contexto B (Meta-base reduzida) 0.0225
Contexto B (Meta-base completa) 0.0124

4.6.1 Mineração de regras

Uma outra etapa do trabalho foi tentar extrair conhecimento interpretável a partir das análises
de meta-aprendizado realizadas. O objetivo nesse caso é descobrir modelos que tragam algum
tipo de explicação a respeito do desempenho obtido pelos algoritmos de agrupamento nos da-
dos de expressão gênica. Tal conhecimento pode auxiliar o pesquisador a visualizar melhor
a aplicabilidade dos algoritmos de agrupamento estudados, bem como as relações entre o de-
sempenho obtido e as características das bases de dados (meta-atributos). Ressaltamos o fato
de que as regras aqui expostas são suscetíveis a overfitting, não devendo ser utilizadas por si
só, mas sim como guias na seleção de um método de agrupamento dadas as características da
base de dados de expressão gênica. Em cada regra podemos identificar, além do método suge-
rido (k-means-KM, mistura finita de Gaussianas-MFG ou spectral-SP), e a cobertura da regra,
i.e., o número de exemplos classificados pela regra e o quantos foram classificados de forma
incorreta, indicados entre parênteses ao lado de cada regra.

Selecionamos o algoritmo de indução de regras que obteve a melhor taxa de acerto em cada
contexto, i.e. MLRules para o contexto A e PART para o contexto B. A extração de regras
foi realizada com experimentos considerando três classes (contexto A) e duas classes (contexto
B). Para gerar as regras com o algoritmo MLRules, ajustamos o algoritmo com a configuração
que obteve os melhores resultados nos experimentos de classificação, ou seja, o parâmetro ν
(shrinkage) com o seu valor padrão (0.5) combinado ao método de minimização Newton Steps,
sendo geradas ao fim 100 regras, cada uma delas associada a um peso (α). Uma caracterís-
tica de métodos ensemble, como é o caso do MLRules, é que diversos classificadores mais
fracos sejam combinados a fim de obter uma melhor acurácia da combinação deles [DKS08].
Sendo assim, é esperado que muitas das regras geradas sejam de baixa qualidade. Seguindo a
orientação6 dada pelos criadores do algoritmo, ordenamos as regras de acordo com o peso de
cada regra, e selecionamos para apresentação apenas as 10 regras que apresentaram os maiores

6Os autores foram contactados diretamente para esclarecer esta dúvida.
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pesos. As regras selecionadas podem ser vistas na Figura 4.4.

Figura 4.4 Regras extraídas pelo algoritmo MLRules para os dados do contexto A.
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É fato conhecido na literatura de microarrays que chips de cDNA (double-channel) e Affy-
metrix (single-channel) produzem valores de expressão com características distintas [CQB03].
Arrays de cDNA são baseados em taxas logarítmicas dos níveis de expressão entre a célula de
referência (por exemplo, tumor) e uma célula de controle (por exemplo, célula saudável), en-
quanto os dados produzidos em experimentos com chips Affymetrix são baseados apenas nos
níveis expressos pela célula do tumor, produzindo os valores absolutos de transcritos na célula.
Como resultado disso, as razões logarítmicas utilizadas em medições de chips cDNA fazem
com que os valores de expressão apresentem uma distribuição mais próxima de uma distribui-
ção normal. Além de que o uso de duas medições por chip (referência e teste) faz com que
as medições sejam menos suscetíveis a problemas com as sondas em um chip específico, visto
que uma sonda com problemas irá provocar os mesmos efeitos tanto nos valores de controle
como nos de referência [CQB03].

Interessante notarmos que as regras geradas de forma geral concordam entre si em alguns
pontos. A maior parte das regras que sugerem o método k-means envolvem os meta-atributos
LgE e ERN, o que de certo modo confirma o fato já discutido na literatura de métodos de
agrupamento de que este método tem uma maior tendência a encontrar grupos de tamanho
uniforme (ERN baixo, regras 3 e 6) [JMF99] e é bastante sensível à pouca disponibilidade de
padrões (LgE baixo, regras 5 e 6) [JMF99]. Podemos observar a presença do meta-atributo
PO (percentual de outliers) em boa parte das regras que sugerem o método mistura finita de
Gaussianas, indicando que este método apresenta uma maior tolerância que o k-means à bases
de expressão gênica com um grande percentual de outliers (PO alto, regras 1, 2 e 9) [MP00].
Apenas uma regra relativa ao método Spectral foi gerada (regra 8), isso se explica pelo baixo
número de exemplos disponíveis pertencentes à esta classe na base utilizada para treinamento.
A implementação do algoritmo Spectral utilizada em [dSCdA+08] é baseada em uma função
de similaridade Gaussiana, a qual verifica os requisitos de normalidade dos dados o que explica
a assertiva MN > 0.419 na regra 8. Além do mais, esta regra indica que o algoritmo Spectral é
robusto à outliers (PO≥ 0.45).

Para extrair as regras relativas aos dados do contexto B, utilizamos o algoritmo PART, dado
que este foi o método que apresentou os melhores resultados nos experimentos apresentados
na Tabela 4.3. Neste caso, foi ajustado apenas o número mínimo de objetos coberto por cada
regra para 4, sendo gerado um total de 4 regras, as quais podem ser vistas abaixo:

Fica evidente a concordância das regras obtidas pelo PART no contexto B com as obtidas
pelo MLRules para o contexto A, além de ser notável a maior simplicidade e legibilidade das
regras geradas pelo PART. Observamos que o mesmo meta-atributo está sendo utilizado para
avaliar a aplicabilidade do algoritmo mistura finita de Gaussianas, ou seja, nos casos em que a



4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 70

Figura 4.5 Regras extraídas pelo PART para os dados do contexto B.

base de dados de expressão gênica apresentar desbalanceamento na sua distribuição de classes,
o algoritmo MFG tende a apresentar melhores resultados (regra 1). Esta regra está de acordo
com o fato de que o algoritmo k-means tende a encontrar clusters com mesmo tamanho, en-
quanto o MFG pode encontrar grupos com tamanhos arbitrários [MP00], i.e., ERN alto (regra
1). Nos casos em que um grande número de exemplos esteja disponível, o método k-means

deve ser aplicado (LgE alto, regra 2). Para bases de dados obtidas através de experimentos
realizados com chips Affymetrix (cujos dados são mais suscetíveis a ruídos, como já foi discu-
tido anteriormente), e que apresente um percentual de atributos remanescentes após o processo
de filtragem alto (maior que 80%), o método mistura finita de Gaussianas também é sugerido
(regra 3). Interessante notar que, apesar do algoritmo MFG assumir normalidade dos dados,
este está sendo sugerido na regra 3 para chips Affymetrix, cuja distribuição é não-normal. Tal
fato só é possível devido à combinação de Gaussianas (mistura) utilizada em sua construção,
que permite que o mesmo possa aproximar qualquer função [MP00].

4.7 Considerações finais

Neste capítulo, apresentamos a abordagem adotada neste trabalho para a seleção de algoritmos
de agrupamento para dados de expressão gênica de câncer. Um conjunto de características
descritivas das bases de dados de microarray foi definido, bem como cada base foi rotulada com
um rótulo relacionando a base ao método de agrupamento que apresentou a melhor capacidade
de recuperação dos grupos reais presentes nos dados.

Técnicas de meta-aprendizado foram aplicadas pela primeira vez no contexto de proble-
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mas de agrupamento (não-supervisionado) em Souto et al [dSPS+08], no qual foi desenvolvido
um sistema meta-aprendiz capaz de gerar um ranking dos algoritmos candidatos mais adequa-
dos a cada problema. Nosso trabalho vai além da abordagem apresentada até então, dado que
buscamos investigar as causas que determinam o bom ou mal desempenho de algoritmos de
agrupamento em dados de microarray. Para isso, empregamos técnicas de extração de regras
clássicas, como por exemplo C4.5 e PART, bem como técnicas mais recentes, como por exem-
plo MLRules e RuleFit. Os resultados indicaram a abordagem proposta é viável, mas que para
produzir resultados mais confiáveis, é de fundamental importância a ampliação do conjunto de
bases de dados considerado.



CAPÍTULO 5

Conclusão

Nesta Dissertação foi apresentado um estudo que explora técnicas de meta-aprendizado pre-
ditivo e descritivo para analisar os resultados obtidos por algoritmos de agrupamento. Inicial-
mente foram considerados os resultados obtidos em [dSCdA+08] pelos algoritmos candidatos
quando aplicados a 35 bases de dados de microarray. Foi avaliada a habilidade algoritmos de
indução de regras de extrair automaticamente conhecimento interpretável a partir dos experi-
mentos realizados, com o objetivo de auxiliar na escolha de qual algoritmo de clustering é mais
adequado dadas as características da base de dados a ser analisada. Também foram conduzidos
experimentos no sentido de seleção de métodos de agrupamento utilizando métodos de classifi-
cação clássicos, como SVM e k-NN, bem como algumas das principais técnicas de combinação
de classificadores atualmente, como RuleFit, Random Forest e MLRules.

No Capítulo 2 apresentamos alguns conceitos importantes no contexto dos estudos em Bio-
logia Molecular, descrevendo o Dogma Central da Biologia Molecular e o processo de tradução
dos genes em proteínas. Também falamos a respeito de dados de expressão gênica gerados por
microarrays e o processo de obtenção dos dados. Em seguida, enumeramos dois estudos de
grande importância na literatura de Bioinformática nos quais são aplicadas técnicas de apren-
dizagem de máquina a dados de expressão gênica.

No Capítulo 3 foram apresentados conceitos de Aprendizagem de Máquina, descrevendo
as técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado considerados neste trabalho,
além de prover informações das principais medidas de similaridade utilizadas. Por fim, foi
apresentada uma revisão das principais abordagens de meta-aprendizado existentes, citando
alguns trabalhos recentes na área.

Os trabalhos realizados foram descritos no Capítulo 4. Um conjunto de 13 características
foi utilizado para descrever as bases de dados analisadas. A cada base de dados considerada, foi
associado um rótulo, indicando qual o algoritmo de agrupamento que apresentou maior capaci-
dade de recuperação dos grupos reais, de acordo com o valor de cR obtido, em dois contextos
distintos: (A) considerando, para cada conjunto de dados, os resultados obtidos nos experimen-
tos onde o número de clusters foi igual ao número real de classes em cada conjunto de dados;
e (B) considerando, para cada conjunto de dados, a configuração que apresentou o maior va-
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lor de cR, independentemente do número de grupos. Duas meta-bases geradas, com diferentes
conjuntos de meta-atributos: meta-base reduzida (MR), composta apenas de meta-atributos que
pudessem ser calculados diretamente sobre os dados de expressão gênica, dispensando qual-
quer tipo de informação sobre os rótulos das classes; e a meta-base completa (MC), à qual
foram acrescentados meta-atributos relacionados à distribuição de classes e à dificuldade de
classificação dos problemas de agrupamento. Algoritmos de mineração automática de regras
foram aplicadas à meta-base completa, a fim de analisar as características que eventualmente
podem indicar a aplicabilidade dos algoritmos de clustering a novos dados de expressão gênica.

Nos experimentos de classificação no contexto A foi observado que os dados disponíveis se
apresentaram insuficientes para a construção de um meta-aprendiz que demonstre uma taxa de
acerto aceitável para o problema da seleção de métodos de agrupamento em dados de expressão
gênica de câncer. Nos dados do contexto A, apenas os algoritmos k-NN, MLRules e Random
Forest apresentaram resultado um pouco superior ao classificador base (classificação baseada
na classe majoritária). A mesma baixa acurácia pode ser observada nos experimentos utilizando
a meta-base completa, nos quais apenas os métodos ensemble MLRules e Random Forest foram
um pouco melhores que o classificador base. Os mesmos experimentos foram realizados após
a remoção da rótulo spectral das meta-bases do contexto A, a fim de avaliar melhor o impacto
da má distribuição de classes observada inicialmente. Observou-se um ganho significativo nas
taxas de acerto, reafirmando a importância de uma distribuição homogênea das classes em
problemas de meta-aprendizado.

Apenas dois rótulos (k-means e mistura finita de Gaussianas) foram atribuídos aos dados
do contexto B, dado o baixo número de casos em que o algoritmo Spectral superou os outros
métodos. Isto teve um impacto bastante positivo no desempenho dos classificadores, pois ao
eliminar a classe com menor número de exemplos, foi reduzido o desequilíbrio na distribuição
de classes fazendo com que quase todos os métodos apresentassem maiores taxas de acerto.
Nos experimentos com a meta-base reduzida, apenas o algoritmo k-means apresentou resultado
inferior ao classificador base. Já nos experimentos com a meta-base completa, todos os métodos
apresentaram bons resultados, exceto o algoritmo RuleFit.

Uma outra contribuição deste trabalho foi extrair regras para a seleção de algoritmos de
agrupamento, aplicando os métodos de extração de regras que apresentaram os melhores resul-
tados em cada um dos contextos: MLRules para o contexto A e PART para o contexto B. De
maneira geral as regras concordaram entre si nos dois contextos, trazendo algumas sugestões
interessantes para a escolha do método. Nos dados do contexto A, foi observado que em dados
cuja distribuição de classes não seja uniforme, o algoritmo k-means possivelmente não apre-
sentará bons resultados. Entretanto, nos casos em que um grande número de exemplos esteja
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disponível, este método deve ser escolhido.
Notamos que o método mistura finita de Gaussianas é sugerido nos casos em que um nú-

mero menor de exemplos esteja disponível, bem como nos casos em que a distribuição de
classes não seja uniforme. Nos casos em que os dados sigam uma distribuição normal, e que
haja uma maior proporção de outliers, o algoritmo Spectral seria o mais apropriado.

Concluímos este trabalho com a visão de que a abordagem apresentada é viável, consi-
derando que as regras induzidas pelos algoritmos concordam com o conhecimento difundido
na literatura sobre as características dos algoritmos de clustering considerados. Além disso,
apesar dos resultados obtidos pelos classificadores nos experimentos do contexto A terem se
apresentados insuficientes para a construção de um meta-aprendiz com taxa de acerto aceitá-
vel, os resultados apresentados no Contexto B foram satisfatórios na seleção do método de
agrupamento mais apropriado à bases de dados de expressão gênica de câncer. A diferença no
desempenho dos algoritmos nos dois contextos em parte se explica pelo fato de que a distri-
buição de classes no contexto B encontra-se mais equilibrada, enquanto o mesmo não ocorre
na meta-base do contexto A. Sendo assim, acreditamos que os experimentos no contexto A
apresentariam melhores resultados caso houvesse um número maior de padrões pertencentes à
classe Spectral disponíveis para treinamento, reduzindo assim o desequilíbrio na distribuição
de classes nesse contexto.

5.1 Trabalhos futuros

Como possíveis extensões a este trabalho, podemos sugerir a investigação de novos meta-
atributos, considerando que os resultados apresentados mostraram-se promissores, dadas as
limitações impostas pelo conjunto reduzido de padrões disponíveis. Uma outra extensão a
este trabalho seria avaliar diferentes metodologias de estimativa de erros [BN07] para bases de
dados de tamanho reduzido, além de investigar outras abordagens para tratar o problema da
construção de classificadores com bases de dados cuja distribuição de classes seja desbalance-
ada.

Também seria interessante a aplicação de outros algoritmos de extração de regras, como
exemplo o método TREPAN [Cra96], capaz de construir árvores de decisão a partir de clas-
sificadores construídos com algoritmos como as máquinas de vetor suporte (SVM) ou redes
multi-layer perceptron (MLP). A abordagem de meta-aprendizado aqui exposta também pode
ser aplicada a outros contextos de problemas de agrupamento, não se restringindo a dados de
expressão gênica de câncer.
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