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Resumo

Apesar dos avanços em técnicas da Aprendizagem de Máquina, muito esforço ainda
é despendido na concepção de um classificador que consiga aprender bem uma dada tarefa.
Várias abordagens surgiram para atenuar esse esforço através da combinação de classificadores.
A combinação de classificadores permite que o projetista do sistema não necessite escolher
o classificador mais eficiente dentre vários, nem descartar classificadores que podem possuir
informação importante sobre a tarefa. Estratégias de combinação permitem que vários algoritmos
trabalhem em conjunto a fim de melhorar a precisão de todo o sistema numa dada tarefa. O
objetivo deste trabalho é propor um método de combinação de classificadores que agregue as
vantagens de duas abordagens: máquinas de comitê e misturas de especialistas. As máquinas de
comitê visam combinar classificadores que resolvem padrões de todo o espaço de características.
Quando combinados, lidam melhor com superfícies de decisão complexas que um classificador
individualmente e são capazes de incorporar novos classificadores mesmo após o uso. Nas
Misturas de Especialistas, cada um dos classificadores é um especialista em uma determinada
área do espaço de características e embora resolva padrões de todo o espaço de características, se
dedica a resolver problemas bem mais simples, atingindo um desempenho superior em relação a
um classificador só para resolver o problema todo. O método proposto é chamado de Comitê
de Misturas de Especialistas e corresponde a uma máquina de comitês formada por misturas
de especialistas. Assim, o método herda a escalabilidade e a tolerância a erros das máquinas
de comitê e a simplicidade de treinamento das misturas de especialistas. Experimentos foram
realizados para verificar a superioridade do comitê de misturas de especialistas sobre três fatores
de mudanças entre as misturas: técnicas de decomposição de tarefas, número de grupos e
características.

Palavras-chave: Máquinas de Comitê. Redes Neurais Modulares. Misturas de Especialistas.
Decomposição de Tarefas.



Abstract

Despite the advance of the techniques in Machine Learning, much effort is taken to
conceive a classifier that learns well a particular task. Several approaches have been proposed
to attenuate this effort through combination of classifiers. Combination of classifiers allows
that not only the most effective classifiers be chosen among several, nor discard classifiers that
may have important information about the task. Strategies allow that several algorithms work
together in order to improve accuracy of the whole system given a task. The goal of this work
is to propose a method to combine classifiers that put together advantages of two approaches:
committee machines and mixture of experts. Committee Machines aim to combine classifiers that
solve patterns from all over the space. When combined, they deal better with complex decision
boundaries than a single classifier and they are capable of incorporating new classifiers even
after the use. In the mixture of experts, each one of the classifiers is an expert in a certain region
of the feature space and, although it solves patterns from the whole feature space, the classifier
is dedicated to solve well simpler problems, reaching a better performance in comparison to
a unique classifier to solve the entire problem. Also, there is a hybrid approach, the mixture
of experts, in which each classifier solves patterns from the entire space as a committe, but
it is trained with patterns from a smaller region, similarly to modular neural networks. The
proposed method is entitled Committee of Mixture of Experts and corresponds to a committee
machine formed by mixture of experts. So, the method inherits scalability and error tolerance
from committee machines and training simplicity from the mixture of experts. Experiments
were made to verify the superiority of the committee of mixtures of experts over three factors of
changing among the mixtures: task decomposition methods, number of groups and features.

Keywords: Committee Machines. Modular Neural Networks. Mixture of Experts. Task
Decomposition.
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1
Introdução

A computação busca automatizar processos, adicionando eficácia e agilidade a atividades
antes realizadas por seres humanos. Similarmente, a Inteligência Artificial objetiva tomar
decisões em problemas complexos de forma automática, sem estarem sujeitas a falhas humanas.
No entanto, para uma boa automação, é necessário entender o problema através do que é
observado para prever comportamentos futuros. A modelagem de um problema de classificação,
i.e., cuja saída consiste em um de um número finito de possíveis valores também chamados de
classes, pode ser feita por um especialista no assunto, por exemplo, um físico que desenvolve
uma fórmula após a análise de certo fenômeno, ou ainda através de análise estatística de dados
já observados dos problemas, também chamado de conjunto de dados de treinamento. Esta
modelagem pode ser feita manualmente ou por técnicas de Reconhecimento de Padrões, que
resultam em um modelo (classificador) (1).

Uma desvantagem, no entanto, é que a modelagem automatizada traz pouco entendimento
de como resolver problemas de tomadas de decisão para o especialista humano. Para este,
técnicas como redes neurais funcionam como caixas pretas, em que o que ocorre por dentro
passa despercebido pelo projetista que desenvolveu o sistema. Uma maior compreensão do
problema ajudaria a seleção das técnicas mais adequadas para resolvê-los, já que, em teoria,
não há nenhuma técnica que seja superior às demais para todo e qualquer problema (“There’s

no such thing as a free lunch theorem”(2)). Por esta razão, muitos projetistas avaliam diversas
técnicas e selecionam a que fornece melhor desempenho para cada problema, de acordo com
algum critério, o que é dispendioso e contrário à proposta de automatização.

Uma alternativa é desenvolver uma Máquina de Comitê, i.e., um sistema em que não
apenas um único classificador, mas um conjunto de classificadores é utilizado, e suas decisões
são combinadas, já que a combinação de vários classificadores tende a errar menos que um único
(3). Mesmo que um classificador erre, não significa que todo o sistema errará, uma vez que a
decisão é distribuída, portanto, o comitê é mais robusto a falhas. Além disso, o risco de fazer más
escolhas (parâmetros, tipos de classificador, entre outras) e desenvolver um mau classificador é
diminuído, uma vez que vários modelos são criados.

Entre as técnicas mais utilizadas para modelagem de problemas estão as Redes Neu-
rais. Dado um conjunto de dados de um problema, a modelagem corresponde a uma rede
de subunidades (neurônios) em que cada neurônio trata localmente parte do problema, mas
de forma transparente ao usuário. Durante a aprendizagem, se uma resposta errada ou pouco
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desejável é fornecida, os neurônios que responderam mais fortemente àquela resposta alteram
seus parâmetros mais fortemente a fim de que uma resposta certa seja obtida (4).

Apesar de Redes Neurais serem uma das técnicas mais bem estudadas e utilizadas, elas
ainda são incapazes de resolver bem certos problemas isoladamente, em particular quando o
problema apresenta grande quantidade de classes e de padrões (5, 6). Isso porque mais neurônios
são necessários para modelar o problema de forma que há mais interferência entre eles e a
aprendizagem é mais demorada, o que pode comprometer o desempenho (5, 6). Máquinas de
Comitê surgem como um meio de melhorar o desempenho e até mesmo simplificar as redes
neurais individuais, já que, para uma única rede neural obter desempenho semelhante a um
comitê, ela precisa, no geral, ser mais complexa (mais neurônios) (7, 8). No entanto, para cada
classificador, individualmente, a tarefa continua difícil, uma vez que cada classificador ainda tem
que resolver todo o problema.

Para tratar problemas tão complexos, a decomposição de tarefas pode ser utilizada para
dividir o problema em subproblemas mais simples e resolvê-los separadamente. Ainda baseado
no “There’s no free lunch theorem”, uma técnica pode ser boa para resolver algumas partes do
problema, e muito ruim para resolver outras partes, de forma que uma só técnica para o todo
seja ineficiente. Como dito, as redes neurais implicitamente já dividem o problema, uma vez
que os neurônios resolvem problemas locais. No entanto, a decomposição divide o problema
explicitamente, o que permite maior entendimento do problema, como quais classes são mais
parecidas entre si. Além disso, a interferência entre os classificadores é menor que a interferência
entre neurônios, já que cada classificador resolve subproblemas diferentes.

A decomposição de tarefas é obtida por uma técnica de agrupamento. Como diferentes
técnicas possuem enfoques e propósitos diferentes, elas fornecem uma visão e um impacto
diferentes no sistema. Por exemplo, algumas redes neurais não supervisionadas procuram
encontrar padrões nos dados sem nenhuma informação a priori utilizando protótipos (neurônios),
que representam um grupo. Há outras, porém, que procuram modelar um conjunto de dados
através de parâmetros. Os grupos formados podem ser uma partição, pode haver sobreposição,
ou ainda um grupo pode conter outro (9) (Apêndice B). Essas diferenças fazem com que a
fronteira entre os grupos ou a distribuição dos dados sejam também diferentes, daí a importância
e a dificuldade de se escolher uma boa técnica para um problema específico.

Em particular, um sistema modular composto por várias redes neurais tais que cada rede
(módulo) se especializa em resolver um subproblema é chamado de Redes Neurais Modulares
(10). Como cada módulo se dedica a resolver um problema diferente, ele ainda pode ser chamado
de especialista. Apesar de ser uma maneira de combinar classificadores, difere-se didaticamente
da Máquina de Comitê clássica porque os dados de treinamento dos classificadores são extraídos
de conjuntos de dados de diferentes subregiões (i.e., subproblemas diferentes) (7). As redes
neurais modulares mais comuns são do tipo “winner-takes-all”, em que apenas um classificador
fornece a saída final, como a arquitetura Distribuidor de Padrões, em que o módulo vencedor
(que fornecerá a saída final) é selecionado antes de classificar o padrão.
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Como se percebe, há duas grandes abordagens em combinação de classificadores: a
fusão, em que cada classificador resolve todo o problema e a suas saídas são combinadas; e a
seleção, em que cada classificador resolve parte do problema, e um seletor elege apenas um
especialista, considerado o mais adequado para um padrão de entrada, para fornecer a saída final
do sistema (8). As máquinas de comitê se enquadram na primeira abordagem, de fusão, enquanto
as redes neurais modulares Distribuidor de Padrões se enquadram na segunda, a de seleção.

No entanto, há algumas estratégias para unir ambas as abordagens, nas quais se destacam
as misturas de especialistas, que são uma arquitetura particular de redes neurais modulares e de
máquinas de comitê. Ao invés de apenas um classificador ser selecionado, todos podem dar sua
contribuição como nas máquinas de comitê, mas cada classificador é responsável por resolver
bem apenas parte do problema (já que foi treinado com uma parte dos dados de treinamento),
como nas redes neurais modulares. De forma a considerar que um especialista pode ser mais
adequado que outros, e sua decisão tenha mais peso, um módulo extra, a rede de chaveamento, é
responsável por ponderar a saída de cada classificador, dependendo do padrão que se apresente
ao sistema.

1.1 Trabalhos relacionados

Diversos autores propuseram técnicas para unir as vantagens de ambas as abordagens
Redes Neurais Modulares (RNMs) e MCs, entre estas o Mapeamento Redundante, Boosted

Mixture of Experts e Enhanced Modular Neural Network.

1.1.1 Mapeamento Redundante

Esta abordagem lembra o distribuidor de padrões, mas ao invés de um especialista, o
seletor escolhe t especialistas. Além do seletor, há uma segunda entidade, o integrador, que
combina os resultados (11).

Figura 1.1: Divisão de dados em Mapeamento Redundante. (a) Partição sem redundância, (b) divisão
redundante dos dados.

(a) Partição original (b) Divisão de dados redun-
dante

Fonte: Meena et al. (11)

Uma rede neural do tipo Mapa Auto-Organizável (Self-Organizing Maps - SOM, ver
Seção B.4) com u x v neurônios escondidos é gerada com os dados de treinamento. Cada um
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dos neurônios corresponde a um módulo diferente. Em seguida, define-se um número t << u x
v de módulos escolhidos. Na etapa de treinamento dos módulos, cada padrão de treinamento
é associado a t módulos diferentes, associados aos t neurônios mais próximos. Ao terminar
de mapear os padrões, cada módulo é treinado. Na Figura 1.1, vê-se a divisão dos dados
entre os módulos, em 1.2(a), sem redundância, gera uma partição, enquanto que em 1.2(b), há
sobreposição dos grupos, uma vez que cada um dos padrões vai para t módulos diferentes.

Figura 1.2: Arquitetura do Mapeamento Redundante.

Fonte: produção própria

Na etapa de teste (Figura 1.2), o processo é similar, o padrão é classificado pelos t

módulos correspondentes aos t neurônios mais próximos e a resposta dos módulos é combinada
pelo integrador. A combinação é feita similarmente ao que é feito em máquinas de comitê,
podendo ser, por exemplo, média aritmética.

1.1.2 Boosted Mixture of Experts

Na abordagem de Boosted Mixture of Experts (BooME) (12), a decomposição de tarefas
corresponde ao Boosting (Seção 3.3) e a tomada de decisões a uma ME. A grande vantagem do
BooME é que a divisão dos grupos se dá em função da dificuldade dos padrões, ou seja, padrões
que são mais difíceis são facilmente identificados. Avnimelech e Intrator (12) definem este
nível de dificuldade através de uma medida de confiança para cada padrão, e essa medida que
determina o tipo de distribuição de cada classificador. A combinação dos módulos também não
se dá de forma estática como no Boosting, mas de forma dinâmica, similar à combinação de MEs.
Avnimelech e Intrator (12) ainda sugerem um ensemble multinível, em que vários BooME’s são
gerados e combinados para melhorar ainda mais o desempenho do sistema. Na abordagem de



1. INTRODUÇÃO 18

Boosted Mixture of Experts (BooME) (12), a decomposição de tarefas corresponde ao Boosting

(Seção 3.3) e a tomada de decisões a uma ME. A grande vantagem do BooME é que a divisão
dos grupos se dá em função da dificuldade dos padrões, ou seja, padrões que são mais difíceis são
facilmente identificados. Avnimelech e Intrator (12) definem este nível de dificuldade através de
uma medida de confiança para cada padrão, e essa medida que determina o tipo de distribuição
de cada classificador. A combinação dos módulos também não se dá de forma estática como no
Boosting, mas de forma dinâmica, similar à combinação de MEs. Avnimelech e Intrator (12)
ainda sugerem um ensemble multinível, em que vários BooME’s são gerados e combinados para
melhorar ainda mais o desempenho do sistema.

Figura 1.3: Arquitetura do Enhanced Modular Neural Network.
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Fonte: produção própria

1.1.3 Enhanced Modular Neural Network

O principal objetivo do trabalho de Kala et al. (13) era reduzir a alta dimensionalidade
dos problemas. Havia duas bases de dados, uma de fala e outra de reconhecimento de faces, e o
objetivo era identificar uma pessoa utilizando as duas bases. No entanto, cada base já tinha alta
dimensão, e unir as características das duas aumentava ainda mais a complexidade do sistema.

A proposta foi criar duas RNMs e combinar a saída das duas. Cada classificador, no
entanto, recebe todos os padrões, mas apenas um subconjunto de características, o que diminui
ainda mais a dimensão e a complexidade de cada rede neural. A Figura 1.3 mostra a arquitetura
proposta, a presença de dois módulos (fala e face), e em cada módulo, cada classificador recebe
um conjunto de características diferentes, e por fim suas saídas são combinadas pelo integrador.
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1.2 Objetivos

Por um lado, classificadores em uma máquina de comitê são ainda complexos se o
problema possui um grande número de classes e padrões, sendo preferíveis redes neurais
modulares. Por outro lado, em redes neurais modulares, se algum de seus especialistas não
for bom o suficiente, o desempenho global do sistema pode ficar comprometido. Mesmo em
misturas de especialistas, que herdam vantagens de ambas as abordagens, a escolha da técnica
de decomposição de tarefas, da quantidade de subproblemas, ou dos parâmetros de treinamento
das redes neurais pode levar a um desempenho ruim.

Neste panorama, o objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura que una as vantagens
de máquinas de comitê e de misturas de especialistas, intitulada de Comitê de Misturas de
Especialistas (CME). O CME consiste em uma máquina de comitê em que cada classificador
não é mais uma rede neural, e sim uma mistura de especialistas. Isto permite que outras técnicas
de decomposição de tarefas possam ser incorporadas e que especialistas e redes de chaveamento
de baixo desempenho não comprometam todo o sistema.

1.3 Estrutura da dissertação

Um estudo detalhado sobre máquinas de comitê e misturas de especialistas é apresentado
neste documento, bem como as técnicas utilizadas no projeto e as arquiteturas propostas. O
Capítulo 2 discute modelagem de problema do ponto de vista estatístico, levantando diversas
questões que influenciam num modelo de aprendizagem. O Capítulo 3 faz um resumo sobre
máquinas de comitê, suas motivações, vantagens e abordagens. O Capítulo 4 se dedica às
misturas de especialistas e apresenta as técnicas que foram utilizadas no projeto. O Capítulo
5 apresenta as arquiteturas propostas e o Capítulo 6 discute os experimentos e os resultados.
Finalmente, a conclusão encontra-se no Capítulo 7. Recomenda-se a leitura do Apêndice A, que
resume alguns dos conceitos estatísticos utilizados na dissertação.
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2
Modelagem de um Problema de Classificação

The worthwhile problems are the ones you can really solve or help solve, the

ones you can really contribute something to.

—RICHARD FEYNMAN (Letter to Koichi Man)

A modelagem de um problema de classificação geralmente utiliza uma amostra de
treinamento T , de onde o conhecimento é extraído, e uma amostra de teste para análise de
desempenho. Em problemas de classificação, foco deste projeto, a cada padrão de entrada é
associada uma saída (classe), que precisa ser estimada por uma máquina de aprendizagem.

Um padrão de entrada é representado por d características, que, por sua vez, são realiza-
ções de d variáveis aleatórias (vetor aleatório d-dimensional) X = [X1,X2, ...,Xd]. Cada padrão é
associado a uma classe, que é uma realização de uma v.a. discreta C = {c1,c2, ...,cm}, que pode
assumir m valores diferentes.

Um padrão de treinamento é definido como um par entrada-saída {(X = xi,C = ci)}
(padrão de entrada e sua saída) e o conjunto de treinamento T = {(xi,ci)}p

i=1 é um conjunto
de p padrões, que são utilizados para treinar o classificador. Assume-se que um dado não
influencia o outro, portanto são independentes, e que todos os padrões possuem a mesma
função de distribuição, a função de distribuição conjunta FXC(x,c), logo são variáveis aleatórias
independente e identicamente distribuídas (Definição A.11) (7).
Definição 2.1. Um modelo de aprendizagem é uma tripla (X ∈ Rd,C, f) composto pelo vetor
aleatório X contido no espaço de entrada Rd (ambiente), a v.a. de saída C (professor) e uma
função de mapeamento f : X→C, ou simplesmente classificador (máquina de aprendizagem).

O classificador, portanto, recebe um padrão como entrada e fornece uma saída (a classe
mais provável de acordo com o modelo de aprendizagem). Esse classificador é treinado sobre
um conjunto de treinamento T através da otimização de uma função-objetivo.

Sendo assim, sejam x ∈T um padrão de entrada e f(x) = [ f1 f2 ... fm]
T o vetor de saída

(score) fornecido pelo classificador f tal que fi(x) representa a saída da rede para a i-ésima classe
de x. Seja ainda a v.a. εi = yi− fi(x), indicando o desvio entre a resposta desejada yi e a resposta
do modelo fi, tal que yi assume 1 se x está associado à classe ci, e 0 caso contrário.
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Como o classificador possui erro positivo para alguns padrões e negativo para outros,
de forma que ao calcular o erro médio as parcelas podem se anular, utiliza-se como função de
custo o Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error - MSE) e a função-objetivo passa a ser a
minimização do MSE:

Minimize E[ε2
i ]

Proposição 2.1. O mínimo valor do MSE (MMSE) é dado por:

fi(x) = E[yi|x]

Demonstração. Como parcelas positivas e negativas do erro se anulam, assume-se que, em
média, εi é zero (E[εi] = 0), com probabilidade maior que zero (7, 14). Por definição,

εi = yi− fi(x).

Aplica-se o operador E[.|x] em ambos os lados

E[εi|x] = E[yi|x]−E[ fi(x)|x]

Como E[εi|x] = 0 (7, 14)

E[ fi(x)|x] = E[yi|x]

Pela Proposição A.1: E[ fi(x)|x] = fi(x)

fi(x) = E[yi|x]

Proposição 2.2. fi(x) é a probabilidade a posteriori da i-ésima classe.

Demonstração. Desenvolvendo fi(x), tem-se (15):

fi(x) = E[yi|x]

= 1.P(yi = 1|x)+0.P(yi = 0|x)

= P(yi = 1|x)

= P(C = ci|x)

Este resultado indica que saída de classificadores que buscam reduzir o MSE pode
ser interpretada como uma probabilidade Bayesiana a posteriori P(C = ci|X = x) (2). Esta
característica permite (16):

� combinação de múltiplos classificadores num nível mais alto de decisão;

� simplificação de critérios de limites de rejeição;

� uso de saídas para minimizar funções de risco;

� medidas alternativas de desempenho de classificadores.
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2.1 Redes Neurais Percéptron de Múltiplas Camadas

E[yi|x] é a média ou esperança populacional, no entanto, dispõe-se apenas de uma
amostra bem menor, o conjunto de treinamento. Redes neurais artificiais do tipo Percéptron de
Múltiplas Camadas (Multilayer Perceptron - MLP) alteram seus parâmetros (pesos e limiares)
de acordo com o erro dos padrões de treinamento, assim “aprendendo” o problema. Alguns
algoritmos de treinamento de uma MLP, como o backpropagation, objetivam estimar a função
f(x) (2), minimizando o erro quadrático médio a partir do conjunto de treinamento, e, portanto,
suas saídas podem ser interpretadas como boas estimativas de probabilidades Bayesianas. No
entanto, a qualidade da estimativa depende da complexidade da rede, da quantidade de dados de
treinamento e se tais dados representam bem o problema (16).

Entre os fatores que podem prejudicar o treinamento em uma rede MLP está a alta di-
mensão dos padrões (d alto), ou seja, muitas características para descrever um padrão. De acordo
com a Maldição da dimensionalidade, o tamanho da amostra deve crescer exponencialmente
com o número de variáveis para estimar f(x) a um determinado grau de precisão (17, 18). Em
outras palavras, caso o tamanho p do conjunto de treinamento T seja muito pequeno em relação
ao número de características d, o desempenho do classificador é insatisfatório.

No entanto, quanto maior o tamanho do conjunto de treinamento, menor a variância do
estimador, mas um esforço muito maior é necessário para treinar o classificador (7, 15), pois
a complexidade da rede precisa ser maior, e a rede precisa lidar com interferência entre pesos
muito maior. Além disso, muitos problemas dispõem apenas de uma amostra pequena.

Quanto à complexidade da rede, quanto maior o número de camadas e de neurônios
escondidos, mais complexo é o treinamento. Além disso, aumenta o overfitting, i.e., a rede se
torna muito eficiente para os padrões de treinamento, mas perde capacidade de generalização,
i.e., capacidade de acertar padrões não utilizados para treinamento, como os de teste. Isto ocorre
devido ao grande número de parâmetros ajustáveis (pesos e thresholds), que adquirem cada
vez mais a especificidade dos dados de treinamento (7). Independente do maior ou menor grau
de overfitting, em geral, o desempenho no conjunto de treinamento é melhor que no conjunto
de teste. Uma estratégia é utilizar um terceiro conjunto de dados, de validação, que mede o
grau de especificidade da rede, e interrompe o treinamento quando este grau se torna crítico em
relação ao conjunto de validação. Por outro lado, uma rede pequena demais pode conter um
número insuficiente de parâmetros ajustáveis para aprender o problema, fenômeno conhecido
como underfitting.

Também há uma relação entre número de padrões e de neurônios escondidos, no caso
de uma MLP. Quanto mais padrões de treinamento, mais neurônios escondidos são necessários.
Isso porque se há poucos padrões e muitos neurônios escondidos, a rede “memoriza” os dados
de treinamento e perde capacidade de generalização (overfitting). Já se há muitos padrões, mas
poucos neurônios escondidos, há o efeito inverso, os parâmetros dos neurônios escondidos
são instáveis e tendem a “esquecer depressa” (underfitting). Como o número de neurônios
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escondidos é informado pelo especialista humano, vários pesquisadores propuseram heurísticas
para determinar um bom número de neurônios escondidos (19).

Para lidar com tais problemas, várias propostas foram feitas, como redes construtivas (20)
e poda em rede (21). No entanto, tais métodos não são tão satisfatórios devido à complexidade
do treinamento. Soluções mais viáveis são as máquinas de comitê e misturas de especialistas,
estudados a seguir.
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3
Máquinas de Comitê

None of us is as smart as all of us.

—KEN BLANCHARD

O objetivo de uma rede neural Percéptron de Múltiplas Camadas (MLP) com back-

propagation é aprender minimizando o erro quadrático médio (MSE), a partir do conjunto de
treinamento. Na figura 3.1, vê-se que os classificadores f1, f2 e f3 têm seus parâmetros iniciais
(pesos e limiares) gerando erros em regiões mais altas de superfície de erro, e durante o treina-
mento reduzem o erro a um nível mais baixo. No entanto, devido à complexidade do problema,
dos parâmetros da rede e dos dados de treinamento, a rede encontra apenas um mínimo local
para o MSE.

Uma alternativa é gerar n classificadores, cada um com um mínimo local diferente,
e escolher aquele com menor erro. No entanto, ao descartar as demais redes, informações
importantes armazenadas em outras redes também são descartadas. Além disso, como os
dados de treinamento podem não seguir estritamente a distribuição real do problema, uma rede
descartada pode apresentar desempenho melhor para padrões não vistos (3).

Segundo o princípio de dividir para conquistar, nestes casos, a tarefa pode ser simpli-
ficada combinando a saída dos classificadores. Assim, um classificador que é muito bom para

Figura 3.1: Superfície de erro. Classificadores reduzem erro com o treinamento.
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Fonte: produção própria
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responder a um grupo de padrões pode não ser tão bom em outro, de forma que cada classificador
dê sua contribuição. Máquinas de Comitê (MC) foram desenvolvidas justamente para a decisão
não ser exclusiva de uma única rede, mas sim distribuída através da combinação da saída de
vários classificadores. Dessa forma, as informações de um classificador não são descartadas, e
tem-se não só um mínimo local para o erro, mas vários. Espera-se que a combinação desses
classificadores fcomb se aproxime do classificador ótimo f∗, i.e., o classificador que apresenta o
erro mínimo global (ver figura 3.1).

Sejam x um padrão de entrada e y ∈ {0,1}m tal que yi = 1 caso x esteja associado à
classe ci, e yi = 0 caso contrário. Seja f(x) = E[y|x] a função a ser estimada (Proposição 2.1).

Suponha que os dados de treinamento tenham sido usados para gerar n classificadores
diferentes {f j(x)}n

j=1, tais que cada função f j aproxima f(x). Define-se o desvio da j-ésima
função em relação a i-ésima classe de ε j,i(x) = yi− f j,i(x). Para simplificação de notação, o
índice i será suprimido das fórmulas seguintes, sendo válidas para cada uma das m classes. O
erro quadrático médio passa a ser

MSE[ f j] = E[ε2
j ].

O MSE médio das n funções é

MSE = 1
n ∑

n
j=1 E[ε2

j ].

Uma das estratégias de combinar a saída dos n classificadores é fazendo uma média
aritmética. Assim, seja fcomb a saída combinada da MC:

fcomb(x) = 1
n ∑

n
j=1 f j(x).

Assumindo que as v.a.’s ε j são independentes entre si e possuem média zero, pode-se
calcular o MSE de fcomb.

MSE[ fcomb] = E[(
1
n

n

∑
j=1

ε j)
2]

=
1
n2 E[

n

∑
j,l=1

ε jεl]

=
1
n2 E[

n

∑
j=1

ε
2
j ]+

1
n2 E[

n

∑
l 6= j

εlε j]

=
1
n

MSE +
1
n2

n

∑
l 6= j

E[εl]E[ε j]

=
1
n

MSE.

Só foi possível fazer E[εlε j] = E[εl]E[ε j] porque se assumiu que εl e ε j∀l, j eram inde-
pendentes. Este resultado indica que foi possível reduzir o MSE por um fator de n simplesmente
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combinando os resultados. Na prática, porém, os ε j são raramente independentes entre si. Em
particular, assumindo todas as funções f j(x) = f ∗(x) iguais, os ε j não seriam independentes,
logo a parcela não seria eliminada e MSE[ fcomb] = MSE[ f ∗].

É improvável gerar duas redes independentes, no entanto, é possível buscar alternativas
para reduzir a correlação entre elas e obter uma redução maior do MSE. Das propriedades de
covariância e correlação (Definição A.14), E[XY ] = Cov(X ,Y )+E[X ].E[Y ]. Dado E[ε j] = 0,
E[εlε j] =Cov[εl,ε j]. Ou seja, quanto menor a covariância entre εl e ε j, menor é o fator E[εlε j]

e consequentemente menor é o MSE[ fcomb]. Procura-se, assim, reduzir a correlação, não
necessariamente reduzir a dependência entre dois classificadores uma vez que independência
implica em não correlação, mas correlação nem sempre implica em independência.

Dizer que dois classificadores são altamente correlatos é equivalente a dizer que sua
covariância é alta, uma vez que os dois conceitos estão interligados (ρ(X ,Y ) = Cov(X ,Y )

σ(X)σ(Y )). A
correlação ainda varia de [−1,1]. Quanto mais alta a correlação, mais próximo das extremidades,
quanto mais próximo de zero mais baixa a correlação.

Na prática, dois classificadores serão altamente correlatos se forem muito parecidos, i.e.,
estacionam em superfícies de erro próximas, ou ainda cometem quase sempre os mesmos erros.
Entre os fatores que podem trazer diversidade (cometer erros diferentes), e consequentemente
reduzir a correlação entre os diferentes classificadores (22), estão:

� dados de treinamento;

� espaço de entrada ou de características;

� classificador a ser utilizado;

� parâmetros escolhidos para o classificador.

No caso de uma rede neural:

� número de neurônios e camadas escondidos;

� pesos e thresholds iniciais;

� taxa de aprendizagem e de momento;

� topologia da rede;

� funções de aprendizagem e treinamento.

Se quaisquer desses fatores alterarem antes do treinamento de diferentes classificadores,
há maior probabilidade (mas não garantia) de os classificadores estacionarem em regiões de
mínimo local diferentes. Por exemplo, espera-se que uma rede neural cometa erros diferentes de
uma árvore de decisão ou que parâmetros iniciais diferentes partam de e cheguem a regiões de
superfície de erro diferentes.
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Na figura 3.1, vê-se que, embora os classificadores f1 e f2 tenham começado em diferentes
regiões na superfície de erro, após o treinamento eles estacionaram em regiões próximas, o que
implica que cometem erros parecidos e, com isso, a correlação é alta entre eles. No entanto,
diferentes parâmetros iniciais para o classificador f3 o fizeram estacionar em uma região mais
alta de erro, mas mais distante, adicionando maior diversidade ao comitê.

Quanto a mudanças nos dados de treinamento, é desejável que o classificador seja
instável, i.e., pequenas mudanças nos dados de treinamento podem gerar significativas diferenças
entre os classificadores (2). Redes neurais são classificadores instáveis, não só conjuntos de
dados de treinamento diferentes, mas mesmo a ordem de apresentação dos dados durante o
treinamento e os pesos iniciais diferentes podem gerar mudanças significativas e levarem os
classificadores a estacionarem nas superfícies de erro em pontos distantes.

Pelo resultado obtido, a redução do MSE ser de um fator de n (quantidade de classi-
ficadores), pode-se concluir que, quanto mais classificadores, maior será a redução do MSE.
O problema é que, a partir de certo ponto, um novo classificador adiciona pouca diversidade
ao sistema já que boa parte dela já está armazenada no sistema, ou seja, o novo classificador
possui alta correlação com os demais. Por esta razão, MCs atingem uma estabilidade após certo
número de classificadores. Opitz e Maclin (23) sugerem que esse número varie entre dez e
quinze classificadores na maior parte dos problemas.

Para uma rede neural equiparar seu desempenho a uma MC, a rede seria bem maior
(seriam necessários muito mais parâmetros ajustáveis) em relação às redes neurais da MC.
Inclusive, MCs são capazes de aproximar qualquer fronteira de decisão com certa precisão pré-
definida, mesmo contendo apenas classificadores lineares (8). Por esta razão, os classificadores
podem ser menores (menos parâmetros ajustáveis) em relação a uma rede neural simples para
todo o problema, reduzindo assim o overfitting e o tempo de treinamento de cada módulo (7).

Além disso, pesos diferentes podem ser dados a cada classificador (Seção 3.5). Estes
pesos podem ser definidos a priori, logo após o treinamento, nesses casos a estrutura é dita
estática, pois não varia de um padrão a outro. Ou o próprio padrão pode ser utilizado para
definir os pesos, são as estruturas dinâmicas (7). Estruturas estáticas são estudadas neste capítulo
enquanto que estruturas dinâmicas, como as misturas de especialistas, serão estudadas no capítulo
seguinte. Para fins didáticos, no restante do documento, o termo máquinas de comitê se referirá às
máquinas de comitê estáticas, a não ser que seja explicitamente informado se tratar de máquinas
dinâmicas.

3.1 Ensemble Averaging

A forma mais simples de combinar a saída de n classificadores {f j}n
j=1 é a média

ponderada. O modelo de aprendizagem do ensemble averaging ou simplesmente ensemble é
definido, portanto, como a tripla (X,C, fens) tal que fens,i = ∑

n
j α j,i f j,i em que f j,i é a saída do

j-ésimo classificador para a i-ésima classe e α j,i é seu peso.
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Cada classificador f j é treinado pelo mesmo conjunto de treinamento T , portanto, é
preferível utilizar classificadores instáveis (7). Assim, ensembles podem gerar classificadores
diferentes, variando as condições iniciais e os parâmetros dos classificadores, embora haja grande
probabilidade da correlação continuar alta, pois os dados de treinamento são os mesmos.

No entanto, de acordo com Perrone e Cooper (3), ao considerar a covariância do erro dos
classificadores na definição dos pesos α j,i, há garantia de o MSE do ensemble ser menor que ou
igual ao MSE do melhor classificador do ensemble.

3.2 Bagging

Outra forma de adquirir diversidade é alterando os dados de treinamento. O bagging

consiste em treinar n classificadores {f j}n
j=1, cada um com um conjunto de treinamento diferente,

obtidos por reamostragem do conjunto de treinamento original, embora possa haver grande
interseção.

Seja T = {(Xi,Ci)}p
i=1 o conjunto de treinamento, contendo p pares entrada-saída. Cada

classificador f j é treinado com o conjunto de treinamento T j ⊆ T , com p padrões retirados
com repetição de T , uniformemente (i.e., os padrões são equiprováveis). Quando p é grande, a
probabilidade de um padrão x ∈T estar presente em T j é de

1− (1− 1
p)

p ≈ 1− 1
e = 0,63.

Portanto, em média, cada classificador é treinado com cerca de 63% do conjunto de
treinamento, de forma que muito provavelmente T j 6⊂Tl e T j 6⊃Tl ∀ j 6= l.

3.3 Boosting

No boosting, os dados escolhidos para um classificador são baseados nos erros ou acertos
dos anteriores. No entanto, é necessário um conjunto de treinamento relativamente grande no
boosting.

Inicialmente, treina-se o classificador f1 com p1 padrões selecionados aleatoriamente
de T . Em seguida, seleciona mais p2 padrões de T para treinar f2 de forma que T2 contenha
cerca de metade de padrões corretamente classificados por f1 e outra metade erroneamente. O
classificador f3 é treinado utilizando p3 padrões de T que f1 e f2 discordam. Durante o teste,
o padrão é executado por f1 e f2. Se concordam, o sistema lança o resultado, se discordam, f3

lança o resultado final.

3.4 Outros métodos para redução da correlação

Tumer e Ghosh (22) listaram mais duas técnicas de redução de correlação entre os
classificadores. A primeira, Treinamento n−1 de n baseia-se no n-fold cross-validation, uma
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Figura 3.2: Tomada de Decisão em Máquinas de Comitê.
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Fonte: produção própria

técnica estatística de redução de correlação para estimar erros de classificadores. O Treinamento

n− 1 de n divide o conjunto de treinamento em n subconjuntos e treina n classificadores. O
j-ésimo classificador é treinado com n− 1 subconjuntos, eliminando o j-ésimo subconjunto.
O Input Decimation Combining, por sua vez, treina cada classificador com um conjunto de
características diferentes. O problema desse método está em selecionar características que sejam
discriminatórias para cada classificador.

O AdaBoost é uma variação do Boosting que permite o uso de mais classificadores e de
conjuntos menores. Cada padrão tem uma probabilidade de ocorrer, que no início do algoritmo
é uniforme. À medida que um classificador é treinado, padrões classificados erroneamente
aumentam sua probabilidade de ocorrer no conjunto de treinamento de classificadores futuros, se
classificados corretamente, reduzem sua probabilidade, de forma que padrões mais difíceis têm
mais chances de aparecerem mais vezes (7).

3.5 Métodos para combinação de classificadores

Uma vez treinados os n classificadores, uma estratégia de combinação é desenvolvida
de acordo com a natureza do problema e do classificador (modelo de aprendizagem). No
caso de uma rede neural, diz-se que um problema é de regressão quando sua saída é real
e de classificação quando a decisão é uma classe. Em problemas de regressão, geralmente
utiliza-se média ponderada. Apesar de a média aritmética reduzir por um fator de n o MSE em
classificadores não correlacionados, não há garantia de reduzir o erro caso haja uma grande
correlação (3).

Em problemas de classificação, um dos métodos de classificação mais utilizados é o voto
majoritário (22), i.e., verifica a classe mais frequente entre todos os classificadores ou a classe
retornada por pelo menos metade dos classificadores. No entanto, alguns classificadores, como
redes neurais do tipo MLP, retornam para cada classe um score, tal como explicado no Capítulo
2. A saída do j-ésimo classificador f j(x) = [ f j,1 f j,2 ... f j,m]

T consiste em um vetor de tamanho
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m (quantidade de classes), em que a saída f j,i corresponde à classe ci e a classe escolhida é a que
apresenta maior saída, ou seja, argmax j,i f j,i(x). Nesses casos, cada função f j,i pode ser tratada
como um problema de regressão, e técnicas como a média ponderada podem ser aplicadas sobre
os scores.

Outra estratégia bastante utilizada é desenvolver um classificador para escolher a saída
final, que recebe como entrada as saídas de cada classificador. A Figura 3.2 apresenta a arquitetura
geral de uma MC.
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4
Misturas de Especialistas

Strength is derived from unity. The range of our collective vision is far

greater when individual insights become one.

—ANDREW CARNEGIE

Similarmente às Máquinas de Comitê (MCs), as Misturas de Especialistas (MEs) dis-
tribuem as decisões para vários classificadores (redes neurais), mas diferente daquelas, cada
classificador fica responsável por um subespaço distinto do problema, i.e., o problema é dividido
em subproblemas mais simples e distribuidos em módulos diferentes (especialistas) (24). Além
disso, há uma unidade extra que decide como combinar suas saídas (7).

Definição 4.1. Um classificador é dito especialista quando se dedica em resolver um subpro-
blema, ou seja, classificar dados de uma região do espaço de entrada (2).

As MEs são também um tipo de Redes Neurais Modulares (RNMs). RNMs englobam
um conjunto de arquiteturas que têm em comum possuírem diversos especialistas dedicados a um
subproblema, mas que diferem entre si na decomposição do problema e na combinação/seleção
dos especialistas.

O cérebro humano também possui áreas de especialização, dedicadas a subproblemas tais
como visão, fala e audição. Cada área, por sua vez, pode apresentar vários campos receptivos, de
acordo com uma característica do ambiente. Por exemplo, para reconhecer um objeto, o cérebro
ativa a área do cérebro responsável pela visão. Nesta área, alguns neurônios ativam para certo
tipo de luz enquanto outros ativam para um outro tipo de luz, de forma que a visão é computada
hierarquicamente (25). Entre as características em comum entre redes neurais modulares e o
cérebro humano, destacam-se especialização funcional, decomposição de tarefas, robustez a
falhas, além de serem moduláveis e extensíveis (10).

Numa RNM, como cada especialista foca em resolver subproblemas mais simples que
o problema original, em seu treinamento menos padrões, menos características ou mesmo um
número menor de classes são utilizados, o que melhora o desempenho do treinamento. As técnicas
estudadas neste capítulo focam na divisão dos padrões entre os módulos, i.e., a decomposição de
tarefas cria uma partição dos dados, o que reduz em cada módulo especialista o número de padrões
e a correlação entre os classificadores (22), abordagem essa utilizada nas MEs. No entanto, há
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outras técnicas que focam exclusivamente em selecionar características diferentes para cada
módulo, como o Random Subspace Selection (8), que seleciona características aleatoriamente e
o Input Decimated (26) que se baseia na correlação entre características e classes para efetuar a
seleção, que não serão estudadas neste documento.

Basicamente, o treinamento de MEs é dividido em três partes, decomposição de tarefas,
responsável por dividir o problema em subproblemas; treinamento dos módulos; e a criação da
entidade que combinará os resultados dos módulos.

Este capítulo discutirá inicialmente sobre a etapa de decomposição de tarefas e as
técnicas utilizadas no projeto e em seguida as arquiteturas Distribuição de Padrões, as Misturas
de Especialistas e as Redes Neurais Intrínsecas.

4.1 Decomposição de Tarefas

No Capítulo 1, discutiu-se que muitas máquinas de aprendizagem trazem pouco enten-
dimento do problema. No entanto, pela decomposição de tarefas, i.e., dividir o conjunto de
treinamento T em k subconjuntos, verifica-se quais classes estão próximas entre si (relações
interclasses) ou se uma classe se encontra em regiões diferentes do espaço (relações intraclasses),
conferindo ao especialista humano mais conhecimento sobre o problema.

Além disso, uma boa decomposição de tarefas é capaz de reunir padrões de classes
diferentes, mas parecidos entre si (próximos no espaço de entrada), e que, por esta razão, são
mais difíceis. Estes padrões mais difíceis possuem melhor desempenho se tratados por um
classificador dedicado a resolver apenas eles (o especialista), ao invés de um único classificador
para tratar todo o problema.

No entanto, decomposição de tarefas adiciona um ônus ao sistema, já que uma má
decomposição de tarefas naturalmente pode levar a um desempenho inferior. Muitos são os
fatores que podem influenciar o desempenho da decomposição de tarefas, como as técnicas
utilizadas, os parâmetros, como a quantidade de grupos, e as condições iniciais, que podem levar
a um ótimo local insatisfatório.

Ressaltam-se duas abordagens de decomposição:

� supervisionada: utiliza as classes de cada padrão para a decomposição e gera uma
combinações de classes A = {A j ⊆C}k

j=1;

� não-supervisionada: foca na localização espacial dos padrões, não faz uso das classes
e gera grupos de dados D = {D j ⊆T }k

j=1.

A combinação de classes fornece um bom entendimento da semelhança entre as classes.
Caso as combinações sejam disjuntas entre si, o treinamento das redes neurais é simplificado com
a redução garantida no número de classes em cada módulo especialista, mas nem sempre gera
superfície de decisão bem definida entre os grupos. Além disso, se uma classe for multimodal, i.e.,
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se estiver em mais de uma região do espaço de características, a distinção entre os especialistas
pode ser prejudicada. Decomposições não-supervisionadas no geral apresentam fronteiras
de decisão mais definidas, mas não há garantia na redução no número de classes nem no
entendimento entre as semelhanças entre as classes.

Para dividir os dados entre os módulos durante o treinamento, converte-se uma combina-
ção de classes em um grupo de dados desde que o grupo de dados D j derivado da combinação
de classes A j contenha todos os padrões cujas classes estão contidas na combinação, i.e.,
D j = [(x ∈T ,c) : c ∈ A j].

Uma vez definidos os grupos de dados, o j-ésimo módulo é treinado com o conjunto
D j e segue o modelo de aprendizagem (X ,C j ⊆C, f j) em que C j contém apenas as classes que
possuem um representante em D j. O sistema como um todo segue o modelo (X ,C, fRNM), em que
fRNM seleciona a saída do especialista vencedor f j, ou combina os resultados de cada especialista,
de acordo com a arquitetura utilizada.

Para encontrar grupos de dados a partir do conjunto de treinamento T , pode-se utilizar
redes neurais tais como mapas auto-organizáveis (SOM), Aprendizagem por Quantização Vetorial
e Teoria de Ressonância Adaptativa (9); ou ainda k-médias, Expectation-Maximization (2),
agrupamento hierárquico, entre outros (para mais detalhes, ver Apêndice B).

Quanto às técnicas que procuram encontrar combinações de classes, destacam-se al-
goritmos genéticos e crosstalk table (27, 28) (estudados neste capítulo) e matriz de confusão
(29).

4.1.1 Algoritmos Genéticos

Algoritmos genéticos (ver Seção C.1) são utilizados para procurar a combinação ótima
de classes A ∗. Cada indivíduo s da população representa uma combinação A (s) avaliado por
uma função de aptidão. Quanto mais apto é o indivíduo, mais chances ele tem de gerar herdeiros
de uma nova geração de indivíduos. A aptidão do indivíduo é medida através do desempenho da
combinação de classes em uma rede neural, e.g., um perceptron simples. Quanto menor o erro
do mapeamento Rd →A (s), maior a nota (aptidão) do indivíduo.

Um indivíduo é representado por um cromossomo s, que corresponde a um vetor de
tamanho m (a quantidade de classes). Cada si representa um inteiro entre 1 e k (número de
grupos), indicando que a classe ci está inserida no módulo si. Por exemplo, seja s = [13221],
então A (s) = {{1,5},{3,4},{2}}, ou seja, a classe da posição 1 pertence ao primeiro grupo,
da posição 2 ao terceiro e assim por diante. Como a geração de indivíduos é automatizada, pode
gerar indivíduos com genótipo diferente (e.g., s1 = [1221],s2 = [2112]), mas mesmo fenótipo
(e.g., A (s1) = A (s2) = {{1,4},{2,3}}). Por esta razão, os indivíduos são normalizados, como
é mostrado no Algoritmo 4.1 (27).
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Algoritmo 4.1 Normalização de Cromossomos
Entrada: s . vetor de tamanho m
Saída: snorm . cromossomo normalizado

1: k← valor_maximo(s) . quantidade de grupos
2: t← 1
3: snorm←−s;
4: para i = 1→ k faça
5: se snorm[i]≤ 0 então
6: para j = (i+1)→ m faça
7: se snorm[i] == snorm[ j] então
8: snorm[ j]← t
9: fim se

10: fim para
11: snorm[i]← t
12: t← t +1
13: fim se
14: fim para

retorne snorm

4.1.2 Crosstalk Table

O Crosstalk Table é uma matriz de distâncias entre as classes do problema. Classes mais
próximas tendem a ser mais difíceis, portanto tendem a ficar num mesmo módulo. Para calcular
a distância entre as duas classes, utilizou-se o Discriminante Linear de Fisher (Fisher’s Linear

Discriminant - FLD) (2, 30).
No caso de um problema de duas classes, o FLD faz uma combinação linear das caracte-

rísticas dos dados originais, isto é:

xpro j = wtx.

Assim, os dados xpro j encontram-se alinhados sobre o vetor de pesos w, i.e., projetados
num espaço unidimensional. Em uma dimensão, fica mais fácil calcular a distância entre as
duas classes, mas a projeção desejada visa que padrões de mesma classe fiquem mais próximos
(minimize sua dispersão) e de classes distintas fiquem mais afastados (maximize a distância
entre suas médias). Assim, seja a média aritmética x̄i da i-ésima classe ci. Define-se matriz de
dispersão da classe ci por

Si = ∑x∈ci(x− x̄i)(x− x̄i)
t .

O vetor w da projeção desejada é dado por

w =
(x̄i−x̄ j)
Si+S j

.

Após projetar os dados, a distância entre as duas classes é a diferença entre as médias
dos padrões projetados de ci e de c j (27). Para uma leitura mais detalhada e uma prova formal
do resultado, recomenda-se a leitura de Duda et al. (2).
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Figura 4.1: Projeção Pj(xi) do padrão xi em E j. Círculos vazios representam projeções no subespaço E j e
o círculo preenchido representa o padrão xi no espaço original.

Fonte: produção própria

Repete-se o processo para todas as classes 2 a 2, gerando assim a tabela de distâncias
(Crosstalk table). O critério utilizado para combinar classes em um módulo fica a critério do
desenvolvedor, por exemplo, construir uma árvore de agrupamento hierárquico (Seção B.3) e em
seguida realizar uma poda.

4.1.3 High-Dimensional Data Clustering (HDDC)

Similar ao Expectation-Maximization (EM - ver Seção B.2), em que cada grupo segue
uma certa distribuição, o High-Dimensional Data Clustering (HDDC) encontra uma mistura
de grupos, mas cada grupo se encontra em seu subespaço intrínseco, ou seja, padrões são
representados apenas pelas características mais relevantes de seu grupo.

No EM clássico, o conjunto de treinamento T = {(xi ∈ Rd,ci)}p
i=1 é dividido em uma

partição de k grupos D = {D j ⊆ T }k
j=1. O j-ésimo grupo D j é um conjunto de padrões

modelados pelos parâmetros θ j = {π j,µ j,Σ j}, onde π j é sua proporção na mistura, µ j é sua
média e Σ j é sua matriz de covariância. Um elemento xi pertence ao grupo D j se a probabilidade
condicional para o grupo D j é o maior entre as probabilidades condicionais, i.e.:

xi ∈ D j sse D j = argmaxlP(xi ∈ Dl|θl).

No entanto, em dados de alta dimensão (d é alto), como a covariância consiste em uma
matriz dxd, possui muitos valores para serem estimados e armazenados, o que torna o algoritmo
bastante complexo em termos de processamento e pode gerar um mau agrupamento. Além
disso, se o número de padrões em um grupo for baixo, o agrupamento pode ser comprometido
(maldição da dimensionalidade - ver Seção 2.1) gerando uma matriz de covariância singular
(18) (mais detalhes sobre problemas de singularidade podem ser vistos na Definição A.14). Para
contornar tais problemas, o HDDC projeta cada grupo D j em um subespaço de dimensão d j ≤ d.
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Sejam Q j e ∆ j as matrizes de autovetores e autovalores da covariância Σ j, respectiva-
mente. Ao invés de guardar todos os parâmetros de Σ j, mas ainda preservando a maior parte da
informação, o vetor a j armazena os d j maiores autovalores enquanto a variável b j armazena a
média dos d−d j menores autovalores de ∆ j. A matriz ∆ j é atualizada para uma nova matriz
diagonal, em que os d j primeiros elementos da diagonal principal são os elementos de a j e os
últimos d− d j elementos são todos iguais a b j. Portanto, ao invés de guardar d2 elementos,
apenas d j +1 elementos são armazenados. Além disso, ∆ j se torna robusta à singularidade (18).

O subespaço intrínseco E j do j-ésimo grupo é o espaço gerado pelos d j autovetores de
maior autovalor. Seja Q̃ j esses autovetores acrescidos de d− d j colunas zero, projeta-se um
padrão xi em E j por meio da seguinte fórmula:

Pj(xi) = Q̃ jQ̃ j
t
(xi−µ j)+µ j.

Figura 4.1 exemplifica a projeção Pj(xi) de um padrão xi em E j. O plano formado pelos
eixos x e z é o subespaço intrínseco E j, onde os dados apresentam maior variância, i.e., maiores
autovalores, enquanto o eixo y apresenta a menor variância no espaço de características original.
Quanto maior for o valor de b j (variância média do subespaço ortogonal), mais dados no espaço
original se encontrarão mais afastados do subespaço E j.

A proporção de mistura π j, que não depende do número de características, e a média, que
já pertence ao subespaço E j continuam como no EM. A covariância, por outro lado, é substituída
pelas matrizes ∆ j e Q̃ j, mas apenas os parâmetros a j, b j, d j e os autovetores de maior autovalor
são suficientes para determinar a probabilidade condicional de um padrão. Portanto, o novo
conjunto de parâmetros é θ j = {π j,µ j,a j,b j,d j, Q̃ j}. No entanto, para melhoria de desempenho,
ao final do algoritmo, pode-se calcular e armazenar a matriz inversa de ∆ j, que é uma operação
cara e necessária para determinar a probabilidade condicional. A definição do grupo D j sofre
uma pequena modificação para

xi ∈ D j sse D j = argmaxlP(Pl(xi) ∈ Dl|θl)

que implica projetar o padrão xi em todos os subespaços.
Semelhante ao EM clássico, o HDDC executa a cada iteração dois passos, o Expectation

(E), em que as probabilidades de pertinência de cada padrão em cada grupo é calculada; e
Maximization (M), em que os parâmetros são atualizados. Na fase E, a probabilidade condicional
tq

ji é calculada e definida como:

tq
ji = P(Pj(xi) ∈ D(q−1)

j |θ j)

e corresponde à probabilidade, na iteração q, de xi pertencer ao grupo D j.
Já na fase M, a atualização dos parâmetros de cada grupo é feita de forma a aumentar

a verossimilhança dos dados baseada nas probabilidades condicionais calculadas na fase E. O



4. REDES NEURAIS MODULARES 37

Figura 4.2: Diferenças entre os três modelos do HDDC utilizados no projeto aplicados a dados gerados
artificialmente.
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(a) Conjunto de dados original
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(b) Full HDDC
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(c) C-Or HDDC
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(d) C-Cov HDDC

Fonte: produção própria

Principal Component Analysis (PCA - ver Seção C.2) é aplicado para encontrar o subespaço
intrínseco.

Três modelos foram utilizados no projeto. O Full HDDC varia todos os parâmetros
entre os grupos. Já no C-Or HDDC, fixa-se a orientação dos novos componentes para todos os
grupos, mas diferentes grupos podem apresentar covariâncias diferentes, dessa forma os grupos
podem apresentar algumas propriedades em comum e algumas particularidades. Para simplificar,
no C-Or HDDC o número de características por grupo foi mantido igual para todos os grupos.
Por fim, o C-Cov HDDC em que todos os grupos possuem parâmetros extraídos da mesma
covariância, a covariância combinada. Neste caso, as fronteiras de decisão são hiperplanos, o
que pode facilitar a separação de um padrão entre os módulos. No modelo C-Cov HDDC, a
covariância de cada grupo é calculada e as covariâncias são combinadas através da seguinte
fórmula (31):

Σ
(q)
comb =

∑
k
j=1(pq

j−1)Σ(q)
j

p−k .

em que pq
j = ∑

p
i=1 tq

ji e p é a quantidade de padrões.
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Os parâmetros a j, b j e Q̃ j são extraídos das matrizes de autovalores e autovetores da
covariância. A dimensão d j é encontrada preservando pelo menos 90% da informação, i.e., a
soma dos d j maiores autovalores deve ser superior a 90% da soma total de autovalores.

A Figura 4.2 ilustra a diferença entre os três modelos, aplicados sobre dados gerados
artificialmente. No Full-HDDC cada grupo apresenta orientação, covariância e número de
características diferentes, o que permitiu que o grupo azul por exemplo reduzisse o número
de características. As covariâncias (representadas pelas elipses na figura) no C-Or HDDC são
diferentes em cada grupo, apesar de os componentes terem a mesma orientação, já no C-Cov

HDDC, tanto as elipses quanto as orientações são iguais.

4.2 Distribuidor de Padrões

Na abordagem de RNMs por divisão dos padrões, cada especialista é treinado com um
grupo de dados diferentes, e os grupos são encontrados por uma técnica de decomposição de
tarefas. As diferenças entre as arquiteturas do tipo winner-takes-all encontram-se basicamente
em como selecionar o melhor especialista para um dado padrão de entrada. Boa parte das
arquiteturas seleciona o módulo vencedor após cada especialista tomar uma decisão, como o
Decoupled Modules (32) que seleciona o especialista com maior saída e o Other Output (33),
uma extensão da primeira em que cada especialista possui uma saída extra informando se o
padrão pertence ou não ao módulo (29).

Na arquitetura Distribuidor de Padrões (DP), por outro lado, dado um padrão de teste, o
módulo vencedor é selecionado previamente por um módulo especial, o distribuidor de padrões
fDP (27, 28).

4.2.1 Treinamento do Distribuidor de Padrões

Sejam D = {D j ⊆T }k
j=1 a partição de dados gerados pela decomposição de tarefas e

k o número de grupos. O módulo distribuidor fDP é treinado para classificar uma amostra de
entrada em um dos grupos. Ao apresentar um novo padrão, o distribuidor é capaz de mapeá-lo
ao grupo (módulo especialista) mais adequado.

Para esta tarefa, um novo modelo de aprendizagem é criado, (X,G, fDP), bem como uma
nova variável aleatória G = {g1,g2, ...,gk}, representando cada grupo. Assim, cada padrão x é
rotulado à nova classe g j ∈ G se x ∈ D j, i.e., os eventos [g j|x] e [x ∈ D j] são equivalentes.

No geral, utiliza-se uma rede neural para o módulo distribuidor. No caso de uma rede
neural Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP), cada classe representa um grupo (ou módulo) e
os padrões de treinamento (que geraram os grupos, utilizados na decomposição de tarefas) são
novamente utilizados para treinar a rede neural fDP.

Em seguida, são treinados k especialistas, um para cada átomo da partição D . O
especialista f j, treinado sobre o conjunto D j, segue o modelo de aprendizagem (X,C j ⊆C, f j). O
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Figura 4.3: Treinamento de uma Rede Neural Modular Distribuidor de Padrões.
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Fonte: produção própria

fato de C j ⊆C significa que C j (as classes do j-ésimo módulo) contém apenas as classes em que
haja pelo menos um representante em D j, i.e., C j = {ci : (xi ∈ D j,ci)}. Se D j contém apenas
padrões de uma classe, C j é atômico, e nenhum classificador precisa ser treinado para o módulo,
pois uma vez selecionado, apenas uma resposta é possível.

Os padrões são distribuídos entre os módulos como é mostrado na Figura 4.3. Dessa
forma, cada módulo aprende um subproblema diferente. Como todos os módulos são indepen-
dentes, podem ser treinados em paralelo, inclusive o módulo distribuidor de padrões.

4.2.2 Tomada de Decisão no Distribuidor de Padrões

A tomada de decisão no DP é feita sequencialmente, isto é, inicialmente o padrão de teste
é apresentado ao módulo distribuidor fDP, que fornece como resposta g j ∈ G, i.e., o especialista
f j, mais adequado àquele padrão, e em seguida, f j fornece a resposta final c ∈C j ⊆C, como
mostrado na Figura 4.4.

O modelo de aprendizagem de todo o sistema é (X,C, fDPRNM ), em que fDPRNM(x) = f j(x) :
fDP(x) = g j. Por esta razão, pode-se dizer que DP tem uma topologia híbrida (8), ou seja, assume
uma topologia diferente dependendo do padrão de entrada, sendo que cada possível topologia
corresponde a um especialista, selecionado pelo distribuidor.

4.3 A Arquitetura das Misturas de especialistas

Ao invés de escolher apenas um especialista por padrão, a Mistura de Especialistas (ME)
utiliza decisão gerada todos os módulos para tomar uma decisão. Como cada módulo se dedica a
um subproblema diferente, eles não têm o mesmo peso para cada padrão, mas são ponderados a
partir da probabilidade de o padrão de entrada pertencer a cada subproblema. Por esta razão,
diz-se que numa mistura a divisão é leve (soft) (29, 34), ou seja, um padrão de treinamento pode
ser utilizado no treinamento de um único especialista (como no Distribuidor de Padrões), mas
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Figura 4.4: Tomada de decisão em uma Rede Neural Modular Distribuidor de Padrões.
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um padrão de teste é avaliado por todos os especialistas, e, no geral, um módulo é capaz de
avaliar bem padrões de seu grupo e de grupos vizinhos.

Figura 4.5: Treinamento de uma mistura de especialista baseado numa mistura de Gaussianas.

����������	�

� ����������	�


� ����������	�

�

���� ��
���������	�

��
��
��

Fonte: produção própria

As MEs podem ser consideradas uma abordagem híbrida entre MCs e RNMs. Cada
classificador é capaz de classificar um padrão de qualquer região do espaço de características
como nas MCs, mas se dedicam a resolver bem apenas padrões de uma região do espaço como
nas RNMs. Por estes motivos, MEs são uma máquina de comitê dinâmica (como visto no
Capítulo 3) e uma rede neural modular do tipo soft winner-takes-all em que os classificadores são
ponderados com diferentes graus de importância (ao invés do winner-takes-all em que apenas
um classificador, o vencedor, fornece a resposta final).

MEs surgiram a partir de misturas de modelos, como pode ser visto na figura 4.5. Em
um conjunto de dados, pode-se dizer que eles estão agrupados em modelos que seguem uma
determinada distribuição, daí a interpretação desses dados como uma mistura de modelos. Na
figura 4.5, nota-se que no exemplo os dados puderam ser divididos em três modelos Gaussianos.
Os grupos de cada modelo são usados para treinar especialistas diferentes, daí o nome mistura
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de especialistas. Ao apresentar um padrão de teste, a saída de cada especialista é ponderada
de acordo com a resposta da Gaussiana correspondente. Os parâmetros de cada modelo da
mistura podem ser encontrados através do EM ou do gradiente descendente (2). Apesar da
correspondência entre misturas de especialistas e misturas de modelos, qualquer técnica de
decomposição de tarefas pode ser utilizada.

Um módulo extra, a rede de chaveamento, é responsável por fornecer os pesos de cada
especialista, e o combinador Σ é responsável por dar a resposta final. Na abordagem original,
uma função linear generalizada (7) era utilizada para chaveamento, mas diversos autores utilizam
redes neurais para esse propósito (35, 2, 34, 36), pois redes neurais artificiais são consideradas
aproximadores de qualquer função (6).

Como visto, o treinamento de uma ME é similar ao treinamento do DP (Subseção
4.2.1), mas em vez do distribuidor, tem-se a rede de chavamento fRC. A diferença entre as duas
arquiteturas, portanto, reside na tomada de decisão, em que a saída de cada módulo é intrepretada
como uma probabilidade a posteriori (Proposição 2.2).

4.3.1 Tomada de Decisão em Misturas de especialistas

Seja a rede de chaveamento fRC e um padrão de entrada xq, como visto na Figura 4.6.
A saída fRC(xq) corresponde a um vetor k-dimensional em que fRC, j(xq) corresponde à saída
(score) da j-ésima classe g j fornecida pela rede. Para garantir os Axiomas de Probabilidade A.1
e A.2, as saídas são transformadas na probabilidade P(g j|xq):

P(g j|xq) =
fRC, j

∑
k
l=1 fRC,l

.

P(g j|xq) pode ser interpretado como a probabilidade de, dado o padrão xq, o especialista
f j dar a resposta certa, de acordo com a rede de chaveamento fRC. Por exemplo, se xq estiver
distante o suficiente dos padrões de D j, f j não é confiável e fRC dará um valor pequeno para
P(g j|xq).

As saídas dos especialistas também são redefinidas como probabilidade. O especialista
f j fornece, para a classe ci, a probabilidade P(ci|g j,xq), i.e., dado que o especialista f j classifica
o padrão xq, a probabilidade de xq ser classificado como ci é P(ci|g j,xq). A probabilidade
P(ci|g j,xq) pode ser obtida de forma semelhante a P(g j|xq):

P(ci|g j,xq) =
f j,i

∑
m
l=1 f j,l

,

onde m é a quantidade de classes.
A probabilidade de x pertencer à classe ci é dada por P(ci|xq), e pode ser calculada a
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Figura 4.6: Tomada de decisão em uma Mistura de Especialistas.
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partir do Teorema da Probabilidade Total (Teorema A.2):

P(ci|xq) = E[P(ci|g j,xq)]

=
k

∑
j=1

P(ci|g j,xq)P(g j|xq)

onde E[.] é o operador de esperança (Definição A.12). O módulo que calcula tais probabilidades
é o combinador Σ.

A probabilidade final para cada classe, portanto, é a média ponderada da saída dos espe-
cialistas, cujos pesos são fornecidos pela rede de chaveamento fRC. O modelo de aprendizagem
de uma ME é (X,C, fME), em que fME seleciona como resposta final do sistema a classe que apre-
sentar a maior probabilidade a posteriori de todo o sistema, ou seja, fME(xq) = argmax jP(c j|xq).
A diferença entre DP e ME é que, na arquitetura DP, P(gi|xq) = 1 para o módulo vencedor e
P(gi|xq) = 0 para os demais.

4.4 Redes Neurais Modulares Intrínsecas

Há duas abordagens principais de se dividir o problema numa RNM: criando uma
divisão dos padrões; e uma divisão das características, como o Random Subspace (8) e o Input

Decimation (22). Enquanto a primeira abordagem consiste em reduzir o número de padrões e de
classes para cada módulo, a segunda visa reduzir a dimensão, distribuindo para cada módulo um
subconjunto de características diferente.

Há uma terceira abordagem, cujo objetivo é reduzir tanto o número de padrões e de
classes quanto o número de características, simplificando o problema em cada módulo, como
as Redes Neurais Modulares Intrínsecas (RNMI) (37). Esta arquitetura é baseada no Empty



4. REDES NEURAIS MODULARES 43

Space Phenomenon (38), que diz que dados de alta dimensão estão agrupados em sub-regiões
de mais baixa dimensão. Ou seja, como a maior parte dos padrões de um grupo está em seu
subespaço intrínseco ou muito próximo a ele, o grupo pode ser definido por um número menor
de características e as características menos relevantes podem ser descartadas.

Diversas técnicas podem ser utilizadas para reduzir o número de características, mas que
se dividem em duas abordagens principais (39):

� seleção de características: o novo conjunto de características é um subconjunto do
conjunto original, as características mais relevantes são selecionadas e as demais
descartadas;

� extração de características: o novo conjunto de características é uma transformação
em que os dados do conjunto original são projetados em uma dimensão menor.

Entre as técnicas de redução do número de características, destaca-se o Principal Compo-

nent Analysis (PCA - ver Seção C.2) para extração de características. O PCA é responsável por
projetar os padrões em um subespaço em que as características estejam não correlatas, também
chamadas de componentes principais. Os componentes são ordenados de acordo com seus
autovalores (que por sua vez são proporcionais à variância), componentes com autovalor alto
possuem mais informação discriminatória para distinguir dados de classes diferentes enquanto
que componentes com baixo autovalor (baixa variância) não auxiliam tanto na classificação e po-
dem ser eliminados sem grandes prejuízos para o sistema. Caso o algoritmo para decomposição
de tarefas seja o Expectation-Maximization (EM- ver Seção B.2), pode-se combiná-lo com o
PCA de três formas distintas:

� PCA antes do EM: se o PCA é aplicado antes do agrupamento EM, algumas ca-
racterísticas importantes de cada grupo podem ser perdidas e os grupos gerados
podem perder certas particularidades. Além disso, cada grupo possui as mesmas
características, nem sempre as características mais relevantes para um determinado
grupo;

� PCA depois do EM: em se tratando de agrupamento de dados de alta dimensão,
o agrupamento é bastante complexo e uma grande quantidade de parâmetros é
necessária, tornando o trabalho complexo. Além disso, um problema bastante comum
do algoritmo EM é a covariância ser uma matriz singular (cujo determinante é
próximo de ou igual a zero), que impossibilita o cálculo de probabilidade, necessário
para um correto agrupamento (ver Definição A.14). Este problema é comum quando
há uma grande quantidade de características para poucos dados, que pode ocorrer
mesmo em problemas de muitos dados, mas que apresenta grupos de poucos dados
(maldição da dimensionalidade - ver Seção 2.1). Como o PCA só é aplicado depois do
EM, o problema não é resolvido, e ainda que não ocorra matriz singular, muitos dos
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Figura 4.7: Treinamento de uma Mistura de Especialistas Intrínseca.
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Fonte: produção própria

parâmetros que foram encontrados pelo EM serão descartados após o PCA, gerando
processamento desnecessário.

� PCA durante o EM: a abordagem utilizada pelo RNMI aplica o PCA durante o
EM, assim, tanto características importantes de cada grupo são consideradas como
o agrupamento é menos complexo, mesmo sendo necessário aplicar o PCA a cada
iteração. Os grupos gerados são mais bem definidos já que são formados considerando
o subespaço intrínseco. O algoritmo utilizado no projeto foi o HDDC (Subseção
4.1.3).

4.4.1 Treinamento

Após a decomposição de tarefas realizada pelo HDDC, o módulo distribuidor e os
módulos especialistas são treinados. O HDDC retorna para o grupo D j seus padrões e seus
parâmetros θ j = {π j,µ j,a j,b j,d j, Q̃ j} (Subseção 4.1.3).

Há dois tipos diferentes de módulo distribuidor: distribuidor Gaussiano e neural. O
módulo distribuidor fDP é dito Gaussiano se utiliza os parâmetros θ j para calcular a pertinência
de um padrão xi em cada grupo e assim escolher o módulo especialista vencedor. Caso o módulo
distribuidor fDP seja uma rede neural como no Distribuidor de Padrões clássico, ele é dito
distribuidor neural (Subseção 4.2.1). No projeto, foi-se utilizado apenas o distribuidor neural.

O j-ésimo módulo especialista é treinado apenas com os padrões de D j. Para treiná-lo é
necessário projetar os padrões no subespaço intrínseco do grupo, como explicado na Subseção
4.1.3. Por esta razão, o módulo também recebe da decomposição de tarefas os parâmetros do
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grupo θ j.

4.4.2 Tomada de Decisão das Redes Neurais Modulares Intrínsecas

Ao apresentar ao sistema um padrão xq, o distribuidor fDP seleciona o módulo especialista
mais apropriado. Se for um distribuidor Gaussiano, utiliza os parâmetros θ j para projetar o
padrão em cada subespaço e calcular sua pertinência (discriminante) e então o especialista com
maior discriminante é escolhido. Após a escolha do especialista f j, o j-ésimo módulo projeta
o padrão xq no subespaço E j e o apresenta ao classificador f j, que retorna a classe final. A
arquitetura das redes neurais modulares intrínsecas pode ser vista na Figura 4.9(a).

Figura 4.8: Diferenças entre as arquiteturas de Redes Neurais Intrínsecas e de Misturas de Especialistas
Intrínsecas. (a) arquitetura RNMI. (b) arquitetura MEI.
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(a) Redes Neurais Modulares Intrínsecas
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4.4.3 Misturas de Especialistas Intrínsecas

As diferenças entre misturas de especialistas e redes neurais modulares intrínsecas
residem na tomada de decisão. Figura 4.8 mostra as diferenças entre as duas arquiteturas. O
módulo Distribuidor de Padrões se transforma na Rede de Chaveamento e a tomada de decisão
passa a ser a combinação dos resultados de cada especialista, de forma semelhante a uma ME
padrão. Além disso, um padrão de entrada é projetado em todos os subespaços intrínsecos, ao
contrário das RNMIs.

No entanto, a abordagem intrínseca adiciona duas vantagens a mais em relação à clás-
sica: menos características representam maior simplicidade e diferentes características entre os
especialistas representa maior diversidade. Além disso, novas relações entre os padrões podem
ser descobertas ao projetá-los em um novo subespaço, adicionando mais informação ao sistema.
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5
Comitê de Misturas de Especialistas

Conflict is inevitable in a team ... in fact, to achieve synergistic solutions, a

variety of ideas and approaches are needed. These are the ingredients for

conflict.

—SUSAN GERKE (IBM, Leadership Development)

Apesar da semelhança entre Máquinas de Comitê (MCs) e Misturas de Especialistas
(MEs), ambas possuem propósitos, vantagens e desvantagens diferentes. Este capítulo compara
as duas, listando pontos fortes e fracos e propõe uma nova abordagem, intitulada Comitê de
Misturas de Especialistas (CMEs), que busca unir as vantagens das duas.

5.1 Máquinas de Comitê versus Misturas de Especialistas

Como estudado nos capítulos anteriores, nas duas abordagens, os classificadores são mais
simples que em uma rede neural singular. No entanto, nas MCs, cada classificador, em geral,
continua tratando o problema em todo o espaço de entrada. As máquinas de comitê podem ser
mais simples que uma rede neural por necessitarem de menos parâmetros ajustáveis (pesos dos
neurônios) durante o treinamento, como visto no capítulo 3, mas não simplifica o problema. Já
em MEs, o problema é de fato dividido em subproblemas mais simples, resolvidos por diferentes
especialistas, portanto a simplificação dos classificadores é maior.

As Figuras 5.1 e 5.2 ilustram as diferenças entre MEs e MCs. Os dados foram gerados
aleatoriamente e os classificadores utilizados foram lineares. Os classificadores são representados
pelas linhas nas figuras, que consistem em fronteiras de decisão, i.e., representam o marco por
onde uma classe começa e outra termine.

A Figura 5.1 mostra uma divisão típica de dados num Bagging, em que cada classificador
seleciona dados para treinamento aleatoriamente, por todo o espaço de características. Em ambos
os classificadores, padrões presentes acima da fronteira de decisão são classificados como círculos
e abaixo como triângulos. A Figura 5.2(d) mostra que a rede combinada (linha contínua em
preto) acerta mais dados que cada classificador individualmente (linhas tracejada e pontilhada).
Outra importante conclusão é que as fronteiras de decisão de ambos os classificadores estão
muito próximas, boa parte dos erros de um classificador são cometidos pelo outro, o que implica
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Figura 5.1: Exemplo de divisão de dados através de um Bagging. (a) conjunto completo de treinamento,
(b) dados de treinamento do classificador 1 e a fronteira de decisão gerada, (c) dados de treinamento
do classificador 2 e a fronteira de decisão gerada e (d) combinação dos dois classificador, a fronteira de
decisão contínua em preto consiste na combinação dos dois classificadores (linhas tracejada e pontilhada).
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Fonte: produção própria

superfícies de erro parecidas, i.e., menos diversidade (Capítulo 3).
A Figura 5.2, por outro lado, mostra que a seleção dos padrões de treinamento em uma

ME não foi aleatória, mas se resumiu a um subespaço, gerado por uma técnica de agrupamento
(no caso, utilizou-se k-médias). Com isso, os problemas se tornaram mais simples. Também não
há grande similaridade entre ambos os especialistas, eles cometem erros diferentes, aumentando
a diversidade. Além disso, maior conhecimento acerca dos dados pode ser adquirido, como
as relações inter e intraclasses (Seção 4.1). Os especialistas são combinados de acordo com
a posição do padrão de entrada, se à esquerda da fronteira de decisão entre os grupos (linha
contínua), maior peso para o especialista vermelho (linha tracejada); se à direita, maior peso para
o especialista azul (linha pontilhada).

Como cada especialista de uma ME se dedica a resolver subproblemas diferentes (dados
diferentes), ainda que tenha alguma interseção, a correlação diminui bastante (Capítulo 4). Além
disso, classificadores possuem, no geral, menos parâmetros (neurônios escondidos) em MEs que
em MCs, ou seja, possuem bem menos interferências entre seus pesos e seu treinamento é mais
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Figura 5.2: Exemplo de divisão de dados através de uma rede neural modular. (a) conjunto completo de
treinamento, (b) dados de treinamento do especialista 1 e a fronteira de decisão gerada (linha tracejada), (c)
dados de treinamento do especialista 2 e a fronteira de decisão gerada (linha pontilhada) e (d) combinação
dos dois especialistas, padrões à esquerda da linha contínua têm mais peso no especialista 1 enquanto que
padrões à direita têm mais peso no especialista 2.
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rápido (Capítulo 2).
Por outro lado, mesmo com vários especialistas, como a decisão de uma ME é feita

por uma sequência de classificadores, se um deles errar, a decisão pode ficar comprometida.
Também não há garantias de que a decomposição de tarefas trará subproblemas simples, uma má
divisão dos dados pode prejudicar bastante o resultado final. Além disso, uma vez desenvolvido
o sistema, adicionar novos classificadores é inviável já que cada módulo trata parte do problema,
ao contrário de MCs, em que novos classificadores podem ser adicionados mesmo após o sistema
ter entrado em funcionamento.

Outra diferença entre as duas abordagens é que, em MCs, a partir de certo número de
classificadores o desempenho se estabiliza (Capítulo 3). Já em MEs, a partir de certo número de
módulos, o desempenho diminui. Isso porque o tamanho do conjunto de treinamento nos módulos
especialistas fica muito pequeno, o que prejudica o desempenho (12), já que a quantidade de
dados disponível influencia no desempenho do classificador (Seção 2.1).
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5.2 Arquitetura de um Comitê de Misturas de Especialistas

As saídas de redes neurais podem ser interpretadas como probabilidades a posteriori,
que permitem, por exemplo, combinação de múltiplos classificadores em decisões de mais alto
nível, ou seja, mais complexas que o winner-takes-all (Capítulo 2). Essa propriedade permitiu,
por exemplo, o desenvolvimento de MEs, uma vez que cada especialista (rede neural) retorna
tais probabilidades, mas as próprias saídas de uma ME também podem ser interpretadas como
probabilidades. Em outras palavras, pode-se atingir um nível de tomada de decisão ainda mais
alto combinando MEs tratando suas saídas como probabilidades ao invés apenas da classe
vencedora por mistura, uma vez que mais detalhes das decisões de cada mistura, tais como o
ranquamento das classes, podem ser fornecidos ao combinador final. Essa nova arquitetura foi
intitulada de Comitê de Misturas de Especialistas (CMEs) e pode ser vista na Figura 5.3.

Figura 5.3: Arquitetura de Comitê de Misturas de Especialistas.
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Fonte: produção própria

Uma MC formada por RNMs do tipo Distribuidor de Padrões, por exemplo, não permite
combinações tão complexas quanto as de uma MC formada por MEs justamente pelo fato de
cada RNM retornar apenas uma classe. A decisão do sistema poderia se dar através do voto
majoritário, mas ocorre a perda de raqueamento entre as classes uma vez que os scores das
classes “perdedoras” são descartados. Por essa razão, escolheu-se utilizar MEs para formar MCs.

5.2.1 Vantagens de um Comitê de Misturas de Especialistas

Um CME, portanto, consiste numa MC estática formada por MEs. Seu objetivo é unir
algumas vantagens de MCs e de MEs. A Tabela 5.1 faz um resumo das principais vantagens
entre MCs e MEs em relação a uma rede neural singular, discutidas na Seção 5.1, e mostra que
tais vantagens foram herdadas no CME.

Considerando redes do tipo Percéptron de Múltiplas Camadas (MLP), as redes podem
ser mais simples em uma ME em relação a uma rede única em termos de complexidade de
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Tabela 5.1: Quadro comparativo entre Máquinas de Comitê (MC), Mistura de Especialistas (ME) e Comitê
de Misturas de Especialista(CME).

MC ME CME
Reduz overfitting 3 3 3

Usa saídas de todos os classificadores 3 3 3

É escalável 3 3

Estabiliza com o aumento do número de módulos 3 3

Lida bem com módulos de baixo desempenho 3 3

Espaço de característica menor 3 3

Treinamento de classificadores mais simples 3 3

Baixa correlação entre os classificadores 3 3

treinamento uma vez que há uma relação proporcional entre número de padrões e de neurônios
escondidos (ver Seção 2.1). Como cada especialista da mistura possui um número menor de
padrões, um número menor de neurônios escondidos pode ser utilizado. Além disso, como discu-
tido no capítulo 3, pode-se utilizar um número menor de neurônios escondidos por classificador
em um comitê. Quanto menos neurônios escondidos, menos overfitting, o que pode melhorar o
desempenho do sistema. Isso sugere que, em CMEs, há o adicional que as MEs podem ser mais
simples, e por sua vez os especialistas podem ser ainda mais simples. No entanto, como estudar
a influência do número de neurônios escondidos fugia do escopo do projeto, esse fator não foi
estudado.

Os sistemas adquirem informação do problema através de seus classificadores, e cada
classificador pode extrair informações diferentes (Capítulo 3). Uma característica importante,
portanto, é que essas informações possam ser utilizadas. Em RNMs do tipo distribuidor de
padrões, informação de apenas um especialista é utilizada, e dos demais é descartada, ao
contrário de MEs e de MCs, propriedade esta herdada em CMEs, em que todos os classificadores
contribuem com o resultado final.

Em alguns sistemas, uma característica importante é a escalabilidade, em termos de
classificadores, i.e., adicionar novos classificadores após o uso. Mesmo que o desempenho
se estabilize em MCs à medida que o número de classificadores cresce (Seção 5.1), se um
classificador novo possuir informação nova, tal como no Enhanced Modular Neural Network

(Seção 1.1.3), em que um módulo possui características diferentes do outro, adicionar esse
classificador é viável. Adicionar um novo classificador em MEs, por outro lado, é impraticável,
já que cada classificador é treinado a partir da decomposição de tarefas, que ocorre apenas
uma vez, antes de os especialistas serem gerados. Portanto, escalabilidade é uma característica
desejável, presente em CMEs, em que uma nova ME pode ser adicionada sem descartar ou
interferir nas demais. Além disso, é difícil determinar o número de módulos para uma RNM
enquanto que em MCs, a tendência é o erro se reduzir até se estabilizar, à medida que aumenta o
número de módulos, assim como no CME.

Em MEs, a padrões próximos à fronteira entre dois ou mais grupos, diz-se que são mal
cobertos, uma vez que geralmente são padrões mais difíceis (mais chances de o distribuidor
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ou a rede de chaveamento errar seu grupo e de atribuir um mal especialista) (12). No CME,
no entanto, padrões que estão na fronteira de alguns grupos em uma mistura podem estar bem
acobertados em outra, ou seja, não mais se encontrarem em uma região fronteiriça. Assim, caso
um padrão seja mal coberto por uma mistura, há uma grande probabilidade de ter um peso alto
por um especialista errado, mas em outras misturas, este padrão pode estar bem coberto e ter alta
probabilidade de ter alto peso ao especialista correto. Espera-se, assim, melhora no desempenho
geral do comitê.

Uma das grandes vantagens da MC é justamente um mau classificador não comprometer
o sistema, ao contrário das RNMs. Em CMEs, caso uma ME erre, outra pode acertar e o sistema
será prejudicado, mas não comprometido.

Problemas (conjunto de treinamento) de cada especialista em MEs e CMEs são menores
e diferentes entre si, o que simplifica o treinamento e reduz a correlação entre os classificadores,
ao contrário das MCs. E como visto, a decomposição de tarefas aumenta o entendimento do
problema. No CME, como várias decomposições de tarefas são aplicadas, o projetista pode
adquirir ainda mais informação dos dados, ou seja, relações entre os dados diferentes.

5.2.1.1 Correlação entre Misturas de Especialistas

Outra vantagem do CME em relação à ME consiste em reduzir o risco de uma má
decomposição de tarefas ao combinar várias MEs, similarmente às MCs que reduzem o risco
de um classificador ruim. Como visto, uma má decomposição pode prejudicar bastante o
desempenho final do sistema (Seção 4.1). Além disso, decomposições de tarefas diferentes em
cada mistura reduzem a correlação entre elas, o que reduz o MSE (Capítulo 3). Entre os fatores
que aumentam as chances de gerar agrupamentos diferentes, e com isso reduzir a correlação
entre as MEs, estão:

� métodos diferentes de decomposição (ver Seção 4.1);

� parâmetros diferentes, tais como quantidade de grupos;

� condições iniciais diferentes, já que a maioria dos métodos atinge um ótimo local;

� dados diferentes de treinamento (ver Capítulo 3).

Apesar de a mesma técnica de decomposição poder ser usada para gerar o ensemble, não
se recomenda pois se busca maior diversidade entre as misturas (40). Também há outros fatores
que podem reduzir a correlação entre diferentes classificadores, estudados no capítulo 3, embora
o foco do projeto seja diversidade obtida pelas decomposições.

A Figura 5.4 mostra as diferenças entre algumas técnicas de decomposição estudadas no
Capítulo 4. As classes originais podem ser visualizadas na Figura 5.5(a) em cores diferentes.
Notam-se as diferenças entre as abordagens de decomposição não-supervisionada (Expectation-

Maximization) e supervisionada (Crosstalk Table e Algoritmos Genéticos), sendo esta última de
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Figura 5.4: Diferenças entre as decomposições de tarefas.
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(b) Algoritmos Genéticos
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(c) Crosstalk Table (k = 3)
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(d) Crosstalk Table (k = 5)
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(e) Expectation-Maximization (k = 3)
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(f) Expectation-Maximization (k = 5)

Fonte: produção própria

combinações de classes disjuntas, o que faz com que padrões de uma mesma classe fiquem no
mesmo grupo. Por esta razão, as Figuras 5.5(a) e 5.5(f) apresentem os mesmos grupos, uma vez
que, como há cinco classes e o Crosstalk Table gera cinco grupos, cada classe corresponde a
um grupo diferente. Outro fator de diversidade observado é o número de grupos, que, mesmo
utilizando a mesma técnica, pode gerar decomposições de tarefa bem distintas.

Caso os dados utilizados sejam os mesmos para cada uma das decomposições, o comitê
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passa a se chamar Ensemble de Misturas de Especialistas (EME). A seguir, serão explicados o
treinamento e a tomada de decisão em um CME.

5.2.2 Treinamento de um Comitê de Misturas de Especialistas

O treinamento de um CME cria n MEs e desenvolve um mecanisco de combiná-los.
Todo o processo pode ser resumido na Figura 5.5 e no Algoritmo 5.1 e de forma geral contém
quatro fases: decomposição de tarefas, treinamento das redes de chaveamento, treinamento dos
especialistas e a geração do combinador.

Algoritmo 5.1 Treinamento de um Comitê de Misturas de Especialistas
Entrada: T . conjunto de treinamento
Entrada: n . número de MEs
Entrada: k . vetor que indica o número de grupos por mistura
Saída: FME = { fME,1, fME,2, ..., fME,n} . comitê de ME

1:
2: para j = 1→ n faça
3: . Treinando a j-ésima Mistura de Especialista
4: D j← decomposicao_tare f as(T ) . D j = {D j,1,D j,2, ...,D j,k j}
5: fRC, j← treinando_chaveamento(D j)
6:
7: para l = 1→ k j faça . k j = número de especialistas para a j-ésima mistura
8: f j,l ← treinando_especialista(D j,l)
9: fim para

10:
11: fME, j← ({ f j,1, f j,2, ..., f j,k j}, fRC, j)
12: fim para
13:
14: FME ←{ fME,1, fME,2, ..., fME,n}
15: retorne FME

Seja o conjunto de treinamento T = {(xi,ci)}p
i=1, tal que xi seja o i-ésimo padrão

de entrada e ci sua classe associada. Formam-se n diferentes partições de dados {D j}n
j=1 a

partir de n decomposições de tarefas diferentes. Cada decomposição ocorre de forma similar
à decomposição de tarefas de uma RNM (Seção 4.1), i.e., para a partição D j de T , os dados
são decompostos em k j grupos, D j = {D j,l}

k j
l=1, o que pode ser visto na linha 4 do Algoritmo

5.1. Cada um dos átomos da partição D j é um subconjunto do conjunto de treinamento, ou seja,
∪k j

l=1D j,l = T e ∩k j
l=1D j,l = /0, como visto na Seção 4.1. A decisão de não fixar um k para todos

os grupos foi tomada para gerar mais diversidade entre as partições, daí a definição de um vetor
k no Algoritmo 5.1, e assim reduzir a correlação, bem como a decisão de não fixar um método
de decomposição.

A rede de chaveamento fRC, j é uma rede neural treinada a partir da partição D j (linha
5 do Algoritmo 5.1). A nova v.a. G j = {g j,1,g j,2, ...,g j,k j} corresponde às novas classes do
chaveamento, de forma que, dado um padrão de treinamento xi, G j(xi) = gl se xi ∈ D j,l , ou seja,
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Figura 5.5: Treinamento de um Comitê de Misturas de Especialistas.
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Fonte: produção própria

xi será rotulado na nova classe gl se xi pertencer ao l-ésimo átomo da partição D j. Dessa forma,
cada rede de chaveamento aprende a ponderar cada especialista.

De cada partição D j, são gerados k j modelos de aprendizagem {(X,C j,l, f j,l)}
k j
l=1, o que

corresponde a linha 8 do Algoritmo 5.1. O especialista f j,l é treinado a partir dos padrões de
treinamento do átomo D j,l e a v.a. C j,l ⊆C contém apenas as classes que contenham pelo menos
um representante em D j,l . Como não há nenhuma dependência entre os módulos especialistas
e os módulos de chaveamento durante o treinamento, os classificadores podem ser treinados
paralelamente.

O combinador utilizado pode ser uma média ponderada estática, com pesos pré-definidos,
ou mesmo um classificador, (nesses casos o combinador é gerado durante o treinamento do
sistema), e fica a critério do projetista.

No sistema desenvolvido, a estratégia utilizada foi a média aritmética, ou seja, somar a
saída para todas as classes e dividir pela quantidade de MEs n. Neste caso, assume-se que cada
ME possui a mesma importância,
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P(c|xq) = E[P(c|xq, fME, j)]

=
1
n

n

∑
j=1

P(c|xq, fME, j).

5.2.3 Tomada de Decisão

Após o treinamento de todos os componentes, o sistema é capaz de receber um padrão
de entrada de teste xq, que não tenha sido “visto” pelo sistema, i.e., xq 6∈ T , e efetuar sua
classificação. O Algoritmo 5.2 detalha a tomada de decisão do sistema. O padrão xq é apresentado
ao sistema, cada especialista e rede de chaveamento retorna a saída que é então normalizada
(linhas 4 a 10). As saídas dos especialistas são ponderadas pela rede de chaveamento da mistura
correspondente (linha 12) e por fim as probabilidades de cada mistura são combinadas (linha 15)
e a saída é a classe mais provável (linha 16).

Algoritmo 5.2 Teste em um Comitê de Misturas de Especialistas
Entrada: FME . comitê de MEs
Entrada: xq . padrão de teste
Saída: cvencedor . classe mais provável para o padrão xq

1:
2: para j = 1→ n faça . m = número de MEs
3: . Tomada de Decisão para a j-ésima Mistura de Especialistas
4: yRC, j = fRC, j(xq) . saída da rede de chaveamento

5: {P(gl, j|xq, fME, j)}
k j
l=1 = normalize(yRC, j)

6:
7: para l = 1→ k j faça . k j = número de grupos
8: y j,l = f j,l(xq)
9: {P(co|xq, fME, j,g j,l)}m

o=1 = normalize(y j,l) . m = número de classes
10: fim para
11:
12: {P(co|xq, fME, j) = ∑

k j
l=1 P(co|xq, fME, j,g j,l)P(g j,l|xq, fME, j}m

o=1
13: fim para
14:
15: {P(co|xq) =

1
n ∑

n
j=1 P(co|xq, fME, j)}m

o=1
16: cvencedor = argmaxoP(co|xq)
17:
18: retorne cvencedor

Os componentes fRC, j e {f j,l}
k j
l=1 formam a j-ésima ME fME, j, de forma equivalente ao

explicado na Seção 4.3. A diferença é que fME, j não mais retorna apenas a classe mais provável,
mas a probabilidade a posteriori de cada uma das classes, ou seja, a saída equivalente à classe
c do padrão xq é P(c|xq). No entanto, como a saída foi fornecida por fME, j, a probabilidade é
reescrita como P(c|xq, fME, j).
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Figura 5.6: Arquitetura detalhada de um Comitê de Misturas de Especialistas.
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Fonte: produção própria

A classe final continua a que apresenta a maior probabilidade P(c|xq), que será em
função das probabilidades {P(c|xq, fME, j)}n

j=1 definidas por cada uma das ME. A estratégia de
combinar estas probabilidades para formar P(c|xq) depende do combinador utilizado. Como
exposto, no caso do projeto e do Algoritmo 5.6, foi utilizada a média aritmética. A Figura 5.6
resume a tomada de decisão de um CME.

5.2.4 Comitê de Misturas de Especialistas Intrínsecas

Na Seção 4.4, estudaram-se as Redes Neurais Modulares (RNMI) e as Misturas de
Especialistas Intrínsecas (MEI) em que cada módulo resolve parte dos padrões de entrada em um
subespaço intrínseco, i.e., os dados são representados apenas pelas características mais relevantes.
Os subespaços intrínsecos a cada módulo são encontrados através da técnica High-Dimensional

Data Clustering (HDDC - Subseção 4.1.3) para decomposição de tarefas.
O Capítulo 3 apresentou alguns fatores que trazem mais diversidade em uma combinação

de classificadores a fim de reduzir a correlação entre os classificadores e melhorar o desempenho.
Entre os fatores citados estão os dados utilizados para treinamento e o espaço de entrada. O
Comitê de Misturas de Especialistas Intrínsecas (CMEI), portanto, busca reduzir ainda mais a
correlação entre os classificadores, uma vez que cada MEI realiza divisão de dados e extração
de características diferentes; e busca reduzir ainda mais a complexidade já que o número de
características necessárias é reduzido. Como o algoritmo de decomposição de tarefas HDDC
permite a implementação de vários modelos diferentes, cada MEI do comitê pode utilizar uma



5. COMITÊ DE MISTURAS DE ESPECIALISTAS 58

técnica diferente ou ainda parâmetros diferentes.
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6
Experimentos e Resultados

A theory is something nobody believes, except the person who made it. An

experiment is something everybody believes, except the person who made it.

—ALBERT EINSTEIN

Para a análise das técnicas estudadas e propostas nos capítulos anteriores, foram realiza-
dos testes que permitiram avaliar o desempenho de cada técnica e compará-lo com o de outras
sobre as mesmas bases de dados. A metodologia dos experimentos, as bases utilizadas e os
resultados obtidos são apresentados neste capítulo.

6.1 Bases de dados

Para criar um modelo de aprendizagem em um problema real é necessária uma base de
dados de treinamento, e para avaliar seu desempenho uma base de dados de teste sem interseção
com a de treinamento. As bases escolhidas são públicas, sete delas extraídas do UCI Machine

Learning Repository (41).
Amostras de diferentes problemas e níveis de complexidade foram selecionadas a fim de

avaliar o comportamento de cada método, algumas inclusive são inviáveis para certas técnicas,
tais como o Expectation-Maximization (ver Seção 4.4 sobre EM devido à alta dimensão dos
dados). Os problemas tratados são de classificação (ver Seção 3.5). A Tabela 6.1 apresenta o
número de classes (m), de padrões (p) e de características (d) de cada base.

Tabela 6.1: Informação das bases de dados

Base de dados # classes (m) # padrões (p) # características (d)
Optdigits 10 5620 64
Semeion 10 1593 256

Landsat satellite 6 6435 36
Vowels 11 990 10

Iris 3 150 4
LIBRAS 15 360 90
Balance 3 625 4

Ionosphere 2 351 34
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As bases Optdigits e Semeion (41) referem-se a reconhecimento de dígitos manuscritos,
apresentam um grande número de características e de padrões. Cada base possui dez classes
representando os dígitos de ‘0’ a ‘9’.

Cada padrão da Landsat Satellite (41) consiste de valores multi-espectrais de pixels em
uma vizinhança 3x3 de imagens de satélite. São sete classes ao todo: red soil, cotton crop, grey

soil, damp grey soil, soil with vegetation stubble, mixture class (todos os tipos) e very damp

grey soil. A sexta classe não possui representante, portanto, para facilitar o treinamento dos
classificadores, o problema foi tratado como de seis classes.

A base de dados Vowel (42) trata-se de reconhecimento de vogais ([i] de heed, [E] de
head, [a:] de hard, [O] de hod, [U] de hood, [3:] de heard, [I] de hid, [A] de had, [Y] de hud,
[C:] de hoard, [u:] de who’d). Cada uma das onze vogais foi dita seis vezes por quinze falantes
independentes totalizando 990 padrões.

A base Iris (41) identifica três tipos da planta iris (Iris Setosa, Iris Versicolour e Iris

Virginica). A base LIBRAS Movement (41) é composto por amostras de movimentos de mão
da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) e possui quinze classes representando quinze
diferentes movimentos de mão.

A base Balance (41) foi gerada para modelar resultados experimentais psicológicos.
Representa uma balança que pode estar equilibrada, ou desequilibrada para a direita ou para
a esquerda. Ionosphere (41) apresenta resposta de radar na ionosfera. Uma classe representa
evidência de certa estrutura na ionosfera enquanto a outra classe representa ausência de evidência.

6.2 Metodologia dos experimentos

Para comparar e mostrar o ganho de desempenho dos métodos propostos em relação às
abordagens clássicas, os experimentos foram realizados sob as mesmas condições para cada
abordagem e avaliados através de técnicas estatísticas. A seguir, serão discutidos os principais
pontos da metodologia dos experimentos.

� Redes Neurais: todos os classificadores simples utilizados são redes neurais Percep-
trons Multi Camadas (MLP). Assim, redes neurais modulares e comitês são formados
por várias redes MLP com mesma configuração. No projeto, a configuração esco-
lhida foi taxa de aprendizagem de 0,1, uma taxa de momentum de 0,5 e treinados
no máximo até 1000 épocas, com early stopping, i.e., o treinamento para se o erro
no conjunto de validação aumentar por até cinco épocas seguidas. A função de
transferência utilizada foi a sigmóide logística.

Cada base, no entanto, requisita um número diferente de neurônios escondidos. Para
encontrar um bom número, cada base foi treinada por várias redes MLP, variando
de dez em dez o número de neurônios escondidos dentro da faixa de 10 a 150 e o
número de neurônios escondidos correspondente à rede de melhor desempenho foi
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selecionado para a respectiva base (ver Tabela 6.2). O mesmo número de neurônios
escondidos foi utilizado em todas as redes neurais para cada base, ou seja, tanto nas
redes MLP simples, quanto nos especialistas e nas redes de chaveamento. Apesar
de redes com menos padrões e menos classes requererem menos neurônios, isso não
foi feito, pois se visou estudar outros fatores de diversidade entre os classificadores,
tais como diferentes técnicas de agrupamento e números de especialistas em cada
mistura, e, portanto, fixou-se o número de neurônios escondidos.

Tabela 6.2: Configuração das Redes Neurais nos experimentos

Base de dados # neurônios escondidos
Optdigits 100
Semeion 100

Satellite Image 60
Vowel 110

Iris 10
LIBRAS 140
Balance 120

Ionosphere 90

� Taxa de Erro: é uma das mais simples métricas de desempenho. Consiste na razão
entre número de padrões classificados erroneamente pelo número de padrões total.
Apesar das limitações como não levar em consideração os erros por classe, é uma
boa métrica para comparar diferentes técnicas, principalmente se associada ao k-fold

cross validation.

� k-fold cross validation: é um método para estimar o verdadeiro erro (43). Divide-se
o conjunto em uma partição de k subconjuntos respeitando a proporção de padrões
em cada classe e treinam-se k diferentes classificadores para cada técnica. O i-
ésimo classificador é treinado com todos os subconjuntos exceto o i-ésimo, que
é utilizado como conjunto de teste para medir o desempenho (taxa de erro) do
respectivo classificador. Dessa maneira, cada classificador possui não apenas uma
taxa de erro, mas k taxas e uma taxa de erro média. Tais taxas de erro, calculadas sob
as mesmas condições (mesmo conjunto de treinamento e de teste para cada técnica),
permitem uma comparação mais confiável entre as abordagens através de testes de
hipótese. No projeto, utilizou-se k = 10.

� Testes de Hipótese: são utilizados para tornar mais confiáveis as comparações entres
as técnicas (31). Testes t-student são testes de hipótese utilizados em amostras de
dados que seguem uma distribuição normal. No caso as amostras de dados dos testes
de hipótese são as dez taxas de erro para cada técnica. Para aplicar testes t-student,
antes é necessário aplicar um outro teste estatístico, como o teste de Lilliefors (44),
para avaliar se a amostra de dados pode ser considerada de distribuição normal ou



6. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 62

não. Nos casos de não normalidade, o Teste de Wilcoxon do posto sinalizado (31) a
um nível de significância de 0.05 foi realizado no lugar do teste t.

Para aumentar a confiabilidade das comparações, foram utilizados testes emparelha-
dos, i.e., quando cada dado da amostra foi submetido às mesmas condições. Assim,
se um teste t emparelhado a um nível de significância de 0.05 (nível utilizado no
projeto) rejeita a hipótese nula de que a diferença das taxas de erro de duas diferentes
técnicas é igual a zero, significa dizer que uma das técnicas é significativamente
melhor que a outra em 95% dos casos.

No entanto, testes de hipótese só permitem comparar por vez dois métodos. No
projeto, comparou-se a técnica de melhor desempenho com todas as demais. Além
dos testes de hipótese, foram utilizados gráficos de caixa, em que as comparações
podem ser feitas entre quaisquer duas técnicas.

� Divisão dos dados: Como o 10-fold cross validation foi utilizado, 90% dos dados
(nove folds) foram utilizados na construção dos classificadores enquanto 10% (um
fold) foi utilizado para teste. A metodologia foi diferente para os diferentes experi-
mentos, pois tiveram focos diferentes. Nos dois primeiros experimentos (técnica e
k variáveis), para o treinamento das redes neurais modulares, os nove folds foram
utilizados na decomposição de tarefas, em que dividiu tais dados em grupos. Para o
experimento com Comitês de Misturas de Especialistas Intrínsecas (CMEIs), um fold

foi utilizado para escolher automaticamente o número de grupos e apenas oito para
gerar as misturas.

Após a decomposição de tarefas, de cada grupo de dados foi treinado uma rede MLP
especialista. Mas como estudado na Seção 2.1, para reduzir o overfitting esse grupo de
dados foi dividido em conjunto de treinamento com 80% e em conjunto de validação
com outros 20%. Pode-se dizer, pois, que para os dois primeiros experimentos,
por exemplo, 72% do total de dados foram efetivamente utilizados no treinamento
enquanto que 18% para validação e 10% para teste.

Os experimentos foram planejados para retratar os impactos de certas escolhas no
desempenho do Comitê de Misturas de Especialistas. Assim, várias Misturas de Especialistas
(MEs) foram treinadas e depois utilizadas em diferentes tipos de ensembles. As técnicas de
decomposição utilizadas foram Algoritmos Genéticos (AG), Crosstalk Table (CT), Mistura de
Modelos Gaussianos (GMM) e High-Dimensional Data Clustering (HDDC).

Como o AG determina automaticamente o número de grupos (k), apenas uma ME do
tipo AG foi desenvolvida. Para CT e GMM, o número de grupos é informado pelo projetista, que
pode ter uma influência negativa no sistema. Por essa razão, um conjunto de MEs do tipo CT e
outro do tipo GMM Neural (cuja rede de chaveamento corresponde a uma rede neural) foram
desenvolvidos variando o valor de k de 2 a m (número de classes).



6. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 63

Figura 6.1: Metodologia dos experimentos da técnica variável e do k variável.
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Na Subseção 5.2.1.1 foram citados quatro principais fatores para aumentar diversidade
entre decomposições de tarefas: técnicas, parâmetros, condições iniciais e dados. Outros fatores
podem reduzir correlação entre classificadors, mas como o objetivo deste trabalho é o estudo do
impacto da diversidade entre as decomposições de tarefas, tais fatores não foram estudados. Dos
quatro principais fatores, dois foram estudados (técnica e parâmetros) no Comitê de Misturas de
Especialistas (CME - ver Figura 6.1), enquanto que no CMEI (ver Figura 6.2), o fator da diferença
entre os dados foram avaliados, já que extrações de características diferentes foram aplicadas em
cada módulo. Dessa forma, os experimentos puderam ser divididos em três abordagens:

� Técnica variável: objetiva avaliar o impacto de combinar MEs com diferentes
métodos de decomposição de tarefas. Dois ensembles foram criados:

� AG+CT: combinando AG e a mistura de melhor desempenho do conjunto
de CT;

� AG+CT+GMM: combinando AG e a mistura de melhor desempenho dos
conjuntos de CT e de GMM.

� k variável: objetiva avaliar o impacto de combinar MEs com diferentes números de
grupos, mas com mesmas técnicas de decomposição em cada ensemble. Diversos
ensembles foram formados, mas que podem ser divididos em dois tipos:

� Ens CT: o primeiro ensemble é formado pelos dois MEs do tipo CT de
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Figura 6.2: Metodologia do experimento do Comitê de Misturas de Especialistas Intrínsecos. Oito folds
são utilizados para gerar misturas com diferentes números de especialistas, um fold é utilizado para
selecionar a melhor mistura, e um fold é utilizado para teste
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melhor desempenho, o segundo pelos três MEs de melhor desempenho e
assim por diante;

� Ens GMM: o primeiro ensemble é formado pelos dois MEs do tipo GMM
de melhor desempenho, o segundo pelos três MEs de melhor desempenho
e assim por diante.

� Comitê de Misturas de Especialistas Intrínsecas: objetiva avaliar o desempenho
dos CMEIs, em que os padrões são projetados em um subespaço de dimensão menor
que o espaço original (d) e cada módulo pode representar número de características
distintas. Os três modelos de HDDC estudados foram implementados (Full HDDC,
C-Or HDDC e C-Cov HDDC). Os ensembles foram gerados fazendo combinações
dos modelos.

Nesse experimento, o número de grupos foi definido automaticamente. Para a geração
das misturas, foram utilizados oito folds, e não nove como nos experimentos anteriores. Isso
foi feito, pois o número de especialistas por mistura foi obtido automaticamente através de um
fold. Assim, oito folds foram utilizados a cada iteração para gerar as MEs variando o número
de grupos de 2 a m, um fold serviu para selecionar a ME com melhor desempenho e outro foi
utilizado para teste.
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6.3 Resultados e discussões

Como supracitado, a metodologia dos experimentos previu a geração de uma ME do
AG, e m−1 MEs do CT e do GMM. No entanto, as bases Semeion e LIBRAS são inviáveis para
a técnica de decomposição GMM, especialmente quando o número de grupos é alto (número
de grupos próximo ao número de classes), e quanto mais grupos, menos padrões em cada
grupo. Como explicado na Seção 4.1.3, dados com muitas características, mas com um número
insuficiente de padrões podem gerar uma matriz de covariância singular, o que inviabiliza o
GMM. A Figura 6.3 mostra as taxas de erro para as demais bases de uma rede MLP simples
(k = 1) e de cada ME para as técnicas CT (em vermelho) e GMM (em azul).

6.3.1 Experimentos com técnica variável

Para avaliar o impacto de diferentes técnicas no desempenho do sistema, foram desenvol-
vidos dois ensembles: AG+CT e AG+CT+GMM. A Tabela 6.3 mostra os valores de k escolhidos
para cada base para formar os ensembles, ou seja, o número de grupos que proporcionou a ME
com melhor desempenho para as técnicas CT e GMM, que também pode ser visualizado na
Figura 6.3.

Tabela 6.3: Valores de k das misturas de melhor desempenho

Base de dados CT GMM
Optdigits 7 4

Satellite Image 3 6
Vowel 3 11

Iris 2 2
Ionosphere 2 2

Balance 2 2

Depois de selecionar a ME com o valor de k mais adequado, os ensembles foram
formados e as saídas de cada ME foram combinados como explicado na Seção 5.2. A Tabela
6.4 mostra as médias das taxas de erro e seu desvio-padrão das taxas de erro do 10-fold de
cada classificador para cada base. O CME de melhor desempenho foi o que combina as três
técnicas, o AG+CT+GMM, cujo resultado está em negrito na tabela. Por sua vez, o CME AG+CT
apresentou no geral desempenho melhor que as MEs individuais do AG e CT e na maioria das
bases apresentou desempenho similar ao AG+CT+GMM. Os métodos puderam ser comparados
visualmente através dos gráficos de caixa da Figura 6.4, de onde se pode tirar semelhantes
conclusões.

Além dos gráficos de caixa, testes emparelhados foram realizados com os resultados
do 10-fold para comparar o desempenho do melhor resultado (AG+CT+GMM em negrito na
tabela) com o desempenho das demais técnicas a um nível de significância de 0,05. Onde foi
constatado normalidade pelo teste de Lilliefors, foi aplicado o teste t emparelhado, caso contrário
foi aplicado o teste de Wilcoxon do posto sinalizado (em itálico na Tabela 6.4). Na tabela,
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Figura 6.3: Ensembles variando o número de grupos para escolha dos valores de k para GMM (em azul) e
CT (em vermelho).
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Tabela 6.4: Taxas de erro média (%) e desvio-padrão em parênteses para os ensembles de técnica variável.

Mistura de Especialista Ensemble de Misturas
Base de dados MLP AG CT GMM AG+CT AG+CT+GMM

Optdigits 2,10 2,48 2,07 2,28 1,67 1,51
(0,78)+ (0,92)+ (0,63)+ (0,64)+ (0,54)∼ (0,78)

Satellite Image 11,19 10,91 10,27 10,06 9,77 9,27
(0,90)+ (0,96)+ (1,15)+ (1,39)∼ (0,85)+ (1,01)

Vowel 68,28 66,97 63,43 56,67 61,52 56,47
(3,96)+ (5,91)+ (3,22)+ (5,18)∼ (3,73)+ (5,52)

Iris 5,33 4,67 2,00 4,00 0,67 0,67
(9,84)∼ (7,06)∼ (3,22)∼ (4,66)∼ (2,11) (2,11)

Ionosphere 6,47 5,59 7,06 7,94 5,59 5,00
(4,12)∼ (3,24)∼ (3,97)∼ (4,81)+ (2,93)∼ (3,12)

Balance 11,00 16,00 10,33 12,33 9,67 8,33
(2,25)+ (9,94)+ (4,43)∼ (9,98)∼ (3,91)∼ (2,94)

as taxas acompanhadas do símbolo ‘+’ são estatisticamente maiores que o melhor resultado
(AG+CT+GMM) enquanto que taxas acompanhadas do símbolo ‘∼’ não possuem diferença
estatística a esse nível de significância.

A melhora no desempenho é mais evidente quando a técnica é aplicada em bases mais
complexas, como Optdigits, Satellite Image e Vowel, onde o AG+CT+GMM foi estatisticamente
melhor que a maioria dos demais classificadores e onde foi constatado normalidade em relação a
todos os classificadores.

Mesmo quando MEs individuais apresentaram um desempenho insatisfatório, como no
Optdigits, o ensemble apresentou bons resultados. Uma possível explicação para isso é que cada
ME tinha que lidar com muitos padrões próximos a fronteiras de decisão entre grupos, que no
geral apresentam desempenho inferior (Subseção 5.2.1). Mas como diferentes técnicas foram
aplicadas, padrões de fronteira de um ME puderam ser bem cobertos em outros MEs, o que
diminuiu o problema e melhorou o desempenho.

6.3.2 Experimentos com k variável

Em seguida, foi avaliado o impacto de utilizar diferentes números de grupos (k), mas
mesma técnica para todas as MEs do ensemble. Devido ao baixo número de classes das bases
Iris, Ionosphere e Balance, o estudo de k variável foi feito apenas nas bases Optdigits, Satellite

Image e Vowel, como pode ser visto na Figura 6.5. Como m−1 MEs foram desenvolvidas para

Tabela 6.5: Taxas de erro (%) e desvio padrão em parênteses para ensembles de K variável.

Base de dados CT Ensemble CT GMM Ensemble GMM
Optdigits 2,07 1,36 2,28 1,54

(0,63)+ (0,40) (0,54)+ (0,38)∼

Satellite Image 10,27 9,33 10,06 9,11
(1,15)+ (1,15)∼ (1,39)+ (1,17)

Vowel 63,43 59,19 56,67 53,13
(3,22)+ (4,21)+ (5,18)∼ (3,82)
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Figura 6.4: Gráficos de caixa do desempenho dos classificadores para ensembles de misturas de especia-
listas. Os losangos representam a taxa de erro média.
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cada base, foram gerados m−2 ensembles, onde m corresponde ao número de classes. A figura
ainda mostra a taxa de erro da mistura de melhor desempenho (n = 1). Nas três amostras de
dados foi observada uma significativa redução na taxa de erro logo no primeiro ensemble, com
apenas duas MEs (n = 2). Inclusive, as maiores reduções são perceptíveis para ensembles de
tamanho de dois a três e certa convergência na taxa de erro é alcançada após isso.

Tabela 6.6: Tamanho n dos ensembles de melhor desempenho.

Base de dados Ensemble CT Ensemble GMM
Optdigits 8 9

Satellite Image 3 4
Vowel 3 8

A Tabela 6.6 mostra o tamanho n do ensemble de k variável de melhor desempenho para
cada técnica enquanto a Tabela 6.5 mostra sua taxa de erro bem como sua comparação com a
mistura de melhor desempenho para as técnicas CT e GMM. As menores taxas estão em negrito.

Figura 6.5: Ensembles formados por MEs com números de grupos diferentes variando o número de MEs
(n). GMM em azul e CT em vermelho.
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Na maioria dos casos, os ensembles obtiveram um desempenho estatisticamente melhor
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Tabela 6.7: Taxas de erro média (%) e desvio-padrão em parênteses para os ensembles de misturas
intrínsecas.

Misturas de Especialista Ensembles de Misturas
Base de dados MLP Full C-Cov C-Or Full+C-Cov Full+C-Or C-Cov + C-Or Full + C-Cov + C-Or

Optdigits 2,64 2,73 2,46 2,42 2,15 1,89 1,89 1,76
(0,60)+ (0,83)+ (0,75)+ (0,54)+ (0,81)∼ (0,61)∼ (0,52)∼ (0,38)

Satellite Image 11,44 12,20 12,92 12,42 10,83 11,13 11,22 10,25
(1,05)+ (1,00)+ (1,55)+ (1,49)+ (1,09)+ (1,29)+ (0,90)+ (1,25)

Vowel 71,52 67,27 69,50 66,57 63,33 61,92 63,74 62,32
(15,83)+ (17,72)+ (14,43)+ (14,42)+ (18,17)∼ (18,37) (17,22)∼ (20,28)∼

Iris 9,33 3,33 3,33 2,67 2,67 2,67 2,00 2,00
(10,52)∼ (4,71)∼ (4,71)∼ (6,44)∼ (4,66)∼ (5,62)∼ (3,22) (4,50)∼

Ionosphere 7,06 8,53 9,41 10,59 7,06 7,35 8,24 6,47
(3,45)∼ (4,48)∼ (3,62)+ (4,84)+ (3,16)∼ 3,73∼ 3,34∼ 3,04

LIBRAS 36,00 34,67 36,33 40,33 31,00 31,00 30,00 28,00
(10,52)∼ (11,68)+ (8,67)+ (5,08)+ (8,90)∼ (8,76)∼ (6,85)∼ (5,71)

Semeion 8,90 8,05 9,87 8,64 6,62 6,75 7,60 6,23
(2,56)+ (1,11)+ (2,33)+ (2,29)+ (1,14)∼ (1,76)∼ (2,79)+ (1,56)

Balance 6,67 20,00 19,00 19,83 16,67 17,33 15,67 15,17
(2,72) (4,58)+ (7,17)+ (4,61)+ (6,09)+ (5,16)+ (6,58)+ (5,80)+

em relação às MEs simples a uma taxa de significância de 5%. Apesar de os ensembles de k

variável terem obtido desempenho ligeiramente melhor em relação aos ensembles de técnica
variável, essa diferença não foi estatisticamente relevante ao nível de significância de 5%.

6.3.3 Experimentos com Comitê de Misturas de Especialistas Intrínsecas

Por fim, os experimentos com CMEI visaram demonstrar o impacto da redução da
dimensionalidade no desempenho do comitê. Várias MEs foram geradas variando o número de
grupos k de 2 a m (número de classes), a cada iteração utilizando apenas oito folds para gerar
as misturas, um fold para escolher a mistura de melhor desempenho e outro para teste, como
explicado na Seção 6.2. Um fold foi utilizado para medir seu desempenho e a mistura, para cada
modelo de decomposição, de menor taxa de erro foi selecionada, gerando assim três misturas
(Full HDDC, C-Cov HDDC e C-Or HDDC). Tais misturas foram posteriormente utilizadas para
gerar os comitês: Full+ C-Cov, Full + C-Or, C-Cov + C-Or e Full + C-Cov + C-Or e todos os
classificadores foram testados com o fold restante e comparados. Para auxiliar na comparação,
um MLP foi treinado também com apenas oito folds.

A Tabela 6.7 mostra o desempenho das melhores misturas e dos comitês. As melhores
taxas (em negrito) foram obtidas pelos ensembles, e no geral o ensemble formado pelas três
misturas obteve melhor desempenho. De forma semelhante aos experimentos anteriores, testes
de hipótese t-student foram realizados caso fosse verificado normalidade e Wilcoxon caso
contrário (estes últimos em itálico) comparando as melhores taxas com as demais, com nível de
significância de 5%. Verificou-se que para bases mais complexas os ensembles apresentaram um
desempenho estatisticamente melhor que uma MLP simples e as misturas individuais. No caso
da base Balance, o desempenho das misturas foi bem inferior a uma rede MLP, o que também
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gerou ensembles com baixo desempenho.

Figura 6.6: Quantidade relativa de características em relação à quantidade máxima de características obtida
nas três técnicas de decomposição estudadas. Na primeira coluna (azul), a porcentagem de características
obtidas máxima, na segunda (verde), a porcentagem média e na terceira (vermelho) a porcentagem
mínima.
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A Figura 6.6 mostra a redução do número de característica em cada base para cada
técnica de decomposição estudada. Representando 100% a quantidade de características original,
e 0% nenhuma característica, obteve-se maior redução em bases com maior quantidade de
características tais como as bases Optdigits e Satellite, com destaque para a base LIBRAS que
obteve a maior redução relativa, até 3.33% do número de características original e a base Semeion

com a maior redução absoluta de características, 50 características contra 256 características
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originais.
A Figura 6.7 mostra os gráficos de caixa para cada base. Na maioria das bases, os

ensembles apresentaram desempenho similares. Como o número de grupos variou entre os folds,
ele não foi mostrado.

6.4 Considerações finais dos experimentos

Em relação aos três fatores estudados, verificou-se que no geral ensembles com variação
de k trouxeram maior redução, embora com bastante semelhança em relação à variação da
técnica. Quanto ao CMEI, para algumas bases o desempenho foi estatisticamente pior, mas as
misturas do CMEI foram treinadas com apenas oito folds. O CMEI ainda apresenta a vantagem
de reduzir a complexidade das redes devido à redução no número de características, o que
permitiu por exemplo executar GMM para as bases LIBRAS e Semeion. Conclui-se, portanto,
que uma combinaçao de MEs variando os três fatores pode gerar um desempenho ainda melhor.
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Figura 6.7: Gráficos de Caixa para ensembles de misturas de especialistas intrínsecas

Gráficos de Caixa das técnicas 1. MLP, 2. Full, 3. C-Cov, 4. C-Or, 5. Full+C-Cov, 6. Full+C-Or,

7. C-Cov+C-Or e 8. Full+C-Com+C-Or.
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7
Considerações Finais

This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps,

the end of the beginning.

—WINSTON CHURCHILL

Apesar do grande avanço de máquinas de aprendizagem, nenhuma técnica foi ainda
capaz de resolver bem todo tipo de problema. Redes Neurais Artificiais, apesar de terem a
capacidade de aproximar qualquer função, apresentam um desempenho insatisfatório em muitos
problemas, em especial os de maior complexidade, mas possuem características importantes que
podem ser utilizadas para tomadas de decisões mais complexas (Capítulo 2).

Nesse contexto, várias técnicas de combinação de classificadores surgem como alternativa
para evitar uma busca exaustiva por um bom classificador, que podem ser divididas em duas
grandes abordagens: fusão, da qual se destacam as máquinas de comitê; e seleção, da qual se
destacam as redes neurais modulares do tipo winner-takes-all. Ainda há os modelos híbridos,
em particular as Misturas de Especialistas (MEs), que são consideradas tanto redes neurais
modulares e quanto máquinas de comitês dinâmicas.

Na dissertação, foram discutidas as principais questões, as principais técnicas, vantagens
e desvantagens de ambas as abordagens em busca de uma técnica capaz de resolver os problemas
pendentes. Assim, foram concebidos os Comitês de Misturas de Especialistas (CMEs), que
uniram a simplicidade das redes nas MEs com a flexibilidade das máquinas de comitê. CMEs
permitem combinar MEs utilizando diferentes decomposições de tarefas e assim adicionar mais
diversidade ao sistema e melhorar o desempenho.

Foram citados quatro fatores capazes de aumentar a diversidade, dos quais três foram
estudados através dos experimentos: variação de técnica, de parâmetros (quantidade de grupos) e
de espaço de características. Quanto à variação de técnicas e parâmetros, três diferentes técnicas
foram implementadas, são elas Expectation-Maximization, Crosstalk Table e uma técnica baseada
em Algoritmos Genéticos (Seção 4.1). Quanto ao espaço de características, foram utilizadas as
Misturas de Especialistas Intrínsecas para formarem os Comitês de Misturas de Especialistas
Intrínsecos (CMEIs - Seção 5.2.4), que realizam extração de características diferente em cada
módulo.
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A variação de cada um desses três fatores trouxe mais diversidade ao sistema, uma
vez que influenciam diretamente a decomposição de tarefas, que por sua vez influenciam o
sistema. Como as mudanças são propagadas para todo o sistema, é natural uma grande redução
na correlação entre os classificadores, mesmo com pequenas mudanças.

Entre si, os três fatores não apresentaram grandes diferenças estatisticamente, no entanto,
os três fatores foram eficazes em melhorar o desempenho em relação a uma rede neural Multilayer

Perceptron simples e as misturas de especialistas individuais. Um fenômeno pôde ser observado,
mesmo com um número pequeno de MEs (dois a três), as taxas de erro tiveram uma redução
significativa.

7.1 Dificuldades

Uma dificuldade durante o projeto de mestrado foi a escolha do tema. Outros dois temas
foram estudados, mas não apresentaram bons resultados. O primeiro deles foi a criação de redes
neurais modulares utilizando como técnica de decomposição podas em uma árvore geradora de
peso mínimo. Quanto mais protótipos são extraídos dos grupos, maior é a diversificação dos
mesmos. Por exemplo, um Expectation-Maximization consegue criar grupos em diferentes for-
mas Gaussianas por serem representados por suas médias, covariâncias e proporções, enquanto
que um k-médias é capaz de gerar apenas fronteiras de decisão planas, uma vez que cada grupo é
representado por apenas um protótipo, a saber, a média (ver Apêndice B).

Por essa razão, utilizou-se uma árvore geradora de peso mínimo, em que os grupos
são representados pelos próprios padrões de treinamento, gerando uma maior diversidade de
formas no grupo. A verossimilhança seria, pois, estimada através de janelas de Parzen (45). No
entanto, o número alto de protótipos gerou uma maior complexidade tanto no treinamento quanto
na classificação, o que levou a um tempo significativamente maior para treinar e classificar
os mesmos. Além disso, esses agrupamentos se mostraram ineficientes para realizar podas
relevantes para a geração dos grupos, e em muitos casos, outliers, i.e., padrões que não seguem o
comportamento padrão da maioria, formaram grupos isolados, e com isso as taxas de erro foram
elevadas.

O segundo tema visava estudar misturas de comitês, com uma visão oposta da proposta
atual. Consistiria em uma mistura de especialistas, mas cada especialista seria uma máquina de
comitê. No entanto, as taxas de erro não apresentaram ganho significativo, com desempenho
semelhante e por vezes inferior a uma máquina de comitê clássica.

7.2 Trabalhos Futuros

Como o objetivo deste projeto foi introduzir CME e estudar os três fatores supracitados,
um mecanismo mais elaborado que a média aritmética para combinar as diferentes MEs não foi
estudado. Foi discutido que se pode definir pesos a cada ME previamente, durante o treinamento,
ou mesmo treinar um classificador que pondere as saídas de cada ME. Vários pesquisadores



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 76

propuseram técnicas para combinação de classificadores, entre elas a Stacked Generalization,
em que várias partições de dados são gerados para treinar um combinador para ponderar a saída
dos classificadores.

Quanto menor é o número de padrões, de classes e de características, menos neurônios
escondidos são requeridos. No entanto, nos experimentos, o mesmo número de neurônios
escondidos foi utilizado em todas as redes neurais de uma mesma base. Isso porque o objetivo
dos experimentos era estudar a influência dos fatores de diversidade supracitados (técnica e
número de grupos). Mesmo com um número de neurônios escondidos maior que o necessário, o
treinamento foi simplificado, embora o custo computacional não tenha sido medido durante os
experimentos.

Por essa razão, para se fazer uso de uma simplificação ainda maior, novos experimentos
com uma simplificação na configuração das redes especialistas se fazem necessários. Para
tanto, recomenda-se o uso de fórmulas que se baseiem no número de padrões, de classes e
de características para determinar o número de neurônios escondidos, tais como a metade do
número de neurônios de entrada (número de características) e de saída (número de classes) (19).

Além disso, apenas ensembles foram utilizados nos experimentos, mas como visto,
técnicas como Bagging e Boosting, que objetivam alterar os padrões de treinamento entre os
classificadores, podem ser facilmente aplicadas.

Apenas RNMs que dividem os padrões foram estudados, mas há aqueles que dividem as
características de um padrão em vários especialistas diferentes, como o Input Decimation e o
Random Subspace. Eles possuem um mecanismo ligeiramente diferente de combinar a saída dos
classificadores porque o padrão de entrada é dividido e distribuído por diferentes especialistas.
Um comitê de tais RNMs possuiria uma arquitetura ligeiramente diferente, mas teria vantagens
semelhantes ao CME clássico. Outra forma de combinar os classificadores é unir ambas as
abordagens das redes neurais modulares: divisão por padrões e divisão por características.

Como visto, muitas abordagens foram arquitetadas e podem ser combinadas para formar
poderosas máquinas de aprendizagem, à semelhança dos CMEs. Além disso, muitas questões
ainda permanecem em aberto, que merecem mais estudo e investigação.
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A
Apêndice A - Conceitos Estatísticos Básicos

Interpretar os dados de um problema como variáveis aleatórias permite maior compreen-
são sobre as arquiteturas, além de maior liberdade para fazer inovações. Este capítulo objetiva,
portanto, fazer um estudo de conceitos probabilísticos e estatísticos que sustentem a teoria
contida neste documento. Os conceitos foram extraídos dos livros de James (46) e Montgomery
e Runger (31).

Definição A.1. Considere um experimento em particular, define-se espaço amostral (Ω) como
o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. Um elemento desse conjunto
(ω ∈ Ω), i.e., um resultado possível, elementar e indivisível, possui probabilidade P(ω) de
ocorrer.

Por exemplo, o valor 3 é um resultado possível ω em um lançamento de dados, cujo
espaço amostral consiste em Ω = {1,2,3,4,5,6}. A definição de espaço amostral é importante
porque define o domínio ao qual o experimento está inserido. Por exemplo, em um formulário
há apenas dois possíveis resultados para gênero, Ω = {Masculino,Feminino}.

Definição A.2. Um evento é qualquer subconjunto de resultados possíveis.

Geralmente representa-se um evento por letra maiúscula latina. Um resultado possível é
um evento indivisível. O conjunto de elementos pares em um lançamento de dados é um exemplo
de evento possível, A = {2,4,6}.

Ao evento A que se associe uma probabilidade P(A), chama-se evento aleatório. De
acordo com Kolmogorov (47), uma probabilidade deve satisfazer três axiomas:

Axioma A.1. P(A)≥ 0.

Axioma A.2. P(Ω) = 1.

Axioma A.3. Aditividade finita. Se A1, ...,An são disjuntos 2 a 2, então

P(∪n
k=1Ak) = ∑

n
k=1 P(Ak).

Definição A.3. Sejam Ω,A,B, a probabilidade condicional de A dado B é definido como

P(A|B) = P(A∩B)
P(B) .
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A interpretação para probabilidade condicional é, dado que o evento B ocorreu, a
probabilidade de A ocorrer passa a ser P(A|B), ou ainda a proporção do evento B ocupada pelo
evento A.

Definição A.4. Partição de um espaço amostral Ω é o conjunto de eventos A1,A2, ... mutuamente
exclusivos (Ai∩A j = /0, ∀i, j) cuja união forma o próprio espaço amostral (∪iAi = Ω).

Teorema A.1. Teorema da Probabilidade Total. Caso a sequência A1,A2, ... forme uma partição
de Ω e B um evento qualquer

P(B) = ∑i P(Ai)P(B|Ai).

Para provar o Teorema da Probabilidade Total, basta verificar que B = ∪i(Ai ∩ B).
Pelo axioma A.3 de Kolmogorov, como os eventos (Ai ∩ B) são disjuntos, então P(B) =

∑i P(Ai)P(B|Ai).
Aplicando o Teorema da Probabilidade Total à probabilidade condicional, tem-se a

Fórmula de Bayes:

P(Ai|B) = P(Ai∩B)
∑ j P(A j)P(B|A j)

.

Definição A.5. Sejam Ω,A,B eventos aleatórios, eles são independentes se P(A∩B)=P(A)P(B).

Em outras palavras, dois eventos aleatórios são independentes, se a ocorrência de um não
alterar a probabilidade da ocorrência do outro. Outra interpretação possível é P(A|B) = P(A) e
P(B|A) = P(B). Num problema de aprendizagem por exemplo, um padrão é considerado uma
sequência de eventos (características), nem sempre independentes. No entanto, para simplificar
a modelagem do problema, muitas vezes se considera as características eventos independentes
entre si.

Definição A.6. Uma variável aleatória (v.a.) X é uma função real que transforma um resultado
(ω ∈Ω) de um experimento em um número, i.e., X : Ω→ R.

Uma variável aleatória pode ser simplesmente uma função identidade, e.g., a v.a. de
um lançamento de dados X = {1,2,3,4,5,6}. Pode-se definir também uma v.a. Y indicativa
de paridade, ou seja, Y = 1 se par e Y = 0 se ímpar. Num sistema inteligente, um padrão da
amostra é interpretado como um resultado possível de um problema, que pode conter dados
categóricos (e.g. número ordinal, faixa de valores), mas muitos classificadores trabalham apenas
com dados numéricos. Ao processo de converter dados categóricos em numéricos dá-se o
nome de normalização, que nada mais é que converter tais dados em variáveis aleatórias (e.g.
Ω = {Masculino,Feminino}→ X = {0,1}).

Definição A.7. Função de Distribuição Acumulada FX de uma variável aleatória X , ou sim-
plesmente função de distribuição, é uma das formas de se descrever seu comportamento (também
conhecido como lei) e equivale à probabilidade
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FX(x) = P(X ≤ x).

Definição A.8. Uma variável aleatória X é discreta se assume um número finito ou enumerável
de valores {x1,x2, ...} tal que X(ω) ∈ {x1,x2, ...}.

Definição A.9. Uma variável aleatória X é contínua se existe função fX(x)≥ 0 (denominada
função de densidade de X) tal que

FX(x) =
∫ x
−∞

f (t)dt.

Definição A.10. Um vetor aleatório ou variável aleatória d-dimensional X= (X1, ...,Xd) é
um vetor cujos componentes são variáveis aleatórias. A função de distribuição associada às d

variáveis é a função de distribuição conjunta.

A definição de probabilidade de uma v.a. d-dimensional X ∈ B é a probabilidade da
interseção das d v.a.’s.

P(X∈ B) = P(X1 ∈ B1∩X2 ∈ B2∩ ...∩Xd ∈ Bd).

Caso as d v.a.’s de um vetor aleatório X ∈ B sejam independentes, então a probabilidade
de X (ver Definição A.5), será

P(X∈ B) = P(X1 ∈ B1)P(X2 ∈ B2)...P(Xd ∈ Bd).

Definição A.11. Duas ou mais variáveis são independente e identicamente distribuídas (i.i.d.)
se a probabilidade de interseção entre elas é igual à multiplicação das probabilidades de cada
uma e possuem a mesma função de distribuição (ou seja, possuem comportamento semelhante).

Definição A.12. Esperança, média ou valor esperado E[X ] (ou ainda µ) de uma v.a. discreta X

é definida por

E[X ] = ∑i xiP(X = xi).

Já a esperança de uma v.a. contínua X é definida por

E[X ] =
∫

∞

−∞
x f (x)dx.

Média de dados equiprováveis (a probabilidade de cada dado ocorrer é igual), é chamada
de média aritmética. A esperança possui algumas propriedades importantes:

� E[c] = c, em que c é uma constante.

� E[aX + bY ] = E[aX ] +E[bY ], em que X e Y são variáveis aleatórias e a e b são
constantes.

� se X e Y são variáveis independentes entre si, então E[XY ] = E[X ]E[Y ].



APÊNDICE A - CONCEITOS ESTATÍSTICOS BÁSICOS 83

Definição A.13. Variância de uma v.a. X é uma medida de dispersão de X e é dada por
σ2(X) = E[(X−EX)2]. À raiz quadrada da variância, dá-se o nome de desvio-padrão σ(X) =√

E[(X−EX)2].

Definição A.14. Dadas as v.a.’s X e Y , mede-se a dispersão entre as duas v.a.’s através da
covariância de X e Y , e é dada por Cov(X ,Y ) = E[(X −EX)(Y −EY )]. Ainda, a correlação
entre X e Y pode ser calculada como ρ(X ,Y ) = Cov(X ,Y )

σ(X)σ(Y ) .

Entre as propriedades de covariância e correlação, destacam-se:

� Cov(X ,X) = σ2(X);

� Cov(X ,Y ) = E[XY ]−E[X ].E[Y ];

� se Cov(X ,Y ) = 0, então E[XY ] = E[X ]E[Y ] e X e Y são ditos não-correlacionados;

� se X e Y são independentes, então Cov(X ,Y ) = 0 e ρ(X ,Y ) = 0.

Pode-se medir a covariância entre os componentes de uma variável d-dimensional X.
Neste caso, corresponde a uma matriz dxd, em que cada célula (i, j) corresponde à covariância
do i-ésimo com o j-ésimo componente e a notação utilizada é ΣX.

Uma das distribuições de variáveis contínuas mais conhecidas é a distribuição normal,
ou Gaussiana. A distribuição normal é uma distribuição parametrizada, i.e., modelada por
parâmetros, a saber a média µ e a variância σ2. Constitui o comportamento normal de várias
variáveis na natureza, valores mais próximos da média possuem maior probabilidade que os mais
afastados. A fórmula da função de densidade normal é dada por:

f (x) = 1√
2πσ

e
−(x−µ)2

2σ2 .

Para informar que uma v.a. X segue distribuição normal, basta escrever X ∼N (µ,σ2).
Em caso de v.a. d-dimensional, a média µ é um vetor e ao invés da variância, utiliza-se a
covariância ΣX.

Há ainda que considerar quando a covariância é uma matriz singular, ou seja, não
é invertível ou ainda seu determinante é igual a zero. Como visto na fórmula da função de
densidade normal, para se calcular a probabilidade de um padrão em uma distribuição normal, a
covariância precisa ser invertível, caso não seja, outras estratégias podem ser adotadas, o que
pode prejudicar o desempenho ou a veracidade do experimento.

A.1 Esperança Condicional

Como em alguns dos sistemas inteligentes desenvolvidos, o problema foi particionado
para a criação dos módulos, faz-se necessário estudar esperança condicional, que é uma poderosa
ferramenta de auxílio. Os conceitos a serem abordados foram extraídos de Shiryaev (48).
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De acordo com Shiryaev, trabalhar com partições (definição A.4) é bastante útil princi-
palmente quando o espaço amostral Ω é complexo demais para se estudar diretamente eventos
elementares ω ∈Ω. Uma partição D é definida a partir de alguma informação de interesse, como
por exemplo uma técnica de agrupamento e cada elemento ou átomo Di da partição passa a ser
estudado separadamente. Vale ressaltar que um elemento ω só pertence a uma partição.

Definição A.15. Uma partição D1 é dita mais fina que D2, denotado por D1�D2 se todo átomo
de D2 é igual à união de átomos de D1. Em outras palavras, D1 é tão ou mais detalhista, ou
ainda, tem tanto quanto ou mais informação que D2.

A partição mais fina possível é justamente cada átomo da partição Di contendo apenas
um elemento ω .

Definição A.16. Seja X uma variável aleatória, e a partição induzida de X , DX , uma partição
em que cada possível valor de X define uma partição. Diz-se que X é D-mensurável se, para
cada átomo de D , existe apenas um valor possível de X, i.e., D �DX .

Definição A.17. Probabilidade Condicional dada uma Partição. Sejam uma partição D e um
evento A, define-se a variável aleatória Z =P(A|D) tal que Z(ω) assume o valor da probabilidade
condicional de A dado o átomo da partição ao qual ω pertence.

Z(ω) = P(A|D)(ω) = P(A|Di) tal que X(ω) ∈ Di.

Teorema A.2. Teorema da Probabilidade Total.

P(A) = E[P(A|D)].

Demonstração. P(A) = ∑i P(A|Di)P(Di) = E[P(A|D)].

Definição A.18. Esperança Condicional dada uma Partição. Sejam uma partição D e uma
variável aleatória X , define-se a variável aleatória W = E(X |D) tal que W (ω) assume o valor da
média condicional de X dado o átomo da partição ao qual ω pertence.

W (ω) = E(X |D)(ω) = ∑ j=1 x jP(X = x j|Di) tal que X(ω) ∈ Di.

Teorema A.3. Generalização do Teorema da Probabilidade Total. A média de uma v.a. X é a
média de suas médias condicionadas a uma partição D .

EX = E[E(X |D)].

Demonstração. E[E(X |D )] = E[∑ j x jP(X = x j|D)] = ∑ j x jE[P(X = x j|D)] = ∑ j x jP(X =

x j) = EX .

Proposição A.1. Se X é D-mensurável, então
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E[X |D ] = X

Demonstração. Como X é constante nos átomos de D , e esperança de uma constante é a própria
constante, então E[X |D ] = X .

Uma importante consequência da Proposição A.1 é E[ f (X)|X ] = f (X), uma vez que
f (X) é DX -mensurável.
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B
Apêndice B - Técnicas de Agrupamento

Agrupamento é uma das técnicas mais utilizadas para análise de dados. Visa encontrar
estruturas inerentes nos dados apenas considerando sua distribuição. Sua contribuição abrange
várias áreas, entre elas, reconhecimento de padrões, segmentação de imagens e extração de
características.

Antes da escolha do método de agrupamento, o analista deve, inicialmente, especificar
o conjunto de dados, seus atributos bem como seu domínio; qual medida de similaridade ou
pertinência de um objeto a uma classe; se será uma partição, haverá interseção entre grupos ou
se os conjuntos estão organizados hierarquicamente; a forma de representação, se será através de
protótipos ou fronteiras de decisão (linhas de menor inércia, função de distribuição, hiperplanos),
entre outras (49).

B.1 K-médias

O algoritmo do k-médias visa encontrar k grupos em um conjunto de dados, i.e., uma
partição D do espaço composto por k átomos, e cada átomo D j é representado pelo protótipo
c j(média do grupo), que possui mesma dimensão dos dados (2). Dado um padrão, ele pertencerá
ao j-ésimo grupo se o protótipo mais próximo for c j. As fronteiras de decisão são hiperplanos, e
o hiperplano que separa os grupos D j e Dl é equidistante a c j e cl .

O Algoritmo B.1 converge rapidamente, mas encontra apenas uma partição ótima local,
dependente da inicialização dos protótipos.

B.2 Expectation-Maximization

Enquanto o k-médias representa grupos de mesma forma (mesma função de distribuição,
ver A.7) e através de protótipos, o Expectation-Maximization (EM) permite representar grupos
em diferentes distribuições (Figura B.1), modelados por diferentes parâmetros. No caso de uma
mistura de Gaussianas, o j-ésimo grupo D j segue uma distribuição normal X ∼N (µ j,Σ j), e
seus parâmetros média (µ j) e covariância (Σ j) e a proporção π j do grupo D j na partição D são
estimados iterativamente (2, 50).
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Algoritmo B.1 K-médias
Entrada: k . quantidade de grupos
Entrada: {xi}p

i=1 . dados de entrada
Saída: {c j}k

j=1 . vetor de protótipos
1: {c j}k

j=1← inicializePrototipos(k);
2: repita
3: para i = 1→ p faça
4: para j = 1→ k faça
5: MDi j← distancia(xi,c j);
6: fim para
7: j← argmin(MDi);
8: adicione xi ao grupo D j;
9: fim para

10: para j = 1→ k faça
11: c j← media({xi}xi∈D j);
12: fim para
13: até {c j}k

j=1 não alterar
retorne {c j}k

j=1

Na verdade, o k-médias é um caso específico, em que cada grupo possui mesma covari-
ância (a matriz identidade) e o protótipo é a média do grupo. Da mesma forma, o EM converge
localmente.
Figura B.1: Exemplo de agrupamento por Expectation-Maximization. Cada grupo é representado por
covariâncias (elipses) e médias diferentes.
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Fonte: produção própria

Para inicialização do algoritmo, uma sugestão é executar o k-médias. O Algoritmo
B.2 em si possui duas fases distintas, a fase E (de Expectation), visa calcular a pertinência
(verossimilhança) de um padrão pertencer a um grupo, e a fase M, que atualiza os parâmetros de
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Algoritmo B.2 Expectation-Maximization
Entrada: k . quantidade de grupos
Entrada: {xi}p

i=1 . dados de entrada
Saída: {(µ j,Σ j,π j}k

j=1 . parâmetros
1: {(µ j,Σ j,π j}k

j=1← inicializeParametros(k);
2: repita

. Fase E - calcular esperança de verossimilhança
3: para i = 1→ p faça
4: para j = 1→ k faça
5: verossimilhanca← P(xi|µ j,Σ j);
6: Zi j← π j ∗ verossimilhanca;
7: fim para

. Normaliza Z
8: para j = 1→ k faça
9: Zi j←

Zi j

∑
k
j Zi j

;

10: fim para
11: fim para

. Fase M - calcular novos parâmetros
12: para j = 1→ k faça
13: µ j← ∑i Zi jxi

∑i Zi j
;

14: π j← ∑i Zi j
p ;

15: Σ j← ∑i Zi j(xi−µ j)(xi−µ j)
t

∑i Zi j
;

16: fim para
17: até satisfizer critério de parada

retorne {(µ j,Σ j,π j}k
j=1

cada grupo. Como critério de parada, pode-se verificar quanto os parâmetros modificaram e se
atingiram convergência.

Como desvantagem, assume-se que os grupos possuem uma distribuição pré-definida, o
que nem sempre é verdade. No entanto, em relação ao anterior, permite-se grupos com formatos
diferentes (distribuições modeladas por parâmetros diferentes).

B.3 Agrupamento hierárquico

No agrupamento hierárquico, cria-se uma árvore em que as folhas são os dados e
constituem grupos unitários. A raiz é um grupo contendo todos os elementos. Cada nó interno
constitui um grupo que é a união dos grupos de suas subárvores. Dessa forma, há vários níveis
de agrupamento entre os elementos, baseado em uma medida de dissimilaridade. Quanto mais
próximos dois dados estão entre si, mais baixo é o nível de agrupamento (9).

Duas abordagens de agrupamento hierárquico se destacam, uma bottom-up, a aglomera-
tiva, que une grupos menores até a raiz; e outra top-down, a divisiva, que partindo de um único
grupo, vai dividindo os grupos até as folhas. Uma vez criada a árvore, pode-se realizar podas, a
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fim de quebrar a estrutura em vários grupos.

B.4 Mapas auto-organizáveis

Na aprendizagem competitiva, ao invés de um protótipo, cada grupo pode possuir um
conjunto de protótipos, e os grupos assumem maior diversidade de formatos. Cada protótipo
(neurônio) possui mesma dimensão dos padrões de entrada, e compete com os demais para se
tornar ativo.

Durante treinamento, dado um padrão de treinamento, o protótipo vencedor é o mais
próximo de acordo com alguma medida de dissimilaridade (e.g., a distância euclidiana). Apenas
o neurônio vencedor é atualizado, aproximando-se a uma taxa η (taxa de aprendizagem) do
padrão, visando assim reduzir a função custo, i.e., a distância entre os protótipos e os padrões do
grupo que representam.

Figura B.2: Treinamento em redes SOM, o neurônio vencedor aproxima-se mais do padrão de entrada.

Fonte: produção própria

Mapas auto-organizáveis de Kohonen (Self-organizing Maps - SOM) são redes neurais
com uma regra de aprendizagem mais elaborada. Verificou-se que no cérebro humano, neurônios
mais próximos aumentam seu potencial de excitação para aquela resposta, enquanto que os
ligeiramente mais afastados diminuem. Nas redes SOM, além da taxa de aprendizagem, há um
segundo fator de atenuação, a função de vizinhança:

c j(t +1) = c j(t)+η(t)h j,v(t)[xt− c j(t)].

Enquanto o neurônio vencedor aproxima-se do padrão de entrada segundo as regras da
aprendizagem competitiva clássica, neurônios próximos utilizam a função de vizinhança h j,v,
inversamente proporcional à distância entre o neurônio vencedor cv e o neurônio atualizado c j,
que reduz a atualização dos protótipos mais afastados do neurônio vencedor (Figura B.2).

Uma rede SOM pode ser vista como uma grade de neurônios completamente conectados
à entrada (Figura B.3). O neurônio vencedor e seus vizinhos são ativados. Por poder representar
os dados em uma dimensão menor, SOM pode ser utilizado para compactação de dados com
pouca perda de informação e visualização, uma vez que é impraticável visualizar dados acima de
três dimensões (25).
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Figura B.3: Topologia de uma rede SOM. Neurônios mais afastados são atualizados num fator menor.

Fonte: produção própria
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C
Apêndice C - Técnicas Auxiliares

C.1 Algoritmos Genéticos

Algoritmos Genéticos (AG) buscam encontrar soluções próximas ao ótimo global para um
problema específico (2). São ditos algoritmos evolucionários pois criam mecanismos para buscar
diferentes soluções a cada iteração baseadas nas soluções existentes. Em AG, cada possível
solução é chamada de indivíduo, os indivíduos de uma iteração (ou geração) são chamadas de
população. Os indivíduos mais aptos são selecionados para produzir novos indivíduos.

Um indivíduo é representado por um código genético ou cromossomo de forma que
qualquer solução possa ser representada e que possa ser facilmente manipulado para formar
novos indivíduos. A aptidão de um indivíduo é medida a cada geração por uma função-objetivo,
que associa a um indivíduo um valor que é o objetivo da otimização. Quanto maior (ou menor,
caso seja um problema de minimização) for o valor fornecido pela função-objetivo, mais apto
é o indivíduo e mais chances de ele ser selecionado e repassar suas características para futuras
gerações.

Para selecionar os indivíduos, duas técnicas são as mais utilizadas: roleta e torneio. Na
roleta, os indivíduos são ordenados pela função-objetivo e a cada indivíduo é associada uma
probabilidade proporcional a seu valor de função-objetivo. Os indivíduos são selecionados a
partir dessa distribuição. Na técnica do torneio, os indivíduos são agrupados em grupos, de cada
grupo o indivíduo mais apto é selecionado. Apesar do interesse em selecionar indivíduos mais
aptos, há a possibilidade de indivíduos mais fracos possuírem informação relevante. Por esta
razão a roleta é mais recomendada uma vez que indivíduos mais fracos também possuem uma
chance de serem selecionados.

Os indivíduos selecionados são utilizados para gerar os próximos indivíduos da nova
população. Dados dois indivíduos da seleção, dois descendentes são gerados, cada descendente
recebe parte do cromossomo de um e parte do cromossomo do outro, processo este chamado de
recombinação ou crossing-over. A recombinação é um mecanismo de repassar características
importantes dos indivíduos para futuras gerações, mas há o risco de informação relevante ser
descartada.

Além disso, para adicionar mais diversidade, os novos indivíduos podem sofrer um
processo de mutação em seus cromossomos, com uma probabilidade bastante baixa, de forma a
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procurar soluções em outras regiões do espaço ao invés de ficarem presas em um ótimo local.
Após um certo número de gerações, o algoritmo pára e um conjunto de soluções é fornecido.

C.2 Principal Component Analysis

O Principal Component Analysis (PCA) faz uma projeção dos padrões de entrada em
um subespaço em que as características resultantes sejam ortogonais entre si (linearmente
não correlatas) chamadas de componentes principais (2). Além disso, é possível eliminar as
características menos relevantes sem perder muita informação e obter um conjunto de dados mais
compacto. O PCA é uma das técnicas para amenizar a maldição da dimensionalidade (Seção
2.1), quando há muitas variáveis para descrever um padrão, mas uma pequena amostra de dados.
Assim, com o PCA, o treinamento de máquinas de aprendizagem se torna mais simples, e.g.,
em uma rede neural, menos características representam menos neurônios de entrada e menos
conexões e interferências entre neurônios de entrada e de camadas seguintes.

O PCA realiza uma série de operações matemáticas para encontrar uma matriz de
transformação, i.e., uma matriz que converte padrões do espaço original para o novo espaço.

Dado um conjunto de padrões de entrada X = Rdxp, em que d é a quantidade de carac-
terísticas e p de padrões, e Σ a covariância de dimensão dxd. Da matriz de covariância são
calculados os autovetores e autovalores.

Por definição, um autovetor v de uma matriz A é um vetor que multiplicado por A,
retorna o mesmo vetor v multiplicado por um escalar λ (Av = λv), valor este que corresponde
ao autovalor associado ao autovetor v.

Assim sendo, sejam V e Λ as matrizes de autovetores e autovalores de Σ, V corresponde
a uma matriz de transformação capaz de projetar a matriz X num novo espaço de características
em que as novas características sejam perpendiculares (linearmente independentes) entre si.
Cada nova característica corresponde a um autovetor vi diferente, de forma que o autovalor λi

seja proporcional à variância da respectiva característica.
Dessa forma, extrai-se apenas as características mais informativas, ou seja, as que

possuem maior variância (maior autovalor), e remover as que possuem menos variância de forma
que boa parte da informação seja preservada, mesmo reduzindo o número de características.
Inicialmente, ordena-se os autovetores pelos autovalores, seleciona-se os autovalores (e seus
respectivos autovetores) cuja soma represente certa porcentagem da soma total de autovalores,
por exemplo, 90%, ou seja, pelo menos 90% da "informação"foi preservada com apenas um
subconjunto das características.
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