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Centro de Informática da Universidade Fe-
deral de Pernambuco como requisito parcial
para obtenção do grau de mestre em Ciência
da Computação.

Orientadora:

Profa. Dra. Teresa Bernarda Ludermir

Co-orientador:
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Agradeço ao professor Ricardo pela ajuda e pelas dicas.

E finalmente, agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro.



iv

Resumo

O volume de dados de expressão gênica vem crescendo exponencialmente nos últimos
anos devido às novas tecnologias da Biologia Molecular, que permitem medir a expressão
de milhares de genes ao mesmo tempo. A análise computacional desses dados tem grande
importância na Biologia e na Medicina. Ela permite, por exemplo, a descoberta de novas
classes de câncer biologicamente e clinicamente significantes e a identificação de novas
funções dos genes. As técnicas de Aprendizado de Máquina não-supervisionado fazem
parte da metodologia de análise usada pelos especialistas. Existem diversos algoritmos
de agrupamento de dados, cada um procurando particionar os dados de uma maneira
espećıfica. A escolha desse algoritmo é fundamental para a qualidade do agrupamento
e, portanto, para a análise adequada dos resultados. Propomos uma metodologia de
meta-aprendizado para a escolha dos algoritmos de agrupamento de dados no contexto de
dados de expressão gênica de células canceŕıgenas. Até o momento, o meta-aprendizado
vinha sendo utilizado apenas no contexto supervisionado. Nesta Dissertação, estendemos
esse conceito para problemas não-supervisionados. Usamos bases de dados de diferentes
experimentos com microarrays de vários estudos sobre câncer. Extráımos caracteŕısticas
relevantes de cada base de dados a fim de empregá-las no aprendizado de Redes Neurais, k-
Vizinhos Mais Próximos e Máquinas de Vetores Suporte, utilizados como meta-aprendizes.
Esses métodos foram usados como sistemas de aprendizado para predizer a ordem de
desempenho dos algoritmos de agrupamento, bem como selecionar o melhor algoritmo, de
acordo com essas caracteŕısticas. Realizamos um conjunto de experimentos para validar
o uso de cada meta-aprendiz. Nesse contexto, mostramos que, em média, os rankings
sugeridos pelas Máquinas de Vetores Suporte são significativamente mais correlacionados
com o ranking ideal do que aqueles obtidos com o ranking default. Conseguimos realizar
um estudo inovador que pode ser expandido para dados de outros contextos, servindo
como ponto de partida para novas abordagens.

Palavras-chave: Meta-aprendizado, Aprendizado Não-supervisionado, Expressão
Gênica.
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Abstract

The amount of gene expression data has been exponentially growing in recent years
due to the new Molecular Biology technologies, that allow measuring the expression of
thousands of genes at once. The computational analysis of such data is of major impor-
tance in Biology and Medicine, it allows, for example, the recovery of new biologically
and clinically significant cancer classes and the identification of new functions of genes.
The unsupervised Machine Learning techniques take part in the experts’ data analysis
methodology. There is a variety of data clustering algorithms, each one tends to cluster
the data in a specific way. The choice of such algorithms is fundamental to the cluste-
ring quality and, therefore, it’s important to the proper results analysis. We propose a
meta-learning methodology for the clustering algorithms selection in the context of cancer
cells gene expression. So far, meta-learning has been used only for supervised learning
algorithms, we extended that concept for unsupervised learning. We used datasets from
different cancer microarray experiments. We extracted relevant characteristics from each
dataset in order to employ them in the learning of Neural Networks, k-Nearest Neigh-
bors and Support Vectors Machine, used as meta-learners. These methods were used as
learning systems to predict the performance ranking of clustering algorithms, as well as
to select the best algorithm, according to the dataset characteristics. We performed a
set of experiments in order to validate the use of each meta-learner. In this context, we
showed that, in average, the Support Vector Machines suggested rankings that are more
correlated with the ideal ranking than the ones obtained by the default ranking. We could
propose a novel approach, which can be extended to data from other contexts, so it can
be the stating point for other works.

Keywords: Meta-learning, Unsupervised Learning, Gene Expression.
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4.2 Construção do módulo BD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.3 Sistema que sugere o melhor algoritmo para a base de dados representada

pelo meta-exemplo de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.4 Sistema que sugere o ranking dos algoritmos candidatos para a base de

dados representada pelo meta-exemplo de entrada. . . . . . . . . . . . . . . 40



x

Lista de Tabelas

5.1 Bases de dados utilizadas e suas caracteŕısticas. . . . . . . . . . . . . . . . 49
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1 Introdução

No domı́nio do Aprendizado de Máquina, podem existir diversos algoritmos que

são candidatos a resolverem um problema desse domı́nio. Predizer quando um determi-

nado algoritmo supera outro é uma das tarefas mais dif́ıceis nesse domı́nio (KALOUSIS;

GAMA; HILARIO, 2004). Geralmente, se emprega procedimentos de tentativa-e-erro para

tentar predizer o desempenho dos algoritmos, o que torna o processo custoso (GIRAUD-

CARRIER; VILALTA; BRAZDIL, 2004). Outras abordagens necessitam do conhecimento de

especialistas no domı́nio, entretanto tal conhecimento não está sempre dispońıvel e não é

facilmente adquirido.

As técnicas de meta-aprendizado são uma solução eficaz para a tarefa de predi-

zer automaticamente o desempenho de algoritmos para um dado problema. Elas são um

alternativa para auxiliar o usuário não-especialista na escolha dos algoritmos mais adequa-

dos ao problema estudado (GIRAUD-CARRIER; VILALTA; BRAZDIL, 2004; VILALTA; DRISSI,

2002; PRUDêNCIO; LUDERMIR, 2004). Na abordagem desta Dissertação, usamos o termo

“meta-aprendizado” significando o processo automático de aquisição de conhecimento

que associa a desempenho de algoritmos de aprendizado a caracteŕısticas de problemas

de aprendizado (caracteŕısticas das bases de dados as quais os algoritmos são aplicados)

(VILALTA; DRISSI, 2002).

Até o presente momento, o meta-aprendizado vem sendo usado para selecionar e

ordenar algoritmos apenas no contexto de aprendizado supervisionado (GIRAUD-CARRIER;

VILALTA; BRAZDIL, 2004; KALOUSIS; GAMA; HILARIO, 2004; PRUDêNCIO; LUDERMIR,

2004). Portanto, não existe, até agora, uma abordagem de meta-aprendizado capaz de pre-

dizer o desempenho de algoritmos de agrupamento de dados (contexto não-supervisionado).

A metodologia proposta neste trabalho consiste em estender o uso de meta-apren-

dizado para ordenar e selecionar algoritmos de agrupamento. Desenvolvemos um estudo

de caso com dados de expressão gênica de câncer gerados por microarrays. Esse contexto

biológico foi escolhido devido à ampla utilização de técnicas de agrupamento de dados por
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usuários que, na maioria das vezes, não são especialistas em agrupamento de dados. Com

essa aplicação, pretendemos validar nossa abordagem como uma ferramenta de apoio a

usuários não-especialistas na tarefa de seleção de algoritmos de agrupamento.

1.1 Motivação

As técnicas de agrupamento de dados têm se revelado importantes ferramentas

na análise exploratória de dados (JAIN; DUBES, 1988). Para um determinado problema,

existe uma variedade de algoritmos que podem ser usados. A escolha da técnica tem

grande impacto no resultado final do agrupamento de dados. No entanto, quando os

usuários não são especialistas nessas técnicas, a escolha dos algoritmos é, geralmente,

feita através da familiaridade dos usuários com determinado algoritmo, sem levar em

consideração os dados em si (D’HAESELEER, 2005). Deste modo, uma solução automática

que, dentre um conjunto de algoritmos candidatos, gere uma sugestão sobre aqueles mais

adequados a um dado problema iria auxiliar os usuários não-especialistas na tarefa de

seleção de algoritmos. Até o presente momento, as técnicas de meta-aprendizado têm

oferecido suporte aos usuários na escolha de algoritmos apenas no contexto supervisionado.

Assim, com essa motivação, surge a idéia de estender as abordagens de meta-aprendizado

para o contexto não-supervisionado, mais especificamente, no âmbito das técnicas de

agrupamento de dados. Tal abordagem ainda não foi proposta, o que faz deste trabalho

um estudo inovador.

Para avaliar a metodologia proposta, devemos aplicá-la em uma área em que há

uma ampla utilização de técnicas de agrupamento de dados por usuários que, geralmente,

não são especialistas em agrupamento de dados. Nesse sentido, um estudo de caso foi

desenvolvido no contexto da análise de agrupamento de dados de expressão gênica de

câncer gerados por microarrays. Estudar os padrões de expressão de células de câncer é

de importância primordial para o entendimento da doença. Para analisar esses padrões,

os especialistas utilizam diversas técnicas computacionais, dentre elas estão os algoritmos

de agrupamento de dados (D’HAESELEER, 2005).

A realização de análise de agrupamentos sobre dados de expressão gênica necessita

que o usuário escolha o melhor algoritmo de agrupamento para esses dados, o que se torna

uma tarefa dif́ıcil pela própria natureza dos dados e pelo vasto espectro de algoritmos

existente. Geralmente, essa seleção é feita através de tentativa-e-erro, da experiência de

um especialista - aux́ılio que nem sempre está dispońıvel.
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Nesse contexto, o uso da metodologia proposta surge como uma posśıvel solução.

Essa solução seria um sistema que automaticamente sugerisse os melhores algoritmos de

agrupamentos para a análise de dados de um dado experimento. Esse sistema aprenderia

a prever o desempenho dos algoritmos dispońıveis nos vários experimentos de expressão

gênica apresentados.

Com essa motivação, esta Dissertação apresenta uma posśıvel solução que usa

técnicas de meta-aprendizado para sugerir algoritmos de agrupamento. Para o estudo de

caso, esses algoritmos sugeridos devem ser eficazes no agrupamento de dados de expressão

gênica de amostras de células canceŕıgenas, obtidos através de experimentos de microarray.

1.2 Objetivos

A objetivo principal deste trabalho é propor um sistema (meta-aprendiz) que con-

siga aprender as caracteŕısticas das bases de dados e associá-las ao desempenho dos algo-

ritmos. Desta forma, o sistema deverá ser capaz de predizer a ordem (o grau de preferência

sobre um algoritmo em relação aos outros, em termos de desempenho) de cada algoritmo

para cada base de dados (instância) de acordo com o seu desempenho em outras bases.

Esse framework proposto tem o objetivo de auxiliar novos estudos acerca dos algorit-

mos de agrupamento inseridos no contexto de dados de expressão gênica, podendo ser

estendido para outros contextos não-supervisionados.

Para alcançar os objetivos desta Dissertação, primeiramente, selecionaremos bases

de dados de expressão gênica no contexto de experimentos com células de câncer. Em

seguida, proporemos um conjunto de procedimentos de pré-processamento para essas ba-

ses, de maneira a diminuir o rúıdo, dimensionalidade e atributos redundantes dos dados.

Então, identificaremos os algoritmos mais usados pelos especialistas e que representem

paradigmas diferentes de agrupamento.

Uma vez coletadas as bases de dados, proporemos um conjunto de caracteŕısticas

que consigam descrever as bases e, ao mesmo tempo, discriminar os diferentes desempe-

nhos de cada algoritmo ao longo das bases.

1.3 Conteúdo da Dissertação

Esta Dissertação está organizada da seguinte forma:
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• O Caṕıtulo 2 apresenta os dados de expressão gênica, suas caracteŕısticas, os tipos

de análises envolvidas e uma revisão sobre os estudos acerca desse tipo de dado.

• O Caṕıtulo 3 introduz o Aprendizado de Máquina e apresenta as técnicas de apren-

dizado supervisionado e não-supervisionado utilizadas neste trabalho.

• O Caṕıtulo 4 apresenta a abordagem proposta para a geração de sugestões de algo-

ritmos de agrupamento, mostrando sua arquitetura e funcionamento.

• O Caṕıtulo 5 descreve todo o conjunto de experimentos realizados, mostrando, de

acordo com os passos apresentados no Caṕıtulo 4, como se dá a aplicação da me-

todologia proposta no âmbito dos dados de expressão gênica de câncer gerados por

microarrays.

• O Caṕıtulo 6 apresenta os resultados obtidos e as análises sobre o desempenho das

técnicas utilizadas.

• O último caṕıtulo apresenta as conclusões desta Dissertação e outras posśıveis in-

vestigações nessa área.
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2 Dados de Expressão Gênica

Este caṕıtulo descreve o mecanismo de expressão gênica presente nas células dos

organismos, mostrando como as tecnologias existentes captam os diversos padrões de

expressão. Apresentaremos também algumas definições importantes no contexto da Bio-

informática que são relevantes para a compreensão deste trabalho.

A primeira seção destaca o mecanismo pelo qual os genes são interpretados para

que haja a śıntese de protéınas. A Seção 2.2 apresenta as tecnologias existentes para a

obtenção dos dados de expressão gênica. Em seguida, a Seção 2.3 mostra os tipos de

análises de dados e os desafios presentes no estudo computacional desses dados. Por fim,

a Seção 2.4 relata alguns trabalhos que abordam o uso de técnicas computacionais para

o estudo dos padrões de expressão gênica.

2.1 O Mecanismo da Expressão Gênica

As protéınas são fundamentais para o funcionamento das células e, por conseqüência,

de todo o organismo. Elas têm funções estruturais, como no caso do colágeno dos tendões;

e funções regulatórias, como no caso das enzimas, que catalisam várias reações qúımicas

no organismo (SOUTO et al., 2003).

A śıntese de uma dada protéına pode ser ativada ou desativada dependendo de

certas condições: como as situações impostas pelo ambiente no qual o organismo está

inserido ou o estágio da vida do organismo. O planejamento de quais protéınas devem

ser produzidas num dado instante da vida de uma célula está codificado no DNA (do

inglês DesoxyriboNucleic Acid) do organismo. Tal estrutura também é responsável pela

codificação das caracteŕısticas hereditárias dos seres vivos (ALBERTS, 1997).

A molécula de DNA é composta de duas fitas anti-paralelas entrelaçadas em forma

de dupla hélice como mostrado na Figura 2.1. Uma seqüência de bases nitrogenadas

(nucleot́ıdeos) compõe cada fita, essas bases são: Adenina (A), Guanina (G), Citosina
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(C) e Timina (T). Cada nucleot́ıdeo de uma fita se liga a outro complementar da segunda

fita, de acordo com a regra: A=T, T=A, C ≡ G e G ≡ C, em que cada “–” representa

uma ponte de hidrogênio. (SOUTO et al., 2003).

Figura 2.1: Estrutura de uma molécula de DNA (SOUTO et al., 2003).

As duas fitas de nuclet́ıdeos que formam o DNA são complementares entre si devido

a essa regra de ligação. Quando compostas por uma única seqüência de nucleot́ıdeos (o

que ocorre em certas circunstâncias), as moléculas de DNA têm a capacidade de se ligar

a fitas complementares. Esse processo de ligação é chamado de hibridização e é usado em

várias técnicas da Biologia Molecular (ALBERTS, 1997).

A expressão gênica é o processo pelo qual as seqüências de bases nitrogenadas são

interpretadas na śıntese de protéınas (Figura 2.2). Esse processo pode ser dividido em

duas etapas: transcrição e tradução.

Figura 2.2: Processo de expressão gênica (SOUTO et al., 2003).

Transcrição é o processo pelo qual a informação contida em uma seqüência de
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DNA é transferida para uma molécula de RNA (do inglês Ribonucleic Acid). A trans-

crição ocorre no núcleo de células de organismos eucariotos (organismos cujas células têm

membrana nuclear e organelas com funções bem definidas) e no citoplasma dos procariotos

(seres unicelulares sem membrana nuclear, nos quais o núcleo se encontra espalhado pelo

citoplasma). A partir de uma região promotora, a seqüência de DNA é copiada pelo RNA

polimerase através de enzimas a fim de produzir mRNA (RNA mensageiro). O mRNA é

similar ao DNA, no entanto, é formado por apenas uma fita e tem o nucleot́ıdeo Uracila

(U) no lugar da Timina (ALBERTS, 1997).

A tradução é o segundo estágio da śıntese de protéınas, ela ocorre no citoplasma

das células, onde os ribossomos estão localizados. O mRNA leva a informação genética,

codificada em sua seqüência de nucleot́ıdeos, dos cromossomos para os ribossomos. Cada

grupo (códon) de três nucleot́ıdeos do mRNA representa um aminoácido, componente de

uma protéına. O código genético consiste no mapeamento desses códons nos aminoácidos

correspondentes (ALBERTS, 1997).

As moléculas de tRNA (RNA transportador) e o ribossomo traduzem esse código

para produzir protéınas. O ribossomo é uma estrutura de múltiplas subunidades que

contém rRNA (RNA ribossômico) e protéınas. Ele é a estrutura na qual os aminoácidos

são transformados em protéınas. Cada tRNA é uma pequena cadeia de RNA sem codi-

ficação alguma que transporta um aminoácido para o ribossomo. A molécula de tRNA

tem um local para anexar aminoácido e um local chamado anticódon. O anticódon é

um grupo de três nucleot́ıdeos complementares aos códons do mRNA que codificam o

aminoácido anexo ao tRNA (ALBERTS, 1997).

2.2 Microarrays de DNA

Existem várias tecnologias para a verificação da expressão gênica, dentre elas, des-

tacamos o microarray de DNA. As técnicas de microarray permitem medir o ńıvel de

expressão de dezenas de milhares de genes em paralelo, enquanto abordagens tradicionais

de pesquisa de genomas tratam apenas da análise local e coleta de dados de apenas um

gene por vez (JIANG; TANG; ZHANG, 2004). Os dois principais tipos de microarray são o

microarray de DNA complementar (cDNA) (SCHENA et al., 1995) e o microarray de oli-

gonucleot́ıdeos (oligo chip) (LOCKHART, 1996). Esses dois tipos de arrays compartilham

três procedimentos básicos (TEFFERY et al., 2002):

• Preparação do chip: Um microarray é uma pequena lâmina (chip) no qual milhares
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de moléculas de DNA (sondas) são fixadas em forma de grid. Cada célula desse grid

corresponde a uma seqüência de DNA.

• Preparação das amostras, rotulagem e hibridização: Normalmente, duas amostras

de mRNA (uma amostra de teste e uma de controle) são transcritas em cDNA. Em

seguida, elas são rotuladas e então hibridizadas com as sondas na superf́ıcie do chip.

• Escaneamento: Os chips são escaneados a fim de se captar a intensidade do sinal

emitido pelas moléculas de cDNA hibridizadas.

Figura 2.3: Exemplo de funcionamento de experimento com microarray (SOUTO et al.,
2003).

Figura 2.4: Chip de genes. Cada célula do grid é escaneada para medir a intensidade dos
sinais de cada gene no microarray.
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A Figura 2.3 mostra o esquema de experimento com microarray no qual são es-

tudados padrões de expressão de células normais e cancerosas. A Figura 2.4 mostra as

células do microarray, nas quais os genes hibridizados apresentam uma coloração (sinal)

mais forte.

Na tecnologia de microarray, destacamos duas diferentes plataformas: cDNA e

Affymetrix (QUACKENBUSH, 2001; SLONIM, 2002; MONTI et al., 2003). Tipicamente, os

experimentos com microarrays de cDNA e oligo chips medem o ńıvel da expressão de

cada seqüência de DNA através da razão entre a intensidade do sinal da amostra de teste

e de controle. Assim, as informações extráıdas de ambos os microarrays têm o mesmo

significado biológico.

Em linhas gerais, a plataforma Affymetrix usa os mesmos procedimentos descritos

anteriormente. No entanto, ela mede ńıveis absolutos de expressão dos genes, sem haver

comparações com amostras de controle. As medidas da plataforma Affymetrix são esti-

mativas do número de cópias de RNA encontradas na amostra de célula. Podemos notar a

diferença entre dados cDNA e Affymetrix através dos intervalos nos quais os seus valores

se encontram. Por exemplo, dados cDNA podem se encontrar no intervalo [-5,5], pois,

geralmente, esses dados são expressos em razão logaŕıtmica. Enquanto dados Affymetrix

podem estar em [-200,16000], pois esses dados são medidas diretas do RNA da amostra.

Neste trabalho, chamaremos os dados oriundos desses procedimentos de dados

de expressão gênica. Usaremos apenas dados de microarray cDNA e Affymetrix, pois

são os dois experimentos de expressão gênica mais populares (ALIZADEH et al., 2000;

ARMSTRONG et al., 2002; GOLUB et al., 1999).

Um experimento de microarray engloba um grande número de seqüências de DNA,

como genes e clones de cDNA, sob várias condições. Tais condições podem ser séries

temporais de acordo com o desenvolvimento de um processo biológico ou um conjunto de

diferentes amostras de tecidos (por exemplo, tecidos normais e cancerosos) (JIANG; TANG;

ZHANG, 2004). Neste trabalho, denotaremos por “genes” todas as seqüências de DNA; e

por “amostras” todas as condições experimentais empregadas.

2.3 Análise Computacional

Como já mencionado no primeiro Caṕıtulo, a tecnologia de microarrays dá a opor-

tunidade para os especialistas medirem o ńıvel de expressão de milhares de genes ao

mesmo tempo. Com o acúmulo de dados desses experimentos, torna-se necessária a de-
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finição de maneiras tanto para interpretar o significado biológico desses padrões quanto

para a identificação das funções dos genes. Embora existam outras técnicas de coleta de

dados de expressão gênica, o foco deste trabalho está em duas técnicas de microarrays de

DNA: Affymetrix e cDNA. A partir de agora denotaremos por dados de microarrays os

valores obtidos por qualquer uma dessas técnicas.

Um experimento com microarray mede o ńıvel do sinal emitido por um conjunto

de genes sob diferentes circunstâncias. Pode-se medir a expressão de uma célula em seu

estado normal, quando aquecida ou resfriada, ou mesmo quando uma droga é adicio-

nada. Essa medição também pode ser uma série temporal de valores da expressão após

um antibiótico ser administrado. Ou ainda, pode-se medir a expressão de células nor-

mais e cancerosas, no sentido de se estudar os padrões de expressão sob essas condições,

analisando uma posśıvel causa para essa situação.

Esses dados são, em geral, analisados no contexto de Aprendizado de Máquina

supervisionado e não-supervisionado. Em cada contexto podemos ainda estruturar os

dados de duas maneiras (MOLLA et al., 2004). A seguir, apresentamos esses dados sob

essas diferentes perspectivas.

• Análise computacional não-supervisionada

Na análise computacional não-supervisionada, não se conhece a classe (por exemplo,

a função de uma determinado gene, ou a condição empregada no experimento) dos

genes ou amostras da base de dados. Nesse sentido, pode-se entender os dados sob

duas perspectivas descritas a seguir.

Amostras como objetos.

Para a primeira análise, a base de dados é organizada da seguinte maneira: os

dados são representados por uma matriz de valores reais M = {wij|1 ≤ i ≤ n, 1 ≤
j ≤ m} onde cada linha S = {s1, . . . , sn} representa uma amostra e cada coluna

G = {g1, . . . ,gm} denota um gene e cada célula wij representa o ńıvel de expressão

do gene j na amostra i. O método fará o agrupamento das amostras (as diferentes

condições das células). Aqui as amostras são vistas como objetos a serem agrupados,

enquanto os genes representam as caracteŕısticas das amostras. Podemos, com esse

tipo de estudo, fazer a distinção entre as diversas condições da célula: por exemplo,

discernir os padrões de expressão de uma célula normal e uma cancerosa; ou verificar

se, com a adição de uma droga ou mudanças na temperatura nas células, o padrão

de expressão é alterado.
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Genes como objetos.

A segunda análise é feita com a matriz transposta de M . O intuito dessa análise é

identificar similaridades entre os genes e, por exemplo, podermos entender as funções

dos genes, até então desconhecidas, através de sua similaridade de expressão com

genes cujas funções são conhecidas.

• Análise computacional supervisionada.

As outras duas maneiras de organizar os dados se relacionam com o Aprendizado de

Máquina supervisionado. Nesse contexto, atribúımos uma categoria (como o tipo

de célula do qual cada padrão de expressão foi extráıdo) a cada objeto da base de

dados, com o intuito de estudar como os padrões de expressão estão associados a

essas categorias.

Analogamente ao contexto não-supervisionado, podemos organizar os dados de

modo que as amostras sejam os objetos (linhas) e os genes sejam as caracteŕısticas

(colunas) da base de dados, as categorias seriam atribúıdas às amostras. Ou ainda,

associar as categorias aos genes, tendo as amostras como caracteŕısticas dos genes.

A matriz de dados obtida através de microarrays contém rúıdo, valores faltosos

e variações sistemáticas oriundas do processo experimental. Devido a tais problemas, a

aplicação de técnicas de pré-processamento é indispensável (JIANG; TANG; ZHANG, 2004).

Uma outra questão importante que torna a análise desse tipo de dados particular-

mente desafiadora é que os experimentos de microarrays medem milhares de genes - que

podem ser vistos como caracteŕısticas - enquanto apenas apresenta dezenas ou centenas

de amostras, além de apresentar amostras rotuladas incorretamente. A maioria dos algo-

ritmos não consegue lidar com dados com essa dimensionalidade, devido principalmente

ao super-ajustamento (overfitting) aos dados de treinamento (MITCHELL, 1997).

Para a escolha das bases de dados utilizadas neste trabalho, consideramos a análise

de dados de microarrays através de agrupamento de dados (aprendizado não-supervi-

sionado), pois essa é a abordagem mais comum para análise de dados de expressão

gênica (QUACKENBUSH, 2001; SLONIM, 2002; D’HAESELEER, 2005). Como, geralmente,

os biólogos não são especialistas nas técnicas de agrupamento de dados, a metodologia

proposta neste trabalho irá auxiliá-los na seleção da técnica mais adequada para cada

conjunto de dados sob estudo.
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2.4 Abordagens com Dados de Expressão Gênica

No contexto de dados de expressão gênica, existem vários tipos de abordagens para

a investigação dos padrões de expressão. Revisamos diversos experimentos com dados de

expressão gênica e, dentre eles, destacamos aqueles que se adequaram melhor ao contexto

desta Dissertação. Esses trabalhos selecionados farão parte do nosso estudo em meta-

aprendizado e são apresentados em seguida.

Golub et al. (1999) usaram redes SOM (Self-Organizing Maps) para analisar dados

de tumores coletados via microarray Affymetrix. Eles agruparam 38 observações de dois

tipos de leucemia bastante relacionadas - AML (Acute Myeloid Leukemia) e ALL (Acute

Lymphoblastic Leukemia) - de acordo com a expressão de 6817 genes. A base de dados

é formada por 11 amostras do tipo AML e 27 do tipo ALL. Os resultados mostraram

que a técnica utilizada foi eficiente em descobrir automaticamente as duas categorias de

leucemias.

Nesse trabalho, os autores também buscaram sub-classes mais refinadas, eles utili-

zaram redes SOM para dividir as observações em quatro grupos. Em seguida, com dados

de imuno-fenótipos de cada amostra, descobriram que esses grupos correspondiam a AML,

ALL de linhagem T (T-ALL), ALL de linhagem B (B-ALL) e ALL de linhagem B. Deste

modo, eles conseguiram encontrar diferenças entre AML e ALL, bem como encontrar

sub-classes nas amostras ALL (T-ALL e B-ALL). Essas são as distinções mais importan-

tes entre as leucemias agudas, tanto no tratamento cĺınico quanto em termos biológicos.

Assim, as redes SOM conseguiram separar os dados adequadamente, além de encontrar

outros padrões nos dados biologicamente significantes.

O trabalho de Alizadeh et al. (2000) estudou a aplicação de técnicas de agru-

pamento para a descoberta de classes em amostras de pacientes com linfoma difuso de

grandes células B (DLBCL, do inglês Diffuse Large B-cell Lymphoma) através de micro-

array cDNA. Esse trabalho usou 9 amostras de linfoma folicular (FL, do inglês Follicular

Lymphoma), 11 de leucemia crônica (CLL, do inglês Chronic Lymphocytic Leukemia) e

42 de DLBCL, cada amostra contendo 4026 genes. Os autores empregaram a técnica de

agrupamento hierárquico UPGMA (do inglês Unweighed Pair Group Method Average) e

conseguiram mostrar que existe uma diversidade na expressão gênica entre tumores de

pacientes com DLBCL. Além disso, foram identificadas duas formas moleculares distintas

de DLBCL (denotaremos essas formas de DLBCL1 e DLBCL2). Essas formas estão rela-

cionadas com diferentes estágios de diferenciação da célula B, e estão correlacionadas com
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a taxa de sobrevivência dos pacientes. Portanto, confirmando que os grupos encontrados

são significativos para a Biologia.

Bittner et al. (2000) usaram microarrays cDNA para obter 31 amostras de pacientes

com câncer de pele (melanoma) e 7 amostras normais, cada amostra contendo 8150 genes.

O objetivo do trabalho era descobrir sub-grupos de melanomas identificados através da

análise matemática da expressão gênica em uma série de amostras. Esse estudo demons-

trou experimentalmente que 19 amostras de melanoma são fortemente correlacionadas,

formando um único grupo de acordo com a técnica de agrupamento hierárquico.

Bhattacharjee et al. (2001) analisaram ńıveis de expressão através de microarrays

Affymetrix com 12600 genes de amostras de tumores de pulmão. Os autores empregaram

agrupamento hierárquico e probabiĺıstico, conseguindo discriminar sub-classes de adeno-

carcinomas de pulmão.

A expressão gênica de 67 tumores de pulmão, representando 56 pacientes, foram

examinados através de microarrays cDNA com 24000 genes (GARBER et al., 2001). Nesse

trabalho, os autores subdividiram os tumores de acordo com os padrões de expressão

em: adenocarninomas (AC), câncer de pulmão de célula pequena (SCLC, do inglês Small

Cell Lung Cancer), câncer de pulmão de célula grande (LCLC, do inglês Large Cell Lung

Cancer) e tumor escamoso (SCC, do inglês Squamous Cell Carcinoma). Eles notaram que

existe ainda, de acordo com os padrões de expressão dos genes, posśıveis sub-classificações

do adenocarcinoma que estão correlacionadas com o grau de diferenciação do tumor, bem

como com a taxa de sobrevivência do paciente.

Khan et al. (2001) utilizaram redes neurais para analisar um conjunto de dados de

expressão coletados via microarrays cDNA. O objetivo do trabalho era prever tipos de

células cancerosas de acordo com os padrões de expressão. As amostras eram de quatro

tipos: 18 amostras de neuroblastoma (NB), 25 de RMS (do inglês rhabdomyosarcoma,

engloba tanto o RMS alveolar (ARMS) quanto o RMS embrional (ERMS)), 29 da famı́lia

de tumores Ewing (EWS) e 11 de linfomas Burkitt (BL). A metodologia empregada conse-

guiu classificar corretamente todas as amostras. Este trabalho foi pioneiro no diagnóstico

simultâneo de vários tipos de câncer.

Com o intuito de determinar se o diagnóstico de vários tipos comuns de tumores

poderia ser feito apenas através de classificação molecular, Ramaswamy et al. (2001) uti-

lizaram microarrays de oligonucleot́ıdeos Affymetrix para coletar a expressão de 16063

genes de 218 amostras de tumores de 14 tipos diferentes e 90 amostras de células normais.

Para realizar a predição de classes, os autores usaram máquinas de vetores suporte e
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obtiveram 78% de acurácia na previsão desses tipos de tumores. As 28 amostras de tumo-

res fracamente diferenciados obtiveram baixa acurácia, indicando que elas são entidades

molecularmente distintas com padrões de expressão bastante diferentes das amostras dos

tumores bem diferenciados.

Utilizando máquinas de vetores suporte, o trabalho de Su et al. (2001) conseguiu

prever diversos tipos de tumores, que juntos representam cerca de 70% de todas as mortes

causadas por câncer nos Estados Unidos, através de dados de microarrays Affymetrix. O

experimento estudou a expressão de 174 amostras e era composto por 26 carcinomas de

próstata, 26 de mama, 28 de pulmão, 27 de ovário, 23 de cólon, 11 de rins, 7 de f́ıgado, 6

de pâncreas, 8 de bexiga e 12 gastroesôfago, com 12533 genes.

West et al. (2001) desenvolveram modelos de regressão Bayesiana que conseguiram

prever o estado de receptores de estrógeno (ER+ ou ER-) de células de câncer de mama.

Os autores utilizaram dados de microarrays Affymetrix de 25 amostras ER+ e 24 de ER-,

com 7129 genes.

Através do uso de ténicas de agrupamento e do algoritmo k-Vizinhos mais Próximos

(k-NN, do inglês k-Nearest Neighbors), Armstrong et al. (2002) mostraram que a leucemia

com translocação MLL (do inglês Mixed-Lineage Leukemia), denotada apenas por MLL, é

uma classe distinta de leucemia, sendo assim, um novo tipo da doença que merece cuidados

espećıficos. Essa investigação foi realizada com microarrays Affymetrix de 12582 genes.

O experimento de Chen et al. (2002) mostrou que os padrões de expressão de células

de pulmão com carcinoma hepatocelular (HCC, do inglês Hepatocellular carcinoma) po-

dem ser discriminados dos padrões de células de pulmão normais.

Gordon et al. (2002) estudaram o câncer de pulmão através de dados de expressão

de 181 amostras com 12533 genes em microarrays Affymetrix. Os autores verificaram

que é posśıvel diagnosticar os tipos de tumores pulmonares através de uma abordagem

baseada em taxas de expressão gênica. Os tumores considerados foram o mesotelioma

pleural maĺıgno (31 amostras) e o adenocarcinoma (151 amostras).

Pomeroy et al. (2002) desenvolveram um sistema classificador baseado no algo-

ritmo k-NN para prever tipos de câncer de cérebro, com dados de microarrays Affyme-

trix com 7129 genes, bem como analisaram esses dados com as técnicas de agrupamento

hierárquico e redes SOM. Eles mostraram que meduloblastomas são molecularmente di-

ferentes de outros tumores de cérebros, incluindo tumores neuroectodermais primitivos

(PNETs, do inglês Primitive Neuroectodermal Tumours), tumores teratóides/rhabdóides
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at́ıpicos (AT/RTs, do inglês Atypical teratoid/Rhabdoid Tumours) e gliomas maĺıgnos.

O trabalho de Shipp et al. (2002) analisou dados de expressão de linfoma difuso de

grandes células B. O experimento conseguiu classificar, através de 7129 genes em micro-

arrays Affymetrix, pacientes com DLBCL em curados ou casos fatais. O trabalho usou

máquinas de vetores suporte e outras técnicas para a previsão. Os autores empregaram

amostras com DLBCL e linfoma folicular (FL) para realizar a previsão dessas classes de

pacientes.

A análise de dados de microarrays Affymetrix foi usada em Singh et al. (2002) para

determinar se diferenças moleculares acarretam as diferentes caracteŕısticas patológicas de

tumores de próstata e também para identificar através do agrupamento hierárquico genes

que podem antecipar o comportamento cĺınico dessa doença. Os autores conseguiram

encontrar um conjunto de genes que estão fortemente correlacionados com o estágio de

diferenciação do tumor. Para tanto, eles utilizaram o método k-NN como classificador de

padrões de expressão de células normais e cancerosas, com 12600 genes cada uma.

Yeoh et al. (2002) utilizaram microarrays Affymetrix para analisar os padrões do

genes expressos em células do sangue de pacientes pediátricos com leucemia do tipo ALL,

a fim de determinar se esses padrões de expressão poderiam melhorar a atribuição de risco

para os pacientes. Com tal análise, padrões de expressão distintos identificaram sub-tipos

de leucemia importantes para o prognóstico da doença, são eles: T-ALL, leucemia com as

protéınas E2A-PBX1, BCR-ABL ou TEL-AML1, rearranjo de MLL e “hiper-diplóide >

50 cromossomos”. Além disso, outros sub-grupos de ALL foram identificados baseando-se

nos seus padrões únicos de expressão.

Dyrskjøt et al. (2003) identificaram sub-classes clinicamente relevantes de câncer

de bexiga usando dados de expressão de microarrays Affymetrix de 40 amostras bem

caracterizadas de tumores. O agrupamento hierárquico revelou os três principais estágios

do tumor, Ta, T1 e T2-4, e ainda foram identificados sub-grupos nos tumores T2-4.

Em Nutt et al. (2003), os pesquisadores investigaram se a análise de padrões de

expressão, juntamente com uma metodologia de previsão de classes baseada no algoritmo

k-NN, poderia ser usada para classificar gliomas de alto grau de maneira mais expĺıcita,

objetiva e consistente do que a patologia padrão. A análise de microarrays Affymetrix foi

usada para medir a expressão de 12625 genes em um conjunto de 50 amostras de gliomas,

sendo 28 glioblastomas e 22 oligodendrogliomas anaplásticos. O modelo proposto foi

usado para classificar amostras de tumores de cérebro clinicamente comuns e amostras

histologicamente não-clássicas.
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O trabalho de Risinger et al. (2003) examinou padrões de expressão através de

microarrays cDNA de 16 amostras de câncer não-endometrial (13 serosos e 3 clear cells),

19 de câncer endometrial e 7 de células normais, com o objetivo de estudar os eventos

moleculares envolvidos na carcinogênese endometrial. Os autores verificaram, através do

uso do agrupamento hierárquico, que diferenças na expressão gênica podem distinguir o

câncer seroso do câncer endometrial, que são os sub-grupos mais comuns.

Lapointe et al. (2004) identificaram sub-tipos de câncer de próstata clinicamente

relevantes através da análise de dados de microarrays cDNA com 42640 sondas. O agru-

pamento hierárquico empregado conseguiu diferenciar tumores de células normais, além

de identificar três sub-classes de tumores de próstata baseando-se em padrões de expressão

distintos.

Bredel et al. (2005) apresentaram uma abordagem inspirada em redes baseadas

em conhecimento, tal abordagem combina a análise da expressão gênica de 50 amostras

de gliomas com 41472 genes em microarrays cDNA, estat́ıstica inferencial e mapeamento

dinâmico de dados de expressão. O experimento gerou uma base de dados, que denotamos

por Bredel-2005, composta por 31 amostras de glioblastomas, 14 de oligodendroglioma e

5 de astrocitoma.

A abordagem de Liang et al. (2005) revelou que a análise de dados de expressão

gênica de microarrays cDNA consegue identificar sub-tipos clinicamente e molecularmente

significantes de tumores de cérebro. Os ńıveis de expressão mostraram grandes diferenças

moleculares entre amostras de células normais de cérebro e amostras cancerosas, além de

revelar distinções entre glioblastomas multiformes (GBMs) e tumores oligodendrogliais

(ODGs) de baixo grau. O agrupamento hierárquico foi usado para realizar essa análise

sobre 28 amostras de GBMs, 6 de ODGs e 3 de células normais, cada amostra com 24192

genes.

Em Chowdary et al. (2006), os autores estudaram o impacto do uso do método

RNAlater de armazenamento de tecidos na previsão de dois tipos de tumores: de cólon e de

mama. O experimento, realizado com microarrays Affymetrix de 22283 genes, revelou que,

com o método de armazenamento proposto, a previsão das classes tem melhor desempenho

de acordo com a análise dos dados através do agrupamento hierárquico.

Tomlins et al. (2007) propuseram uma abordagem para analisar a progressão do

câncer de próstata do epitélio beńıgno até a metástase através da expressão gênica medida

com microarrays cDNA. Os tecidos analisados eram dos tipos epitélio benigno (27 amos-

tras), tecido canceroso em metástase (20 amostras), câncer de próstata (32 amostras),
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neoplasia intraepitelial de próstata (13 amostras) e estroma (12 amostras). Cada amostra

possui 20000 genes.

O trabalho de Laiho et al. (2007) mostrou que a análise de dados de microarrays

Affymetrix permitiu separar 29 carcinomas colorretais (CRCs, do inglês ColoRectal Carci-

nomas) convencionais dos 8 CRCs serrilhados através do agrupamento hierárquico, cada

amostra contendo 22883 genes.

2.5 Considerações Finais

Neste caṕıtulo apresentamos os conceitos de Bioinformática que relevantes para

este trabalho. Introduzimos o processo de expressão gênica e as tecnologias Affymetrix

e cDNA utilizadas para se medir o ńıvel de expressão de genes. Esses conceitos são

importantes para o entendimento das partições geradas pelos algoritmos de agrupamento,

bem como para a interpretação correta dos resultados do método proposto.

Relacionamos vários trabalhos relevantes acerca do expressão gênica de células

de câncer. Esses trabalhos geraram os conjuntos de dados utilizados na metodologia

proposta nesta Dissertação. Pretendemos, com nossa metodologia, sugerir os algoritmos

mais adequados para cada conjunto de dados gerado pelos trabalhos relacionados na Seção

2.4.

Os conjuntos de dados coletados compõem a base do aprendizado do método pro-

posto. Dáı, a escolha correta desses conjuntos de dados é fundamental para a análise

correta dos resultados obtidos e assim para a validação desse método.

No próximo caṕıtulo abordaremos as técnicas de Aprendizado de Máquina que

foram usadas neste trabalho.



18

3 Aprendizado de Máquina

Neste caṕıtulo, apresentamos conceitos importantes de Aprendizado de Máquina

(AM), tais como, aprendizado supervisionado, aprendizado não-supervisionado e meta-

aprendizado, necessários para o entendimento do restante desta dissertação.

3.1 Aprendizado de Máquina Supervisionado

Nesta seção, revisaremos as técnicas de AM supervisionado utilizadas neste traba-

lho. Essas técnicas serão utilizadas para compor o sistema de meta-aprendizado proposto.

Antes de introduzirmos o conceito de Aprendizado de Máquina supervisionado e

os vários algoritmos pertencentes a esse paradigma utilizados nesta Dissertação, apresen-

taremos alguns conceitos básicos (MITCHELL, 1997; WITTEN; FRANK, 2005).

• Instância, Objeto ou Observação: É uma tupla de valores que modela um objeto

de interesse, que é aprendido por algoritmos para compor um modelo ou hipótese.

Uma observação poderia ser uma amostra de tecido de um paciente, que poderia

estar associada à presença ou ausência de câncer. Na literatura de Aprendizado

de Máquina o termo “instância” é mais restrito ao aprendizado supervisionado,

enquanto que “objeto” e “observação” são mais usados no contexto de clustering.

• Caracteŕıstica, atributo ou variável: É um valor que descreve um objeto de

interesse (instância ou observação). Um atributo tem um domı́nio definido pelo seu

tipo (categórico ou numérico), que denota os valores que ele pode assumir. No caso

dos objetos (pacientes) do item anterior, cada atributo poderia ser o valor do ńıvel

de expressão de um gene.

• Classe: Atributo especial que rotula o fenômeno de interesse. Um exemplo de

classe seria o tipo de câncer associado a um determinado tecido (objeto).
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• Base de dados: Um conjunto de instâncias ou objetos é formado por tuplas con-

tendo valores de atributos, no âmbito de AM supervisionado, com a classe associada.

Tipicamente, o conjunto de dados é dividido em dois subconjuntos disjuntos: o con-

junto de treinamento, utilizado para o aprendizado do conceito e o conjunto de

teste, utilizado para medir a eficiência do conceito aprendido.

• Rúıdo: Sinal que torna os dados imperfeitos. Esse sinal pode ser derivado do

processo que gerou os dados ou da sua aquisição, do processo de transformação ou

mesmo de instâncias rotuladas incorretamente. Rúıdos são bastante comuns em

dados obtidos com microarrays (SLONIM, 2002).

• Observação at́ıpica ou outlier: Instância com caracteŕısticas at́ıpicas em relação

à maioria das outras.

Um sistema classificador é aquele que consegue discriminar cada instância asso-

ciando-a a uma determinada classe, nesse caso a classe é um valor categórico. Quando

o atributo alvo é numérico, usamos um regressor, que é um sistema que prediz o valor

numérico do atributo classe para cada instância.

A seguir descreveremos os algoritmos de Aprendizado de Máquina supervisionado

que serão utilizados na implementação da abordagem de meta-aprendizado.

3.1.1 k-Vizinhos Mais Próximos

O método k-Vizinhos Mais Próximos (k-NN, do inglês k-Nearest Neighbors) (DUDA;

HART; STORK, 2001) é uma técnica de aprendizado bastante simples. O treinamento con-

siste no armazenamento de uma tabela com os valores dos atributos das instâncias e suas

respectivas classes. Sempre que uma nova instância com classe desconhecida (instância

de teste) é apresentada, calcula-se a distância entre esta instância e todas as outras do

conjunto de treinamento, e seleciona-se os k vizinhos mais próximos. Essas distâncias

podem ser a euclidiana, city block, correlação de Pearson, entre outras. Tipicamente, a

classe da nova instância é obtida através da votação entre as k instâncias mais próximas

desta. A Figura 3.1 ilustra a classificação com k-NN. Nesse exemplo, a instância de teste

N é classificada de acordo com a classe, × ou ◦, da maioria das instâncias mais próximas

a ela. A circunferência mais interna representa a classificação de acordo com os três

(k = 3) vizinhos mais próximos, assim a instância de teste é classificada como perten-

cente à classe ×. Enquanto na circunferência externa, a instância de teste é classificada

como pertencente à classe ◦, pois k = 6.
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Figura 3.1: Esquema da predição com k-NN. A circunferência mais interna contém os 3
vizinhos mais próximos, enquanto há outra classificação na outra circunferência (com os
6 vizinhos mais próximos).

Esse método pode ser usado tanto para classificação, quanto para regressão (BRAZ-

DIL; SOARES; COSTA, 2003). No caso da regressão, o procedimento mais comum é associar

o atributo alvo (atributo que se quer predizer) do objeto à média aritmética dos valores

dos seus k vizinhos mais próximos.

A maior limitação desse método está no fato de que classes mais freqüentes, ou com

maior densidade de probabilidade no caso de regressão, tendem a dominar a predição da

instância de teste, pois os objetos dessas classes têm mais probabilidade de aparecer entre

os k vizinhos mais próximos (WITTEN; FRANK, 2005). Uma maneira de contornar esse

problema é ponderar as contribuições dos vizinhos de acordo com suas distâncias, para

que os mais próximos tenham mais influência na determinação da classe (ou na predição

do atributo alvo, no caso de regressão) predita do que os vizinhos mais distantes (WITTEN;

FRANK, 2005).

3.1.2 Redes Multi-Layer Perceptron

As redes feedforward Multi-Layer Perceptron (MLP) (BRAGA; CARVALHO; LUDER-

MIR, 2007; HAYKIN, 2001) representam uma classe de redes neurais importante e bastante

utilizada. A rede é composta por um conjunto de unidades sensoriais que compõem a
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camada de entrada; uma ou mais camadas ocultas ou escondidas de unidades de proces-

samento; e uma camada de sáıda composta de unidades de processamento. Partindo da

camada de entrada até a camada de sáıda, o sinal de entrada percorre toda a rede à frente.

As redes MLP são uma generalização das redes perceptron (HAYKIN, 2001). A Figura 3.2

apresenta a arquitetura de uma rede MLP.

Figura 3.2: Arquitetura de uma rede MLP.

O treinamento da rede MLP é, geralmente, feito através do algoritmo de retropro-

pagação de erro (backpropagation) (BRAGA; CARVALHO; LUDERMIR, 2007), que é baseado

no aprendizado por correção de erro. O backpropagation pode ser entendido como uma

generalização do algoritmo Least-Mean-Square (LMS) (HAYKIN, 2001).

Outro importante algoritmo de treinamento de MLPs é o Levenberg-Marquardt

(LMA) (GILL; MURRAY, 1978). Do mesmo modo que o backpropagation, ele provê uma

solução numérica para a minimização de uma função, geralmente não-linear. A principal

diferença do LMA para o backpropagation é que o primeiro foi projetado para o treina-

mento com funções de segunda ordem, enquanto o último otimiza sua função objetivo

através de equações de primeira ordem.

Uma rede MLP pode realizar tanto classificação quanto regressão. Para o pri-

meiro problema, os sinais da camada de sáıda são categorias (classes). Geralmente, cada

neurônio de sáıda é responsável por um classe. Ele apresenta um sinal correspondente

à resposta da rede (predição) para aquela classe. No contexto de regressão, os valo-
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res da sáıda da rede podem ser entendidos diretamente como o resultado da regressão;

uma importante caracteŕıstica da rede MLP é sua capacidade de realizar a regressão de

múltiplos valores, uma vez que se pode ter vários neurônios na camada de sáıda, cada um

responsável por um valor a ser predito.

As MLPs têm a capacidade de lidar com dados ruidosos, habilidade de representar

qualquer função (linear ou não) e capacidade de lidar com instâncias de alta dimensão, em

que os valores dos atributos podem ser cont́ınuos ou discretos. Os principais problemas

são a dificuldade de definição de seus parâmetros, como exemplo, o número de neurônios

em suas camadas escondidas, o tipo de função de ativação e o valor da taxa de aprendi-

zado. Existe também a dificuldade de compreensão dos conceitos aprendidos pela rede,

codificados nos valores finais dos pesos da rede (SOUTO et al., 2003).

3.1.3 Máquinas de Vetores Suporte

As Máquinas de Vetores Suporte (SVMs, do inglês Support Vector Machines) em-

pregam conceitos da Teoria do Aprendizado Estat́ıstico (VAPNIK, 1995). As SVMs apre-

sentam boa capacidade de generalização e robustez diante de dados de grande dimensão.

O treinamento de uma SVM busca, dado um conjunto de treinamento E com n

tuplas (xi, yi), em que xi ∈ Rd, yi ∈ {−1,+1} e d é a dimensionalidade das instâncias, o

classificador linear g(x) = sgn(w ·x + b) capaz de separar os dados pertencentes a E com

erro mı́nimo e maximizar a margem ρ de separação das classes presentes em E.

Dada uma função linear f(x) = w · x + b, a margem ρ(xi, yi) utilizada para classi-

ficar um padrão xi é dada por yif(xi). Ela calcula a distância da instância xi em relação

ao hiperplano separador. A margem ρ do classificador linear f é então definida como

a margem mı́nima observada em todo conjunto de treinamento. Maximizar ρ equivale

a minimizar a norma de w (HEARST et al., 1998). Logo, pode-se manter ρ fixo e bus-

car um hiperplano com ‖w‖ pequeno, tal que não haja instâncias de treinamento com

margem menor que ρ (SMOLA; SCHöLKOPF, 2002). Tem-se então o seguinte problema de

otimização:

min{‖w‖2 + C

n∑
i=1

ξi} tal que yi(w · xi − b) ≥ 1− ξi e 1 ≤ i ≤ n, (3.1)

em que C é o parâmetro responsável pelo compromisso entre a capacidade de generalização

da SVM e a largura da margem ρ, e ξ representa a variável responsável pelo relaxamento

das restrições, ou seja, ela permite que alguns padrões tenham margem menor que ρ.
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Esse problema pode ser resolvido por programação quadrática (HEARST et al.,

1998), ou por outra estratégia (HAYKIN, 2001). Uma vez solucionado esse problema

tem-se um classificador descrito pela Equação 3.2.

g(x) = sgn(
∑

xi∈SV s

αiyixi · x + b), (3.2)

onde αi são variáveis que são resultado do processo de otimização. Os vetores supor-

tes (SVs, do inglês Support Vectors) são as instâncias de treinamento mais próximas ao

hiperplano separador e são considerados os dados mais informativos do conjunto de trei-

namento. A determinação do classificador final se dá unicamente em função dos SVs. A

Figura 3.3 ilustra um caso de classificação de dados linearmente separáveis com SVM.

Figura 3.3: Esquema da classificação com SVM. As instâncias destacadas representam
os vetores suporte, a linha central representa o hiperplano (caso linear) encontrado pelo
treinamento e as linhas tracejadas são as margens.

Geralmente, quando se lida com problemas do mundo real, os dados não são li-

nearmente separáveis (MITCHELL, 1997). As SVMs são capazes de aprender também em

um espaço não linear. Para isso, é preciso utilizar uma função kernel para fazer um ma-

peamento dos dados para um espaço onde estes possam ser linearmente separáveis. Com

a função kernel, o classificador da Equação 3.2 torna-se:

g(x) = sgn(
∑

xi∈SV s

αiyiK(xi,x) + b) (3.3)



3.1 Aprendizado de Máquina Supervisionado 24

Exemplos de funções kernel podem ser:

• Função polinomial.

K(xi,x) = (x · xi + 1)p, (3.4)

onde o parâmetro p é o grau do polinômio.

• Função de Base Radial (RBF, do inglês Radial Basis Function).

K(xi,x) = exp(−γ‖x− xi‖2) para γ > 0, (3.5)

onde γ é o parâmetro que representa o raio da função.

• Função sigmóide.

K(xi,x) = tanh(γx · xi + c), para alguns γ > 0 e c < 0, (3.6)

onde γ e c são o fator de escalonamento e o bias da função, respectivamente.

A escolha da função kernel e seus parâmetros, assim como da constante C no

problema de otimização, tem impacto no desempenho do classificador obtido pelo trei-

namento de uma SVM. Essa sensibilidade às escolhas de parâmetros representa uma das

deficiências das SVMs. Outra deficiência é a dificuldade de interpretação do classificador

gerado, como no caso das redes MLP.

Originalmente, SVMs fazem classificações em apenas duas classes. Existem diver-

sos métodos para generalizar as SVMs a problemas multiclasses. Duas abordagens usuais

para tal são a decomposição um-contra-todos (1ct) e todos-contra-todos (tct) (SMOLA;

SCHöLKOPF, 2002).

O conceito de hiperplano de máxima margem só se aplica à classificação (WITTEN;

FRANK, 2005). No contexto da predição numérica, existe o método SVR (Support Vector

Regression) e suas variações (FAN; LIN, 2005). De modo semelhante à classificação, eles

produzem um hiperplano separador que pode ser expresso em termos dos vetores suporte

e podem ser aplicados a problemas não-lineares com o aux́ılio de funções kernel. A idéia

básica é encontrar uma função que aproxime bem as instâncias de treinamento através da

minimização do erro. Do mesmo modo que as SVMs tentam encontrar uma função g(x)

que melhor discrimine as instâncias, as SVRs tentam identificar uma função que melhor

interpole as instâncias. No caso das SVRs, a função g(x) que seria utilizada por SVMs

para classificar as instâncias é a própria equação de regressão. Deste modo, a função de
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regressão das SVRs se torna (WITTEN; FRANK, 2005):

f(x) =
∑

xi∈SV s

αiyiK(xi,x) + b (3.7)

3.2 Aprendizado de Máquina Não-supervisionado ou

Análise de Agrupamentos

O agrupamento (ou clustering) de dados é uma importante ferramenta para a ex-

ploração de bases de dados com pouca informação a priori (XU; WUNSCH, 2005; MONTI et

al., 2003). Os métodos de clustering necessitam de um ı́ndice de semelhança ou associação

entre as observações para que consigam realizar o agrupamento desses objetos. Esse ı́ndice

pode ser calculado através de medidas de proximidade (similaridade ou dissimilaridade)

entre dois objetos. Para a escolha correta dessa medida, devemos levar em consideração

os tipos de atributos e as caracteŕısticas das medidas de similaridade.

Outro aspecto importante em clustering é a escolha dos algoritmos que serão em-

pregados para uma determinada base de dados. Existem vários algoritmos que podem

ser considerados como candidatos a resolver um dado problema de agrupamento. No

entanto, uma das tarefas mais dif́ıceis do Aprendizado de Máquina é predizer sob quais

circunstâncias um algoritmo é melhor do que outro para um dado problema (KALOUSIS;

GAMA; HILARIO, 2004).

Formalmente, o problema do agrupamento de dados pode ser definido como, dada

uma base de dados X = {x1,x2, . . . ,xn} onde xi = {xi1, xi2, . . . , xid} ∈ Rd, d é a dimen-

sionalidade dos objetos e cada xij é um atributo (caracteŕıstica), encontrar uma partição

C dos dados com k clusters (grupos) de X, C = {c1, . . . , ck} (k ≤ n), tal que

ci 6= ∅, i = 1 . . . k e⋃k
i=1 ci = X e

ci ∩ cj = ∅, i, j = 1 . . . k, i 6= j.

Outra maneira de particionar os dados é através do agrupamento hierárquico que

tenta construir uma hierarquia H = {H1, . . . , Hq} (q ≤ n) sobre X, tal que

((ci ∈ Hm) ∧ (cj ∈ Hl) ∧ (m > l)) ⇒ ((ci ∈ cj) ∨ (ci ∩ cj = ∅))
∀i; i 6= j; m, l = 1, . . . , q.
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Como mencionado anteriormente, o objetivo principal desta Dissertação é apresen-

tar uma solução automática para selecionar algoritmos de clustering aplicados a dados

de expressão gênica de câncer. Nesse contexto, sete algoritmos são usados para gerar

partições das bases de dados. Eles foram um importante fator no projeto geral dos

experimentos. Tais métodos são o ligação simples, ligação média, ligação completa, k-

médias, Spectral Clustering, Mistura Finita de Gaussianas e Shared Nearest Neighbors (XU;

WUNSCH, 2005; NG; JORDAN; WEISS, 2001; WITTEN; FRANK, 2005; ERTOZ; STEINBACH;

KUMAR, 2002). Esse conjunto de algoritmos foi escolhido de modo a oferecer generalidade

aos resultados, além de permitir a descoberta de um vasto espectro de partições.

3.2.1 Algoritmos Hierárquicos

Os algoritmos de agrupamento hierárquicos organizam os dados em uma estrutura

hierárquica de acordo com a matriz de similaridade (matriz com os valores das similari-

dades entre os objetos). Existem dois tipos de agrupamento hierárquico: o agrupamento

divisivo e o aglomerativo. No agrupamento hierárquico divisivo, o procedimento consiste

em, a partir de um único grupo que contém todos os objetos, encontrar iterativamente

sub-grupos de objetos até que cada grupo contenha um único objeto. O agrupamento

hierárquico aglomerativo é realizado de maneira oposta, o procedimento é iniciado com

cada grupo contendo um único objeto, em seguida novos grupos são formados através da

união de grupos já existentes. O processo se repete até que todos os objetos estejam em

um mesmo grupo (XU; WUNSCH, 2005). Neste trabalho, focamos apenas no agrupamento

hierárquico aglomerativo.

O particionamento pode ser visualizado através de um dendograma (Figura 3.4)

ou de uma árvore binária. A raiz do dendograma representa todo o conjunto de dados

enquanto cada folha denota um objeto. Os nós intermediários descrevem o grau com que os

objetos estão próximos uns dos outros, a altura do dendograma expressa a distância entre

cada par de objetos ou grupos, ou um objeto e um grupo. As partições resultantes podem

ser obtidas através de cortes no dendograma em diferentes ńıveis. Tal representação

oferece descrições e visualizações informativas sobre as posśıveis partições dos dados (XU;

WUNSCH, 2005).

O agrupamento aglomerativo começa com n grupos e cada um contém apenas

um objeto. Em seguida, constrói a hierarquia de partições agrupando sucessivamente os

grupos mais similares até que todos os objetos estejam no mesmo grupo.

Os algoritmos hierárquicos com Ligação Simples (LS), Ligação Média (LM) e
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Figura 3.4: Dendograma resultante do agrupamento hierárquico. A linha tracejada re-
presenta o corte para se obter três grupos.

Ligação Completa (LC) diferem na métrica de ligação empregada, ou seja, como eles

calculam o quanto dois grupos estão próximos (similares).

No algoritmo com ligação simples, a similaridade (Equação 3.8) entre dois clusters

ca e cb é medida pela menor distância entre quaisquer dois pares de objetos xi e xj com

xi ∈ ca e xj ∈ cb (BARBARA, 2000).

d(ca, cb) = min
xi∈ca,xj∈cb

d(xi,xj) (3.8)

No caso do LM, a proximidade entre dois grupos ca e cb (Equação 3.9) é dada pela

média aritmética das distâncias entre todos os pares de objetos xi e xj com xi ∈ ca e

xj ∈ cb (BARBARA, 2000).

d(ca, cb) =
1

|ca||cb|
∑
xi∈ca

∑
xj∈cb

d(xi,xj) (3.9)

onde |ca| e |cb| são os números de objetos nos clusters ca e cb, respectivamente.

No algoritmo Ligação Completa, a similaridade (ver Equação 3.10) entre dois gru-

pos ca e cb é medida pela maior distância entre quaisquer dois pares de objetos xi e xj

com xi ∈ ca e xj ∈ cb (BARBARA, 2000).

d(ca, cb) = max
xi∈ca,xj∈cb

d(xi,xj) (3.10)

Dado um conjunto de dados X, o procedimento geral para o agrupamento hierár-

quico aglomerativo segue os passos abaixo (FACELI, 2003).
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1. Construir uma matriz de proximidade D entre grupos a partir do conjunto de dados

X. No ińıcio, cada grupo é unitário. A proximidade d(ca, cb) entre dois grupos ca

e cb, é calculada utilizando as Equações 3.8, 3.9 ou 3.10, de acordo com o tipo de

ligação empregada.

2. Encontrar o par de clusters mais similares, ca e cb, e uńı-los em um único cluster

cab.

3. Atualizar a matriz D. Para isso, eliminar as linhas e colunas correspondentes aos

clusters ca e cb, e acrescentar uma linha e uma coluna para o novo cluster cab,

calculando novamente as proximidades pelas Equações 3.8, 3.9 ou 3.10.

4. Se uma condição de parada não for satisfeita, voltar ao passo 2. A condição de

parada pode ser, por exemplo, atingir um determinado número de clusters, ou ter

formado um único cluster.

Os algoritmos de agrupamento hierárquico de ligação média e completa tendem

a formar clusters hiper-esféricos, enquanto o ligação simples tende a encontrar clusters

com formas alongadas. Eles possuem complexidade O(n2) (XU; WUNSCH, 2005). Esses

algoritmos não necessitam de que o número de grupos seja fixo a priori (BARBARA, 2000).

Eles são baseados em decisões locais e, após um objeto ter sido associado a um cluster,

ele não é considerado novamente, o que significa que esses algoritmos não são capazes de

corrigir uma associação incorreta.

Como já mencionado, o LS é apropriado para manipular formas não hiper-esféricas,

mas é bastante senśıvel a rúıdos e outliers (BARBARA, 2000). Já os algoritmos LM e LC

são menos senśıveis a rúıdos e outliers, mas se limitam a encontrar clusters com formas

hiper-esféricas.

3.2.2 k-médias

O algoritmo k-médias (KM) (DUDA; HART; STORK, 2001) agrupa o conjunto de

dados em k clusters, onde k é um parâmetro do algoritmo. Esse algoritmo utiliza uma

técnica de realocação iterativa, que encontra um ótimo local para a função de variância

intra-cluster (FACELI, 2003). Os passos do algoritmo são apresentados a seguir.

1. Inicializar um conjunto de k centróides para os clusters. Essa inicialização pode ser

aleatória ou seguindo alguma heuŕıstica.
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2. Associar cada objeto xi ∈ X ao cluster com o centróide mais próximo, de acordo

com uma medida de proximidade.

3. Recalcular os centróides.

4. Retorne ao passo 2, se um critério de parada não foi satisfeito. Esse critério pode

ser, por exemplo, o número de iterações ou não haver atualizações dos centróides.

A complexidade do algoritmo k-médias é O(nkd) (XU; WUNSCH, 2005), onde n é

o número de objetos e d é a dimensão do objeto. O desempenho do algoritmo depende

da escolha dos centróides iniciais e da sua forma de atualização. Dependendo da escolha

dos centróides, o algoritmo pode convergir para um ótimo local. Geralmente, o k-médias

encontra clusters de formato globular (hiper-esféricos).

3.2.3 Spectral Clustering

A técnica Spectral Clustering (SP) (LUXBURG, 2006) usa o espectro da matriz de

similaridade dos dados para realizar redução de dimensionalidade a fim de se agrupar os

dados em uma dimensão menor. Os objetos xi ∈ Rd se tornam yi ∈ Rk, onde d é a

dimensão original dos objetos e k é o número de clusters considerado. Essa mudança de

representação altera as propriedades dos clusters (como suas formas), assim eles podem

ser detectados mais facilmente; por exemplo, pelo algoritmo k-médias (LUXBURG, 2006).

Existem três abordagens de Spectral Clustering mais comuns na literatura. Elas diferem

na maneira pela qual realizam a redução de dimensionalidade. A primeira é a versão

não normalizada do Spectral Clustering (LUXBURG, 2006), as outras duas versões são as

versões normalizadas de acordo com Shi e Malik (2000) e de acordo com Ng, Jordan e

Weiss (2001). Para simplificar os experimentos, realizamos os experimentos apenas com

a versão normalizada do Spectral Clustering de acordo com Ng, Jordan e Weiss (2001).

Esse algoritmo é descrito a seguir.

Dado o conjunto de dados X = {x1, . . . ,xn} e um número k de grupos, o algoritmo

é descrito como segue.

1. Compute a matriz de afinidade Aij = exp(−‖xi − xj‖2/2σ2) se i 6= j, e Aii = 0.

2. Defina D como a matriz diagonal cujo (i, i)-ésimo elemento é a soma da i-ésima

linha de A e construa a matriz L = D−1/2AD−1/2.
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3. Encontre k maiores autovetores v1,v2, . . . ,vk de L (no caso de autovetores repetidos,

eles devem ser ortogonais entre si), e forme a matriz V = [v1v2 . . .vk] com os

autovetores unidos em colunas.

4. Forme a matriz W de V de modo a normalizar cada linha de V para ter uma unidade

de norma (Wij = Vij/(
∑

j V
2
ij)

1/2).

5. Agrupe cada linha de W em k clusters via algum algoritmo, como o k-médias.

6. Então, associe o objeto original xi ao cluster j se e somente se a linha i da matriz

W foi associada ao cluster j.

O parâmetro de escalonamento σ2 controla o grau com que Aij decresce de acordo

com a distância entre xi e xj. Utilizamos o método descrito em Ng, Jordan e Weiss (2001)

para a escolha automática desse parâmetro. O algoritmo acima tem complexidade O(n2).

Como ele não assume nenhuma forma nos dados, o método consegue encontrar clusters

com formas arbitrárias de acordo com a forma natural na qual os objetos estão dispostos

(FISCHER; POLAND, 2004; SHI; HENG; WONG, 2005).

3.2.4 Mistura Finita de Gaussianas

Uma mistura é um conjunto de k distribuições de probabilidade em que cada

distribuição representa um cluster. A cada objeto é atribuida uma probabilidade de

ele pertencer a um dado cluster, de acordo com seus atributos e com os parâmetros da

distribuição de probabilidade do cluster (XU; WUNSCH, 2005).

Se as distribuições forem conhecidas, encontrar os clusters de uma dada base de

dados é equivalente a estimar os parâmetros de várias distribuições subjacentes aos da-

dos. Suponha que são conhecidas a probabilidade a priori para P (ci) para o cluster ci,

i = 1, . . . , k (assumindo que o número k de clusters é conhecido) e a densidade de proba-

bilidade condicional p(x|ci, θi) (também conhecida como densidade de componente), onde

θi é o vetor de parâmetros desconhecidos. Então, a densidade de probabilidade da mistura

para todo a base de dados é expressa como:

p(x|θ) =
k∑

i=1

p(x|ci, θi)P (ci), (3.11)

onde θ = {θ1, . . . , θk}, e
∑k

i=1 P (ci) = 1. Uma vez que θ seja encontrado, a probabilidade a

posteriori da associação de um objeto a um cluster pode ser facilmente calculada através
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do teorema de Bayes. Deste modo, as misturas podem ser constrúıdas com quaisquer

tipos de componentes. Neste trabalho, usamos a Mistura Finita de Gaussianas (MFG)

Multivariadas, pois a densidade gaussiana é a mais comumente empregada devido à sua

teoria completa e tratabilidade anaĺıtica (ZHUANG et al., 1996; EVERITT; LANDAU; LEESE,

2001).

A estimação de Máxima Verossimilhança (MV) é uma importante ferramenta para

a estimação de parâmetros (DUDA; HART; STORK, 2001). Ela considera a melhor estima-

tiva como aquela que maximiza a probabilidade de gerar todas as observações, que é dada

pela função de densidade

p({x1, . . . ,xn}|θ) =
n∏

j=1

p(xj|θ) (3.12)

ou, na forma logaŕıtmica

l(θ) =
n∑

j=1

ln p(xj|θ). (3.13)

A melhor estimativa para a equação acima pode ser encontrada através da equação

de verossimilhança ∂l(θ)/∂l(θi) = 0. A fim de estimarmos a MV, usamos o método

Expectation-Maximization (EM) (MCLACHLAN; KRISHNAN, 1997). Esse método gera uma

série de estimativas do vetor de parâmetros {θ0, θ1, . . . , θT}, onde T representa o critério

de convergência do EM, deste modo, ele encontra iterativamente sub-ótimos da máxima

verossimilhança. No caso em que a distribuição assumida é a gaussiana multivariada, o

vetor média µ e a matriz de covariância Σ são os parâmetros a serem estimados pelo EM.

O MFG tem uma tendência a encontrar clusters com formas hiper-esféricas. As

maiores limitações do algoritmo EM são a sensibilidade à seleção inicial de parâmetros, o

efeito da presença de uma matriz de covariância singular, a possibilidade de convergência

em um ótimo local e a baixa taxa de convergência (MCLACHLAN; KRISHNAN, 1997; FRA-

LEY; RAFTERY, 2002).

Existem duas formas de MFG mais usadas (FALK; CHAN, 2004). A primeira utiliza

a matriz de covariância Σ completa, essa forma é a mais poderosa, pois é a que melhor se

ajusta aos dados. As limitações são o custo computacional para objetos de alta dimen-

sionalidade, o número de observações necessárias para melhor estimar os parâmetros e a

possibilidade de super-ajustamento aos dados. A outra forma de MFG utiliza apenas a

diagonal de Σ. Deste modo, há um compromisso entre o super-ajustamento e a qualidade

da mistura de gaussianas obtida. A implementação da MFG usada nesta Dissertação
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usa a diagonal de Σ, pois, além de ser a forma mais amplamente usada na literatura,

tenta evitar o super-ajustamento aos dados e é computacionalmente mais eficiente (FALK;

CHAN, 2004).

3.2.5 Shared Nearest Neighbor

O algoritmo Shared Nearest Neighbor (SNN) (ERTOZ; STEINBACH; KUMAR, 2002;

ERTöZ; STEINBACH; KUMAR, 2003b, 2003a) identifica clusters com densidades baixas ou

médias que representam regiões relativamente uniformes cercadas por áreas não uniformes

ou com maiores densidades de objetos. O SNN encontra os vizinhos mais próximos de cada

objeto utilizando o número de vizinhos que dois objetos compartilham como medida de

proximidade entre dois objetos. Com essa medida de proximidade, o algoritmo emprega

uma abordagem baseada em densidade para encontrar pontos representativos e forma

clusters ao redor desses pontos.

Os parâmetros desse método são: o número de vizinhos mais próximos a serem

considerados (NN), os parâmetros relacionados ao peso das conexões do grafo dos vi-

zinhos mais próximos compartilhados ou similaridade SNN (strong, merge e label), os

parâmetros relacionados ao número de conexões fortes ou densidade SNN (topic e noise).

Esses parâmetros são limiares nos quais cada passo do algoritmo se baseia. A seguir

apresentamos os passos desse procedimento (ERTOZ; STEINBACH; KUMAR, 2002).

1. Calcular uma matriz de proximidade do conjunto de dados X.

2. Encontrar os NN vizinhos mais próximos de cada objeto.

3. Construir o grafo dos vizinhos mais próximos compartilhados (grafo SNN):

(a) Determinar o número de vizinhos compartilhados por todo par de objetos.

(b) Adicionar uma conexão entre os objetos xi e xj se ambos têm o outro em sua

lista de vizinhos mais próximos.

(c) Tornar o peso da conexão igual ao número de vizinhos mais próximos compar-

tilhados por xi e xj . Esse peso é a similaridade SNN entre os dois objetos,

sim(xi,xj).

4. Calcular a densidade SNN (ou conectividade) de cada objeto. Se o peso de uma

conexão do grafo SNN (ou seja, a similaridade SNN ) é maior do que o limiar strong,

então essa conexão é dita forte. A densidade SNN de um objeto xi, den(xj) é dada

pelo número de conexões fortes que o objeto xi possui.
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5. Para cada objeto xi:

(a) Se den(xj) < noise então descartar o objeto xi.

(b) Se den(xj) < topic então xi é similar à maioria dos seus vizinhos e é escolhido

como objeto representativo de sua vizinhança.

6. Para cada par de objetos de (xi, xj), se sim(xi,xj) > merge e se pelo menos um

deles é um objeto representativo, então, colocar xi e xj no mesmo cluster.

7. Associar os objetos que não são rúıdos e nem representativos de algum cluster.

Para tanto, percorrer a lista dos vizinhos mais próximos compartilhados de todos

os objetos que já estão associados a algum cluster, procurando por conexões com

objetos que ainda não pertencem a nenhum cluster. Os objetos não associados a

um cluster e cujo peso da conexão com um objeto representativo é maior do que

label são associados ao mesmo cluster do objeto representativo.

A complexidade do SNN é O(n2). Esse algoritmo consegue encontrar clusters com

formas, tamanhos e densidades arbitrários. Ele também lida bem com rúıdos e outliers.

O SNN também é apropriado para lidar com dados de alta dimensionalidade (ERTOZ;

STEINBACH; KUMAR, 2002; ERTöZ; STEINBACH; KUMAR, 2003b, 2003a).

3.2.6 Avaliação de Algoritmos de Agrupamento

Para realizar a avaliação das partições obtidas pelos algoritmos de agrupamento

descritos anteriormente, é necessário utilizarmos alguma medida que denote o grau com

que as partições obtidas estão próximas das partições ideais. Na literatura, existem di-

versos ı́ndices de validação de agrupamento. Esses ı́ndices podem ser classificados como

critérios relativos, internos ou externos.

Os critérios relativos comparam diversos agrupamentos para decidir qual deles é

o melhor em algum aspecto (qual é o mais estável ou qual apresenta o melhor valor

para uma dada medida, por exemplo). Os critérios internos medem a qualidade de um

agrupamento com base apenas nos dados originais (matriz de objetos ou matriz de pro-

ximidade). E, finalmente, os critérios externos avaliam um agrupamento de acordo com

uma estrutura pré-especificada, imposta ao conjunto de dados, e que reflete a intuição do

pesquisador sobre a estrutura presente nos dados. Essa estrutura pré-especificada pode

ser uma partição que se sabe previamente existir nos dados, ou um agrupamento cons-

trúıdo por um especialista da área com base em conhecimento prévio. Por exemplo, um
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critério externo pode medir o grau de correspondência entre o número clusters obtidos

com o agrupamento e os rótulos dos dados conhecidos previamente.

No entanto, a maioria desses ı́ndices apresenta algum tipo de tendência. Isto

é, a maioria desses ı́ndices assume alguma forma nos dados, favorecendo os algoritmos

que, em seus mecanismos, otimizam os critérios presentes nesses ı́ndice. Assim, como

nós conhecemos as partições ideais de cada conjunto de dado, o ı́ndice de validação de

agrupamento mais adequado é o ı́ndice Rand corrigido (CR, do inglês Corrected Rand),

pois ele não assume nenhuma estrutura nos dados, medindo a similaridade entre duas

partições de forma imparcial.

Utilizamos o CR como medida de qualidade para as partições geradas pelos algorit-

mos de agrupamento. Ele determina a similaridade entre duas partições, P a e P b, através

da freqüência com que pares de objetos são atribúıdos ao mesmo cluster. Esse ı́ndice

apresenta um valor próximo de 0 para partições aleatórias e de 1 quando as partições

concordam perfeitamente. Ele não é senśıvel ao número de clusters (JAIN; DUBES, 1988).

Para a sua utilização como medida de avaliação, uma das partições deve ser uma estrutura

dos dados previamente conhecida, enquanto a outra partição é a que está sendo avaliada.

O CR é dado pela equação abaixo:

CR =
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) , (3.14)

onde cai e cbj denotam os clusters i e j da partição P a e P b, respectivamente; |cai | e |cbj|
representam o número de objetos nos clusters cai e cbj, respectivamente; ka e kb denotam o

número de clusters na partição P a e P b, respectivamente; n é o número total de objetos;

e
(

a
b

)
é o coeficiente binomial a!

b!(a−b)!
.

3.3 Meta-Aprendizado

O termo meta-aprendizado, utilizado neste trabalho, significa o processo automático

de obtenção de conhecimento que relaciona o desempenho de algoritmos de aprendizado à

problemas de aprendizado (GIRAUD-CARRIER; VILALTA; BRAZDIL, 2004). Nesse contexto,

cada meta-exemplo corresponde a uma tarefa de aprendizado e é composto de: carac-

teŕısticas que descrevem o problema, chamadas de meta-caracteŕısticas ou meta-atributos;

e da informação sobre o desempenho de um ou mais algoritmos quando aplicados ao pro-

blema.
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O meta-aprendiz é um sistema de aprendizado que recebe, como entrada, um

conjunto desses meta-exemplos e, a partir deles, adquire conhecimento que será usado

para predizer o desempenho dos algoritmos para novos problemas. No contexto da seleção

de algoritmos de aprendizado supervisionado, os meta-atributos são, em geral, estat́ısticas

que descrevem o conjunto de treinamento do problema. Exemplos dessas estat́ısticas são

o número de instâncias de treinamento, número de atributos, correlação entre atributos,

entropia de classe, entre outras (KALOUSIS; GAMA; HILARIO, 2004; ENGELS; THEUSINGER,

1998; BRAZDIL; SOARES; COSTA, 2003).

Cada meta-exemplo pode ter, como informação de desempenho, um atributo classe

que indica o melhor algoritmo para o problema em questão dentre um conjunto de algorit-

mos candidatos (ou algoritmos-base) (AHA, 1992; KALOUSIS; HILARIO, 2003; PRUDêNCIO;

LUDERMIR; CARVALHO, 2004; PRUDêNCIO; LUDERMIR, 2004; LEITE; BRAZDIL, 2005).

Deste modo, o rótulo da classe de cada meta-exemplo é definido através de experimentos

com os algoritmos candidatos via validação cruzada usando a base de dados correspon-

dente ao meta-exemplo. O meta-aprendiz é simplesmente um classificador que prediz o

melhor algoritmo baseado nos meta-atributos do problema.

A fim de se estender o processo de meta-aprendizado, outras abordagens foram

propostas. Em Kalousis e Theoraris (1999) e Kalousis e Hilario (2001), os autores empre-

garam um conjunto de diferentes meta-aprendizes para, além de predizer a classe associada

ao desempenho do melhor algoritmo, sugerir uma ordem (ranking) dos algoritmos. Nesse

framework, um meta-aprendiz é constrúıdo para cada par (A,B) de algoritmos. Dado

um novo problema de aprendizado, as sáıdas dos meta-aprendizes são coletadas e pontos

são dados aos algoritmos de acordo com essas sáıdas. Por exemplo, se A é a sáıda do

meta-aprendiz responsável por (A,B), então um ponto é creditado ao algoritmo A. O

ranking dos algoritmos candidatos é sugerido diretamente a partir do número de pontos

atribúıdos aos algoritmos.

Diferentemente do framework anterior, Koepf, Taylor e Keller (2000) e Bensusan

e Alexandros (2001) tentam predizer diretamente a acurácia (ou a taxa de erro) de cada

algoritmo candidato. A motivação principal é diminuir a perda de informação que ocorre

com a categorização da taxa de erro presente em abordagens anteriores. Nesse caso,

o meta-aprendiz proposto pode ser usado para selecionar o algoritmo com a mais alta

acurácia predita ou para prover um ranking baseado na ordem das acurácias preditas.

Em Bensusan e Alexandros (2001), por exemplo, os autores obtiveram bons resultados

com o modelo de regressão linear usado para predizer a acurácia de oito algoritmos de
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classificação diferentes.

Na abordagem proposta em Pfahringer, Bensusan e Giraud-Carrier (2000), o de-

sempenho de um algoritmo candidato é associada ao desempenho de aprendizes mais sim-

ples e rápidos, chamados landmarkers. Os autores argumentam que certos meta-atributos

usados em trabalhos anteriores podem ser mais custosos do que aplicar diretamente os

algoritmos candidatos. Então, o landmarking seria uma alternativa econômica para a

caracterização de problemas de aprendizado, e ainda proveria informações úteis para o

processo de meta-aprendizado.

Os conceitos e técnicas de meta-aprendizado foram validados principalmente no

contexto da seleção do melhor algoritmo para tarefas de classificação (GIRAUD-CARRIER;

VILALTA; BRAZDIL, 2004). No entanto, recentemente, eles foram estendidos para ou-

tros domı́nios de aplicação, como a seleção de modelos de previsão de séries temporais

(PRUDêNCIO; LUDERMIR, 2004) e sistemas de planejamento (TSOUMAKAS et al., 2004).

Nesta Dissertação, estendemos esses conceitos para o contexto de aprendizado não-super-

visionado.

3.4 Considerações Finais

Nos próximos caṕıtulos, apresentamos um novo framework que aplica uma aborda-

gem de meta-aprendizado a algoritmos de agrupamento (aprendizado não-supervisiona-

do). Dada uma base de dados, nossa abordagem de meta-aprendizado provê um ranking

dos algoritmos candidatos - os sete algoritmos previamente descritos - que poderiam ser

empregados nessa base de dados. Tal ranking pode, entre outras coisas, dar suporte a

usuários não especialistas na tarefa da seleção de algoritmos de agrupamento.

A fim de avaliarmos o framework proposto, implementamos três diferentes protó-

tipos, com diferentes meta-aprendizes usados para regressão: k-NN, redes MLP e SVRs.

Como mencionado anteriormente, o estudo de caso desenvolvido está no contexto de base

de dados de expressão gênica de cânceres.

Abordamos o problema da seleção de algoritmos de agrupamento com meta-aprendizes

baseados tanto em regressão, como já mencionado, quanto em classificação. A última

abordagem prediz apenas o melhor algoritmo para uma dada tarefa de agrupamento de

dados através de um sistema classificador (meta-aprendiz). Para a avaliação da última

abordagem, implementamos protótipos com três diferentes classificadores: k-NN, redes

MLP e SVMs.
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4 Metodologia Proposta

Nos caṕıtulos anteriores, apresentamos uma revisão bibliográfica dos temas rele-

vantes para este trabalho. Detalhamos o contexto da aplicação da metodologia proposta

no Caṕıtulo 2: a natureza dos dados de expressão gênica, as dificuldades no tratamento

computacional desses dados e os diferentes tipos de estudos na literatura. No Caṕıtulo 3,

revisamos as técnicas empregadas e discutimos suas caracteŕısticas. Aspectos importantes,

como os diferentes biases empregados, são relevantes para a diversidade de desempenhos

dos algoritmos. Também foram mostradas as vantagens, limitações e outras caracteŕısticas

de cada técnica supervisionada. Esses aspectos são úteis para o entendimento dos resul-

tados obtidos.

A idéia central é que podemos abordar a seleção e ordenação de algoritmos de

agrupamento com as mesmas técnicas de meta-aprendizado que têm sido usadas comu-

mente para selecionar algoritmos para problemas de classificação. Assim, os algoritmos

de agrupamento de dados podem ser vistos como algoritmos-base em um problema de

meta-aprendizado, onde os meta-atributos são as caracteŕısticas usadas para descrever os

problemas de agrupamento de dados.

Neste Caṕıtulo, apresentamos uma descrição detalhada da metodologia proposta,

mostrando como estendemos o meta-aprendizado do contexto supervisionado para o pro-

blema de agrupamento de dados. Essa metodologia é inovadora, pois, até então, o meta-

aprendizado vinha sendo usado apenas no contexto supervisionado.

4.1 Arquitetura Geral

A arquitetura geral do sistema proposto está ilustrada na Figura 4.1. Tal sistema

tem o objetivo de, dada uma base de dados, sugerir algoritmos de agrupamento adequa-

dos a cada novo problema apresentado. Nessa estrutura, o módulo Meta-Aprendiz (MA)

é responsável por adquirir conhecimento a partir de um conjunto de meta-exemplos ar-
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mazenados na Base de Dados (BD). Com esse conhecimento, o MA consegue associar as

caracteŕısticas das bases de dados representadas pelos meta-exemplos aos desempenhos

dos algoritmos candidatos, que, no nosso caso, são algoritmos de agrupamento. Esse pro-

cesso de aquisição de conhecimento corresponde à fase de treinamento do sistema, como

é comum no Aprendizado de Máquina.

Figura 4.1: Arquitetura do sistema.

Cada meta-exemplo armazenado em DB contém caracteŕısticas descritivas (meta-

atributos) da base de dados correspondente e informações sobre o desempenho dos algo-

ritmos candidatos para essa base de dados. Tais caracteŕısticas podem ser estat́ısticas

descritivas (por exemplo, a dimensionalidade dos dados) calculadas pelo módulo Extrator

de Caracteŕısticas (EC) ou informações fornecidas pelo usuário acerca da natureza dos

dados. O desempenho dos algoritmos candidatos correspondem à qualidade das partições

encontradas, tal qualidade pode ser medida, por exemplo, por algum ı́ndice de validação

de agrupamento. Esse desempenho pode ser denotado por um vetor com os rankings de

cada algoritmo ou, simplesmente, por um rótulo que associe o meta-exemplo ao melhor

algoritmo para a base de dados em questão.

Na fase de uso do sistema, dado uma nova base de dados não-supervisionada, o

módulo EC computa os valores dos meta-atributos que descrevem esses dados. Com esses

valores, o Meta-Aprendiz gera uma indicação sobre os algoritmos mais adequados para

essa nova base de dados. Para tanto, o módulo MA utiliza o conhecimento já adquirido

na fase de treinamento.

O módulo BD armazena instâncias de bases de dados (meta-exemplos) usadas na

fase de treinamento, cada meta-exemplo associa uma base de dados ao desempenho dos

algoritmos no agrupamento usados nesses dados. O procedimento de construção desse

conjunto de meta-exemplos é realizado de maneira semi-automática, de acordo com os

seguintes passos (ilustrados na Figura 4.2).
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1. A escolha do conjunto de bases de dados e dos algoritmos de agrupamento é realizada

manualmente.

2. O cálculo dos valores dos meta-atributos para cada base de dados é realizado pelo

módulo EC.

3. O desempenho de cada algoritmo em cada base de dados é obtido através da

aplicação desses algoritmos nessas bases de dados e avaliando-se as partições ob-

tidas. Assim, no módulo BD, os meta-atributos que caracterizam uma base de

dados e o desempenho dos algoritmos nesses dados ficam associados na forma de

um meta-exemplo.

Figura 4.2: Construção do módulo BD.

A técnica de meta-aprendizado escolhida é encapsulada no módulo MA. Essa

técnica deverá obter conhecimento para selecionar ou ordenar os algoritmos candidatos.

A fim de realizarmos essas tarefas com as técnicas de meta-aprendizado, é posśıvel utilizar

diversos métodos de aprendizado. Por exemplo, pode-se usar um classificador para sugerir

um único algoritmo candidato para uma dada base de dados. Essa seleção de algoritmos

baseada em classificação é mostrada na Figura 4.3.

Figura 4.3: Sistema que sugere o melhor algoritmo para a base de dados representada
pelo meta-exemplo de entrada.

Embora essa seleção de algoritmos baseada em classificação seja uma abordagem

útil, uma solução mais flex́ıvel e informativa para sugestão de algoritmos é prover um
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ranking dos algoritmos candidatos para cada base de dados em questão (BRAZDIL; SO-

ARES; COSTA, 2003). Assim, se o usuário tiver alguma preferência em relação a algum

subconjunto dos algoritmos candidatos, ele pode escolher aqueles que obtiveram os melho-

res rankings dentre os algoritmos de seu interesse. Além disso, se o usuário dispuser dos

recursos necessários, ele também pode escolher mais de um algoritmo para o agrupamento

de dados.

Nessa abordagem de seleção de algoritmos baseada em regressão, o sistema gera

um ranking para cada um dos P algoritmos de agrupamento candidatos, a1, a2, . . . , aP ,

para cada base de dados de entrada. Para tanto, usamos P regressores, R1, R2, . . . , RP .

Cada regressor Ri é responsável por predizer o ranking do algoritmo de agrupamento

ai, para um dado meta-exemplo (representante de uma base de dados) de entrada. O

esquema geral é ilustrado na Figura 4.4.

Figura 4.4: Sistema que sugere o ranking dos algoritmos candidatos para a base de dados
representada pelo meta-exemplo de entrada.

4.2 Pré-processamento

Dependendo da natureza das bases de dados estudadas, algum tipo de procedi-

mento de pré-processamento pode ser necessário antes da execução dos algoritmos de agru-

pamento. A etapa de pré-processamento, implementada antes da construção do módulo

BD, não faz parte da arquitetura do sistema, pois ela está ligada a uma aplicação em
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particular da metodologia. Na aplicação da abordagem proposta realizada neste traba-

lho, o tratamento dos dados é fundamental para que os algoritmos candidatos consigam

recuperar as estruturas verdadeiras subjacentes aos dados de cada base.

No estudo de caso realizado com dados de expressão gênica de câncer, devemos

considerar que os dados são oriundos de dois tipos de plataformas de microarray diferentes

(Affymetrix e cDNA). O pré-processamento dos dados consiste de: uma etapa de aplicação

de limiares aos dados Affymetrix; filtragem de atributos irrelevantes; e, no caso dos dados

cDNA, filtragem de atributos com muitos dados faltosos e tratamento dos dados faltosos

remanescentes.

4.3 Aspectos de Implementação

O sucesso do sistema de meta-aprendizado proposto depende de alguns aspectos

da sua implementação. O primeiro aspecto é o tipo de base de dados que será considerado

no experimento, pois o restante da implementação do sistema depende da natureza das

bases de dados. Por exemplo, a escolha dos meta-atributos está fortemente ligada ao

tipo de dados em análise. Como mencionado anteriormente, no estudo de caso desta

Dissertação, empregamos dados de microarray relacionados à expressão gênica de vários

tipos de cânceres.

Outra questão importante é a escolha dos algoritmos que formarão o conjunto de

algoritmos candidatos. Os algoritmos de agrupamento selecionados devem ser significa-

tivamente diferentes em seus mecanismos, levando à descoberta de partições de diversas

formas. Tal aspecto oferece generalidade aos resultados, o que pode facilitar a discri-

minação realizada pelo meta-aprendiz. Neste trabalho, utilizamos os algoritmos de agru-

pamento apresentados no Caṕıtulo 3: hierárquico com ligação simples, ligação média e

ligação completa, k-médias, agrupamento com mistura de modelos, spectral clustering e

SNN.

O terceiro aspecto é decidir quais caracteŕısticas serão usadas pelo módulo EC

para descrever as bases de dados. Como já mencionado, essa escolha depende do tipo de

base de dados que está sendo analisado. Por exemplo, para problemas de classificação,

existem conjuntos de meta-atributos que já foram usados na área de meta-aprendizado. O

projeto METAL desenvolveu a Data Characterization Tool (LINDNER; STUDER, 1999) que

calcula um conjunto de caracteŕısticas predefinidas para uma base de dados de entrada.

Porém, para o contexto de agrupamento de dados, não existe um conjunto de meta-
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atributos já definido, pois a aplicação do meta-aprendizado nesse domı́nio é inovadora.

No entanto, podemos apontar algumas sugestões para a escolha dos meta-atributos; por

exemplo, devemos evitar análises subjetivas dos dados, como a interpretação de gráficos,

pois esse tipo de análise requer conhecimento especializado, longo tempo de exame e tem

baixa confiabilidade (ADYA; COLLOPY; KENNEDY, 2001); os meta-atributos devem ser

identificados de maneira confiável e em número razoável a fim de se evitar um processo

de escolha muito longo.

A última questão envolvida na abordagem proposta é a escolha da técnica de meta-

aprendizado empregada no módulo MA. Tal escolha depende dos requisitos do sistema,

pois cada técnica tem vantagens e limitações. Nesta Dissertação, apresentamos os resulta-

dos da abordagem proposta, que sugere um ranking dos algoritmos candidatos para cada

base de dados em análise.

4.4 Considerações Finais

A abordagem proposta neste Caṕıtulo consiste no emprego do meta-aprendizado

para seleção de algoritmos de agrupamento. Tal abordagem provê meios para que a seleção

de algoritmos candidatos seja tratada como um problema de classificação ou, de maneira

mais flex́ıvel e informativa, como um problema de regressão.

A seguir apontamos as duas principais contribuições da abordagem proposta. A

primeira é a aplicação dos conceitos de meta-aprendizado em um problema que ainda não

havia sido estudado: a seleção de algoritmos de agrupamento. A segunda contribuição é,

no contexto da análise de agrupamentos, a proposta de um framework para dar suporte

a usuários não especialistas na tarefa de seleção de algoritmos.

A fim de testar a viabilidade da nossa solução, desenvolvemos um estudo de caso

no contexto de dados de microarray de expressão gênica de células de câncer. Deta-

lhes da implementação desse estudo de caso, assim como a análise experimental, serão

apresentadas nos próximos caṕıtulos desta Dissertação.

Podemos apontar algumas dificuldades na aplicação de meta-aprendizado no con-

texto não-supervisionado. Elas se encontram na definição dos algoritmos de agrupamento,

na escolha dos procedimentos de pré-processamento dos dados, na definição de técnicas

de aprendizado adequadas e na concepção dos meta-atributos não-supervisionados.

No contexto de meta-aprendizado supervisionado, raramente se usa apenas dados
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de um único domı́nio. No entanto, nesta Dissertação, restringimos o domı́nio do nosso

problema a dados de expressão gênica de câncer. Tal fato não significa que tenhamos

conjuntos de dados parecidos. Cada conjunto de dados foi extráıdo de pesquisas distintas

das demais, com diferentes amostras e diferentes genes, o que nos oferece um amplo espec-

tro de conjunto de dados. Essa restrição nos permite entender melhor o funcionamento

dos algoritmos de agrupamento ao longo dos conjuntos de dados e investigar de maneira

eficiente os posśıveis meta-atributos empregados (alguns deles descrevem a natureza dos

dados). Deste modo, podemos realizar uma análise mais precisa dos resultados.

Finalmente, este trabalho é o ponto de partida para diversos outros estudos, com

outras implementações de meta-aprendizes para bases de dados de vários domı́nios ou

usando outras técnicas de meta-aprendizado que ainda não foram usadas para o problema

de seleção de algoritmos de agrupamento.
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5 Métodos e Experimentos

Neste caṕıtulo, serão detalhados os experimentos realizados para ilustrar a aplicação

das técnicas propostas e mostrar seus desempenhos. Focamos no problema de selecionar

e ordenar algoritmos para o agrupamento de dados de expressão gênica de câncer. Mais

especificamente, na Seção 5.1 introduzimos os conjuntos de dados empregados nos expe-

rimentos; na Seção 5.2 apresentaremos os meta-atributos propostos para esta aplicação

da metodologia; na Seção 5.3 serão detalhados os experimentos, mostrando os algoritmos

e parâmetros utilizados para o agrupamento dos dados e para o Meta-aprendizado; e o

procedimento adotado para a avaliação dos resultados será apresentado na Seção 5.4.

5.1 Conjuntos de Dados

Coletamos 35 bases de dados de expressão gênica no contexto do estudo de células

canceŕıgenas. Procuramos obter sempre dados de expressão de células de câncer, a fim

de focarmos no agrupamento de amostras para identificação de sub-tipos de câncer. No

entanto, algumas bases de dados utilizadas trazem também amostras de células normais,

pois a remoção dessas amostras implicaria em uma base de dados com o número de objetos

muito pequeno ou apenas com uma classe.

Os estudos e os termos relacionados a cada base de dados estão expostos na Seção

2.4. A seguir apresentamos as descrições de cada base de dados e suas classes, bem como

as considerações e adaptações feitas para adequar esses conjuntos de dados ao contexto

deste trabalho. Essa etapa faz parte da definição do módulo BD descrito no Caṕıtulo 4.

• Golub-V1 e Golub-V2 (GOLUB et al., 1999). De acordo com as diferentes classes

nesse conjunto de dados, podemos formar duas versões dessa base de dados. A

primeira consiste nas amostras, com 6817 genes, rotuladas como ALL ou AML,

denotaremos essa versão por Golub-V1. Na segunda, as instâncias são rotuladas

como T-ALL, B-ALL ou AML, sendo denotada por Golub-V2.
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• Alizadeh-V1, Alizadeh-V2 e Alizadeh-V3 (ALIZADEH et al., 2000). Conside-

ramos três versões de bases de dados para esse trabalho cada uma com 4026 genes,

a primeira, denotada por Alizadeh-V1, é composta apenas por 42 amostras do tipo

DLBCL, a rotulagem considera se a amostra é DLBLC1 ou DLBCL2. A segunda

versão, Alizadeh-V2, tem 62 instâncias. Elas foram divididas em DLCL, FL e CLL.

A última versão, Alizadeh-V3, com 62 amostras, consiste das amostras rotuladas

como DLCL1, DLCL2, FL ou CLL.

• Bittner (BITTNER et al., 2000). As 19 amostras de melanoma são fortemente cor-

relacionadas, formando um único grupo de acordo com a técnica de agrupamento

hierárquico - denotaremos esse grupo como MD1 e as outras amostras formarão o

grupo MD2. Ou seja, consideraremos a base de dados composta por duas classes,

MD1 e MD2, contendo 38 amostras com 8067 genes (a base dispońıvel não estava

completa, no entanto, espera-se que os genes faltosos não causem impacto maior nos

algoritmos, pois eles representam uma pequena parte do total).

• Bhattacharjee (BHATTACHARJEE et al., 2001). O conjunto de dados consiste das

amostras rotuladas de acordo com as sub-classes descobertas e com amostras de

células normais: 139 amostras de adenocarcinoma, 17 de células normais, 6 de

câncer de célula pequena de pulmão, 21 de carcinoma de célula escamosa de pulmão

e 20 de carcinóides pulmonares. Cada amostra tem 12600 genes.

• Garber (GARBER et al., 2001). A base de dados considerada tem 66 amostras (na

base de dados dispońıvel publicamente, uma instância da classe AC está ausente;

e devido ao resultado experimental, consideramos uma das amotras SCLC, identi-

ficada por 139-97 LCLC, como pertencente à classe SCC) com 24192 genes, sendo

40 amostras AC, 17 SCC, 4 LCLC e 5 SCLC.

• Khan (KHAN et al., 2001). Nesse trabalho, as amostras eram de quatro tipos:

18 amostras de neuroblastoma (NB), 25 de rhabdomyosarcoma (englobando tanto o

RMS alveolar (ARMS) quanto o RMS embrional (ERMS)), 29 da famı́lia de tumores

Ewing (EWS) e 11 de linfomas Burkitt (BL). A base de dados original (incluindo os

conjuntos de treinamento e teste) contém 88 amostras, no entanto, não consideramos

5 amostras de controle. A base considerada é composta por 83 amostras com 6567

genes, seguindo a distribuição de classes já mencionada.

• Ramaswamy (RAMASWAMY et al., 2001). Como tentamos manter apenas as amos-

tras de tecidos cancerosos, consideramos apenas as amostras de tumores; não consi-
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deramos as 28 amostras de tumores fracamente diferenciados apontadas pelos auto-

res do trabalho. Assim, o conjunto de dados estudado é formado por 190 amostras

com 16063 genes, cada amostra é de um dos 14 tipos de tumores em questão.

• Su (SU et al., 2001). O conjunto de dados dispońıvel publicamente tem 174 amostras,

composto por 26 carcinomas de próstata, 26 de mama, 28 de pulmão, 27 de ovário,

23 de cólon, 11 de rins, 7 de f́ıgado, 6 de pâncreas, 8 de bexiga e 12 de gastroesôfago,

com 12533 genes.

• West (WEST et al., 2001). Base composta por 49 amostras de câncer de mama

rotuladas de acordo com o estado dos receptores de estrógeno. São 25 amostras do

tipo ER+ e 24 do tipo ER-, cada amostra tem 7129 genes.

• Armstrong-V1 e Armstrong-V2 (ARMSTRONG et al., 2002). O conjunto de

dados considerado consiste de 24 amostras de ALL, 20 de MLL e 28 de AML, tal

conjunto é denotado por Armstrong-V1. Também criamos uma segunda versão desse

conjunto, Armstrong-V2, que discrimina apenas a ALL (24 amostras) da MLL (20

amostras), cada uma com 12582 genes.

• Chen (CHEN et al., 2002). Consideramos a base de dados formada apenas pelas

amostras de câncer HCC e normais (os autores colocaram outros tipos de células no

experimento). A base de dados considerada é formada por 104 amostras de câncer

de pulmão HCC e 76 de células normais, cada uma com 22699 genes.

• Gordon (GORDON et al., 2002). Os tumores (classes) considerados foram o meso-

telioma pleural maĺıgno (31 amostras) e o adenocarcinoma (151 amostras). Cada

amostra possui 12533 genes.

• Pomeroy-V1, Pomeroy-V2 e Pomeroy-V3 (POMEROY et al., 2002). A base

de dados gerada por esse experimento pode ter três versões: a primeira, Pomeroy-

V1, consiste na rotulagem das amostras como sobrevivente do meduloblastoma (39

amostras) e falha do tratamento (21 amostras); a segunda, Pomeroy-V2, é composta

por amostras rotuladas como meduloblastoma clássico (25 amostras) ou meduloblas-

toma desmoplástico (9 amostras); e a última, Pomeroy-V3, contém 10 amostras de

meduloblastomas, 10 de gliomas maĺıgnos, 10 de rhabdóides, 4 de cerebelos normais

e 8 de PNETs. Todas as amostras têm 7129 genes.

• Shipp-V1 e Shipp-V2 (SHIPP et al., 2002). Consideramos a base de dados apenas

no contexto da rotulagem com DLBCL e FL. Desta maneira, podemos ter três
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versões dessa base. As amostras da primeira, Shipp-V1, são rotuladas como DLBCL

(58 amostras) ou FL (19 amostras); a segunda, Shipp-V2, tem um outro ńıvel de

refinamento e considera apenas as amostras DLBCL, que podem ser discriminadas

em dois sub-tipos de DLBCL - o DLBCL1 (32 amostras) e DLBCL2 (28 amostras);

a última versão, Shipp-V3, estende a segunda, adicionando as 19 amostras de FL.

Todas as amostras possuem 7129 genes.

• Singh (SINGH et al., 2002). Consideramos a base de dados com células normais (50

amostras) e cancerosas (52 amostras), com 12600 genes cada uma.

• Yeoh-V1 e Yeoh-V2 (YEOH et al., 2002). As amostras, com 12625 genes cada,

podem ser separadas nas duas linhagens de ALL: T-ALL (43 amostras) e B-ALL

(205 amostras), denotaremos essa base por Yeoh-V1. Outra versão, denotada por

Yeoh-V2, diz respeito à outra rotulagem proposta nesse experimento, com 12625

genes: T-ALL (43 amostras), E2A-PBX1 (27 amostras), BCR-ABL (15 amostras),

TEL-AML1 (79 amostras), rearranjo de MLL (20 amostras) e “hiper-diplóide 50

cromossomos” (64 amostras). Não consideramos as amostras dos casos adicionais

de diagnóstico.

• Dyrskjøt (DYRSKJøT et al., 2003). Consideramos a base de dados composta por 40

amostras, sendo 20 de Ta, 11 de T1 e 9 de T2-4, cada uma com 7129 genes.

• Nutt-V1, Nutt-V2 e Nutt-V3 (NUTT et al., 2003). Desse experimento podemos

ter três bases de dados. A primeira considera todos os gliomas. Ela é composta por

14 amostras de glioblastoma clássico, 7 de oligodendroglioma anaplástico clássico,

14 de glioblastoma não-clássico e 15 de oligodendroglioma anaplástico não-clássico.

Esse conjunto de dados é denotado por Nutt-V1. A segunda base de dados, denotada

por Nutt-V2, consiste das 28 amostras de glioblastomas divididas em clássicas (14

amostras) e não-clássicas (14 amostras). A última versão, Nutt-V3, é composta pelas

amostras de oligodendrogliomas anaplásticos clássicos (7 amostras) e oligodendro-

gliomas anaplásticos não-clássicos (15 amostras). Todas as amostras possuem 12625

genes.

• Risinger (RISINGER et al., 2003). Esse experimento gerou uma base de dados com

42 amostras distribúıdas de acordo com os tipos de células descritos: 13 amostras de

câncer seroso, 3 amostras de células limpas, 19 de câncer endometrial e 7 de células

normais. Cada amostra com 8872 genes.
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• Lapointe-V1, Lapointe-V2 e Lapointe-V3 (LAPOINTE et al., 2004). Os dados

oriundos desse experimento podem ser vistos de três maneiras: a primeira consiste de

uma base de dados, denotada por Lapointe-V1, formada por 69 amostras de tumores

e 41 de células normais. A segunda (denotada por Lapointe-V2 ) não emprega as

amostras de células normais e a rotulagem é feita de acordo com os três sub-tipos de

tumor encontrados, 11 do sub-tipo I de tumor de próstata, 39 amostras do sub-tipo

II e 19 do sub-tipo III. A última base de dados, Lapointe-V3, é a segunda versão

com adição das 41 amostras de células normais. Cada amostra tem 42640 genes.

• Liang (LIANG et al., 2005). A base de dados considerada tem 28 amostras de GBMs,

6 de ODGs e 3 de células normais, cada amostra com 24192 genes.

• Chowdary (CHOWDARY et al., 2006). A base de dados considerada tem 42 amostras

de tumor de cólon e 62 amostras de câncer de mama, cada uma com 22283 genes.

• Tomlins-V1 e Tomlins-V2 (TOMLINS et al., 2007). O conjunto de dados é for-

mado por amostras de epitélio benigno (27 amostras), tecido canceroso em metástase

(20 amostras), câncer de próstata (32 amostras), neoplasia intraepitelial de próstata

(13 amostras) e estroma (12 amostras); o conjunto de dados formado por essas amos-

tras é denotado por Tomlins-V1. Uma outra versão desse conjunto, Tomlins-V2,

não inclui os estromas. Todas as amostras possuem 20000 genes.

• Laiho (LAIHO et al., 2007). O conjunto de dados é formado pelas 29 carcinomas

colorretais convencionais dos 8 CRCs serrilhados, cada amostra contendo 22883

genes.

Exclúımos três bases de dados da nossa análise: Alizadeh-V3, Golub-V2 e Yeoh-V2,

pois elas correspondem a rerrotulagens de outras versões dessas bases, ou seja, excetuando-

se pelo atributo classe, essas bases são idênticas às versões Alizadeh-V2, Golub-V1 e

Yeoh-V1, respectivamente. Sem tal exclusão, de acordo com o tipo de meta-exemplo que

definimos, teŕıamos meta-exemplos iguais com os desempenhos dos algoritmos diferentes,

ou seja, uma inconsistência na rotulagem das instâncias.

A Tabela 5.1 relaciona as 32 bases de dados utilizadas neste trabalho e suas ca-

racteŕısticas: tipo de chip microarray (se Affymetrix ou cDNA, segunda coluna), número

n de instâncias (terceira coluna), número c de classes (quarta coluna), distribuição das

instâncias nas classes (quinta coluna), dimensionalidade original dos dados doriginal (sexta

coluna) e dimensionalidade d após a filtragem de atributos (sétima coluna). Usamos os
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conjuntos de dados com dimensionalidade d (o processo de filtragem é exposto na próxima

seção).

Base de dados chip n c Dist. de classes doriginal d
Alizadeh-2000-V1 cDNA 42 2 21,21 4022 1095
Alizadeh-V2 cDNA 62 3 42,9,11 4022 2093
Armstrong-V1 Affymetrix 72 2 24,48 12582 1081
Armstrong-V2 Affymetrix 72 3 24,20,28 12582 2194
Bhattacharjee Affymetrix 203 5 139,17,6,21,20 12600 1543
Bittner cDNA 38 2 19,9 8067 2201
Bredel cDNA 50 3 31,14,5 41472 1739
Chen cDNA 180 2 104,76 22699 85
Chowdary Affymetrix 104 2 62,42 22283 182
Dyrskjot Affymetrix 40 3 9,20,11 7129 1203
Garber cDNA 66 4 17,40,4,5 24192 4553
Golub-V1 Affymetrix 72 2 47,25 7129 1877
Gordon Affymetrix 181 2 31,150 12533 1626
Khan cDNA 83 4 29,11,18,25 6567 1069
Laiho Affymetrix 37 2 8,29 22883 2202
Lapointe-V1 cDNA 69 3 11,39,19 42640 1625
Lapointe-V2 cDNA 110 4 11,39,19,41 42640 2496
Liang cDNA 37 3 28,6,3 24192 1411
Nutt-V1 Affymetrix 50 4 14,7,14,15 12625 1377
Nutt-V2 Affymetrix 28 2 14,14 12625 1070
Nutt-V3 Affymetrix 22 2 7,15 12625 1152
Pomeroy-V1 Affymetrix 34 2 25,9 7129 857
Pomeroy-V2 Affymetrix 42 5 10,10,10,4,8 7129 1379
Ramaswamy Affymetrix 190 14 11,10,11,11,22,

10,11,10,30,11,
11,11,11,20

16063 1363

Risinger cDNA 42 4 13,3,19,7 8872 1771
Shipp Affymetrix 77 2 58,19 7129 798
Singh Affymetrix 102 2 58,19 12600 339
Su Affymetrix 174 10 26,8,26,23,12,

11,7,27,6,28
12533 1571

Tomlins-V1 cDNA 104 5 27,20,32,13,12 20000 2315
Tomlins-V2 cDNA 92 4 27,20,32,13 20000 1288
West Affymetrix 49 2 25,24 7129 1198
Yeoh-V1 Affymetrix 248 2 43,205 12625 2526

Tabela 5.1: Bases de dados utilizadas e suas caracteŕısticas.

Como visto no Caṕıtulo 2, existem algumas questões a considerar antes da aplicação

dos algoritmos de agrupamento. Há a necessidade de um procedimento de pré-processa-

mento para que os algoritmos consigam identificar de maneira adequada as estruturas

subjacentes aos dados. Primeiramente, descrevemos o procedimento de filtragem de atri-
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butos e, em seguida, apresentamos algumas considerações acerca de experimentos com

diferentes normalizações dos dados.

É válido ressaltar que os dados de microarray empregados aqui vêm de duas pla-

taformas diferentes: Affymetrix e cDNA. Por isso, empregamos procedimentos distintos

para a filtragem de cada tipo de dados de expressão.

Seguindo outros trabalhos (SINGH et al., 2002), no caso dos dados Affymetrix das

nossas bases de dados, todos os genes com ńıvel de expressão abaixo do limiar π = 10 terão

valor igual a 10. Os ńıveis de expressão também são limitados pelo limiar θ = 16.000,

valores acima desse limite não são confiáveis (RAMASWAMY et al., 2001; MONTI et al., 2003;

STEGMAIER et al., 2004).

A fim de descartarmos os genes (atributos) irrelevantes dos conjuntos de dados

Affymetrix, empregamos o seguinte procedimento de filtragem. Para cada gene j, cal-

culamos a média mj, nesse cálculo descartamos 10% dos genes com maiores e menores

valores para não considerarmos ńıveis de expressão extremos. Em seguida, transformamos

o valor da observação i e atributo j de acordo com a Equação 5.1.

yij = log2(xij/mj) (5.1)

Após essa transformação, os genes selecionados para o restante dos experimentos são

aqueles que apresentaram diferença superior a l folds, em pelo menos c objetos (amostras),

das suas médias de ńıvel de expressão mj ao longo das amostras. Ou seja, seja m a média

do gene j. Se houver pelo menos c amostras do gene j com o valor de expressão xij forem

tal que abs(xij) > l ∗m (abs(xij) é o valor absoluto de xij), o gene é mantido no conjunto

de dados. Os parâmetros l e c foram escolhidos de modo a deixar no conjunto cerca

de 10% dos atributos do conjunto original. A transformação da Equação 5.1 é utilizada

apenas na etapa de filtragem dos atributos.

Para o caso dos dados de microarray cDNA, como os valores já estão em relação

a um valor de referência (controle), não há necessidade de aplicar a Equação 5.1. Como

os atributos podem conter valores faltosos, descartamos os genes com mais de 10% de

valores faltosos. Mesmo assim, ainda pode existir valores faltosos na base de dados, então

substitúımos essas lacunas pela média do respectivo atributo. Em seguida, aplicamos um

filtro semelhante ao anterior.

Após a filtragem dos atributos, podeŕıamos aplicar normalização nos dados com

o intuito de melhorar o desempenho dos métodos. No entanto, existe pouca informação
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sobre o impacto da escolha do procedimento de normalização mais adequado a conjun-

tos de dados de câncer (D’HAESELEER, 2005). Normalmente, essa escolha é baseada na

familiaridade dos especialistas da Biologia nesses métodos e não nas propriedades desses

métodos. A escolha dos métodos de normalização não é justificada na maioria das vezes.

Não existe consenso em relação à utilização da normalização, especialmente quando se

emprega a distância euclidiana.

Em várias situações práticas, uma base de dados pode apresentar objetos cujos

atributos estão em diferentes intervalos dinâmicos (JAIN; DUBES, 1988; MILLIGAN; COO-

PER, 1988) como, por exemplo, bases de dados Affymetrix. Nesse caso, para medidas de

proximidade como a distância euclidiana, atributos com valores altos têm maior influência

do que aqueles com baixos valores. Entretanto, essa caracteŕıstica não necessariamente

reflete a importância desses atributos na definição dos clusters. Em outros casos, o com-

portamento oposto é esperado, isto é, a diferença na magnitude pode refletir a verdadeira

estrutura subjacente aos dados.

Nesta Dissertação, a fim de tornar nossa análise menos complexa, optamos por não

aplicar qualquer tipo de procedimento de normalização aos dados usados com distância

euclidiana. De outro modo, teŕıamos um grande aumento no número de classes a serem

investigadas, tornando o treinamento de qualquer método de aprendizado infact́ıvel, cada

par (algoritmo, procedimento de normalização) seria tratado como uma classe. Então,

o problema ficaria com um número demasiado de classes e com poucas instâncias. Para

o caso da correlação de Pearson, a normalização não é necessária, visto que o próprio

cálculo da correlação já normaliza os dados.

Mesmo sem transformação alguma dos dados, podemos observar na Tabela A.1 que

os algoritmos usados com distância euclidiana conseguiram encontrar alguma estrutura

relevante nos dados.

5.2 Meta-atributos e Meta-bases

Após a escolha das bases de dados a serem utilizadas nos experimentos, o passo

seguinte é a definição das caracteŕısticas que descreverão os conjuntos de dados. A escolha

dessas caracteŕısticas tem grande impacto no desempenho do meta-aprendiz (BRAZDIL;

SOARES; COSTA, 2003). Escolhemos assim um conjunto de caracteŕısticas (meta-atributos)

de maneira a maximizar a informação extráıda, tanto da natureza dos estudos (como tipo

de chip e número de tecidos) como das estat́ısticas dos conjuntos de dados. A escolha
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desses meta-atributos pode não ser ótima. A seguir apresentamos os 18 meta-atributos

considerados, alguns deles foram propostos em Michie et al. (1994).

• LgE: log10 do número de instâncias da base. Uma indicação da quantidade de dados.

• LgA: log10 do número de atributos da base. Uma indicação da dimensionalidade

dos dados.

• LgREA: log10 da razão entre o número de instâncias e o número de atributos. Uma

indicação da quantidade de objetos dispońıveis para aquele número de atributos.

• PVF: Proporção de valores faltosos. Uma indicação sobre a qualidade dos dados.

• TNM1: Primeira etapa do teste de normalidade multivariada de acordo com o vetor

T 2 = {t2i |i = 1 . . . n} de Hotelling (JOHNSON; WICHERN, 2002). Esse meta-atributo

é a proporção de t2i (ver Equação 5.2) que está na primeira metade de uma função

densidade de probabilidade qui-quadrado com d graus de liberdade.

t2i = (xi − x̄)S−1(xi − x̄), (5.2)

onde d é dimensionalidade dos dados, t2i é a distância quadrada generalizada do

objeto i, xi é o vetor de caracteŕısticas do objeto i, x̄ é o vetor média dos objetos,

S−1 é matriz inversa da matriz de covariância estimada. Para objetos normalmente

distribúıdos espera-se que TNM1=0,5.

• TNM2: Segunda etapa do teste de normalidade multivariada. Esse meta-atributo é

a correlação de Pearson entre o vetor T 2 e os 100(i− 1
2
)/n quantis de uma distribuição

qui-quadrado com d graus de liberdade. Esse teste de normalidade multivariada,

representada pelos dois últimos meta-atributos, é um indicação sobre a distribuição

que os objetos seguem, o quão próximos estão de uma distribuição normal. Para

objetos normalmente distribúıdos espera-se que TNM2=1.

• CVQ1: coeficiente de variância do primeiro quartil dos atributos. Calculamos o

primeiro quartil de cada atributo, obtendo um vetor desses quartis, em seguida

calculamos a média m e o desvio-padrão s desse vetor. O coeficiente de variância

desse vetor é s
m

.

• CVQ2: coeficiente de variância do segundo quartil (mediana) dos atributos.

• CVQ3: coeficiente de variância do terceiro quartil dos atributos.
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• CVA: coeficiente de variância da assimetria (skewness) dos atributos.

• CVC: coeficiente de variância da curtose (kurtosis) dos atributos. Esses cinco

últimos meta-atributos são estat́ısticas descritivas dos conjuntos de dados. Espera-se

que os desempenhos dos algoritmos de agrupamento sejam influenciados por dados

com diferentes estat́ısticas, ou seja, esses meta-atributos podem estar correlaciona-

dos com o desempenho dos algoritmos.

• Chip: tipo do chip de microarray : 1 se Affymetrix, 0 se cDNA (ver Caṕıtulo 2).

• PAR: proporção de atributos remanescentes após o processo de filtragem de atribu-

tos.

• PO: proporção de outliers. Esses objetos correspondem àqueles cuja transformação

t2i está distante mais de dois desvios-padrões da média de T 2.

• Pp: Proporção de valores afetados pelo limiar π.

• Pt: Proporção de valores afetados pelo limiar θ.

• PCA: Proporção de componentes selecionados pelo PCA (Principal Component

Analysis) que cobrem 95% da variância total.

• Tec: Número de tecidos estudados no experimento que originou a base de dados.

Denotamos o conjunto de meta-atributos descritos acima por Ma. Usamos também

uma variação das estat́ısticas presentes nos meta-atributos. Nessa variação, os meta-

atributos CVQ1, CVQ2, CVQ3, CVA e CVC são substitúıdos pelo primeiro (QT1), se-

gundo (QT2) e terceiro (QT3) quartis, assimetria (AT) e curtose (CT) do vetor T 2. Deste

modo, o caráter multivariado é levado em consideração por essas estat́ısticas, já que o ve-

tor T 2 é uma transformação dos objetos multivariados em escalares - os meta-atributos

substitúıdos são computados em termos da média e do desvio-padrão das estat́ısticas ao

longo dos atributos. Denotaremos essa variação do conjunto de meta-atributos por Mb.

Realizamos experimentos com uma versão reduzida do conjunto de atributos Ma

e Mb. A versão reduzida de Ma é composta por LgE, LgREA, PVF, TNM1, CVA, Chip,

PAR e PO; denotaremos essa versão por Mared. A versão reduzida de Mb, denotada por

Mbred, é similar à Mared, mas com o atributo AT no lugar do CVA.

Podemos construir uma nova base de dados na qual as instâncias representam

os conjuntos de dados da Tabela 5.1 e os atributos são aqueles listados anteriormente,
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essa nova base é chamada de meta-base. Para a rotulagem das instâncias, aplicamos os

algoritmos de agrupamento como descrito na próxima Seção.

5.3 Projeto dos Experimentos

A fim de completar a construção da meta-base, devemos rotulá-la com o melhor

algoritmo no caso da seleção de um único algoritmo, ou com um vetor de rankings dos

algoritmos. Primeiramente, detalhamos os experimentos com os algoritmos de agrupa-

mentos considerados aplicados às bases de dados listadas na Tabela 5.1. Em seguida,

apresentamos os experimentos nos contextos de seleção do melhor algoritmo e do ranking

dos algoritmos.

5.3.1 Algoritmos de Agrupamento

A fim de completar a construção do módulo BD, precisamos rotular os meta-

exemplos. Para tanto, devemos executar os algoritmos escolhidos (algoritmos candidatos)

com as bases de dados descritas anteriormente. O conjunto de algoritmos candidatos é

formado pelos algoritmos hierárquicos com ligação simples, média e completa, k-médias,

Spectral, Mistura Finita de Gaussianas e SNN. Esse conjunto foi escolhido por oferecer

diversidade nos mecanismos de agrupamento e nos seus desempenhos. A seguir apresen-

tamos os detalhes das execuções de cada algoritmo.

• Algoritmos hierárquicos. Como são determińısticos, os três algoritmos foram

executados uma vez com cada base de dados. Os experimentos foram realizados com

duas medidas de dissimilaridade: a distância euclidiana (Equação 5.3) e correlação

de Pearson (a Equação 5.4 adapta o coeficiente de correlação de Pearson para ser

usado como medida de distância) entre os objetos x e y, apresentadas a seguir.

deuc(x,y) =

√√√√ d∑
j=1

(xj − yj)2 (5.3)

cor(x,y) =

∑d
j=1(xj − x̄)(yj − ȳ)√∑d

j=1(xj − x̄)2 ·
√∑d

j=1(yj − ȳ)2

, (5.4)

onde d é a dimensionalidade dos objetos, x̄ e ȳ são suas médias aritméticas.

• k-médias. Atribuindo aleatoriamente os centróides iniciais, executamos 30 vezes o
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algoritmo com distância euclidiana e mais 30 com correlação de Pearson. O número

de grupos k foi igual ao número de classes.

• Spectral Clustering. Executado 30 vezes para cada distância. O número de

classes foi atribúıdo ao número de grupos do algoritmo.

• Mistura Finita de Gaussianas. O número de classes foi atribúıdo ao parâmetro

k do algoritmo, executamos 30 vezes esse método.

• SNN. Esse algoritmo foi executado com diferentes configurações de seus parâmetros:

– NN : 2%, 5%, 10%, 20%, 30% e 40% do número de objetos;

– topic e merge: para cada valor de NN, atribúımos topic = merge = [0; 0,2; 0,4;

0,6; 0,8 e 1];

– strong : 0,25;

– noise e label : 0 (todos os pontos devem ser rotulados e nenhum deve ser ex-

clúıdo como rúıdo).

Experimentos em Faceli (2003) mostraram que a variação dos parâmetros strong,

noise e label não produz resultados muito diferentes. Todas partições produzidas

com o SNN com todas essas combinações de valores de seus parâmetros encontraram

o número correto de grupos (classes).

Para os algoritmos determińısticos, definimos o desempenho de um algoritmo a

qualidade (o valor do ı́ndice Rand corrigido, detalhado na Seção 3.2.6) da melhor partição

gerada nas execuções do algoritmo, seja com distância euclidiana ou correlação de Pear-

son. No caso dos algoritmos não-determińısticos, podemos ter dois tipos de desempenho:

simplesmente considerando a melhor partição gerada em todas as execuções (30 execuções

com correlação de Pearson e 30 com distância euclidiana), tanto com a distância eucli-

diana quanto com a correlação de Pearson; ou podemos calcular a qualidade média das

30 execuções com distância euclidiana e com correlação de Pearson, e assim escolher a

melhor dentre essas duas médias. Denotamos o desempenho dos algoritmos, na qual é con-

siderada a melhor partição, por desempenho absoluto e quando consideramos a qualidade

média das partições, denotamos por desempenho médio (essa distinção só se aplica aos

algoritmos não-determińısticos, no entanto, para facilitar a identificação, generalizamos

para os outros algoritmos).
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5.3.2 Seleção do Melhor Algoritmo

No contexto do agrupamento de dados, o problema de seleção de algoritmos base-

ada em classificadores consiste em predizer o melhor dentre um conjunto de algoritmos

para o agrupamento de um conjunto de dados, de acordo com caracteŕısticas extráıdas

desses dados. O conjunto de algoritmos foi descrito no Caṕıtulo 3 e as bases de dados

nas quais esse conjunto de algoritmos foi aplicado está relacionado na Tabela 5.1. Como

sáıda das execuções, temos os desempenhos dos algoritmos ao longo do conjunto de bases

de dados. De acordo com esses desempenhos, rotulamos cada meta-exemplo (vetor com

as caracteŕısticas de uma base de dados) com o melhor algoritmo para o conjunto de

dados em questão. Como visto na seção anterior, podemos rotular os meta-exemplos de

acordo com o desempenho médio ou absoluto, além disso, podemos ter diferentes conjun-

tos de meta-atributos. Portanto, podemos formar uma meta-base para cada combinação

de conjunto de meta-atributos e tipo de desempenho usado na rotulagem.

Como mencionado anteriormente, o problema de seleção de algoritmos pode ser

visto como uma tarefa de classificação, como ilustrado na Figura 4.3. Assim, empregamos

três métodos de classificação (descritos no Caṕıtulo 3) amplamente conhecidos e de para-

digmas diferentes: k-NN, Redes MLP e SVMs. As configurações da fase de treinamento

do sistema com cada classificador é apresentada a seguir, elas foram usadas para todas as

meta-bases.

• k-NN. O parâmetro k foi variado em [1, 2, . . . , 25]. Executamos o k-NN com e sem

a ponderação pelo inverso da distância entre duas instâncias.

• Redes MLP. Experimentos preliminares mostraram que o algoritmo backpropaga-

tion tinha melhor desempenho em relação ao Levenberg-Marquardt. Então, realiza-

mos o treinamento com algoritmo backpropagation de acordo com a seguinte confi-

guração de parâmetros. Variamos a taxa de aprendizado em [10−5, 10−4, . . . , 10−1],

o número de iterações em [50, 100, 500, 1000] e o número de neurônios da camada

escondida em [2, 4, 6, . . . , 30]. Todas as combinações desses parâmetros foram testa-

das.

• SVM. Utilizamos apenas a função de kernel RBF, pois experimentos prelimina-

res mostraram que essa função mostrava consistentemente melhor desempenho em

relação às outras, além disso o tempo computacional consumido pelo kernel polino-

mial impediu alguns experimentos com essa função. Variamos o parâmetro custo C

e o γ em [2−15, 2−14, . . . , 215].
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5.3.3 Seleção de Algoritmos Baseada em Ranking

A ordenação (ranking) é a forma mais geral da seleção de algoritmos. Buscamos

predizer a posição de cada algoritmo de acordo com a qualidade da partição gerada por

ele através do uso de um meta-aprendiz, como ilustrado na Figura 4.4. Rotulamos cada

meta-exemplo com sete valores correspondentes ao ranking dos algoritmos. O ranking

é denotado por valores de 1 a 7, onde o melhor algoritmo recebe o valor 1 e o pior, 7.

Nesta seção mostramos as configurações para a fase de treinamento do sistema. O meta-

aprendiz irá realizar, na fase de uso do sistema, a regressão dos rankings, relacionando-os

aos meta-atributos.

Do mesmo modo da seleção de algoritmos descrita anteriormente, podemos ter

duas rotulagens diferentes: de acordo com o desempenho absoluto e médio. Realizamos

experimentos com todas as versões das meta-bases. A seguir descrevemos as configurações

dos experimentos com cada método de regressão (descritos no Caṕıtulo 3) usado como

meta-aprendiz.

• k-NN. O parâmetro k foi variado em [1, 2, . . . , 25] sem ponderação pela distância,

pois tal ponderação não trouxe ganhos em desempenho do k-NN. Verificamos tanto a

distância euclidiana como a correlação de Pearson como medidas de dissimilaridade.

• Redes MLP. O treinamento foi realizado com os algoritmos backpropagation e

Levenberg-Marquardt. Para o primeiro, variamos a taxa de aprendizado em [10−5,

. . . , 10−1], o número de iterações em [50, 100, 500, 1000] e o número de neurônios da

camada escondida em [2, 4, 6, . . . , 30]. Para o segundo, variamos o parâmetro µ em

[10−5, . . . , 10−1], o número de neurônios em [2, 4, 6, . . . , 30] e o número de iterações

em [50, 100, 500, 1000]. Todas as combinações desses parâmetros foram testadas.

• SVR. Foram utilizadas as funções de kernel RBF e sigmóide. Experimentos pre-

liminares mostraram que o kernel polinomial apresentou desempenho inferior em

relação às outras funções, além de ter um tempo computacional muito elevado, o

que impossibilitou alguns experimentos. Variamos o parâmetro C em [2−15, · · · , 215].

O parâmetro γ de ambas as funções foi variado em [2−15, · · · , 215]. Nesses experi-

mentos, utilizamos duas implementações diferentes de SVRs: o ε-SVR e o ν-SVR

(SCHöLKOPF et al., 2000).

Com exceção do k-NN, verificamos também o impacto de três tipos de tran-

formações das meta-bases: PCA selecionando as componentes que contribuem com mais
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de 2% da variância total, normalização em [−1, 1] e em [0, 1]. Como essas duas últimas

transformações têm o mesmo impacto no cálculo das distâncias consideradas, apenas usa-

mos a PCA e normalização em [−1, 1] para o k-NN.

5.4 Avaliação dos Experimentos

Podemos entender o desempenho absoluto de um algoritmo de agrupamento, defi-

nido anteriormente, como o melhor Rand corrigido (CR, detalhado na Seção 3.2.6) obtido

em todas as partições geradas; enquanto o desempenho médio é denotado pela melhor

média do CR obtida com os dois tipos de distâncias empregadas.

Todos os experimentos, tanto os de classificação quanto os de regressão, foram

validados com o método leave-one-out (WITTEN; FRANK, 2005). A cada iteração, 31

instâncias são usadas como conjunto de treinamento e a instância restante é usada para

testar o meta-aprendiz. Esse procedimento é repetido 32 vezes, usando em cada vez uma

instância de teste diferente.

Em seguida, no contexto da seleção do melhor algoritmo, usamos a acurácia de

classificação como critério para avaliar o desempenho dos meta-aprendizes.

No contexto da regressão do ranking dos algoritmos, usamos a correlação de postos

de Spearman para medir a similaridade entre um ranking sugerido e o ideal. Dado um

conjunto de dados i, calculamos a diferença quadrática D2
ij entre o ranking sugerido e o

ideal para cada algoritmo j. Então computamos a soma dessas diferenças para todos os

algoritmos:

D2
i =

∑
j

D2
ij (5.5)

Assim, a correlação de postos de Spearman é definida pela Equação abaixo:

CSi = 1− 6 ∗D2
i

P 3 − P
, (5.6)

onde P é o número de algoritmos candidatos. O valor dessa correlação está em [−1, 1],

quanto maior o valor de CS, maior a similaridade entre o ranking sugerido e o ranking

ideal para o conjunto de dados i.

A fim de avaliar o desempenho dos meta-aprendizes, calculamos a média da cor-

relação de Spearman para todos os conjuntos de dados, de acordo com o leave-one-out.

CS =
1

32
∗
∑

i

CSi (5.7)
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O ranking default é o método utilizado para validar a regressão realizada pelos

meta-aprendizes. O resultado da nossa abordagem foi comparada com tal método, no

qual o ranking médio dos algoritmos é sugerido para todas as bases de dados. Ele é

o método mais simples para a sugestão de ranking de algoritmos, então, espera-se que

um método eficaz tenha desempenho no mı́nimo superior ao do ranking default. A fim

de verificar a validade estat́ıstica das comparações, de acordo com o valor de CS, entre

a abordagem proposta e o ranking default, usamos o teste de hipótese t com ńıvel de

significância de 0,05.
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6 Resultados

No Caṕıtulo 5, foram apresentados os dados utilizados, as configurações de parâ-

metros e a metodologia seguida para a realização e avaliação dos experimentos. Neste

caṕıtulo, apresentamos e discutimos os resultados obtidos com esses experimentos. Mais

especificamente, na Seção 6.1, apresentamos os resultados para o problema de seleção

do melhor algoritmo; na Seção 6.2, investigamos o desempenho dos regressores usados

como meta-aprendizes; na Seção 6.3, discutimos as questões envolvidas no desempenho

dos meta-aprendizes na aplicação a dados de expressão gênica de câncer; e, finalmente,

na Seção 6.4, apresentamos considerações gerais sobre a abordagem proposta e seus re-

sultados.

A Tabela A.1 apresenta os valores do ı́ndice CR dos algoritmos de agrupamento

para cada base de dados considerada. Para os algoritmos não determińısticos, o valor da

média do CR é acompanhado de seu respectivo desvio-padrão. Essa tabela é formada pelos

identificadores das bases de dados (primeira coluna); os algoritmos candidatos (segunda

coluna); a média e desvio-padrão do CR com distância euclidiana, no caso dos algoritmos

não-determińısticos, ou o valor do CR com distância euclidiana para os determińısticos

(terceira coluna); a média e desvio-padrão do CR com correlação de Pearson, no caso

dos algoritmos não-determińısticos, ou o valor do CR com correlação de Pearson para os

determińısticos (quarta coluna); o melhor CR com distância euclidiana (quinta coluna);

e o melhor CR com correlação de Pearson (sexta coluna). A correlação de Pearson não

se aplica aos algoritmos SP e MFG. A partir desses valores, rotulamos os meta-exemplos

tanto com a classe (melhor algoritmo) quanto com o ranking para cada base.

6.1 Seleção do Melhor Algoritmo

Nesta seção mostramos os resultados obtidos com a seleção do melhor algoritmo de

agrupamento de acordo com o melhor CR e melhor média de CR, usando classificadores.

Primeiramente, apresentamos a rotulagem dos meta-exemplos conforme o melhor
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CR de cada algoritmo na Tabela 6.1. A classe especial KM-SP denota o empate entre

o algoritmo KM e SP, e a classe LM-LC-KM-SP-MFG significa o empate entre os algo-

ritmos LM, LC, KM, SP e MFG. A Tabela 6.2 apresenta a classe de cada meta-exemplo

considerando a melhor média de CR, a classe especial LM-LC-KM-SP denota o empate

entre os algoritmos LM, LC, KM e SP.

Uma alternativa seria rotular os meta-exemplos para os quais houve empate com,

por exemplo, o algoritmo de menor complexidade. No entanto, essa abordagem pode

levar o meta-aprendiz a confundir a classe desses meta-exemplos, pois a associação não

mais seria em termos do desempenho, como no caso dos outros meta-exemplos. Deste

modo, empregamos classes especiais para denotar empates entre os algoritmos, assim o

especialista poderia escolher entre os algoritmos que compõem a classe de empate, já

que todos obtiveram desempenhos semelhantes. Em conseqüência disso, essas classes

especiais oferecem um melhor balanceamento das classes, pois a pequena quantidade de

meta-exemplos, aliada à má distribuição dos meta-exemplos nas classes, pode levar a um

impacto negativo significante na acurácia de classificação.

Base de dados Classe
Alizadeh-V1 KM
Alizadeh-V2 KM-SP
Armstrong-V1 SP
Armstrong-V2 KM-SP
Bhattacharjee LC
Bittner LC
Bredel MFG
Chen MFG
Chowdary LM-LC-KM-

SP-MFG
Dyrskjot KM
Garber KM
Golub-v1 KM
Gordon MFG
Khan SP
Laiho MFG
Lapointe-V2 LM-LC-KM-

SP-MFG

Base de dados Classe
Lapointe-V3 MFG
Liang SNN
Nutt-V1 MFG
Nutt-V2 SNN
Nutt-V3 MFG
Pomeroy-V2 LC
Pomeroy-V3 KM
Ramaswamy SP
Risinger MFG
Shipp-V1 KM-SP
Singh SNN
Su MFG
Tomlins-V1 KM
Tomlins-V2 KM
West LM-LC-KM-

SP-MFG
Yeoh-V1 KM

Tabela 6.1: Rotulagem dos meta-exemplos de acordo com o melhor CR.

Denotamos por MBAmelhorCR e por MBBmelhorCR a meta-base formada pelos

meta-atributos de Ma e Mb, respectivamente. Elas são rotuladas de acordo com o me-

lhor CR. As bases MBAmédiaCR e MBBmédiaCR são rotuladas de acordo com a melhor
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Base de dados Classe
Alizadeh-V1 KM
Alizadeh-V2 KM-SP
Armstrong-V1 SP
Armstrong-V2 KM-SP
Bhattacharjee-2001 LC
Bittner LC
Bredel LC
Chen MFG
Chowdary LM-LC-KM-

SP
Dyrskjot KM
Garber LM
Golub-V1 SP
Gordon MFG
Khan SP
Laiho SNN
Lapointe-V2 KM

Base de dados Classe
Lapointe-V3 KM
Liang SNN
Nutt-V1 KM
Nutt-V2 SNN
Nutt-V3 MFG
Pomeroy-V2 LC
Pomeroy-V3 KM
Ramaswamy KM-SP
Risinger SNN
Shipp-V1 SP
Singh SNN
Su MFG
Tomlins-V1 KM
Tomlins-V2 SP
West LM-LC-KM-

SP
Yeoh-V1 KM-SP

Tabela 6.2: Rotulagem dos meta-exemplos de acordo com a melhor média do ı́ndice CR.

média de CR. A Tabela 6.3 apresenta a média e o desvio-padrão da acurácia de cada

meta-aprendiz empregado na seleção de modelos.

O k-NN obteve 28,12% de acurácia com k = 8. A rede MLP conseguiu 28,12%

de acurácia com taxa de aprendizado igual a 0,1; 4 neurônios na camada escondida; e 50

iterações. A SVM obteve 34,37% de acurácia com C = 2 e γ = 0, 01.

Meta-base
Meta-aprendizes

k-NN Rede MLP SVM

MBAmelhorCR 21,87 ± 42,00 28,12 ± 45,68 34,37 ± 48,25
MBBmelhorCR 28,12 ± 45,68 28,12 ± 45,68 18,75 ± 39,65
MBAmédiaCR 21,87 ± 42,00 21,87 ± 42,00 21,87 ± 42,00
MBBmédiaCR 21,87 ± 42,00 21,87 ± 42,00 21,87 ± 42,00

Tabela 6.3: Acurácia da seleção de algoritmos baseada em classificação.

Todos os meta-aprendizes tiveram baixas acurácias (o alto desvio-padrão é devido

ao método leave-one-out, cujo conjunto de teste é unitário). A maioria dos resultados

da Tabela 6.3 não superam a proporção de meta-exemplos das classes mais freqüentes,

tanto no caso da rotulagem pelo melhor CR (MFG, com 9 meta-exemplos) quanto no

caso da rotulagem pela melhor média de CR (KM, com 7 meta-exemplos). Apenas o

classificador SVM conseguiu classificar corretamente, para a meta-base MBAmelhorCR,

uma maior quantidade de meta-exemplos em relação à quantidade de meta-exemplos da
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classe mais abundante (WITTEN; FRANK, 2005).

6.2 Seleção de Algoritmos Baseada em Ranking

Nesta Seção, descrevemos os resultados obtidos com uma abordagem mais geral

e robusta para sugestão de algoritmos de agrupamento. Relatamos a capacidade dos

regressores estudados em predizer a ordem de desempenho, de acordo com o ı́ndice CR, dos

algoritmos de agrupamento. O ranking desejado para cada meta-exemplo, de acordo com

o melhor CR e melhor média de CR, está listado nas Tabelas 6.4 e 6.5, respectivamente.

Nessas tabelas também são mostrados os rankings sugeridos (média dos rankings) pelo

ranking default. Os valores dos rankings são os postos fracionados (TRIOLA, 2005) de

cada algoritmo, deste modo os algoritmos em empate têm seu valor de ranking atribúıdo

de maneira justa entre eles e em relação aos rankings dos outros algoritmos.

No caso do ranking através do melhor CR, o ranking default é: LS=6,41, LM=4,60,

LC=3,84, KM=2,31, MFG=3,40, SP=3,07 e SNN=4,36. Para o ranking de acordo com a

melhor média de CR o ranking default se torna: LS=6,26, LM=4,28, LC=3,63, KM=2,53,

MFG=3,14, SP=4,05 e SNN=4,11.A média e desvio-padrão da correlação de postos de

Spearman do ranking default para os dois tipos de rotulagem é mostrada na Tabela 6.6.

Os resultados dos regressores k-NN, redes MLP e SVR estão listados nas Tabelas

6.7, 6.8 e 6.9, respectivamente. Os valores destacados são aqueles significativamente

superiores ao ranking default, de acordo com teste de hipótese a um ńıvel de significância

de 0,05.

Dentre as várias combinações de parâmetros e transformações de dados, o meta-

aprendiz k-NN conseguiu, no máximo, igualar o desempenho do ranking default para a

base rotulada com o melhor CR. A correlação de 0,594 foi obtida pelo k-NN utilizando

k = 24 e nenhuma ponderação pela distância. O desempenho foi melhor para as meta-

bases com o segundo tipo de rotulagem. Nesse contexto, o k-NN obteve um resultado

levemente superior ao do ranking default quando usado com a correlação de Pearson. Os

dois conjuntos de meta-atributos testados, Ma e Mb, tiveram impacto semelhante no

desempenho desse meta-aprendiz, bem como os dois tipos de transformações de dados

empregados. Os resultados desse meta-aprendiz mostram baixa diversidade ao longo das

configurações testadas. No geral, excetuando-se algumas configurações, esse método tem

resultados similares ao ranking default.

Em nenhuma das configurações testadas, as redes MLP conseguiram resultado me-
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Base de dados LS LM LC KM SP MFG SNN
Alizadeh-V1 6,5 6,5 4,5 1 4,5 2 3
Alizadeh-V2 7 4 5,5 2 2 2 5,5
Armstrong-V1 7 5 2 3 1 4 6
Armstrong-V2 7 4 5 1,5 1,5 3 6
Bhattacharjee 7 3,5 1 3,5 5 2 6
Bittner 6 4,5 1 7 3 4,5 2
Bredel 7 5 2 3 4 1 6
Chen 6,5 6,5 5 2 3 1 4
Chowdary 7 5 2,5 2,5 2,5 2,5 6
Dyrskjot 7 5,5 5,5 1 3 4 2
Garber 7 2 5 1 4 3 6
Golub-V1 7 5 4 1 2 3 6
Gordon 7 6 2 3 5 1 4
Khan 5 4 3 2 1 7 6
Laiho 4 5 7 3 6 1 2
Lapointe-V2 7 5 4 1,5 6 1,5 3
Lapointe-V3 7 6 3 2 4 1 5
Liang 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1
Nutt-V1 6,5 6,5 4,5 2 4,5 1 3
Nutt-V2 5,5 5,5 3 4 7 2 1
Nutt-V3 5,5 5,5 5,5 2 5,5 1 3
Pomeroy-V2 5 2,5 1 7 4 6 2,5
Pomeroy-V3 7 4 2 1 3 5 6
Ramaswamy 7 4 3 2 1 5 6
Risinger 7 5,5 5,5 2,5 4 1 2,5
Shipp-V1 5 3 6,5 1,5 1,5 6,5 4
Singh 7 6 4,5 2,5 4,5 2,5 1
Su 7 5 4 2 3 1 6
Tomlins-V1 7 5 3 1 4 2 6
Tomlins-V2 7 4 4 1 2 4 6
West 6,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,5 5
Yeoh-V1 6 6 6 1 2 4 3

Ranking default (média) 6,41 4,60 3,84 2,31 3,40 3,07 4,36

Tabela 6.4: Ranking dos algoritmos de acordo com o melhor CR.

lhor do que o ranking default. Os melhores resultados desse meta-aprendiz, de acordo

com os dois tipos de rotulagem, ocorreram quando houve aplicação do método PCA, ao

passo em que a normalização em [0, 1] prejudicou um pouco o seu desempenho. Perce-

bemos também que o segundo conjunto de meta-atributos, Mb, tem impacto positivo na

regressão realizada pela rede MLP em relação ao conjunto Ma. A rede MLP obteve cor-

relação de 0,55 utilizando o algoritmo Levenberg-Marquardt com os seguintes parâmetros:

2 neurônios na camada escondida, µ = 10−3 e 50 iterações.
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Base de dados LS LM LC KM SP MFG SNN
Alizadeh-V1 6,5 6,5 4,5 1 4,5 3 2
Alizadeh-V2 7 3 5,5 1,5 1,5 4 5,5
Armstrong-V1 7 5 2 3 1 4 6
Armstrong-V2 7 3 5 1,5 1,5 4 6
Bhattacharjee 7 3 1 4 5 2 6
Bittner 5,5 4 1 7 3 5,5 2
Bredel 7 5 1 4 2,5 2,5 6
Chen 6,5 6,5 4 2 5 1 3
Chowdary 7 4 2 2 2 5 6
Dyrskjot 7 5,5 5,5 1 3 4 2
Garber 7 1 4,5 3 2 4,5 6
Golub-V1 6 4 3 2 1 7 5
Gordon 7 6 2 3 5 1 4
Khan 5 4 3 2 1 7 6
Laiho 3 4,5 7 2 6 4,5 1
Lapointe-V2 6 5 4 1 7 3 2
Lapointe-V3 7 6 3 1 4 2 5
Liang 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1
Nutt-V1 6,5 6,5 4,5 1 4,5 2 3
Nutt-V2 5 5 2 5 7 3 1
Nutt-V3 5,5 5,5 5,5 2 5,5 1 3
Pomeroy-V2 5 2,5 1 7 4 6 2,5
Pomeroy-V3 7 4 2 1 3 5 6
Ramaswamy 7 4 3 1,5 1,5 5 6
Risinger 7 5,5 5,5 4 3 2 1
Shipp-V1 5 3 6 2 1 7 4
Singh 7 6 4,5 2 4,5 3 1
Su 7 5 4 3 2 1 6
Tomlins-V1 7 4 2 1 3 5 6
Tomlins-V2 7 3,5 3,5 2 1 5 6
West 6,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,5 5
Yeoh-V1 5,5 5,5 5,5 1,5 1,5 5,5 3

Ranking default (média) 6,26 4,28 3,63 2,53 3,14 4,05 4,11

Tabela 6.5: Rankings dos algoritmos de acordo com a melhor média de CR.

Tipo de rotulagem Ranking default

Melhor CR 0,593 ± 0,366
Média de CR 0,491 ± 0,346

Tabela 6.6: Médias da correlação de Spearman para o ranking default nos dois tipos de
rotulagem utillizados.

O método de regressão SVR apresentou resultados, em sua maioria, estatistica-

mente superiores aos do ranking default. No cenário das meta-bases rotuladas com o
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Meta-base
k-NN

Dist. Euclidiana Cor. de Pearson
PCA [−1, 1] PCA [−1, 1]

MBAmelhorCR 0,511 ± 0,322 0,593 ± 0,366 0,593 ± 0,366 0,594 ± 0,367
MBBmelhorCR 0,593 ± 0,366 0,593 ± 0,366 0,593 ± 0,369 0,593 ± 0,366
MBAmédiaCR 0,497 ± 0,329 0,496 ± 0,331 0,513 ± 0,333 0,518 ± 0,322
MBBmédiaCR 0,490 ± 0,345 0,498 ± 0,306 0,516 ± 0,304 0,490 ± 0,345

Tabela 6.7: Médias da correlação de Spearman para o regressor k-NN com distância
euclidiana e correlação de Pearson, usando os dois tipos de transformações nos meta-
exemplos. O método PCA selecionou 9 componentes.

Meta-base
Rede MLP

PCA (9 compo-
nentes)

Normalização
em [−1, 1]

Normalização
em [0, 1]

MBAmelhorCR 0,550 ± 0,323 0,544 ± 0,332 0,491 ± 0,328
MBBmelhorCR 0,493 ± 0,411 0,448 ± 0,412 0,467 ± 0,431
MBAmédiaCR 0,424 ± 0,368 0,439 ± 0,427 0,396 ± 0,385
MBBmédiaCR 0,452 ± 0,336 0,422 ± 0,369 0,410 ± 0,468

Tabela 6.8: Médias da correlação de Spearman para as redes MLP, com os três tipos de
transformações utilizados nos meta-exemplos.

Meta-base
SVR

PCA (9 compo-
nentes)

Normalização
em [−1, 1]

Normalização
em [0, 1]

MBAmelhorCR 0,706 ± 0,255 0,775 ± 0,200 0,676 ± 0,292
MBBmelhorCR 0,751 ± 0,182 0,725 ± 0,277 0,667 ± 0,301
MBAmédiaCR 0,660 ± 0,316 0,712 ± 0,191 0,648 ± 0,274
MBBmédiaCR 0,709 ± 0,168 0,714 ± 0,156 0,639 ± 0,224

Tabela 6.9: Médias da correlação de Spearman para o regressor SVR, com os três tipos
de transformações utilizados nos dados.

melhor CR, o segundo conjunto de meta-atributos Mb, juntamente com a transformação

PCA, influenciou positivamente o resultado, bem como o conjunto Ma e a normalização

em [−1, 1]; essa última combinação obteve a melhor correlação com o ranking ideal den-

tre todos os experimentos realizados como os três meta-aprendizes. No contexto das

meta-bases com o segundo tipo de rotulagem, todas as configurações obtiveram resulta-

dos significativamente superiores aos do método ranking default. É válido notar que o

desvio-padrão da SVR é baixo em relação aos dos outros meta-aprendizes, mesmo com

a validação por leave-one-out. O SVR conseguiu a mais alta regressão (0,775) usando

os parâmetros listados na Tabela 6.10. Essa tabela apresenta os parâmetros para cada

regressor SVR responsável por predizer o ranking de cada algoritmo.
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Parâmetro LS LM LC KM SP MFG SNN
Implementação ε-SVR ν-SVR ε-SVR ε-SVR ν-SVR ε-SVR ε-SVR

Kernel RBF sigmóide sigmóide sigmóide sigmóide sigmóide sigmóide
C 2−2 2−2 2−2 24 212 2−2 28

γ 2−3 25 25 2−4 2−6 25 2−5

Tabela 6.10: Parâmetros para a SVR com mais alta correlação de postos de Spearman.

6.3 Discussão

Nesta seção, analisamos os resultados dos experimentos apresentados na seção

anterior. Discutimos os desempenhos dos métodos nas diversas configurações testadas,

apontando vantagens e limitações de cada um no contexto do meta-aprendizado não-

supervisionado.

6.3.1 Seleção do Melhor Algoritmo

No contexto da seleção de algoritmos de agrupamento de dados de expressão gênica

de câncer, os métodos avaliados não conseguiram associar os meta-atributos aos melho-

res algoritmos de agrupamento. Tal resultado pode ser devido à pequena quantidade

de instâncias (32), que pode não ser representativa para o universo de tarefas de agrupa-

mento existente no contexto analisado. Outro fator relevante pode ser o desbalanceamento

das classes presente nos casos em que consideramos o desempenho médio e absoluto na

rotulagem dos meta-exemplos, algumas classes tinham apenas uma ou duas instâncias.

Uma evidência dessas causas é que pudemos verificar que os meta-aprendizes tinham a

tendência de classificar todas as instâncias como sendo da classe majoritária, assim a

acurácia dos métodos ficou limitada aos meta-exemplos dessas classes. Apenas a SVM

conseguiu classificar corretamente instâncias de classes minoritárias, tal fato pode ser

devido à melhor robustez do método em relação aos outros meta-aprendizes.

6.3.2 Seleção de Algoritmos Baseada em Ranking

Com a regressão dos rankings dos algoritmos, percebemos que o ranking default

consegue obter alguma correlação com o ranking desejado devido à consistência dos algo-

ritmos de agrupamento ao longo das bases de dados, por exemplo, o algoritmo LS sempre

obteve um dos piores CR em cada meta-exemplos. Assim, uma média dos rankings con-

segue ser uma indicação plauśıvel do ranking dos algoritmos de agrupamento.

O regressor k-NN obteve desempenho similar ao ranking default. Como esperado, à
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medida em que aumentamos o número k de vizinhos mais próximos, o resultado se tornava

mais parecido com a do ranking default, pois a regressão pelo k-NN é feita como uma média

aritmética dos valores dos vizinhos mais próximos, o que pode ter levado o método a não

conseguir desempenho estatisticamente superior ao do ranking default. Outro aspecto

a se considerar é que não necessariamente os meta-exemplos mais similares (de acordo

com a distância euclidiana ou correlação de Pearson) têm rankings correlacionados. De

fato, a natureza do problema pode exigir outras medidas de similaridade que consigam

capturar os padrões dos meta-exemplos que revelem os desempenhos dos algoritmos de

agrupamento.

Os experimentos com as versões reduzidas dos conjuntos de meta-atributos mostra-

ram que os meta-atributos iniciais, Ma e Mb, obtiveram melhores resultados. Esse fato é

ind́ıcio de que, no contexto dessa aplicação, Ma e Mb são os conjuntos de meta-atributos

mais indicados.

Dentre os métodos empregados como meta-aprendizes regressores, a rede MLP

obteve os resultados com menor correlação com o ranking ideal. Ela não conseguiu superar

o ranking default em nenhuma das configurações testadas. Como já mencionado, a fim de

vericarmos se a dimensionalidade dos meta-exemplos estava interferindo negativamente

no desempenho da rede, realizamos experimentos com outras versões dos conjuntos de

meta-atributos; o desempenho da rede com essas versões não foi superior àquele exposto

na seção anterior. Esse resultado negativo pode ter sido causado, entre outras coisas, pela

própria natureza dessas redes que são senśıveis a problemas com poucas instâncias e com

presença de outliers (HAYKIN, 2001). Mesmo assim, a rede MLP encontrou correlação

positiva em todas as combinações verificadas, esse fato pode sugerir que, em tarefas de

aprendizado não-supervisionado com um número maior de meta-exemplos representativos,

o emprego de redes MLP pode ser investigado.

O método SVR se mostrou bastante eficaz na regressão do ranking. A maioria

das combinações de meta-bases e transformações dos dados levaram a correlações es-

tatisticamente superiores àquelas do ranking default. Todos os resultados da SRV são

significativamente superiores aos dos outros meta-aprendizes. Esse desempenho superior

se deve, principalmente, à robustez da SVR a outliers e ao pequeno número de instâncias,

pois esse método depende apenas dos vetores suporte para realizar a regressão (WITTEN;

FRANK, 2005). A SVR se mostrou o método mais robusto e eficaz dentre os três testa-

dos: desvio-padrão relativamente baixo da correlação de suas predições com os rankings

desejados.
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6.4 Considerações Finais

No Caṕıtulo 5, descrevemos os experimentos. Neste caṕıtulo, discutimos os resul-

tados obtidos com esses experimentos. Verificamos que a abordagem proposta consegue

empregar técnicas de meta-aprendizado no contexto não-supervisionado aplicadas a dados

complexos de expressão gênica de câncer.

A primeira abordagem, que diz respeito a seleção do melhor algoritmo, não se

mostrou eficaz para os dados estudados. Nesse contexto, o método SVM obteve resulta-

dos melhores em relação ao k-NN e redes MLP. Apesar dos diversos experimentos com

essa instância do problema de seleção do melhor algoritmo, os resultados apresentados

para essa aplicação indicam que mais investigações sobre meta-atributos, técnicas de

aprendizado e outras bases de dados de expressão gênica são necessárias. Essa aplicação,

descrita no Caṕıtulo 5, da abordagem da seleção do melhor algoritmo no contexto não-

supervisionado é o ponto de partida para novos estudos; ela apresenta sugestões de meta-

atributos e procedimentos de pré-processamento que podem não ser ótimas para o pro-

blema. A principal limitação da aplicação exposta é a escassez de meta-exemplos e a

falta de linhas gerais que guiem o processo de busca por meta-atributos que discriminem

corretamente o desempenho dos algoritmos em bases de dados não-supervisionadas. A

definição dos meta-atributos é uma tarefa dif́ıcil e que tem grande impacto no resultado

final da classificação.

Com uma abordagem mais robusta, pudemos obter sugestões coerentes para os

algoritmos mais adequados a cada tarefa de agrupamento de dados de expressão gênica

de câncer. Embora os métodos k-NN e redes MLP não tenham apresentado desempenho

superior ao do ranking default, o uso desses métodos pode ser testado em meta-bases

de outros contextos. O desempenho desses métodos foi afetado pela natureza dos meta-

exemplos, pois eles são senśıveis, por exemplo, à presença de outliers, à pequena quan-

tidade de meta-exemplos e à forma da distribuição de probabilidade dos rankings - pro-

priedades encontradas nas meta-bases usadas nessa aplicação. Com a SVR, conseguimos

demonstrar que a abordagem proposta consegue sugerir rankings bem correlacionados com

os rankings ideais de algoritmos de agrupamento. O método SVR obteve correlação 0,775

em uma medida na qual o valor 1,0 representa correlação de ranking perfeita. Esse fato

significa que esse meta-aprendiz conseguiu associar, de maneira eficaz, os meta-atributos

aos rankings dos meta-exemplos. Esse desempenho superior é justificado pela robustez da

SVR frente à presença de outliers e ao pequeno número de meta-exemplos, pois a SVR

depende apenas dos vetores suporte para realizar a regressão. Outra evidência dessa ro-
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bustez da SVR é que podemos perceber que a SVR apresentou os menores desvios-padrões

dentre todos os meta-aprendizes empregados. Tal resultado valida todos os conjuntos de

meta-atributos propostos e o emprego de SVRs como meta-aprendizes, além de confirmar

que as limitações dos outros meta-aprendizes estavam, realmente, nas propriedades das

bases de dados.
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7 Conclusões

Nesta Dissertação, foi proposto um framework inovador que, dado um problema, é

capaz de apresentar uma sugestão sobre os algoritmos de agrupamento mais adequados a

esse problema, de acordo com o conhecimento adquirido de outros problemas. Os objetivos

eram: prover suporte a usuários não-especialistas na tarefa de seleção de algoritmos e que

estende as técnicas de meta-aprendizado para problemas de agrupamento de dados.

Primeiramente, apresentamos os dados de expressão gênica de câncer gerados por

microarrays, os posśıveis tipos de análises computacionais sobre esses dados e revisa-

mos os trabalhos da literatura relevantes para a Dissertação. Em seguida, introduzimos

conceitos de Aprendizado de Máquina, apresentamos as técnicas de aprendizado super-

visionado utilizadas como meta-aprendizes e os métodos de agrupamento usados como

algoritmos candidatos a resolverem um dado problema. Apresentamos os conceitos e

técnicas de meta-aprendizado mais utilizados na literatura, contextualizando a metodo-

logia proposta. Com essas ferramentas teóricas, pudemos compor o framework proposto.

A fim de validarmos esse framework, desenvolvemos um estudo de caso no contexto de

dados de expressão gênica de câncer. E, finalmente, um conjunto de experimentos foi

idealizado e implementado e os resultados foram expostos e analisados.

Verificamos a viabilidade de duas diferentes abordagens de meta-aprendizado para

compor o meta-aprendiz - responsável por sugerir algoritmos. A primeira, denotada por

seleção do melhor algoritmo, consiste de um classificador que provê o melhor algoritmo,

dentre os candidatos, para um dado problema; e a segunda, mais geral, sugere um ranking

dos algoritmos e é chamada de seleção de algoritmos baseada em ranking. A fim de avali-

armos o desempenho da abordagem proposta no estudo de caso implementado, propomos

um conjunto de caracteŕısticas para descrever as bases de dados utilizadas. Tal conjunto

inclui estat́ısticas descritivas e informações acerca da natureza dos dados. Deste modo,

esperamos que os meta-aprendizes consigam discriminar os desempenhos dos algoritmos

através dessas caracteŕısticas.
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A solução baseada em classificação obteve acurácia que não superou a proporção

de meta-exemplos da classe majoritária. Na verdade, os meta-aprendizes apresentaram

a tendência de classificar todas as instância como pertencentes àquela classe. Tal fato

é devido, principalmente, ao reduzido número de meta-exemplos, ao desbalanceamento

das classes e à presença de meta-exemplos at́ıpicos. Apenas a técnica SVM conseguiu

obter acurácia maior do que a proporção de meta-exemplos da classe majoritária, pois é

o método mais robusto a outliers e ao pequeno número de instâncias (meta-exemplos).

No caso da seleção de algoritmos baseada em ranking, os resultados obtidos mos-

traram que a metodologia proposta é eficaz na solução da tarefa de sugerir algoritmos de

agrupamento. Avaliamos o desempenho dos três meta-aprendizes através da correlação

entre o ranking predito e o ranking desejado. Nesse contexto, com a média dessa cor-

relação, pudemos avaliar o desempenho do método proposto e compará-lo, através de teste

de hipótese, à maneira mais simples de sugestão de rankings: o ranking default. As técncas

de regressão k-NN e redes MLP não conseguiram superar, estatisticamente, o ranking de-

fault, devido à sensibilidade desses métodos à pequena quantidade de meta-exemplos e à

forma da distribuição de probabilidade dos rankings. Em contraste, a SVR se mostrou

bastante eficaz. Ela conseguiu resultados significativamente melhores do que o ranking

default. O melhor resultado obtido com a correlação de postos de Spearman foi de 0,775;

o que indica que a SVR conseguiu relacionar de maneira adequada os desempenhos do

sete algoritmos candidatos às caracteŕısticas (meta-atributos) das bases de dados. Esse

fato valida, também, os meta-atributos escolhidos para esse estudo de caso. É importante

notar que o desvio-padrão apresentado pelo SVR foi consideravelmente menor do que os

apresentados pelos outros métodos, mais um ind́ıcio da robustez da SVR.

Neste trabalho, propomos uma nova abordagem para prover conhecimento para a

seleção de algoritmos de agrupamento. Podemos citar contribuições deste trabalho nos

campos de meta-aprendizado e análise de agrupamento: a aplicação de conceitos de meta-

aprendizado em um problema que ainda não havia sido tratado - a seleção de algoritmos de

agrupamento; e, em termos de análise de agrupamento, provemos um framework inovador

para oferecer suporte a usuários não-especialistas na tarefa de seleção de algoritmos e

propomos um conjunto de caracteŕısticas relevantes para a descrição de bases de dados.
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7.1 Trabalhos Futuros

Vários trabalhos podem ser desenvolvidos a partir de nossa proposta, implemen-

tando outros meta-aprendizes para problemas de diversos domı́nios. E usando outras

abordagens de meta-aprendizado que ainda não foram usadas na tarefa de seleção de

algoritmos de agrupamento.

Podemos englobar novos conjuntos de dados de expressão gênica de câncer no es-

tudo de caso. Ou ainda podemos empregar dados de expressão gênica de outros contextos,

além do estudo do câncer.

Por exemplo, podemos aplicar a metodologia proposta como aux́ılio na análise de

agrupamentos de dados de web mining (COOLEY; MOBASHER; SRIVASTAVA, 1997) ou no

contexto de dados de redes de sensores (NOWAK, 2003).

Podemos ainda usar outras técnicas de meta-aprendizado para compor o meta-

aprendiz. A fim de se obter uma forma mais expĺıcita de meta-conhecimento, o uso de

uma abordagem baseada em regras (WITTEN; FRANK, 2005) como meta-aprendiz pode

ser investigada.

É válido usarmos uma abordagem para realizar a seleção entre pares de algoritmos.

Nessa abordagem, podeŕıamos ter o problema de desbalanceamento de classes reduzido,

o que facilitaria o treinamento do meta-aprendiz. Assim, o usuário poderia comparar as

previsões para cada par de algoritmos que lhe for conveniente e decidir quais algoritmos

candidatos ele irá aplicar.

Uma outra alternativa é empregar a abordagem de landmarking. Podemos propor

também a predição direta do valor do Rand corrigido de um dado algoritmo candidato

para uma base de dados.

Finalmente, podemos investigar outros conjuntos de meta-atributos. Além disso,

podemos utilizar caracteŕısticas simbólicas das bases de dados e usá-las como meta-

atributos. Deste modo, podemos empregar ferramentas para dados simbólicos (BOCK;

DIDAY, 2000) como meta-aprendizes.
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APÊNDICE A -- Tabela de Resultados de

Agrupamento

Base de dados Algoritmo M CR E M CR P Melhor CR E Melhor CR P

Armstrong-V1

LS -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

LM -0,05 0,21 -0,05 0,21

LC 0,48 0,18 0,48 0,18

KM 0,27 ± 0,00 0,27 ± 0,00 0,27 0,27

SP 0,84 ± 0,00 – 0,84 –

MFG 0,22 ± 0,04 – 0,24 –

SNN 0,08 0,04 0,08 0,04

Armstrong-V2

LS 0,00 -0,01 0,00 -0,01

LM 0,00 0,54 0,00 0,54

LC 0,46 0,49 0,46 0,49

KM 0,69 ± 0,03 0,92 ± 0,00 0,73 0,92

SP 0,92 ± 0,00 – 0,92 –

MFG 0,50 ± 0,18 – 0,73 –

SNN 0,07 0,05 0,07 0,05

Bhattacharjee

LS 0,04 -0,01 0,04 -0,01

LM 0,26 0,33 0,26 0,33

LC 0,47 0,33 0,47 0,33

KM 0,24 ± 0,03 0,28 ± 0,03 0,29 0,33

SP 0,25 ± 0,01 – 0,26 –

MFG 0,35 ± 0,08 – 0,46 –

SNN 0,07 0,07 0,07 0,07

Dyrskjot

LS 0,05 -0,06 0,05 -0,06

LM 0,05 0,11 0,05 0,11

LC 0,05 0,11 0,05 0,11

KM 0,56 ± 0,04 0,46 ± 0,05 0,61 0,55

SP 0,48 ± 0,01 – 0,48 –

MFG 0,31 ± 0,13 – 0,46 –

SNN 0,55 0,15 0,55 0,15

Pomeroy-V2

LS -0,04 0,10 -0,04 0,10

LM -0,06 0,24 -0,06 0,24

LC -0,05 0,29 -0,05 0,29

KM -0,05 ± 0,00 -0,04 ± 0,02 -0,05 0,00

SP 0,15 ± 0,00 – 0,15 –

MFG -0,01 ± 0,05 – 0,02 –

SNN 0,20 0,24 0,20 0,24

Pomeroy-V3 LS 0,10 0,00 0,10 0,00

LM 0,10 0,42 0,10 0,42

Continua na próxima página.
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Base de dados Algoritmo M CR E M CR P Melhor CR E Melhor CR P

LC 0,25 0,56 0,25 0,56

KM 0,53 ± 0,07 0,58 ± 0,06 0,68 0,73

SP 0,54 ± 0,00 – 0,54 –

MFG 0,24 ± 0,12 – 0,38 –

SNN 0,16 0,08 0,16 0,08

Shipp-V1

LS -0,03 0,05 -0,03 0,05

LM -0,03 0,18 -0,03 0,18

LC -0,03 0,01 -0,03 0,01

KM -0,10 ± 0,01 0,19 ± 0,01 -0,03 0,22

SP 0,22 ± 0,00 – 0,22 –

MFG -0,02 ± 0,04 – 0,01 –

SNN 0,06 0,13 0,06 0,13

Singh

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,02 0,03 0,02 0,03

LC 0,03 0,04 0,03 0,04

KM 0,03 ± 0,00 0,06 ± 0,01 0,03 0,07

SP 0,04 ± 0,00 – 0,04 –

MFG 0,05 ± 0,02 – 0,07 –

SNN 0,18 0,26 0,18 0,26

West

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 0,56 0,00 0,56

LC 0,00 0,56 0,00 0,56

KM 0,32 ± 0,15 0,56 ± 0,00 0,39 0,56

SP 0,56 ± 0,00 – 0,56 –

MFG 0,00 ± 0,00 – 0,00 –

SNN 0,13 0,07 0,13 0,07

Su

LS 0,03 0,01 0,03 0,01

LM 0,13 0,40 0,13 0,40

LC 0,18 0,42 0,18 0,42

KM 0,46 ± 0,04 0,54 ± 0,02 0,54 0,61

SP 0,55 ± 0,01 – 0,56 –

MFG 0,56 ± 0,10 – 0,74 –

SNN 0,12 0,13 0,12 0,13

Laiho

LS 0,14 -0,04 0,14 -0,04

LM 0,08 0,08 0,08 0,08

LC -0,10 -0,02 -0,10 -0,02

KM 0,16 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,16 0,00

SP 0,04 ± 0,00 – 0,04 –

MFG 0,09 ± 0,31 – 0,50 –

SNN 0,24 0,18 0,24 0,18

Nutt-V1

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 0,00 0,00 0,00

LC 0,12 0,05 0,12 0,05

KM 0,39 ± 0,02 0,08 ± 0,03 0,40 0,14

SP 0,13 ± 0,00 – 0,13 –

MFG 0,36 ± 0,07 – 0,44 –

SNN 0,23 0,20 0,23 0,20

Nutt-V2

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 0,00 0,00 0,00

LC 0,11 -0,03 0,11 -0,03

KM 0,00 ± 0,00 -0,03 ± 0,00 0,02 -0,03

SP -0,02 ± 0,00 – -0,02 –

Continua na próxima página.
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Base de dados Algoritmo M CR E M CR P Melhor CR E Melhor CR P

MFG 0,03 ± 0,12 – 0,30 –

SNN 0,72 0,05 0,72 0,05

Nutt-V3

LS 0,10 -0,05 0,10 -0,05

LM 0,10 -0,05 0,10 -0,05

LC 0,10 0,02 0,10 0,02

KM 0,82 ± 0,00 0,08 ± 0,02 0,82 0,09

SP 0,09 ± 0,00 – 0,09 –

MFG 0,98 ± 0,22 – 1,00 –

SNN 0,27 0,10 0,27 0,10

Gordon

LS -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

LM 0,04 -0,04 0,04 -0,04

LC -0,09 0,92 -0,09 0,92

KM -0,05 ± 0,00 0,85 ± 0,00 -0,05 0,85

SP 0,08 ± 0,00 – 0,08 –

MFG 1,00 ± 0,02 – 1,00 –

SNN 0,26 0,44 0,26 0,44

Chowdary

LS 0,01 0,02 0,01 0,02

LM 0,01 0,78 0,01 0,78

LC 0,01 0,92 0,01 0,92

KM 0,07 ± 0,00 0,92 ± 0,00 0,07 0,92

SP 0,92 ± 0,00 – 0,92 –

MFG 0,09 ± 0,31 – 0,92 –

SNN 0,07 0,03 0,07 0,03

Yeoh-V1

LS -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

LM -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

LC -0,01 -0,08 -0,01 -0,08

KM 0,94 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,94 0,98

SP 0,96 ± 0,00 – 0,96 –

MFG 0,00 ± 0,01 – 0,02 –

SNN 0,16 0,06 0,16 0,06

Golub-V1

LS 0,02 0,02 0,02 0,02

LM 0,23 -0,05 0,23 -0,05

LC 0,50 0,40 0,50 0,40

KM 0,60 ± 0,02 0,70 ± 0,03 0,64 0,79

SP 0,74 ± 0,00 – 0,74 –

MFG 0,01 ± 0,29 – 0,59 –

SNN 0,13 0,16 0,13 0,16

Ramaswamy

LS 0,00 0,02 0,00 0,02

LM 0,00 0,38 0,00 0,38

LC 0,01 0,42 0,01 0,42

KM 0,10 ± 0,02 0,44 ± 0,04 0,16 0,52

SP 0,45 ± 0,04 – 0,56 –

MFG 0,17 ± 0,06 – 0,32 –

SNN 0,06 0,03 0,06 0,03

Alizadeh-V1

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 0,00 0,00 0,00

LC 0,00 0,01 0,00 0,01

KM 0,26 ± 0,20 0,21 ± 0,17 0,65 0,57

SP 0,01 ± 0,00 – 0,01 –

MFG 0,07 ± 0,13 – 0,21 –

SNN 0,03 0,14 0,03 0,14

Alizadeh-V2 LS -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Continua na próxima página.
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Base de dados Algoritmo M CR E M CR P Melhor CR E Melhor CR P

LM 0,85 0,79 0,85 0,79

LC 0,75 0,45 0,75 0,45

KM 0,94 ± 0,01 0,36 ± 0,02 0,95 0,40

SP 0,95 ± 0,00 – 0,95 –

MFG 0,80 ± 0,33 – 0,95 –

SNN 0,47 0,75 0,47 0,75

Bittner

LS 0,00 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 0,02 0,00 0,02

LC -0,01 0,53 -0,01 0,53

KM -0,02 ± 0,00 -0,02 ± 0,00 -0,02 -0,02

SP 0,09 ± 0,00 – 0,09 –

MFG -0,01 ± 0,02 – 0,02 –

SNN 0,01 0,14 0,01 0,14

Garber

LS -0,02 -0,03 -0,02 -0,03

LM -0,02 0,30 -0,02 0,30

LC 0,10 0,09 0,10 0,09

KM 0,15 ± 0,09 0,20 ± 0,09 0,34 0,33

SP 0,22 ± 0,00 – 0,22 –

MFG 0,11 ± 0,09 – 0,27 –

SNN 0,07 0,08 0,07 0,08

Khan

LS -0,02 0,20 -0,02 0,20

LM -0,01 0,46 -0,01 0,46

LC 0,18 0,69 0,18 0,69

KM 0,33 ± 0,03 0,80 ± 0,16 0,41 0,89

SP 1,00 ± 0,00 – 1,00 –

MFG 0,03 ± 0,03 – 0,05 –

SNN 0,03 0,15 0,03 0,15

Risinger

LS -0,01 0,08 -0,01 0,08

LM -0,03 0,10 -0,03 0,10

LC -0,06 0,10 -0,06 0,10

KM 0,11 ± 0,06 0,15 ± 0,06 0,23 0,27

SP 0,20 ± 0,01 – 0,20 –

MFG 0,23 ± 0,09 – 0,41 –

SNN 0,27 0,12 0,27 0,12

Lapointe-V2

LS 0,04 0,04 0,04 0,04

LM 0,04 0,14 0,04 0,14

LC 0,04 0,16 0,04 0,16

KM 0,22 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,22 0,18

SP 0,02 ± 0,03 – 0,11 –

MFG 0,19 ± 0,02 – 0,22 –

SNN 0,21 0,03 0,21 0,03

Lapointe-V3

LS 0,01 0,01 0,01 0,01

LM 0,03 0,04 0,03 0,04

LC 0,04 0,23 0,04 0,23

KM 0,08 ± 0,01 0,30 ± 0,10 0,11 0,41

SP 0,11 ± 0,00 – 0,11 –

MFG 0,27 ± 0,17 – 0,46 –

SNN 0,08 0,05 0,08 0,05

Bredel

LS 0,01 -0,04 0,01 -0,04

LM 0,01 0,22 0,01 0,22

LC 0,37 0,38 0,37 0,38

KM 0,30 ± 0,04 0,30 ± 0,04 0,37 0,37

Continua na próxima página.
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Base de dados Algoritmo M CR E M CR P Melhor CR E Melhor CR P

SP 0,34 ± 0,00 – 0,34 –

MFG 0,34 ± 0,23 – 0,57 –

SNN 0,03 0,10 0,03 0,10

Liang

LS -0,15 0,16 -0,15 0,16

LM 0,05 0,16 0,05 0,16

LC 0,16 0,16 0,16 0,16

KM 0,16 ± 0,00 0,16 ± 0,00 0,16 0,16

SP 0,16 ± 0,00 – 0,16 –

MFG 0,16 ± 0,00 – 0,16 –

SNN 0,28 0,19 0,28 0,19

Chen

LS 0,00 -0,01 0,00 -0,01

LM 0,00 -0,01 0,00 -0,01

LC -0,01 0,03 -0,01 0,03

KM -0,01 ± 0,00 0,54 ± 0,02 -0,01 0,58

SP 0,02 ± 0,02 – 0,06 –

MFG 0,69 ± 0,00 – 0,69 –

SNN 0,04 0,02 0,04 0,02

Tomlins-V1

LS 0,01 0,00 0,01 0,00

LM 0,01 0,29 0,01 0,29

LC 0,32 0,23 0,32 0,23

KM 0,28 ± 0,06 0,35 ± 0,05 0,47 0,47

SP 0,31 ± 0,00 – 0,31 –

MFG 0,25 ± 0,08 – 0,42 –

SNN 0,08 0,07 0,08 0,07

Tomlins-V2

LS 0,01 0,00 0,01 0,00

LM 0,02 0,22 0,02 0,22

LC 0,05 0,21 0,05 0,21

KM 0,16 ± 0,03 0,28 ± 0,07 0,23 0,42

SP 0,29 ± 0,00 – 0,29 –

MFG 0,13 ± 0,06 – 0,21 –

SNN 0,07 0,02 0,07 0,02

Tabela A.1: Tabela com os valores do CR dos algoritmos para cada base, considerando a
distância euclidiana e correlação de Pearson.
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