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Resumo 
 
Multimodalidade intraclasse é frequente em problemas de classificação e eles 
conduzem 
a indesejadas projeções quando aplicados à técnicas lineares de extração de 
características. 
As clássicas técnicas lineares de extração de características, que constroem suas 
soluções baseadas em métricas globais do conjunto de padrões, não podem 
perceber a 
multimodalidade dentro da classe, logo, elas criam projeções que não preservam a 
estrutura 
multimodal após a redução da dimensionalidade, o que pode ser uma pobre ou 
indesejada representação da distribuição original dos padrões. 
Na literatura são encontradas técnicas lineares de extração de características que 
se 
preocupam com a manutenção da estrutura multimodal da distribuição dos 
padrões após 
a redução da dimensionalidade. Todavia, essas técnicas calculam sua solução 
tomando a 
influência de cada classe na percepção da multimodalidade em conjunto, o que 
pode acarretar 
em influência negativa de uma classe sobre outra no que diz respeito à 
preservação 
da estrutura multimodal do conjunto de padrões após a redução da 
dimensionalidade. 
Para melhor tratar problemas com multimodalidade intraclasse, são apresentadas 
neste trabalho novas técnicas lineares de extração de características, as quais 
avaliam 
cada classe separadamente e constróem uma solução específica para cada uma 
delas. A 
solução encontrada para cada classe se preocupa com a estrutura local da 
vizinhança 
de seus padrões e busca preservar esta estrutura após a redução da 
dimensionalidade. 
Deste modo, um padrão novidade (ou de teste) é avaliado não apenas em relação 
a uma 
única solução, como acontece com as clássicas técnicas lineares de extração de 
caracter 
ísticas, que deve discernir quanto à pertinência desse padrão a uma das várias 
classes 
do problema, mas passa a ser avaliado segundo as soluções obtidas para cada 
classe, e 
é classificado segundo aquela que melhor se ajustar às características do padrão. 
Os 
experimentos realizados aqui mostram que essa abordagem é adequada ao 
tratamento 
de multimodalidade intraclasse, obtendo desempenho superior ou igual ao das 



demais 
técnicas lineares de extração de características que também tratam 
multimodalidade. 
Palavras-chave: Técnicas Lineares de Extração de Caracteísticas, 
Multimodalidade 
Intraclasse, Técnicas Classwise. 
 



Abstract

Within-class multimodality are often in classification problems and they lead to undesired
projections when applied to linear feature extraction techniques. The classical linear fea-
ture extraction techniques build their solutions based on the global metrics of the pattern
set. They cannot realize the multimodality inside the class, then, they perform projec-
tions that do not preserve the multimodal structure of the data after the dimensionality
reduction, which can be a poor or unwanted representation of the original pattern’s dis-
tribution.

In the literature are found linear feature extraction techniques which seek to preserve
the multimodal structure of the patterns distribution after the dimensionality reduction.
However, these techniques perform their solutions considering the influence of each class
in the perception of the multimodality together, which can lead to negative influence of
a class over another, with respect to the keeping of the multimodal structure patterns’
set after the dimensionality reduction.

To better treat within-class multimodal problems are presented at this work new
linear feature extraction techniques, which evaluate each class separately and build a
specific solution for each one of them. The solution found to each class is concerned
with the local structure of the neighborhood of their patterns, and seeks to preserve this
structure after the dimensionality reduction. Thus, a novelty pattern (or pattern test)
is evaluated not only according an unique solution, as happen with the classical feature
extraction techniques, which must to discern about the belonging of this pattern to one of
the many classes of the problem, but shall be evaluated according the solutions obtained
to each class, and it is classified through that one which better suit to its features. The
experiments developed here show that this approach is appropriated to treat within-class
multimodality, reaching greater or equal performance than the others feature extraction
techniques which also treat multimodality.

Keywords: Linear Feature Extraction Techniques, Within-class Multimodality, Class-
wise Techniques.
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TLEC Técnica Linear de Extração de Caracteŕısticas
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2.11 Exemplo do desempenho do FDA e do LFDA em cenário multimodal. 24

3.1 Comparação do desempenho do CPCA e do CwLPP em cenários com
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Reconhecimento de padrões é uma área importante e vastamente explorada de inteligência
computacional. Seu objetivo é, através do uso de ferramentas computacionais, conseguir
classificar (categorizar) padrões (ocorrências) de problema em suas respectivas classes
(ver Definição 1.1 obtida de [Bis06]).

Definição 1.1 (Reconhecimento de padrões). Concerne ao descobrimento automático de
regularidades em dados através do uso de algoritmos computacionais e, com o uso dessas
regularidades, classificar padrões em diferentes categorias (classes).

O esforço de reconhecer requer, primeiramente, que os padrões-alvo sejam capturados
da natureza e sejam representados segundo um conjunto de caracteŕısticas computáveis
(mensuráveis). Cada caracteŕıstica pode ser entendida como uma variável que expressa
uma informação observável, eficiente ou não, para a discriminação da classe a qual o
padrão pertence. Assim, o conjunto de caracteŕısticas (variáveis) do padrão é frequente-
mente representado como um vetor, como visto na definição de padrão dada por Fuku-
naga [Fuk90] e que foi replicada na Definição 1.2.

Definição 1.2 (Padrão). O padrão é considerado como uma entidade única e é repre-
sentado por um vetor de dimensão finita das caracteŕısticas do padrão.

Através do problema de reconhecimento entre os três tipos de plantas ı́ris, (Setosa,
Versicolor e Virǵınica) vistas na Figura 1.1, o esforço de traduzir um padrão da natureza
segundo grandezas computáveis, e com isso possibilitando sua representação vetorial, é
exemplificado. Esse problema é vastamente estudado e pode ser encontrado no repositório
para aprendizado de máquina [AN07]. Para possibilitar a discriminação entre as classes
de plantas ı́ris, foram observadas quatro caracteŕısticas: o tamanho e a largura da sépala
de cada planta (padrão); o tamanho e a largura da pétala. Assim, um padrão desse
problema é representado segundo a seguinte estrutura:

Tamanho sépala Largura sépala Tamanho pétala Largura pétala Classe

A variação dos valores de cada uma dessas caracteŕısticas define o espaço de possibili-
dades (padrões) alcançado por essa representação, este espaço é referido por espaço de
caracteŕısticas (ver Definição 1.3 obtida de [DHS01]).

1



2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

(a) (b) (c)

Figura 1.1 Categorias de plantas ı́ris usadas em problema de reconhecimento de padrões. As
classes desse problema são: (a) Setosa, (b) Versicolor e (c) Virǵınica. Imagens obtidas de
http://home.pacbell.net/kenww/my iris/water loving/water loving.htm.

Definição 1.3 (Espaço de caracteŕısticas). É um espaço euclidiano d-dimensional (Rd)
que contém os vetores de caracteŕısticas (padrões) do problema.

Os exemplos de problemas de reconhecimento a seguir mostram o quanto eles fazem
parte do cotidiano: detecção de faces, que usualmente rodam em câmeras digitais e na
rede social orkut ; reconhecimento de digitais, aplicado em vários cenários de segurança
pessoal, corporativa e governamental; reconhecimento óptico de caracteres (Optical Char-
acter Recognition (OCR)), frequentemente vistos em ferramentas de captura de imagens;
suporte à decisão em diagnóstico médico. A Tabela 1.1 ilustra, para os exemplos de re-
conhecimento dados, posśıveis configurações da tradução dos padrões da natureza para
uma estrutura computável (vetor de caracteŕısticas) e as classes que se podem observar.

Tabela 1.1 Exemplos de problemas de reconhecimento e tradução de suas caracteŕısticas da
natureza.

Problemas de reconhecimento Natureza Padrão Classes

Detecção Cena real Imagem Face;
de faces digitalizada não-face

Reconhecimento Impressão digital Imagem digitalizada Identidade
de digitais sobre superf́ıcie de digital humana

Reconhecimento Mı́dia impressa Imagem digitalizada a-z; A-Z;
óptico de caracteres de caractere 0-9

Suporte à decisão Paciente Resultados de São;
em diagnóstico médico exames médicos doente

Na determinação das caracteŕısticas que se deseja observar da natureza, a fim de
compor a representação do padrão, há algumas preocupações agregadas:

� Quais as caracteŕısticas que se deseja ou que se podem observar?
Esta questão é fortemente dependente do problema que se deseja modelar e dos
recursos dispońıveis (como sensores) à modelagem.
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� Qual o custo computacional associado ao espaço de caracteŕısticas adotado?
Quanto maior for o número de caracteŕısticas observadas, maior será o custo de
armazenamento dos padrões (memória) e o custo computacional no processamento
destes (tempo). Assim, o projetista de um problema de reconhecimento de padrões
naturalmente optará por uma modelagem com menor dimensionalidade (menor
número de caracteŕısticas) do que uma com maior dimensionalidade à mesma taxa
de precisão.

� São as caracteŕısticas observadas suficientemente informativas à discriminação en-
tre as classes?
No senso comum há a idéia de que um número maior de caracteŕısticas confere
ao sistema maior informação e, consequentemente, maior poder de discriminação.
Isto é falso, [Fod02]. Alguns problemas podem ser modelados de modo que, al-
gumas de suas caracteŕısticas sejam reduntantes, ou pouco, ou não informativas.
Tomando um problema de OCR como exemplo, o tom do plano-de-fundo da ima-
gem do carácter em nada contribui para a determinação de sua classe, podendo
as vezes conduzir a erros (caso de baixo contraste entre setores do plano-de-fundo
e o corpo do carácter), fazendo com que ele seja sempre descartado (se posśıvel),
[O+06] e [Mel07].

Estes dois últimos itens sugerem o cuidado que deve ser tomado para não se mode-
lar problemas de reconhecimento de padrões tomando caracteŕısticas à revelia. Porém,
é frequente que, no processo de criação do espaço de caracteŕısticas, esse possua alta
dimensionalidade, sem qualquer garantia de que todas as suas caracteŕısticas confiram
ao sistema um ganho de informação mı́nimo, de modo a justificar sua pertinência ao es-
paço modelado. Por exemplo, os três primeiros problemas de reconhecimento de padrões
dados na Tabela 1.1. Os quais, por gerarem padrão baseado em imagem, são natural-
mente de alta dimensionalidade (uma imagem 50x50 implica em 2500 caracteŕısticas) e
comungam da mesma condição: que as carateŕısticas relativas ao plano-de-fundo não são
suficientemente informativas à discriminação entre as classes.

Assim, faz-se necessário um processo anterior ao reconhecimento, cujo objetivo é, a
partir do espaço de caracteŕısticas original, filtrar ou extrair um novo espaço de caracte-
ŕısticas que represente os padrões de modo mais eficiente. Ou seja, obter um novo espaço
com caracteŕısticas menos redundantes e mais informativas que possibilitem a discrimi-
nação das classes do problema; no mı́nimo, a mesma taxa de precisão da representação
anterior. Esse processo, usualmente, conduz a um novo espaço de caracteŕısticas, a uma
menor dimensionalidade. Portanto, chamado de redução de dimensionalidade. É no con-
texto desse processo que este trabalho foi desenvolvido.

1.2 Motivação

Dentre as técnicas de redução de dimensionalidade, são do interesse deste trabalho aque-
las que, a partir do espaço de caracteŕısticas original, aplicam operações lineares a fim de
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salientar relações entre as caracteŕısticas e, com isso, conseguir expressar um novo espaço,
de menor dimensionalidade, como um espaço cujas caracteŕısticas são combinações line-
ares de caracteŕısticas do espaço original. As técnicas que assim procedem são chamadas
de técnicas lineares de extração de caracteŕısticas e são vastamente estudadas e aplicadas
à grande diversidade de problemas de aprendizado de máquina.

A transformação espacial realizada pelas técnicas lineares de extração de caracteŕısti-
cas usualmente se baseia em grandezas como a média global dos padrões, as médias das
classes, variância e ou covariância entre padrões, ou padrões e médias, ou entre médias.
A literatura mostra que esta abordagem, baseada nas métricas globais do conjunto de
padrões ou de suas classes, conduz aos resultados comprovadamente úteis em diversas
aplicações, [P+10], [dBL+07] e [NFN06]. Contudo, essa abordagem não considera a pos-
sibilidade dos padrões se distribuirem de maneira multimodal, conduzindo a um novo
espaço no qual a estrutura multimodal da distribuição dos padrões, na representação
original, não é preservada.

Um conjunto de padrões pode ser dito multimodal se ele apresenta várias modas,
ou máximos, em sua distribuição estat́ıstica, o que é caracterizado pela formação de
agrupamentos distintos na distribuição dos padrões. A Figura 1.2 ilustra a ocorrência de
multimodalidade no conjunto de padrões e apresenta duas posśıveis transformações do
espaço 2D → 1D, na qual uma conduz à representação que preserva a multimodalidade
(transformação horizontal), enquanto a outra, a despreza (transformação vertical).
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Figura 1.2 Exemplo de multimodalidade no conjunto de padrões em cenário com e sem super-
visão.

Amultimodalidade pode ocorrer em cenários não-supervisionados, nos quais os padrões
não são distinguidos em classes (ver Figura 1.2 (a)). Neste contexto, será dita apenas
multimodalidade. Porém, quando ocorre em cenários supervisionados, quando há infor-
mação da classe a qual o padrão pertence, sua ocorrência em uma mesma classe é dita
multimodalidade intraclasse (ver Figura 1.2 (b)).

As definições seguintes, para aprendizado supervisionado e não-supervisionado, foram
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extráıdas de Russell e Norvig [RN03]. Elas expressam o entendimento adotado aqui
para as expressões: supervisionado e não-supervisionado. Nelas, o termo entradas faz
referência aos padrões que se deseja aprender a reconhecer e o termo sáıdas às classes do
problema.

Definição 1.4 (Aprendizado supervisionado). Envolve aprender uma função a partir de
exemplos de suas entradas e sáıdas.

Definição 1.5 (Aprendizado não-supervisionado). Envolve aprender de padrões na en-
trada quando espećıficos valores de sáıda não são forrnecidos.

Como dito anteriormente, por usualmente se basear em métricas globais do conjunto
de padrões ou de suas classes, as técnicas lineares de extração de caracteŕısticas usual-
mente perdem a estrutura multimodal original após a transformação do espaço de caracte-
ŕısticas. Todavia, a preservação dessa estrutura é importante porque, em caso contrário,
pode conduzir a sobreposição entre padrões de classes distintas após a transformação,
como ilustra a transformação vertical vista na Figura 1.2 (b), o que dificulta posterior
processo de classificação, conduzindo a uma maior taxa de erro.

Assim, o escopo deste trabalho é reduzido à aplicação de técnicas lineares de extração
de caracteŕısticas em cenários com multimodalidade intraclasse (ou apenas multimodali-
dade se o contexto for não-supervisionado).

1.3 Objetivos

É importante perceber que, em face da multimodalidade no conjunto de padrões, nem
sempre a solução que preserva essa estrutura é a melhor solução. A Figura 1.3 ilustra
exatamente isto. Nela, são apresentadas duas transformações, uma que preserva a multi-
modalidade (transformação vertical), enquanto a outra não (transformação horizontal). A
solução vertical, com preservação da multimodalidade intraclasse (para a classe +), gerou
maior sobreposição entre padrões de classes distintas do que a solução sem preservação
da multimodalidade (transformação horizontal).

Deste modo, o objetivo deste trabalho é apresentar técnicas lineares de extração de
caracteŕısticas que operem sobre cenários com multimodalidade intraclasse de maneira
eficiente, em face das diversas disposições nas quais a multimodalidade pode aparecer.

1.4 Estrutura da dissertação

No Caṕıtulo 2, são apresentadas técnicas lineares de extração de caracteŕısticas como
parte do estudo do estado da arte, apresentando também importantes técnicas modeladas
para atuar em cenários com multimodalidade. O Caṕıtulo 3 apresenta técnicas lineares de
extração de caracteŕısticas proposta neste trabalho, que objetiva eficiência no tratamento
de multimodalidade intraclasse. Uma compilação de outras propostas são apresentadas
no Caṕıtulo 4. O Caṕıtulo 5 contém os experimentos que foram realizados e a análise
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Figura 1.3 Exemplo de situação onde a preservação da multimodalidade após a transformação
não é interessante.

dos resultados obtidos. Finalmente, o Caṕıtulo 6 apresenta as considerações finais deste
trabalho e alguns tópicos para trabalhos futuros.

Como conteúdo complementar, segue no Apêndice A, uma visão geral sobre algoritmos
genéticos.



Caṕıtulo 2

Redução de Dimensionalidade

2.1 Contextualização

Uma ampla variedade de problemas de diversas áreas de pesquisa como mineração de
dados, descoberta de conhecimento e aprendizado de máquina, operam sobre espaços de
caracteŕısticas com elevada dimensionalidade (dados ou padrões com muitas variáveis).
Porém, com o crescimento da dimensionalidade, o número de padrões de entrada requeri-
dos para se obter uma solução satisfatória ou confiável cresce exponencialmente. Lem-
brando que, em problemas reais, nem sempre é posśıvel adquirir abundante número de
padrões. Este fenômeno é conhecido como maldição da dimensionalidade [DHS01, Bel61].

Definição 2.1 (Maldição da dimensionalidade). A maldição da dimensionalidade refere-
se ao fato de que, na ausência de uma simplificação, o tamanho da amostra necessária
para estimar uma função discriminante a diversas variáveis, para um determinado grau
de exatidão, cresce exponencialmente com o número de variáveis.

Em outras palavras, a Definição 2.1 diz que: na ausência de redução de dimensiona-
lidade, o tamanho do conjunto de treinamento necessário para estimar uma função que
permita a discriminação entre os padrões, cresce exponencialmente com a dimensionali-
dade do problema.

A fim de contornar esse problema, técnicas de redução de dimensionalidade são pro-
postas objetivando reduzir a dimensionalidade original, sem causar uma tal perda de
informação que deprecie a discriminação dos padrões. Além de contornar a maldição
da dimensionalidade, as técnicas de redução de dimensionalidade são comumente vistas
como um pré-processamento dos padrões, a fim de reduzir o custo computacional rela-
tivo ao processamento destes; o que é razoável, uma vez que os padrões passam a ser
representados por um conjunto de caracteŕısticas (variáveis) menor.

Existem duas abordagens diferentes para redução de dimensionalidade. A primeira,
chamada de seleção de caracteŕısticas [MBV99, MBN02], visa, segundo alguma métrica ou
heuŕıstica, descartar as caracteŕısticas que são irrelevantes, redundantes ou que degradam
informação contida em outras, formando um subconjunto das caracteŕısticas originais
pelo agrupamento das caracteŕısticas restantes. A segunda, conhecida como extração de
caracteŕısticas [Fod02, Fuk90], opera sobre o espaço de caracteŕısticas original, aplicando
a ele transformações, a fim de salientar relações que possibilitem a criação de um novo
espaço de caracteŕısticas de menor dimensionalidade e que represente o espaço anterior,
sem causar prejúızo à discriminação entre os padrões.

7
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As técnicas de seleção visam encontrar as caracteŕısticas mais informativas (despre-
zando as demais), enquanto que as técnicas de extração de caracteŕısticas combinam todas
elas na determinação de sua solução. Essa propriedade é apresentada em van der Heijden
et al. [vdH+04] como uma vantagem das técnicas de extração sobre as técnicas de seleção.
Cios et al. [C+07] apresentam outras razões para o emprego de técnicas de extração de
caracteŕısticas na redução da dimensionalidade de padrões: (i) descobrir variáveis (carac-
teŕısticas) intŕınsecas do conjunto de padrões, melhorando a compreensão do fenômeno
que os gerou; (ii) projetar o conjunto de padrões de um espaço de alta dimensionalidade
para um de menor dimensionalidade, preservando a topologia intŕınseca do padrões. E
em Jain, Duin e Mao [JDM00] é dito que a extração de caracteŕısticas pode prover melhor
habilidade discriminativa do que o melhor subconjunto das caractéısticas dadas.

As técnicas de extração de caracteŕısticas aplicam sobre o espaço de caracteŕısticas
original uma transformação que resulta na criação de um novo espaço de caracteŕısticas
de menor dimensionalidade. Essa transformação é expressa como uma matriz dita matriz
de transformação. A matriz de transformação pode ser obtida através de (i) combinações
lineares das caracteŕısticas originais ou (ii) pelo uso de técnicas não-lineares (como re-
des neurais), o que subdivide as técnicas de extração de caracteŕısticas em dois grupos:
técnicas lineares e não-lineares de extração de caracteŕısticas.

Em van der Heijden et al. [vdH+04] são apresentadas três razões para o uso das
técnicas lineares de extração de caracteŕısticas: (i) são computacionalmente eficientes,
(ii) são apropriadas a muitos problemas de classificação e (iii) a restrição no uso de
operações lineares facilita o tratamento matemático do problema. E Mart́ınez e Zhu
[MZ05] comentam que, quando a distribuição das classes é intrinsecamente linearmente
separável, um menor número de padrões é (usualmente) suficiente para desempenhar,
através de métodos lineares, a discriminação entre elas. Enquanto que Tsai e Chan [TC07]
afirmam que técnicas não-lineares tendem a ser extremamente senśıveis a rúıdo. Por
estas razões, apenas as Técnica Linear de Extração de Caracteŕısticas são consideradas
neste trabalho, de modo que futuras referências às técnicas de extração de caracteŕısticas
expressam apenas as que são lineares.

O processo de obtenção do novo espaço de caracteŕısticas com menor dimensionalidade
realizado pelas TLEC é formulado como segue: dado um conjunto de N padrões X =
{xk|1 ≤ k ≤ N} com dimensionalidade d, sabendo que xk é uma matriz d×1, o processo
de redução linear de dimensionalidade gera um conjunto de padrões Z = {zk|1 ≤ k ≤ N}
com dimensionalidade r (1 ≤ r ≤ d e zk é uma matriz r×1) tal que Z = T t ×X . Assim,
T é dita a matriz de transformação linear (T é uma matriz d× r e (.)t é a operação
de transposição matricial). O parâmetro zi é a representação num espaço de menor
dimensionalidade de xi com ci, sendo o rótulo da classe, a qual o padrão xi pertence (em
cenário supervisionado), 1≤ ci ≤C (C é o número total de classes).

As diferenças entre as diversas TLEC estão no modo como cada uma delas calcula a
matriz de transformação T , o que será abordado nas seções seguintes para as seis técnicas
encontradas na literatura. As TLEC vistas aqui podem ser divididas em dois grupos:
(i) sem preservação da vizinhança dos padrões e (ii) com preservação da vizinhança dos
padrões.
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2.2 TLEC sem Preservação da Vizinhança dos Padrões

Na literatura, a maioria das TLEC não se preocupam com a vizinhança dos padrões,
ou seja, não se preocupam com a preservarção das relações métricas entre eles. Deste
modo, TLEC desta categoria são aplicadas a toda sorte de cenários, incluindo os com
multimodalidade, obtendo, por vezes, solução adequada mesmo nesse tipo de cenário.

Nas Seções 2.2.1 e 2.2.2, são apresentadas duas TLEC clássicas (Principal Components
Analysis e Fisher Discriminant Analysis) vastamente exploradas em diversos problemas
e ainda aplicadas com sucesso em problemas recentes e importantes como compressão de
imagem [DZF07], reconhecimento de ação humana [AS10], reconhecimento de emoções
[Q+09], reconhecimento de face [PCR09, YD09, ZYK06, NYS03] e verificação online de
assinaturas [IKG09]. A Seção 2.2.3 aborda uma TLEC mais recente (Classwise Principal
Components Analysis) que segue uma heuŕıstica mais complexa, a qual gera uma matriz
de transformação espećıfica para cada classe do problema, dando ao classificador mais
informação para a tomada de decisão.

2.2.1 Principal Components Analysis

A TLEC Principal Components Analysis (PCA) é uma técnica não-supervisionada, am-
plamente usada e que tem sido aplicada a problemas relevantes. O PCA visa encontrar um
conjunto de direções que maximizem a variância de um dado conjunto de padrões. A razão
para buscar essas direções é porque, as que possuirem baixa variância, fornecem poucas
informações sobre os padrões. Tais direções podem ser descartadas pela projeção dos
padrões sobre as direções mais informativas, chamadas de Componentes Principais (CP).
A Figura 2.1 ilustra o processo de redução de dimensionalidade via PCA, de um con-
junto de padrões bidimensionais (+) para uma nova representação unidimensional dos
mesmos (◦). A reta sólida representa o primeiro CP encontrado pelo PCA (direção de
maior variância), o qual foi utilizado para a projeção dos padrões, e é o novo espaço de
caracteŕısticas deles. Ou seja, a representação matricial da primeira CP é a matriz de
transformação que mapeia o espaço original (2D) no espaço de dimensão reduzida (no
caso, 1D). A reta tracejada é o segundo CP determinado pelo PCA (que foi descartado no
exemplo da Figura 2.1) e que suporta direção de menor variância em relação à primeira
componente.

Em outras palavras, o objetivo do PCA é gerar um espaço de caracteŕısticas de menor
dimensionalidade do que o espaço original, de modo que o novo espaço retenha, tanto
quanto posśıvel, as variâncias existentes entre os padrões no espaço original. Para tanto, o
processo de determinação dos CP pode ser elucidado da seguinte forma: calcula-se a 1aCP
como o eixo que segue a maior variância entre os padrões do espaço original (X), após isto,
determina-se a 2aCP como o eixo perpendicular à 1aCP e com maior variância posśıvel.

Esse processo é repetido até um résimoCP, com résimoCP ⊥ {1aCP, 2aCP, · · · , r−
1ésimoCP} e com maior variância posśıvel. Assim, as r primeiras CP compõem as r
colunas da matriz de transformação do PCA (TPCA), sendo esperado que essas r CP
comportem o máximo das variâncias presentes em X com r≪ d. O conjunto das r CP
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Figura 2.1 Ilustração da redução de dimensionalidade conduzida pelo PCA.

formam os eixos canônicos do novo espaço de caracteŕısticas r-dimensional.

A seguir, é dada a formalização da construção da solução do PCA. Inicialmente,
tomando Σ, uma matriz de ordem d, que representa a covariância dos padrões no espaço
original; sendo Σi, j: (i) a covariância entre a i-ésima e a j-ésima caracteŕısticas (variáveis)
deste espaço, se i ̸= j ou (ii) a variância da i-ésima caracteŕıstica, se i = j. Como o PCA
busca a maximização da variância, então seu objetivo é encontrar uma matriz de trans-
formação W (d×d) tal que maximize o determinante de W−1ΣW que é a diagonalização
de ordem d da matriz Σ. Ou seja, W é ajustada para valorizar as variâncias dos padrões.

Como dito anteriormente, TPCA é formada pelas r primeiras CP, que são perpendicu-
lares entre si duas-à-duas, logo é necessário que W seja ortogonal (TPCA é um subconjunto
das colunas de W ). Para tanto, a restrição W tW = Id (ou W t =W−1) é adicionada, o que
possibilita expressar W−1ΣW como W tΣW . Deste modo, W é tal que possibilita a cri-
ação de um espaço (d-dimensional), cujas caracteŕısticas são não correlatas (linearmente
independentes) e que maximiza a manutenção da variância original.

Em um cenário mais realista, a matriz de covariância não é conhecida, de modo que
essa deve ser computada do conjunto de padrões X . Isto é feito segundo a Equação 2.1,
para a qual, St é dita matriz de dispersão total entre os padrões de X . O parâmetro µ
é a média entre todos os padrões e é calculada segundo a Equação 2.2. Assim, a TPCA é
tomada como um subconjunto das colunas de Wmax, que é dado pela Equação 2.3. Wmax é
a matriz de transformação d→ d que maximiza a dispersão dos padrões no novo espaço.

A obtenção do Wmax é feita pela decomposição em autovalores e autovetores de St ,
como mostra a Equação 2.4. Nela, Wmax é tomado como o conjunto dos autovetores de St
e Λ seus correspondentes autovalores.

St =
1
N

N

∑
i=1

(xi−µ)(xi−µ)t (2.1)
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µ =
1
N

N

∑
i=1

xi (2.2)

Wmax = argmax
W∈Rd×d

|W tStW | (2.3)

StWmax = ΛWmax (2.4)

Finalmente, TPCA é visto como o agrupamento dos autovetores em Wmax, correspon-
dentes aos r maiores autovalores em Λ. O agrupamento dos autovetores da Equação 2.4
referentes aos seus r maiores autovalores é ilustrado na Figura 2.2. A posição (coluna)
dos r maiores autovalores (indicados por ↓) indica os autovetores (colunas de Wmax) que
serão agrupados em TPCA.

Λ =



↓ ↓ ↓ ↓
Λ1,1 0 · · · 0 · · · 0 0

0 Λ2,2 · · · 0 · · · 0 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 · · · Λk,k · · · 0 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 · · · 0 · · · Λd−1,d−1 0
0 0 · · · 0 · · · 0 Λd,d


Wmax =



↓ ↓ ↓ ↓
w1,1 w1,2 · · · w1,k · · · w1,d−1 w1,d
w2,1 w2,2 · · · w2,k · · · w2,d−1 w2,d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wk,1 wk,2 · · · wk,k · · · wk,d−1 wk,d

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wd−1,1 wd−1,2 · · · wd−1,k · · · wd−1,d−1 wd−1,d
wd,1 wd,2 · · · wd,k · · · wd,d−1 wd,d



TPCA =



w1,2 w1,k · · · w1,d−1
w2,2 w2,k · · · w2,d−1

. . . . . . . . . . . . . .
wk,2 wk,k · · · wk,d−1

. . . . . . . . . . . . . .
wd−1,2 wd−1,k · · · wd−1,d−1
wd,2 wd,k · · · wd,d−1


︸ ︷︷ ︸

r

Figura 2.2 Ilustração da seleção dos autovetores que compõem a matriz de transformação do
PCA.

A seguir é realizada a demosntração da obtenção da Equação 2.4 a partir da Equação 2.3.

Demonstração.
Da Equação 2.3 é assumido:

J(W ) =W tStW

como W tW = Id, fazendo:

J(W ) =W tStW −Λ(W tW − Id)

o máximo da função J é dado por:

d
dW

J(Wmax) = 0 ⇒ d
dW

[W t
maxStWmax−Λ(W t

maxWmax− Id)] = 0 ⇒

2StWmax−2ΛWmax = 0 ⇒ StWmax = ΛWmax
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2.2.2 Fisher Discriminant Analysis

Fisher Discriminant Analysis (FDA) é uma TLEC supervisionada proposta por Fisher
[Fis36], em 1936, e que desde então tem sido aplicada a vários campos de pesquisa:
reconhecimento de face [YD09], reconhecimento de emoções [Q+09] e verificação on-line
de assinaturas [IKG09]. O FDA busca por uma transformação que: minimize a dispersão
intraclasse; maximize a dispersão entreclasses. Ou seja, o FDA busca por um espaço de
menor dimensionalidade do que o espaço original, no qual os padrões de uma mesma classe
estejam agrupados o mais densamente posśıvel e os agrupamentos de classes distintas
sejam o mais separados posśıvel. Deste modo, e diferente do PCA, o FDA utiliza duas
matrizes de dispersão distintas: (i) a matriz de dispersão intraclasse (ver Equação 2.5) e
(ii) a matriz de dispersão entreclasses (ver Equação 2.6). ∑i:ci=l representa o somatório
de todos os padrões pertencentes a classe l, Nl representa a quantidade desses padrões e
µl representa o valor médio deles (ver Equação 2.7). µ é a média entre todos os padrões
como definido na Equação 2.2.

Sw =
c

∑
l=1

∑
i:ci=l

(xi−µl)(xi−µl)
t (2.5)

Sb =
c

∑
l=1

Nl(µl−µ)(µl−µ)t (2.6)

µl =
1
Nl

∑
i:ci=l

xi (2.7)

Analogamente ao que foi feito para o PCA, o FDA busca salientar apenas as vari-
âncias vistas em cada uma das matrizes de dispersão. Logo, a função objetivo do FDA
deve ser tal que possibilite encontrar W (d×d) que simultaneamente minimize |W−1SwW |
e maximize |W−1SbW |. A mesma restrição que foi imposta ao PCA, a fim de garantir
ortogonalidade entre os eixos do novo espaço (independência linear entre as novas carac-
teŕısticas), é imposta também ao FDA (W tW = Id). Assim, a função objetivo do FDA
(TFDA) é expressa segundo a Equação 2.8. A maximização da divisão dos determinantes
implica na minimização do denominador (|W tSwW |) e na maximização do numerador
(|W tSbW |), como esperado.

Wmax = argmax
W∈Rd×d

(
|W tSbW |
|W tSwW |

)
(2.8)

A solução da Equação 2.8 é vista na Equação 2.9, nela, Wmax é tomado como os
autovetores de Sb/Sw e Λ seus correspondentes autovalores. Assim, TFDA (d× r) tem suas
colunas como os r autovetores em Wmax correspondentes aos r maiores autovalores em Λ.

Sb

SwWmax = ΛWmax (2.9)

A seguir é realizada a demonstração da obtenção da Equação 2.9 a partir da Equação 2.8.
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Demonstração.
Da Equação 2.8 é assumido:

J(W ) =
W tSbW
W tSwW

o máximo da função J é dado por d
dW J(Wmax) = 0 então:

d
dW

(
W t

maxSbWmax

W t
maxSwWmax

)
= 0 ⇒

(W t
maxSwWmax)

d
dW

(W t
maxSbWmax)− (W t

maxSbWmax)
d

dW
(W t

maxSwWmax) = 0 ⇒

(W t
maxSwWmax)2SbWmax− (W t

maxSbWmax)2SwWmax = 0

dividindo a expressão por W t
maxSwWmax:

2SbWmax−
W t

maxSbWmax

W t
maxSwWmax

2SwWmax = 0 ⇒ 2SbWmax−J(Wmax)2SwWmax = 0 ⇒ J(Wmax) =
Sb

Sw

como W tW = Id, fazendo:

W t
maxWmax = Id ⇒ W t

maxWmax− Id = 0 ⇒

J(Wmax) =
Sb

SwW t
maxWmax−Λ(W t

maxWmax− Id)

como d
dW J(Wmax) = 0, tem-se:

d
dW

[
Sb

SwW t
maxWmax−Λ(W t

maxWmax− Id)

]
= 0 ⇒ 2

Sb

SwWmax−2ΛWmax = 0 ⇒

Sb

SwWmax = ΛWmax

Para a obtenção de TFDA é necessário que W tSwW seja inverśıvel, para tanto Sw deve
ser uma matriz não-singular. Caso Sw seja singular, isto pode ser corrigido fazendo
Sw = Sw +αId (α é um número positivo pequeno) [KO09].

A matriz Sb tem no máximo C−1 graus de independência linear, o que implica que
o FDA pode no máximo obter C− 1 caracteŕısticas significativas (linearmente indepen-
dentes), 1≤ r ≤ (C−1).

Uma comparação entre o PCA e o FDA é feita na Figura 2.3, sobre um cenário
supervisionado hipotético.

Essa figura permite perceber o ganho na qualidade da solução final obtida pelo FDA
em relação ao PCA, devido à computação da informação de classe. Para este exemplo, os
padrões 2D dos espaço de caracteŕısticas original pertencentes a classe 1 são representados
por + e os pertencentes a classe 2 são dados por +; as projeções dessas classes sobre a
solução dada pelo PCA e pelo FDA são representadas por ◦ e ◦. Neste cenário, o PCA
obtém uma projeção que resulta em maior sobreposição entre padrões de classes distintas
(ver Figura 2.3 (a)) do que o FDA, que no novo espaço de caracteŕısticas, obtém separação
linear entre as classes (ver Figura 2.3 (b)).
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Figura 2.3 Comparação entre o FDA e o PCA em cenário supervisionado hipotético. (a)
ilustra a projeção obtida pelo PCA no cenário supervisionado e (b) ilustra a projeção via FDA,
que foi de melhor qualidade.

2.2.3 Classwise Principal Components Analysis

A TLEC Classwise Principal Components Analysis (CPCA) é uma técnica de redução
de dimensionalidade proposta em Das e Nenadic [DN09] para o tratamento de problemas
com pequeno número de padrões (Small Sample Size (SSS)), que é a manifestação da
maldição da dimensionalidade em um conjunto de dados (ver Definição 2.1). O CPCA
é uma técnica supervisionada que deriva do PCA. Porém, diferentemente do PCA, essa
técnica determina C matrizes de transformação, uma para cada classe do problema. Com
a proposta de soluções espećıficas (uma matriz de transformação por classe), o CPCA
objetiva contornar a maldição da dimensionalidade, uma vez que é provável que a redução
da dimensionalidade, realizada sobre um conjunto de padrões de mesma classe, conduza
a espaço de caracteŕısticas menor do que a redução de dimensionalidade realizada sobre
o conjunto global de padrões, uma vez que, caracteŕısticas referentes à distinção entre as
classes não necessitam ser computadas.

Outra diferença entre o PCA e o CPCA é que essa não é estritamente uma TLEC,
pois ela agrega a seu fluxo operacional um procedimento de classificação. Em outras
palavras, o CPCA é formado por dois procedimentos: (i) extração de caracteŕısticas e (ii)
classificação.

A Figura 2.4 ilustra o procedimento de extração de caracteŕısticas realizado pelo
CPCA. Nesse procedimento, a base de treinamento tem seus padrões separados por classe
(Pi representa o conjunto de padrões da classe i) e cada classe é observada separadamente
pelo PCA, que gera, para cada uma delas, uma matriz de transformação (T i

PCA). Após
isto, uma técnica de extração de caracteŕısticas supervisionada (bloco TEC+ da figura)
é aplicada à base de treinamento, com o objetivo de agregar à solução final algum co-
nhecimento sobre a dispersão global dos padrões. A matriz de transformação resultante
do bloco TEC+ é multiplicada a cada T i

PCA para formar as matrizes de transformação do
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CPCA (T i
CPCA). A utilização do bloco TEC+ no CPCA é opcional, assim, caso este passo

não seja realizado, simplesmente obtém-se T i
CPCA = T i

PCA.

Base de treinamento
P1 P2 · · · Pc

? ? ?

PCA
? ?

?

T 1

PCA
T 2

PCA
· · · T c

PCA

? ? ?

- TEC+

? ?
?

T 1

CPCA
T 2

CPCA
· · · T c

CPCA

Figura 2.4 Procedimento de extração de caracteŕısticas realizado pelo CPCA.

O procedimento de classificação realizado pelo CPCA é ilustrado na Figura 2.5 para
um padrão não rotulado (ou de teste), denominado x̃.

x̃

? ?
?

T 1

CPCA
T 2

CPCA
· · · T c

CPCA

? ? ?

x̃1 x̃2 · · · x̃c

? ? ?

Bayes Bayes · · · Bayes

? ? ?

P (w1
1|x̃

1) P (w1
2|x̃

1) · · · P (w1
c
|x̃1)

? ? ?

P (w2
1|x̃

2) P (w2
2|x̃

2) · · · P (w2
c
|x̃2)

? ? ?

P (wc

1|x̃
c) P (wc

2|x̃
c) · · · P (wc

c
|x̃c)

Figura 2.5 Procedimento de classificação realizado pelo CPCA.

Esse padrão é transformado segundo cada uma das transformações obtidas anterior-
mente (x̃i é a transformação de x̃ através da matriz de transformação obtida para a classe
i no procedimento de extração de caracteŕısticas do CPCA, T i

CPCA). Cada x̃i tem sua
pertinência a cada classe (c j, 1≤ j ≤C) avaliada segundo a regra de Bayes, que retorna
a probabilidade de cada classe projetada sobre T i

CPCA dado x̃i, denominada P(ci
j|x̃i). O

padrão x̃ é então rotulado segundo a classe que obtiver maior valor de probabilidade
dentre as várias classes, nas diversas transformações. Ou seja, se das C2 probabilidades
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obtidas na sáıda do procedimento de classificação, se P(ci
j|x̃i) for a maior probabilidade,

então o padrão x̃ é rotulado segundo a classe j e a matriz de transformação que viabilizou
essa classificação foi a referente à classe i.

Todavia, o CPCA apresenta deficiência no tratamento de dados desbalanceados, uma
vez que seu procedimento de classificação é baseado na regra de Bayes, que, por sua vez,
é diretamente influenciado pela probabilidade a priori das classes do problema.

Teorema 2.1 (Regra de Bayes). P(c j|x)p(x) = p(x|c j)P(c j).

Esta regra permite avaliar, para todas as classes do problema, qual a probabilidade
de um dado x (padrão observado) pertencer a cada uma delas. P(c j|x) é a probabilidade
a posteriori de c j condicional x, que representa a probabilidade de, havendo observado x,
que ele seja da classe c j; P(c j), a probabilidade a priori da classe c j; p(x|c j), a Função
de Distribuição de Probabilidade (FDP) de c j com respeito a x, que pode ser entendida
como a probabilidade de se obter x na classe c j e p(x), dita evidência, é a probabilidade
de se obter x do universo. Assim, dado que se conhece a Função de Distribuição de
Probabilidade da classe c j (p(·|c j)), sua probabilidade a priori (P(c j)) e o padrão a
ser determinada a classe (x), então através da regra de Bayes é posśıvel determinar a
probabilidade do padrão observado pertencer a classe c j (P(c j|x)).

A sensibilidade do classificador bayesiano usado no CPCA, em face do desbalancea-
mendo das classes, é melhor percebida quando há forte sobreposição entre as gaussianas
p
(
.
∣∣c j
)
(considerando a distribuição normal). Nesta situação, o classificador frequente-

mente tenderá para a classe de maior probabilidade a priori. A Figura 2.6 ilustra a
deficiência do CPCA no tratamento de classes desbalanceadas. Nessa figura, a classe
1 tem o dobro dos padrões da classe 2. A Figura 2.6 (a) apresenta a distribuição dos
padrões das classes e as transformações obtidas para cada uma delas via CPCA, sendo
a reta tracejada a representação da matriz de transformação obtida pelo CPCA para a
classe 1 (T 1

CPCA) e a reta sólida a representação da matriz de transformação da classe
2 (T 2

CPCA). Usando essas transformações, o procedimento de classificação do CPCA foi
executado sobre os padrões da Figura 2.6 (a) e os resultados dessa classificação podem
ser vistos na Figura 2.6 (b), ◦ e + são respectivamente os padrões das classes 1 e 2 corre-
tamente classificados, enquanto que ∗ e ⋄ são respectivamente os padrões das classes 1 e 2
erroneamente classificados. É de fácil percepção que os padrões da classe 2 (minoritária)
foram erroneamente classificados em sua maioria, enquanto que os padrões da classe 1
quase não foram confundidos. A razão disto é que, para esse exemplo, as transformações
de ambas as classes geraram elevada sobreposição entre as classes no novo espaço de ca-
racteŕısticas, de modo que a dependência da probabilidade a priori na tomada de decisão
se torna maior. Isto pode ser visto na Figuras 2.6 (c) e (d). Na Figura 2.6 (c), ◦ e + são
respectivamente as projeções dos padrões das classes 1 e 2 sobre T 1

CPCA e que foram clas-
sificados segundo essa pojeção; as retas tracejada e sólida, respectivamente, representam
as FDP (estimada segundo uma distribuição normal) das classes 1 e 2 também proje-
tadas sobre T 1

CPCA enquanto que ∗ e ⋄ são, respectivamente, os padrões das classes 1 e 2
que foram erroneamente classificados, sendo T 1

CPCA a projeção usada para a classificação.
Analogamente a Figura 2.6 (c), a Figura 2.6 (d) salienta a sobreposição entre as classes
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1 e 2, porém projetadas sobre T 2
CPCA. Em ambas as figuras, o alto grau de sobreposição

entre as classes conduziu à FDPs tão próximas que suas repostas para cada classe não
foram suficientemente distintas, de modo a serem decisivas na tomada de decisão. Assim,
sendo o cenário desbalanceado, como é o caso, a probabilidade a priori fará a classifi-
cação tender em favor da classe majoritária. As Figuras 2.6 (e) e ( f ) ilustram a tomada
de decisão feita pelo classificador do CPCA quando T 1

CPCA é a projeção vencedora (ver
Figura 2.6 (e)) ou quando T 2

CPCA é a projeção usada (ver Figura 2.6 ( f )). Em ambas,
(i) a região entre as retas verticais pontilhadas é a região de maior sobreposição entre
as classes, e é também a região onde todos os padrões ali contidos serão classificados
como pertencentes à classe 1, o que justifica a quase totalidade dos padrões da classe 2
serem confundidos, uma vez que eles estão dentro dessa região; (ii) Prob Condi j equivale
a P(ci

j|·) que é a probabilidade de um padrão projetado sobre T i
CPCA pertencer a classe c j

(probabilidade a posteriori).
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Figura 2.6 Exemplo do desempenho do CPCA em cenário desbalanceado hipotético. (a)
ilustra as classes do problema e as projeções obtidas pelo CPCA para cada classe; (b) salienta
a classificação do CPCA (acertos e erros); (c) e (d) apresentam os gráficos das FDP de ambas
as classes, respectivamente no subespaço da classe 1 e 2; (e) e ( f ) contêm a probabilidade
condicional a ambas as classes sobre os subespaço da classe 1 e 2, respectivamente.
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2.3 TLEC com Preservação da Vizinhança dos Padrões

As TLEC vistas aqui buscam melhor perceber a vizinhança dos padrões e com isto obter
melhores resultados, quando aplicadas a cenários com multimodalidade. O objetivo co-
mum dessas técnicas é preservar, tanto quanto posśıvel, as relações métricas entre os
padrões, do espaço de caracteŕısticas original para o novo espaço de caracteŕısticas.
Ou seja, após a transformação, os padrões originalmente distantes devem permanecer
distantes (no novo espaço), assim como os padrões originalmente próximos devem per-
manecer próximos. Com isto se espera que a estrutura multimodal não seja perdida após
a redução da dimensionalidade.

A fim de implementar a preservação das relações métricas entre os padrões é definida
a idéia de afinidade (ou similaridade), que é uma grandeza escalar limitada entre [0,1],
que expressa o grau de similaridade entre dois padrões. Assim, se a afinidade tender a
0 (zero), implica que os padrões são não-afins (não-similares), e se tender a 1 (um), são
afins (similares).

Com isto é posśıvel definir uma matriz de afinidade para um conjunto de padrões.
A Definição 2.2 para matriz de afinidade é dada em Sugiyama e Roweis [SR07], que
estabelece três caracteŕısticas à matriz de afinidade: (i) não-negativa, (ii) simétrica e (iii)
inverśıvel.

Definição 2.2 (Matriz de afinidade). Dado um conjunto de padrões X com N padrões,
a matriz de afinidade deste conjunto é a matriz simétrica e inverśıvel A de ordem N tal
que Ai, j ∈ [0,1] ∀ 1≤ i, j ≤ N, sendo Ai, j a afinidade entre os padrões xi e x j (xi,x j ∈ X).

Há várias métricas que podem ser adotadas para o cálculo da matriz de afinidade. Em
Sugiyama e Roweis [SR07], são apresentadas quatro métricas com este propósito, a saber:
Euclidean Neighbor (EuN), ver Equação 2.10; Heat Kernel (HK), ver Equação 2.11; Local
Scaling (LS), ver Equações 2.12 e 2.13 e Nearest Neighbor (NN), ver Equação 2.14.

Ai, j =
∥∥xi− x j

∥∥≤ ε (2.10)

no qual ε > 0 é um parâmetro livre e Ai, j = 1 se a distância entre xi e x j é menor ou igual
a ε , caso contrário Ai, j = 0.

Ai, j = exp

(
−
∥∥xi− x j

∥∥2

σ2

)
(2.11)

no qual σ > 0 é um parâmetro livre que controla o decaimento da afinidade.

Ai, j = exp

(
−
∥∥xi− x j

∥∥2

σiσ j

)
(2.12)

σi =
∥∥xi− xK

i
∥∥ (2.13)

no qual xK
i representa o Késimo vizinho mais próximo de xi e σi é a distância entre xi e

seu Késimo vizinho mais próximo (xK
i ). O parâmetro K é um parâmetro livre.
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Ai, j =
(

xi ∈ NN(K)
j

)
∨
(

x j ∈ NN(K)
i

)
(2.14)

no qual NN(K)
i é o conjunto dos K vizinhos mais próximo de xi. Como a métrica EuN,

essa métrica (NN) assume apenas valores binários. O parâmetro K é um parâmetro livre.

Em Li, Pan e Chu [LPC08] uma métrica de afinidade é definida baseada na regra
do Cosseno (Cos) (ver Equação 2.15). Essa métrica tem a vantagem de não possuir
parâmetros livres, porém ela aceita valores negativos, o que fere a Definição 2.2.

Ai, j =
xt

ix j

∥xi∥
∥∥x j
∥∥ (2.15)

As Seções 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 mostram TLEC que se preocupam com a estrutura dos
dados no que diz respeito a percepção de multimodalidade. Todas elas dependem do
cálculo da matriz de afinidade para a determinação de sua solução.

2.3.1 Locality Preserving Projection

O Locality Preserving Projection (LPP) é uma TLEC não-supervisionada proposta em
He e Niyogi [HN03] que visa preservar a estrutura local da vizinhança dos padrões após a
transformação. Assim, o LPP busca manter, tanto quanto posśıvel, as relações métricas
entre os padrões no novo espaço de caracteŕısticas. Com isto, o LPP espera ser mais
eficiente no tratamento de dados multimodais.

A Figure 2.7 ilustra um cenário com multimodalidade aplicado ao PCA e ao LPP (ver
Figuras 2.7 (a) e (b), respectivamente).
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Figura 2.7 Exemplo do desempenho do PCA e do LPP em cenário multimodal. (a) ilustra a
solução obtida pelo PCA que desprezou as informações que possibilitavam a percepção da multi-
modalidade; (b) ilustra a solução dada pelo LPP que obteve um menor espaço de caracteŕısticas
porém preservando a multimodalidade presente no problema.
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Nessa figura, + representa os padrões 2D originais do problema, ◦ e ◦ são respectiva-
mente as projeções dos padrões originais sobre a transformação do PCA (reta sólida em
azul) e a do LPP (reta sólida em vermelho).

Por procurar o eixo de maior variância entre os padrões, o PCA propõe uma solução
que não preserva a multimodalidade dos dados após a transformação; enquanto que o LPP
busca por uma trasformação que minimize as alterações nas relações de proximidade entre
os padrões após a projeção, conseguindo, com isto, preservar a multimodalidade.

Para implementar a preservação da vizinhança dos padrões após a transformação, o
LPP utiliza o conceito de afinidade entre os padrões. Uma vez calculada a matriz de
afinidade A para o conjunto de treinamento, esta pode ser entendida como um grafo cujos
valores Ai, j ou A j,i são o peso da aresta que conecta os padrões xi e x j. A Figura 2.8
ilustra o entendimento da matriz de afinidade em quanto um grafo no qual a aresta que
conecta cada par de padrões é valorada segundo a afinidade entre eles.

0,30,3

0,250,25

0,20,2
0,40,400

0,10,1

2

1 4

3 1

1

1
1

Figura 2.8 Grafo de adjacência obtido através da matriz de afinidade.

A partir de A, He e Niyogi [HN03] definem duas matrizes que baseiam o cálculo da ma-
triz de transformação do LPP (TLPP), que são as matrizes D e L vistas na Figura 2.9. Nessa
figura, A (Figura 2.9 (a)) corresponde à matriz de afinidade que possibilita a represen-
tação em grafo da Figura 2.8; D (Figura 2.9 (b)) é uma matriz diagonal com Di,i = ∑ j A j,i,
guarda a soma dos valores das arestas que chegam no padrão xi; e L (Figura 2.9 (c)) é
dita matriz laplaciana e seu cálculo é dado por L = D−A.

A =


1 0,2 0 0,1

0,2 1 0,25 0,3
0 0,25 1 0,4

0,1 0,3 0,4 1


(a)

D =


1,3 0 0 0
0 1,75 0 0
0 0 1,65 0
0 0 0 1,8


(b)

L =


0,3 −0,2 0 −0,1
−0,2 0,75 −0,25 −0,3

0 −0,25 0,65 −0,4
−0,1 −0,3 −0,4 0,8


(c)

Figura 2.9 Matrizes calculadas pelo LPP no desenvolvimento de sua solução.

Com D e L calculados e baseado na teoria espectral dos grafos [Chu97], He e Niyogi
[HN03] adotam TLPP como um subconjunto dos autovetores em W obtido segundo a
Equação 2.16. Como o objetivo do LPP é minimizar as alterções sofridas pela estrutura
da dispersão dos padrões após a transformação, então TLPP agrupa os autovetores de W
referentes aos r menores autovalores
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XLX t

XDX t W = ΛW (2.16)

Assim como no FDA, é necessário garantir que XDX t seja inverśıvel e para tanto deve-
se atestar a singularidade XDX t . Caso XDX t for singular, o seu procedimento de ajuste
é idêntico ao que foi realizado no FDA, ou seja, adicioná-se um escalar positivo pequeno
a cada elemento de sua diagonal principal.

2.3.2 Supervised Locality Preserving Projection

Em Li, Pan e Chu [LPC08] uma TLEC baseada no LPP é desenvolvida juntamente com
sua versão não-linear e ambas são aplicados a problemas de reconhecimento de face.
Essa técnica foi originalmente nomeada como Classwise Locality Preserving Projection.
Todavia, ela é apenas uma extensão do LPP para problemas supervisionados e será,
portanto, aqui referida como Supervised Locality Preserving Projection (SLPP). Essa
extensão é dada pela alteração da matriz de afinidade, que passa a observar o rótulo de
classe dos padrões para determinar seu grau de afinidade.

Sendo A uma matriz de afinidade não-supervisionada, calculada por alguma métrica
qualquer (ver exemplos de métricas na Seção 2.3), a matriz de afinidade supervisionada
As pode ser generalizada das afinidades vistas em Li, Pan e Chu [LPC08] segundo a
Equação 2.17. Assim, dois padrões quaisquer só terão valor de afinidade calculado se
eles pertencerem a mesma classe, caso contrário, mesmo que eles sejam geograficamente
próximos, eles receberão afinidade nula.

As
i, j =

{
Ai, j se ci = c j

0 se ci ̸= c j
(2.17)

Após o cálculo da matriz de afinidade supervisionada, o SLPP segue de modo idêntico
ao LPP (ver Seção 2.3.1).

A Figura 2.10 apresenta um cenário para visualização do desempenho do LPP e o
SLPP. Nela é apresentada uma dispersão dos padrões ao qual o LPP (Figura 2.10 (a))
obtém solução de baixo desempenho (elevada sobreposição entre as classes após a trans-
formação), enquanto que o SLPP (Figura 2.10 (b)), por agregar a informação de classe
a sua resolução, encontra solução com melhor desempenho na discriminação entre as
classes.
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Figura 2.10 Comparação entre o LPP e SLPP em cenário hipotético. (a) ilustra a solução
obtida pelo LPP, que não conseguiu preservar a multimodalidade da distribuição original; (b)
ilustra a solução dada pelo SLPP, que pela adição da informação de classe, obteve sucesso na
preservação da multimodalidade.

2.3.3 Local Fisher Discriminant Analysis

A TLEC Local Fisher Discriminant Analysis (LFDA) é uma técnica supervisiona formu-
lada em Sugiyama e Roweis [SR07]. Ela se baseia no FDA e visa contornar a debilidade
desta técnica quanto ao tratamento de dados multimodais. Para tanto, o LFDA agrega
ao FDA o conceito de preservação da estrutura local dos padrões usados no LPP. A idéia
é ponderar a construção das matrizes de dispersão intra e entreclasses com valores que
expressem a afinidade entre os padrões correntemente avaliados e com isso obter maior
percepção da estrutura da dispersão dos padrões.

A Figura 2.11 apresenta cenário com multimodalidade no qual o LFDA obtém desem-
penho superior ao do FDA, devido a sua capacidade de perceber a estrutura dos padrões
e assim ajustar sua solução de modo a manter, tanto quanto posśıvel, essa estrutura.
Esta figura representa um problema com duas classes de padrões, + e +, com ◦ e ◦, as
respectivas projeções dessas classes sobre a projeção do FDA (Figura 2.11 (a)) ou sobre
a projeção do LFDA (Figura 2.11 (b)). Um dos objetivos do FDA é agrupar o mais den-
samente posśıvel os padrões de mesma classe (ver Seção 2.2.2), devido a isto, a projeção
que ele calcula é tal que os padrões da classe + tem sua estrutura mutimodal desfeita no
novo espaço de caracteŕısticas. Diferente do LFDA, que no novo espaço de caracteŕısticas
a classe ◦ mantém estrutura multimodal percebida de +.

Como derivada do FDA, o LFDA também calcula duas matrizes de dispersão, aqui
nomeadas de matriz de dispersão local intraclasse S̃w (ver Equação 2.18) e matriz de dis-

persão local entreclasses S̃b (ver Equação 2.19). Ambas as matrizes calculam a dispersão

entre pares de padrões,
(
xi− x j

)(
xi− x j

)t
, porém ponderam este resultado segundo valo-

res de pesos distintos, que consideram a afinidade entre os padrões e suas pertinências à
classes. W̃ w (ver Equação 2.20) é dita matriz de pesos locais intraclasse, logo, apenas se
interessa em computar valores de dispersão de padrões de mesma classe; enquanto que W̃ b



24 CAPÍTULO 2 REDUÇÃO DE DIMENSIONALIDADE

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

 

 

Classe 1
Classe 2
Transformação FDA
Proj FDA Classe 1
Proj FDA Classe 2

(a)
−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

 

 

Classe 1
Classe 2
Transformação LFDA
Proj LFDA Classe 1
Proj LFDA Classe 2

(b)

Figura 2.11 Exemplo do desempenho do FDA e do LFDA em cenário multimodal. (a) ilustra
a falha do FDA quanto a percepção da multimodalidade intraclasse; (b) ilustra o sucesso do
LFDA na percepção da multimodalidade intraclasse.

(ver Equação 2.21) é dita matriz de pesos locais entreclasses e se preocupa em salientar as
dispersões de padrões de classes distintas, assim, quando os padrões são de mesma classe
ela gera ponderação negativa.

S̃w =
1
2

N

∑
i, j=1

W̃ w
i, j
(
xi− x j

)(
xi− x j

)t
(2.18)

S̃b =
1
2

N

∑
i, j=1

W̃ b
i, j
(
xi− x j

)(
xi− x j

)t
(2.19)

W̃ w
i, j =

{
Ai, j/Nl se ci = c j = l
0 se ci ̸= c j

(2.20)

W̃ b
i, j =

{
Ai, j

(
1
N −

1
Nl

)
se ci = c j = l

1/N se ci ̸= c j
(2.21)

A função objetivo do LFDA é análoga a do FDA, sendo composta por dois objetivos
espećıficos: (i) minimização da dispersão local intraclasse e (ii) maximização da dispersão
local entreclasses. A realização simultânea desses objetivos conduzem à função objetivo
vista na Equação 2.22, a qual é resolvida também de modo análogo à resolução do FDA,
como mostra a Equação 2.23. Assim, a matriz de transformação do LFDA é formada
pelos autovetores em Wmax, correspondentes aos r maiores autovalores encontrados.

Wmax = argmax
W∈Rd×d


∣∣∣W t S̃bW

∣∣∣∣∣∣W t S̃wW
∣∣∣
 (2.22)
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S̃b

S̃w
Wmax = ΛWmax (2.23)

Uma vantagem adicional do LFDA sobre o FDA foi verificada experimentalmente em
Sugiyama e Roweis [SR07]. Enquanto o FDA pode obter no máximo C−1 caracteŕısticas
significativas, o LFDA tem maior liberdade quanto à redução da dimensionalidade, 1 ≤
r ≤ d. Isto se deve ao fato de que, no LFDA, a matriz de dispersão local entreclasses
é completamente linearmente independente, uma vez que ela é computada aos pares de
padrões e não aos pares de médias das classes, como no FDA.





Caṕıtulo 3

Classwise Locality Preserving Projection

De modo geral, as técnicas que avaliam cada classe separadamente serão referidas aqui
como Classwise, e algumas considerações podem ser feitas sobre elas.

� A TLEC associada à abordagem Classwise (como é o PCA para o CPCA) deve
ser de natureza não-supervisionada, uma vez que, por avaliar cada classe separada-
mente, o rótulo da classe não importa;

� As técnicas Classwise estendem a TLEC associada (naturalmente não-supervisionada)
para cenários supervisionados;

� TLEC tradicionais (não-Classwise) avaliam as classes em conjunto para a determi-
nação de sua projeção, o que incorre em perda de informação espećıfica das classes,
enquanto que as técnicas Classwise avaliam cada classe separadamente e não descar-
tam a informação (matriz de transformação) adquirida delas (ver Seção 2.2.3);

� Nas técnicas Classwise, o subespaço criado para cada classe, por avaliar apenas
padrões da mesma categoria, pode obter dimensionalidade inferior à dimensiona-
lidade obtida de solução global, que, por considerar todas as classes, necessita de
mais informação para a distinção entre elas. Com isso, as técnicas Classwise são
melhor adaptadas a cenários SSS como proposto em Das e Nenadic [DN09].

Como dito no Caṕıtulo 2, espaço de caracteŕısticas com alta dimensionalidade requer
elevada quantidade de padrões, para possibilitar a obtenção de função discriminante a
determinado grau de exatidão (confiabilidade). Porém, usualmente, não há quantidade
de padrões suficiente para treinamento do sistema, de modo a garantir, na alta dimen-
sionalidade, a confiabilidade do discriminante. Neste contexto, a aplicação de técnicas
Classwise se mostra duplamente viável, pois, (i) além de ser TLEC, o que resulta na
diminuição da dimensionalidade da representação dos padrões, tornando a quantidade de
padrões dispońıveis menos suscept́ıvel a maldição da dimensinalidade, (ii) é ainda melhor
adaptada a cenários SSS (com a manifestação da maldição da dimensionalidade).

Todavia, na técnica Classwise vista em Das e Nenadic [DN09], o CPCA, por ser
baseado no PCA, herda deste a falta de robustez no tratamento da multimodalidade.
As Figuras 3.1 (a) e (b) mostram o desempenho do PCA quando aplicados à problema
multimodal (figura (a)) e unimodal (figura (b)). Em ambas, o PCA segue sua mode-
lagem e conduz a projeções orientadas segundo o eixo de maior variância do conjunto de
padrões a ele apresentado. O que acarreta, para o caso multimodal dado (Figura 3.1 (a)),
em perda da estrutura multimodal após a transformação. Uma aplicação do CPCA

27
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(sem o uso de suas configurações opcionais) é mostrada na Figura 3.1 (c), onde as duas
classes nela presentes são formadas, respectivamente, pelos padrões da Figura 3.1 (a) e
da Figura 3.1 (b). Nessa configuração, as trasformações obtidas pelo CPCA são as mes-
mas obtidas pelo PCA em cada uma das classes e, portanto, implica falha do CPCA no
tratamento da multimodalidade.
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(d)

Figura 3.1 Comparação do desempenho do CPCA e do CwLPP em cenários com multimo-
dalidade intraclasse. (a) e (b) apresentam a solução do PCA quando aplicado às classes do
problema hipotético; em (c), para o mesmo problema, são apresentadas as soluções obtidas do
CPCA, que são, por classe, idênticas as do PCA; e em (d) são apresentadas as soluções, por
classe, do CwLPP, que preservou a multimodalidade da Classe 1 no subespaço resultante para
essa classe.

Como técnicas Classwise podem ser modeladas pela associação de TLEC não-super-
visionada; então, a fim de obter uma técnica Classwise adaptada a cenários com multi-
modalidade intraclasse, é proposta a associação do LPP à abordagem Classwise, ao invés
do PCA. A Figura 3.1 (d) ilustra o desempenho dessa proposta no cenário para o qual
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o CPCA falhou na preservação da multimodalidade. Neste exemplo, o LPP contribuiu
para a percepção da estrutura multimodal original, conduzindo a abordagem Classwise a
sucesso. Por sua vez, a Classe 2 (+), de distribuição unimodal, obteve transformação via
LPP próxima àquela anteriormente obtida pelo PCA, não representando o uso do LPP
prejúızo à discriminação dessa classe. Esta proposta é referida por Classwise Locality
Preserving Projection (CwLPP), e detalhes de sua implementação são apresentados na
Seção 3.1.

3.1 CwLPP

O CwLPP é uma técnica de redução de dimensionalidade proposta para o tratamento de
problemas com multimodalidade intraclasse. Concebida baseada no CPCA, ela procura
alcançar maior eficiência no tratamento de dados multimodais intraclasse, adotando o
LPP para o cálculo das transformações classe-a-classe (Classwise).

A implementação do CwLPP através dos procedimentos de extração de caracteŕısticas
e classificação é descrita nas Figuras 3.2 e 3.3, respectivamente. A Figura 3.2 ilustra o
procedimento de extração de caracteŕısticas aplicado a todo o conjunto de treinamento,
enquanto que, a Figura 3.3 ilustra o procedimento de classificação aplicado a um padrão
não rotulado (ou de teste).
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Figura 3.2 Diagrama do procedimento de extração de caracteŕısticas realizado pelo CwLPP.

Na Figura 3.2, Sb é a matriz de dispersão entreclasses, calculada segundo a Equação 3.1,
sendo o parâmetro P(ci) a probabilidade a priori da classe ci, µi é a média dos padrões
dessa classe e µ é a média global dos padrões calculada segundo a Equação 3.2.
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Sb =
c

∑
i=1

P(ci)(µi−µ)(µi−µ)t (3.1)

µ =
c

∑
i=1

P(ci)µi (3.2)

A matriz T b pertence a Rd×rb , tal que T b é formada pelos autovetores correspon-
dentes aos rb maiores autovalores de Sb. Como Sb não é completamente linearmente
independente, tendo apenas C− 1 graus de independência linear, então, rb é limitado
superiormente por C−1 (1≤ rb ≤ (C−1)).

O procedimento de extração de caracteŕısticas desempenha um laço sobre a quanti-
dade de classes, onde os padrões da classe corrente são agrupados, em Xi, e sobre eles é
computada a matriz de transformação via LPP (T i

LPP ∈ Rd×ri). Em seguida, a matriz Ei é

formada pela concatenação de T i
LPP com T b (Ei ∈ Rd×(rb+ri) |1≤ rb + ri ≤ d ), o que requer

que Ei seja ortonormalizada, a fim de representar os eixos canônicos do novo espaço de
caracteŕısticas (foi utilizado o procedimento de Gram-Shmidt para a ortonormalização
das colunas de Ei). Como o cálculo de T b é opcional, sua não utilização implica que
Ei = T i

LPP e rb = 0 (não requerendo ortonormalização de Ei).

Assim como o CPCA, o CwLPP admite agregar uma técnica de extração de caracte-
ŕısticas (linear ou não) a fim de melhorar sua discriminação. Para tanto, a base de treina-
mento é projetada segundo a transformação estabelecida em Ei (resultando em BT i), e
uma técnica de extração de caracteŕısticas (bloco TEC+) é, então, aplicada aos padrões
transformados, resultando em T i

T EC+∈ R(rb+ri)×ri . Em seguida, a matriz de transformação
do CwLPP para a classe corrente (T i

CwLPP) é estabelecida como o produto EiT i
T EC+∈Rd×ri .

Como o cálculo de T i
T EC+ é opcional, caso este não seja requerido, T i

CwLPP simplesmente

assume o valor de Ei. Neste caso, T i
CwLPP ∈ Rd×(rb+ri).

É importante perceber que cada subespaço criado, associado a uma classe, por técnica
Classwise, não necessita ter uma mesma dimensionalidade que os demais (é permitido rci ̸=
rc j para classes ci e c j diferentes). Diferente de outras TLEC, onde a dimensionalidade
final desejada é informada sem maiores preocupações além da restrição de pertencer a
[1; d], o CwLPP deve ter a dimensionalidade final escolhida atentando para a configuração
(uso dos blocos opcionais) optada.

Tabela 3.1 A influência das configurações posśıveis do CwLPP sobre a dimensionalidade final
alcançada.

com dispersão entreclasses sem dispersão entreclasses

com TEC+
T i

CwLPP = [ T i
LPP + T b ] * T i

T EC+ T i
CwLPP = T i

LPP * T i
T EC+

d× ri = [ d× ri + d× rb ] * (rb + ri)× ri d× ri = d× ri * ri× ri

sem TEC+
T i

CwLPP = [ T i
LPP + T b ] T i

CwLPP = T i
LPP

d× (rb + ri) = [ d× ri + d× rb ] d× ri = d× ri
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A Tabela 3.1 ilustra a influência das diversas configurações posśıveis do CwLPP sobre
a dimensionalidade final para a classe corrente. As configurações posśıveis são referentes
à utilização, ou não, dos blocos opcionais. Ou seja, pode-se configurar o CwLPP fazendo
uso, ou não, da matriz de dispersão entreclasses e aplicando, ou não, uma técnica de
extração de caracteŕısticas agregada (bloco TEC+). Dos quatro arranjos posśıveis para
a configuração do CwLPP (ver Tabela 3.1), aquele que calcula a dispersão entreclas-
ses (coluna: com dispersão entreclasses), porém, não utiliza uma técnica de extração de
caracteŕısticas agregada (linha: sem TEC+), conduz a dimensionalidade final, para a
classe corrente, igual a (rb + ri). Ou seja, a matriz de transformação gerada pelo CwLPP,
com essa configuração, realiza um mapeamento dos padrões de um espaço d-dimensional
para um espaço (rb + ri)-dimensional, com a limitação 1 ≤ (rb + ri) ≤ d. As demais con-
figurações possibilitam dimensionalidade final para a classe igual a ri, com limitação
1≤ ri ≤ d.

Terminado o cálculo do T i
CwLPP para todas as classes, estes são armazenados e utiliza-

dos no procedimento de classificação para um padrão não rotulado (ou de teste).
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Figura 3.3 Diagrama do procedimento de classificação realizado pelo CwLPP.

O procedimento de classificação (ver Figura 3.3) recebe como entradas x̃, que repre-
senta um padrão não rotulado (ou de teste), e os T i

CwLPP oriundos do procedimento de
extração de caracteŕısticas. Para cada uma das classes, o padrão x̃ é projetado segundo a
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transformação T i
CwLPP relativa à classe corrente resultando em x̃i. Em seguida, um novo

laço sobre a quantidade de classes é realizado, e x̃i tem sua pertinência a cada classe
avaliada segundo a regra de Bayes. O parâmetro ci

j representa a classe c j projetada so-

bre T i
CwLPP. A função de distribuição de probabilidade condicionada à classe f

(
.
∣∣∣ci

j

)
é

estimada segundo a normal da Equação 3.3. Nela, µ j e Σ j são respectivamente a média
e a covariância de cada classe j, calculados sobre o conjunto de treinamento, e o fator de
escala f

(
x̃i) é dado pela Equação 3.4.

N
(

T i
CwLPP

t×µ j, T i
CwLPP

t×Σ j×T i
CwLPP

)
(3.3)

f
(
x̃i)= C

∑
j=1

f
(
x̃i ∣∣ci

j
)

P
(
c j
)

(3.4)

Então, uma vez que x̃i tem sua pertinência a cada classe avaliada, levando em con-
sideração a matriz de transformação T i

CwLPP corrente, a classe que obtiver maior proba-
bilidade, dado x̃i, tem seu rótulo armazenado em J(i). Terminada a montagem de J, é
encontrada dentre as probabilidades máximas de cada transformação aquela de maior
valor (valor máximo de J), e o rótulo da transformção é armazenado em I. Deste modo,
os parâmetros J(I) e I são respectivamente a classe com a qual x̃ será rotulado e o rótulo
da transformação (T I

CwLPP) que melhor discriminou o padrão x̃.

3.2 CwLPP2

A Figura 3.4 apresenta cenário multimodal e equilibrado ao qual o CwLPP foi aplicado.
Visualizando cada uma de suas classes separadamente, na Figura 3.4 (a), percebe-se
que ele propôs transformações coerentes ao esperado para o conjunto de padrões a ele
apresentado, alcançando preservação da estrutura multimodal da Classe 1 (+) após a
redução da dimensionalidade.

As Figuras 3.4 (b) e (c) representam os subespaços criados por cada uma das transfor-
mações obtidas, vistas na Figura 3.4 (a), e cada uma delas contém a projeção dos padrões
originais sobre o subespaço ao qual representa. Adicionalmente, essas figuras apresen-
tam duas das normais que compõem a decisão do classificador, sendo Normi Classe j
a FDP referente à Classe j, projetada sobre o subespaço da Classe i. No subespaço
referente à Classe 1 (ver Figura 3.4 (b)), a projeção dos padrões sobre esse subespaço
resultou em pouca sobreposição entre as classes. Entretanto, devido a distribuição das
modas, Norm1 Classe 1 englobou todos os padrões da Classe 2, de modo que os padrões
dessa classe, próximos à média de sua classe, possuem maiores chances de pertencer
à distribuição da Classe 1 do que qualquer padrão da Classe 1. Isto acarreta que os
padrões da Classe 2, mais a periferia de sua média, são mais facilmente confundidos, o
que é reforçado pela Figura 3.4 (d), que, para o subespaço referente a Classe 1, apre-
senta Pro j Cond1 Classe j, que é a probabilidade a posteriori da Classe j, dados que os
padrões estão projetados no subespaço da Classe 1. Nela é possivel verificar que padrões
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da Classe 2, mais a periferia de sua média, porém, fora da região de conflito com a
Classe 1, são erroneamente classificados, o que claramente não deveria acontecer.

As Figuras 3.4 (c) e (e) ilustram o subespaço criado pela transformação obtida para
a Classe 2 (+). Esse subespaço conduz a elevada sobreposição entre as classes, acar-
retando em elevada confusão devido a esta representação, o que é caracterizado pela
forte sobreposição das normais na Figura 3.4 (c) e das probabilidades a posteriori da
Figura 3.4 (e). Ou seja, esse subespaço em pouco (ou talvez em nada) contribui para a
discriminação entre as classes.

Um potencial espaço para melhoria do CwLPP está figurado no subespaço daClasse 1,
visto na Figuras 3.4, e é a redução da confusão entre as classes. Isto pode ser obtido
fazendo com que, em caso de multimodalidade intraclasse, para um dado subespaço, a nor-
mal da classe multimodal seja centrada não na média da classe (como na Figura 3.4 (b)),
mas na média de cada moda da classe. Assim, a classe multimodal construiria normais
mais justas sobre suas modas, de modo a não açambarcar padrões de outras classes.

Esta melhoria é referida por Classwise Locality Preserving Projection 2 (CwLPP2),
e a Figura 3.5 ilustra seu funcionamento. Os padrões que compõem a Figura 3.5 são
os mesmos usados na Figura 3.4. E como a proposta de melhoria não altera o modo
como a transformação de cada classe é calculada, a Figura 3.5 (a) apresenta as mesmas
transformações obtidas na Figura 3.4 (a). Também as Figuras 3.5 (c) e (e) são respec-
tivamente idênticas às Figuras 3.4 (c) e (e), uma vez que não há alteração nos cálculos
sobre subespaço que não preserva multimodalidade intraclasse. Porém, a Figura 3.5 (b)
mostra o funcionamento desta nova proposta no que diz respeito a construção das nor-
mais da classe multimodal (Classe 1). Nessa figura, ao invés de gerar uma única normal
sobre todos os padrões da Classe 1, como aconteceu na Figura 3.4 (b), foi constrúıda
uma normal espećıfica a cada moda da classe. Isto fez com que a projeção dos padrões
da Classe 2 não obtivessem alta probabilidade de pertencer à distribuição da Classe 1,
como aconteceu com o CwLPP (ver Figura 3.4 (b)). A consequência disto pode ser vista
na Figura 3.5 (d), onde a confusão entre as classes é significativamente menor, o que
é caracterizado pela menor região de interseção entre os gráficos das probabilidades a
posteriori de cada classe.

A implementação do CwLPP2 inicialmente determina as matrizes de transformação
para cada uma de suas classes (T i

CwLPP2) como o realizado pelo CwLPP. Em seguida, um
procedimento para a determinação das modas intraclasse é realizado, e dele são retor-

nados os conjuntos µ̂ =
{

µ i
j(i) |1≤ i≤C∧1≤ j (i)≤ no modasi

}
das médias das modas

de cada classe, Σ̂ =
{

Σi
j(i) |1≤ i≤C∧1≤ j (i)≤ no modasi

}
das covariâncias das modas

de cada classe e P̂ =
{

Pi
j(i) |1≤ i≤C∧1≤ j (i)≤ no modasi

}
das probabilidades a priori

intraclasse das modas de cada classe. µ i
j(i), Σi

j(i) e Pi
j(i) são respectivamente a média, a co-

variância e a probabilidade a priori intraclasse da moda j (i) da classe i, sendo no modasi
o número de modas encontradas para a classe i e Pi

j(i) é estimado como a razão entre o

número de padrões pertencentes à moda j (i) pelo número de padrões da classe i.



34 CAPÍTULO 3 CLASSWISE LOCALITY PRESERVING PROJECTION
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Figura 3.4 Ilustração do funcionamento do CwLPP.
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Figura 3.5 Ilustração do funcionamento do CwLPP2.
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Em posse das matrizes de transformação do CwLPP2, de µ̂ , Σ̂ e P̂, o procedimento de

classificação do CwLPP2 difere do classificador do CwLPP apenas no cálculo de P
(

ci
j

∣∣x̃i
)
.

Para o subespaço da classe i, caso no modasi = 1, implica que o CwLPP2 não verificou

multimodalidade nessa classe, o que permite manter o cálculo de P
(

ci
j

∣∣x̃i
)
como posto

nas Equações 3.3 e 3.4, para o CwLPP. Porém, caso no modasi > 1, então o CwLPP2

verificou multimodalidade na classe i e P
(

ci
j

∣∣x̃i
)
será calculado segundo as Equações 3.5

e 3.6.

FDPi
j(i) = N

(
T i

CwLPP2
t×µ i

j(i), T i
CwLPP2

t×Σi
j(i)×T i

CwLPP2

)
(3.5)

f
(
x̃i ∣∣ci

j
)
=

no modasi

∑
j(i)=1

FDPi
j(i)P

i
j(i) (3.6)

Na Equação 3.5, FDPi
j(i) representa a estimativa normal da função de distribuição de

probabilidade sobre a moda j (i) da classe i. Esta é a forma como a normal de cada moda
da Classe 1 foi calculada na Figura 3.5 (b). Com isto, a FDP da classe c j no subespaço da

classe i, dado o padrão x̃i ( f
(

x̃i
∣∣∣ci

j

)
), é calculada como o somatório da probabilidade de

x̃i pertencer a cada distribuição de cada moda da classe (FDPi
j(i)) vezes a probabilidade a

priori da moda (Pi
j(i)) [ver Equação 3.6]. O cálculo do fator de escala da regra de Bayes

é mantido como vistos na Equação 3.4.
Tomando a classe hipotética i (1 ≤ i ≤ C) como exemplo, o procedimento para a

determinação de suas modas, verifica se ocorreu multimodalidade na distribuição de seus
padrões no subespaço, determinado para ela via matriz de transformação do CwLPP2
(T i

CwLPP2). Caso a mutimodalidade seja verificada nesse subespaço, cada uma das j (i)
modas tem os valores de µ i

j(i) e Σi
j(i) calculados sobre os padrões no espaço original que

contribuiram para a formação desta moda. Assim, µ i
j(i) ∈ Rd×1 e Σi

j(i) ∈ Rd×d.

O algoritmo MODAS a seguir apresenta a implementação do procedimento para a
determinação das modas, realizado sobre a distribuição dos padrões de uma mesma classe.

Algorithm MODAS
Input Xi: conjunto dos padrões da classe i

T i
CwLPP2: matriz de transformação do CwLPP2 para a classe i

%limiar: limiar para verificação de multimodalidade
Ni: número dos padrões da classe i

Output µ̂ i: conjunto das médias das modas da classe i
Σ̂i: conjunto das covariâncias das modas da classe i
P̂i: conjunto das probabilidades a priori intraclasse das modas da classe i

1 pro jXi ← T i
CwLPP2

t×Xi
2 1aCP← PCA(pro jXi)
3 pro j1aCP

Xi
← 1aCPt× pro jXi

4 µglobal ←média(Xi)
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5 pro jµglobal ← T i
CwLPP2

t×µglobal

6 pro j1aCP
µglobal

← 1aCPt× pro jµglobal

7 # janela← a média da distância ao sétimo vizinho mais próximo de cada padrão em
pro jXi

8 {determina a densidade dos padrões em torno da média}
9 re fesq← pro j1aCP

µglobal
− 1

2# janela

10 re fdir← pro j1aCP
µglobal

+ 1
2# janela

11 dens0← DENSIDADE
(

pro j1aCP
Xi

, re fesq, re fdir

)
12 {determina a densidade dos padrões na região esquerda da média}
13 minPro j1aCP

Xi
←mı́nimo

(
pro j1aCP

Xi

)
14 re fdir← pro j1aCP

µglobal
− 1

2# janela
15 re fesq← re fdir−# janela
16 ind← 0
17 while re fdir ≥ minPro j1aCP

Xi
do

18 ind← ind−1
19 densind ← DENSIDADE

(
pro j1aCP

Xi
, re fesq, re fdir

)
20 re fdir← re fesq
21 re fesq← re fdir−# janela
22 end while
23 {determina a densidade dos padrões na região direita da média}
24 maxPro j1aCP

Xi
←máximo

(
pro j1aCP

Xi

)
25 re fesq← pro j1aCP

µglobal
+ 1

2# janela
26 re fdir← re fesq +# janela
27 ind← 0
28 while re fesq ≤ maxPro j1aCP

Xi
do

29 ind← ind +1
30 densind ← DENSIDADE

(
pro j1aCP

Xi
, re fesq, re fdir

)
31 re fesq← re fdir
32 re fdir← re fesq +# janela
33 end while
34 maxDens←máximo(· · · , dens−1, dens0, dens1, · · ·)
35 if dens0 > %limiar×maxDens then
36 {não verificou multimodalidade}
37 µ̂ i←

{
µglobal

}
38 Σ̂i←{covariância(Xi)}
39 P̂i←{#(Xi)/Ni}
40 else
41 {verificou multimodalidade}
42 Xesquerda

i ← padrões de Xi correspondentes aos padrões de pro j1aCP
Xi

à esquerda

de pro j1aCP
µglobal
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43 Xdireita
i ← padrões de Xi correspondentes aos padrões de pro j1aCP

Xi
à direita de

pro j1aCP
µglobal

44 µ̂ i
esquerda, Σ̂i

esquerda, P̂i
esquerda←MODAS

(
Xesquerda

i , T i
CwLPP2, %limiar, Ni

)
45 µ̂ i

direita, Σ̂i
direita, P̂i

direita←MODAS
(
Xdireita

i , T i
CwLPP2, %limiar, Ni

)
46 µ̂ i←

{
µ̂ i

esquerda, µ̂ i
direita

}
47 Σ̂i←

{
Σ̂i

esquerda, Σ̂i
direita

}
48 P̂i←

{
P̂i

esquerda, P̂i
direita

}
49 end if
50 return µ̂ i, Σ̂i, P̂i

end

Algorithm DENSIDADE
Input X : conjunto de padrões em espaço unidimensional

re fesq: ponto de referência sobre o eixo (à esquerda de re fdir)
re fdir: ponto de referência sobre o eixo (à direita de re fesq)

Output densidade: densidade dos padrões de X entre as referências
1 X≥re fesq ←

{
x
∣∣x ∈ X ∧ x≥ re fesq

}
2 X≤re fdir ←{x |x ∈ X ∧ x≤ re fdir}
3 X janela← X≥re fesq

∧
X≤re fdir

4 densidade← #
(
X janela)/#(X)

5 return densidade
end

MODAS é um algoritmo recursivo, inicialmente ele recebe como entradas: (i) o con-
junto dos padrões da classe i (Xi), (ii) a matriz de transformação do CwLPP2 para
esta classe (T i

CwLPP2), (iii) um limiar para verificação da ocorrência de multimodalidade

(%limiar ∈ (0; 1)) e (iv) o número dos padrões da classe (Ni). É esperado que ao final de

sua execução, esse algoritmo retorne os conjuntos µ̂ i, Σ̂i e P̂i, preenchidos respectivamente
com os valores das médias, covariâncias e probabilidades a priori intraclasse, para cada
uma das modas verificadas para a classe i.

Dadas as entradas,MODAS inicia sua execução projetando Xi no subespaço da classe i,
obtendo pro jXi . Sobre pro jXi é calculada a primeira componente principal do PCA (1aCP),
com o objetivo de verificar o eixo de maior variância dessa projeção. Sobre este eixo,
será deslizada uma janela que computa a densidade dos padrões compreendidos dentro
dela. Uma representação em espaço unidimensional dos padrões é tomada projetando
pro jXi sobre a 1aCP, resultando em pro j1aCP

Xi
. Em seguida é calculada a média entre os

padrões em Xi (µglobal ∈ Rd×1), a qual é projetada no subespaço da classe i, resultando
em pro jµglobal , que por sua vez, é projetada na 1aCP, obtendo a projeção da média global

dos padrões de Xi sobre esta componente (pro j1aCP
µglobal

).
# janela é a largura de uma janela deslizante, utilizada no cálculo da densidade dos

padrões contidos nela, e essa largura é tomada como a média da distância ao sétimo
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vizinho mais próximo de cada padrão em pro jXi .
As linhas 9-11 são referentes ao cálculo da densidade dos padrões em pro j1aCP

Xi
, tendo

a janela centrada em pro j1aCP
µglobal

. re fesq e re fdir são respectivamente os limites a esquerda
e a direita da janela sobre a 1aCP. Definidos os limites da janela, a função DENSIDADE
calcula a densidade dos padrões em pro j1aCP

Xi
compreendidos na janela. A densidade

calculada em torno da média pro j1aCP
µglobal

é armazenada em dens0.
As linhas 13-22 e 24-33 representam o deslizamento da janela, respectivamente, a

esquerda e a direita da média pro j1aCP
µglobal

a passos de # janela.
Uma vez calculadas as densidades em ambos os sentidos, maxDens é tomada como a

densidade máxima dentre as densidades obtidas, seu valor é utilizado para a verificação
da ocorrência ou não de multimodalidade.

Se dens0 > %limiar×maxDens, MODAS entende que a distribuição dos padrões a ele
apresentados é unimodal. Portanto, toma µ̂ i, Σ̂i e P̂i como conjuntos unitários con-
tendo, respectivamente, a média, a covariância dos padrão em Xi e a probabilidade a
priori intraclasse do conjunto de padrões visto na entrada do algoritmo, que é esti-
mada como #(Xi)/Ni, sendo (Xi) o cardinal do conjunto Xi. Caso contrário (dens0 ≤
%limiar×maxDens), entende-se que a distribuição dos padrões é multimodal e pro j1aCP

µglobal
é tomada como ponto de corte entre as modas. Assim, os padrões de Xi correspondentes

aos padrões em pro j1aCP
Xi

à esquerda de pro j1aCP
µglobal

são agrupados em Xesquerda
i e os demais

em Xdireita
i . Como há a possibilidade de um desses agrupamentos (Xesquerda

i ou Xdireita
i )

ser multimodal, então, uma chamada recursiva à MODAS é realizada passando no lugar

do primeiro parâmetro de entrada Xesquerda
i ou Xdireita

i . Por fim, µ̂ i, Σ̂i e P̂i concatenam
respectivamente os valores das médias, covariâncias e probabilidades a priori intraclasse
obtidas em cada recursão.





Caṕıtulo 4

Outras Propostas

Neste caṕıtulo, são apresentadas outras propostas realizadas neste trabalho. A Seção 4.1,
discute os prejúızos aos quais as TLEC estão sujeitas, por não preverem e tratarem a
ocorrência de autovalores nulos, na decomposição que desempenham. E apresenta como
proposta a retirada dos autovetores associados aos autovalores nulos, do LPP e das TLEC
baseadas nele. Na Seção 4.2, são constrúıdos dois ı́ndices de multimodalidade, que operam
em cenários multivariados e ambos baseados no teste estat́ıstico DIP.

4.1 Problema do Autovalor Nulo

4.1.1 Contextualização

Dada uma matriz quadrada S de ordem d, as matrizes Λ e W , ambas de ordem d, são
respectivamente as matrizes dos autovalores e autovetores de S se SW = ΛW for satisfeita.
Alternativamente, se λ é um autovalor de S (λ = Λ(i, i) com 1≤ i≤ d) e w é o autovertor
de S correspondente a λ (w é a iésima coluna de W ), então Sw = λw (com w ̸= 0).

A comparação entre cardinais de autovalores informa a eficiência entre seus autove-
tores em exprimir variâncias da matriz S (entendendo S como uma matriz de dispersão).
Ou seja, dado λi > λ j, implica que wi é um eixo de maior variância em S do que o eixo
w j. Por isso, é comum encontrar-se na literatura que os autovalores explicam a variância
de w em S, não significando que eles sejam um ı́ndice que, de algum modo, exprimam o
grau da variâcia de w em S.

Como não há restrições prévias aos valores que λ pode assumir, então λ = 0 conduz
a cenário interessante, onde Sw = 0 e w é dita como pertencente ao espaço nulo de S. A
Definição 4.1, obtida de Meyer [Mey00] e Bapat [Bap00], estabelece este conceito. E em
seguida, o conceito de nulidade é apresentado na Definição 4.2 e desta definição segue o
Teorema 4.1, provado em Bapat [Bap00].

Definição 4.1 (Espaço nulo). Para uma matriz Am×n, o conjunto N (A) = {xn×1 |Ax = 0}
⊆ Rn é dito espaço nulo de A. Em outras palavras, N (A) é simplesmente o conjunto de
todas as soluções do sistema Ax = 0.

Definição 4.2 (Nulidade). A dimensão do espaço nulo de A é chamada de nulidade de
A.

Teorema 4.1. Dada uma matriz Am×n com rank (A) = r, então:

dim(N (A)) = n− r

41
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com rank (A) sendo a quantidade de colunas linearmente independentes em A.

No Caṕıtulo 2, foi visto que as várias TLEC realizam decomposição em autovalores e
autovetores de matrizes que representam seus objetivos espećıficos. Entendendo S como
a matriz objetivo de uma dada TLEC, se ∃w ∈ N (S) (com w ̸= 0), significa que S não é
completamente linearmente independente. Ou seja, há colunas em S que são combinações
lineares das demais. Isto acarreta que nem todo autovetor em W , resultante da decom-
posição SW = ΛW , pode ser utilizado para a montagem da matriz de transformação da
TLEC. Especificamente, não devem configurar na matriz de transformação todo autovetor
pertencente a N (S).

Um exemplo disto é a restrição sofrida pelo FDA, visto na Seção 2.2.2, onde, devido à
limitação quanto aos graus de independência linear de sua matriz de dispersão entreclas-
ses, apenas C− 1 (C é o número de classes do problema) autovetores podem configurar
a matriz de transformação. Utilizando um problema hipotético como exemplo, com d
dimensões e C classes, o cálculo de suas matrizes de dispersão intra e entreclasses (ver
Equações 2.5 e 2.6) possibilita a determinação da matriz de objetivo do FDA, Sw−1Sb,
que não é linearmente independente devido à restrição imposta por Sb. Isto implica que
o espaço nulo de Sw−1Sb tem dimensionalidade maior do que zero.

Sw−1Sb ∈ Rd×d ∧ rank
(

Sw−1Sb
)
=C−1 ⇒ dim

(
N
(

Sw−1Sb
))

= d− (C−1)

Deste modo, a decomposição Sw−1SbW = ΛW obtém matriz de autovalores com dois de
seus autovalores nulos. E com isto, apenas os autovetores correspondentes aos autovalores
não-nulos devem configurar a matriz de transformação do FDA, pois, caso contrário, os
autovetores correspondentes aos autovalores nulos, além de indicarem as menores variân-
cias de Sw−1Sb, são combinações lineares dos demais autovetores, o que implica que eles,
em si, não adicionam informação ao sistema.

4.1.2 Retificação do LPP e SLPP

Como, em geral, a dimensionalidade do subespaço resultante de TLEC é muito menor
do que a dimensionalidade do espaço original, as TLEC que ordenam seus autovetores,
segundo os maiores autovalores, não percebem a ocorrência de autovalor nulo, pois estes
não configuram a sua matriz de transformação, a qual agrega apenas os autovetores
relativos aos maiores autovalores. Porém, as técnicas que ordenam seus autovetores,
segundo os menores autovalores, devem considerar a possibilidade de autovalor nulo.
Pois, caso ocorra, eles configuraram na sua matriz de transformação.

O LPP e o SLPP são exemplos de TLEC que ordenam seus autovetores segundo
os menores autovalores resultante da decomposição de sua matriz de objetivo. Porém,
tanto em He e Niyogi [HN03] quanto em Li, Pan e Chu [LPC08], não há menção ao
problema do autovalor nulo, nem é justificada na definição formal de suas técnicas (LPP
e SLPP respectivamente) a impossibilidade de tal situação. Deste modo, é proposta
aqui a retificação dessas duas TLEC através da exclusão dos autovetores associados aos
autovalores nulos, em suas matrizes de transformação.
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Essas retificações são referenciadas por Locality Preserving Projection Sem Autovalor
Nulo (LPP0̃) e Supervised Locality Preserving Projection Sem Autovalor Nulo (SLPP0̃).
Devido a exclusão realizada por elas, a variação posśıvel para redução de dimensionalidade

deixa de ser [1, d] (como era para o LPP e SLPP) para ser
[
1, d−nulidade

(
XLX t

XDX t

)]
, com

d representando a dimensionalidade do espaço original e XLX t

XDX t , a matriz objetivo do LPP0̃
e SLPP0̃ (ver Equação 2.16).

4.2 Índice de Multimodalidade

Neste trabalho, os termos multimodalidade ou multimodalidade intraclasse são referidos
com frequência, e técnicas são descritas para operação sobre estes cenários. Porém, até
então, não foi apresentada uma abordagem que possibilite a verificação, ou medição da
multimodalidade, a fim de justificar o emprego de TLEC espećıfica a tal cenário.

O objetivo desta seção é exatamente este: propor abordagem computacional que, dado
um conjunto de treinamento, verifique se a distribuição dos padrões contidos nele segue
distribuição multimodal.

Para a realização deste objetivo foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o que há
na literatura sobre a percepção da multimodalidade de uma distribuição. Em Silverman
[Sil81], foi encontrada uma técnica que investiga a quantidade de modas existente em
distribuição univariável, através de estimativas da densidade, analisadas via teste de
hipótese, com hipótese nula de que a distribuição possui k modas, contra a alternativa
de ter mais do que k modas. Hartigan e Hartigan [HH85] propõem um teste estat́ıstico,
denominado DIP, que mede o desvio de distribuição univariável dos padrões quanto à
unimodalidade. Isto é, o DIP verifica se a distribuição é unimodal. Um ı́ndice como
medida da multimodalidade de uma distribuição univariável é dado em Nason e Sibson
[NS92], que é calculado via projection pursuit (Friedman e Tukey [FT74] e Jones e Sibson
[JS87]), que envolve encontrar a projeção dos padrões de maior interesse ao problema.
Considerando que modas se caracterizam por serem regiões de máximo local na função
de densidade de uma distribuição, Sawitzki [Saw96] modela técnica para determinação
da quantidade de modas da distribuição baseado no excesso de massa, regiões de máximo
local, dado um limiar para determinação dos picos com excesso.

Todas as técnicas vistas em Silverman [Sil81], Hartigan e Hartigan [HH85], Nason e
Sibson [NS92] e Sawitzki [Saw96] foram modeladas para cenários univariados (1D), o que
não é uma limitação ao escopo deste trabalho.

A partir de uma implementação MatLab do DIP, vista em Mechler [Mec10], que é
baseada no algoritmo FORTRAN, dado em Hartigan [Har85], foi definido um ı́ndice em-
ṕırico (validado experimentalmente) para a avaliação da multimodalidade na distribuição
de padrões multivariados, o qual é referido por Multimodal DIP (MDIP).

Inicialmente, na Seção 4.2.1, o teste DIP para verificação de distribuições unimodais é
introduzido e, a partir dele, na Seção 4.2.2, as propostas para ı́ndice de multimodalidade
em espaço multivariado são elucidadas.
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4.2.1 DIP

O DIP é um teste estat́ıstico que avalia se uma dada distribuição univariada de padrões
é unimodal. Ele procura pela máxima diferença entre a função de distribuição emṕırica
e a função de distribuição uniforme que minimiza essa máxima diferença, Hartigan e
Hartigan [HH85] e Hartigan [Har85].

Em Mechler [Mec10], obtém-se a implementação do teste de significância da dis-
tribuição quanto à unimodalidade, realizado pelo DIP. Essa implementação é nomeada
hartigansdipsigniftest, e a partir do conjunto de padrões (1D) e um parâmetro livre, que
representa a quantidade de estimativas da função de distribuição uniforme realizadas,
retorna, dentre outras, o valor da significância da distribuição quanto à unimodalidade.

A Figura 4.1 apresenta o desempenho de hartigansdipsigniftest sobre cenários sintéti-
cos constrúıdos para observar o seu comportamento diante a unimodalidade ou não.
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Figura 4.1 Desempenho do teste de significância do DIP em face de cenários com ou sem
multimodalidade. A partir de duas modas, aleatoriamente geradas, as figuras de (a) à (l) foram
constrúıdas variando apenas a distância horizontal entre os centros das modas. Os números no
cabeçalho de cada uma destas figuras representam: a distância entre os centros das modas, /
a significância DIP da projeção sobre o eixo vertical, / a significância DIP da projeção sobre o
eixo horizontal.
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O conjunto de padrões das Figuras 4.1 (a)-(l) foram obtidos a partir de criação
aleatória de duas modas, ambas com 200 padrões, seguindo distribuição normal, cen-
tradas na origem e com desvio padrão de duas unidades em ambos os eixos. Com isto,
os conjuntos de padrões das figuras foram diferenciados tomando distâncias diferentes
entre as modas sobre o eixo das abscissas. Para cada figura, foi calculado o valor da sig-
nificância do DIP sobre as projeções vertical e horizontal dos padrões, e foram adotadas
2000 estimativas da função de distribuição uniforme em cada teste. Como a distinção
entre os conjuntos de padrões das Figuras 4.1 (a)-(l) é dada pela distância horizontal dos
centros das modas, ou seja, as Figuras 4.1 (a)-(l) diferem apenas quanto aos valores das
abscissas de seus padrões. Então, para cada uma dessas figuras, as projeções verticais de
seus padrões são idênticas (projeção no eixo das ordenadas).

Os t́ıtulos das Figuras 4.1 (a)-(l) representam: a distância entre os centros das modas,
/ a significância vertical, / a significância horizontal. Como o afastamento horizontal das
modas não interfere na projeção vertical dos padrões, percebe-se que os valores estimados,
repetidas vezes, para a significância dessa projeção, foram mantidos estáveis, com média
de 0,9991 e desvio padrão de 0,0008. Porém, a projeção horizontal é sensivelmente
alterada pelo afastamento das modas, e essa alteração é percebida pela significância do
DIP, que decai com o afastamento. O decaimento da significância se torna brusco quando
há maior evidência de multimodalidade, como acontece na transição da Figura 4.1 (e)
para a Figura 4.1 ( f ).

4.2.2 Índice de Multimodalidade Baseado no DIP

Devido ao comportamento estável em face das repetições e da coerência da significância
obtida quanto à percepção da unimodalidade, são propostas nesta seção ı́ndices de multi-
modalidade, baseados no DIP e aplicáveis às distribuições multivariadas. Estas propostas
não são matematicamente formalizadas, porém, enquanto ı́ndices emṕıricos, têm validade
comprovada experimentalmente (ver Caṕıtulo 5).

Primeiramente, para fins dessa proposta, entenda-se a significância retornada do DIP
como uma probabilidade de unimodalidade, e disto toma-se a “probabilidade de multi-
modalidade” univariada como o complementar dessa primeira “probabilidade”.

O próximo objetivo é estender o cenário do universo univariado para o multivariado.
Como uma técnica que opere no universo multivariado não é possúıda, de modo a pro-
duzir um ı́ndice de multimodalidade neste cenário, as soluções propostas baseam-se na
decomposição do espaço multivariado Rd, em d subespaços univariados do espaço original.
Para os quais, cada um destes subespaços, calcula-se a probabilidade de multimodalidade
univariada baseada no DIP.

A Seção 4.2.2.1 apresenta a primeira proposta aqui elaborada para a construção de
ı́ndice de multimodalidade operado sobre conjunto de padrões multivariados (MDIP).
Contendo a Seção 4.2.2.2 uma variação deste (MDIP2).
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4.2.2.1 MDIP

O objetivo desta proposta é, dado um conjunto de padrões pertencentes a um espaço mul-
tivariado Rd, obter o ı́ndice de multimodalidade para a distribuição desses padrões, como
uma ponderação de d probabilidades de multimodalidade (complementar da significância
do DIP) calculadas sobre d espaços unitários decompostos de Rd.

A decomposição do espaço original (Rd) é dada via LPP (ver Seção 2.3.1), que, por
buscar preservar a estrutura local da vizinhança dos padrões, determina subespaços com
maiores chances de preservar a multimodalidade original, caso exista. Deste modo, cada
autovetor em W obtida da Equação 2.16 é uma transformação do espaço original em
um subespaço univariado desejado e os autovalores obtidos de Λ são utilizados para a
ponderação mencionada.

O algoritmo ”MDIP“ apresenta o funcionamento do ı́ndice proposto, MDIP, que recebe
como entradas um conjunto de padrões de qualquer dimensionalidade e quantidade de
estimativas que devem ser realizadas. Inicialmente, o MDIP verifica a dimensionalidade
do conjunto de padrões em sua entrada (d). Caso este seja univariado, o ı́ndice MDIP
(IMDIP) é calculado simplesmente como 1− pDIP, sendo pDIP a significância retornada pela
implementação do DIP.

Caso o conjunto de padrões for multivariado, então, o LPP é realizado sobre esse con-
junto, de modo que retorna os conjuntos dos autovetores e autovalores, respectivamente
W e Λ, da Equação 2.16. Em seguida, um laço sobre a quantidade de dimensões do
espaço original é realizado e, sobre cada autovetor em W , associado a autovalor não nulo,
o conjunto de padrões original é projetado, resultando em pro ji

X . Deste modo, pi
DIP é a

significância retornada pela implementação do DIP sobre pro ji
X , pi

MDIP é a probabilidade
de multimodalidade univariada desta projeção, tomada como 1− pi

DIP e pesoi é o peso da
média ponderada associado a pi

MDIP. Caso a decomposição em autovetores e autovalores
encontre autovalores nulos (Λ(i, i) = 0), não é posśıvel computar o peso associado a eles
(pesoi → ∞). Assim, foi adotada a não consideração das componentes associadas à
autovalor nulo, forçando pi

MDIP e pesoi a zero.

Finalmente, o ı́ndice de multimodalidade do MDIP é tomado como a média das d
probabilidades de multimodalidade calculadas sobre cada projeção (pi

MDIP com 1≤ i≤ d),
ponderadas pelos seus respectivos pesos pesoi.

A aplicação da média ponderada para o cálculo do ı́ndice de multimodalidade do MDIP
(em caso multivariado) visa privilegiar a contribuição da probabilidade de multimodali-
dade, oriunda de autovetor que minimize a alteração da estrutura local dos padrões. É
sabido que os autovetores com esse comportamento, obtidos via LPP, são aqueles asso-
ciados aos menores autovalores. Sendo essa a razão de ponderação ser realizada com os
inversos dos autovalores.

Algorithm MDIP

Input X : conjunto dos padrões
nest: quantidade de estimativas para a função de distribuição uniforme

Output IMDIP: indice de multimodalidade

1 d← dimensão(X)
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2 if d = 1 then
3 pDIP← hartigansdipsigni f test (X , nest)
4 IMDIP← 1− pDIP
5 else
6 [W, Λ]← LPP(X)
7 for i from 1 to d do
8 if Λ(i, i) ̸= 0 then {Λ(i, i) é autovalor associado ao iésimo autovetor em

W}
9 wi←W (:, i) {autovetor da iésima coluna de W}

10 pro ji
X ← wi

t×X
11 pi

DIP← hartigansdipsigni f test
(

pro ji
X , nest

)
12 pi

MDIP← 1− pi
DIP

13 pesoi← 1/Λ(i, i)
14 else
15 pi

MDIP← 0
16 pesoi← 0
17 end if
18 end for

19 IMDIP← ∑d
i=1 pi

MDIP×pesoi

∑d
i=1 pesoi

20 end if
21 return IMDIP
end

Tabela 4.1 Índices obtidos do MDIP para as bases vistas na Figura 4.1.

Figura 4.1 Índice MDIP

(a) 0,0013

(b) 0,2757

(c) 0,0044

(d) 0,0422

(e) 0,2021

( f ) 0,6798

(g) 0,7823

(h) 0,8214

(i) 0,8514

( j) 0,8724

(k) 0,8910

(l) 0,9069

A Tabela 4.1 apresenta os valores do ı́ndice de MDIP obtidos para as bases sintéticas da
Figura 4.1. É posśıvel observar que os valores obtidos foram coerentes quanto à percepção
visual da multimodalidade. E como aconteceu para o DIP, no qual o conjunto ( f )mostrou
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um decaimento abrupto da significância, devido a maior definição de multimodalidade
em relação às figuras anteriores; o MDIP, por sua vez, mostrou uma elevação abrupta
de seu ı́ndice, pelo mesmo motivo, mantendo o comportamento crescente de seu valor
com o afastamento das modas (com a maior percepção da multimodalidade). Sendo
esse comportamento indicador da validade emṕırica do MDIP, quanto à estimativa da
multimodalidade em conjuntos de padrões multivariados.

Todavia, os ı́ndices obtidos pelo MDIP na Tabela 4.1, não apresentaram comporta-
mento estritamente crescente diante da percepção estritamente crescente da multimo-
dalidade. Uma razão para isso é que o MDIP, na construção de seu ı́ndice, depende
fortemente da decomposição espacial realizada. Ou seja, se o LPP não encontrar pro-
jeções que corretamente preservem a estrutura multimodal (caso haja), então ele lançará
ao MDIP um conjunto de decomposições 1D que não contribuem para a percepção da
multimodalidade, tornando imposśıvel a obtenção de ı́ndice coerente com a distribuição
multivariada original dos padrões.

4.2.2.2 MDIP2

A proposta desta variação do MDIP é motivada pela seguinte questão:

O subespaço unitário, decomposto do espaço de caracteŕısticas original, tem menor
autovalor associado (maior peso) se a percepção da multimodalidade for maior para a

projeção dos padrões sobre ele?

Não há como garantir que, na decomposição em autovetores e autovalores, realizada
pelo LPP, estes tenham seus menores autovalores associados a autovetores cuja projeção
dos padrões sobre eles sejam as com maiores percepção de multimodalidade (caso haja).
A proposta do LPP é que os autovetores associados aos menores autovalores preservem
com maior eficiência a estrutura da vizinhança dos padrões, sendo esperado que esses
autovetores guardem a estrutura multimodal, caso haja, mas sem garantir a preservação
da multimodalidade.

Por não poder garantir que a multimodalidade será melhor preservada nos autovetores
associados aos menores autovalores (com maior peso na média ponderada do MDIP), nem
mesmo que ela será preservada em algum autovetor, o MDIP tem sua eficiência sujeita:
(i) ao desempenho do LPP quanto à percepção da multimodalidade e (ii) ao cardinal
dos autovalores, que podem depreciar a influência de subespaços com maior percepção de
multimodalidade no valor final do ı́ndice.

A Figura 4.2 ilustra a falha a qual o MDIP está sujeito. Nela, as Figuras 4.2 (a) e
(b) apresentam as projeções sobre os autovetores do LPP com, respectivamente, menores
autovalores.
A multimodalidade presente no espaço original (Figura 4.2 (c)) não foi preservada no
subespaço da Figura 4.2 (a). Porém, esse subespaço obteve menor autovalor. Enquanto
o subespaço da Figura 4.2 (b), mesmo havendo preservado a multimodalidade, obteve
autovalor maior, causando menor influência sobre o ı́ndice do MDIP, que foi baixo diante
da clara percepção da multimodalidade.
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Figura 4.2 Falha do MDIP na estimativa da multimodalidade.

Como alternativa ao MDIP, buscando contornar a falha apresentada por este, uma
segunda abordagem, também baseada na decompisição do espaço original via LPP, é
proposta e referenciada por Multimodal DIP 2 (MDIP2). Diferente do MDIP, esta nova
abordagem não realiza a média ponderada das probabilidades de multimodalidade pelo
inverso dos autovalores. O MDIP2 simplesmente retorna como ı́ndice o valor máximo den-
tre as probabilidades de multimodalidade calculadas sobre cada uma das decomposições
obtidas. Deste modo, para o exemplo da Figura 4.2, o ı́ndice do MDIP2 seria a probabi-
lidade de multimodalidade encontrada para o subespaço da Figura 4.2 (b). O algoritmo
”MDIP2“ ilustra o funcionamento do MDIP2.

Algorithm MDIP2

Input X : conjunto dos padrões
nest: quantidade de estimativas para a função de distribuição uniforme

Output IMDIP2: indice de multimodalidade

1 d← dimensão(X)

2 if d = 1 then

3 pDIP← hartigansdipsigni f test (X , nest)
4 IMDIP2← 1− pDIP

5 else

6 [W, Λ]← LPP(X)

7 for i from 1 to d do

8 wi←W (:, i) {autovetor da iésima coluna de W}
9 pro ji

X ← wi
t×X

10 pi
DIP← hartigansdipsigni f test

(
pro ji

X , nest
)

11 pi
MDIP2← 1− pi

DIP
12 end for

13 IMDIP2← max
1≤i≤d

(
pi

MDIP2
)

14 end if

15 return IMDIP2
end



50 CAPÍTULO 4 OUTRAS PROPOSTAS

Tabela 4.2 Índices obtidos do MDIP e MDIP2 para as bases vistas na Figura 4.1.

Figura 4.1 Índice MDIP Índice MDIP2

(a) 0,0013 0,0025

(b) 0,2757 0,565

(c) 0,0044 0,01

(d) 0,0422 0,0685

(e) 0,2021 0,2915

( f ) 0,6798 0,9255

(g) 0,7823 1

(h) 0,8214 1

(i) 0,8514 1

( j) 0,8724 1

(k) 0,8910 1

(l) 0,9069 1

A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos pelo MDIP e MDIP2 para os conjuntos
de padrões da Figura 4.1. MDIP2 obtém valores mais elevados do que o MDIP, porém,
mantém a coerência deste, quando, a partir de ( f ), apresenta um crescimento abrupto do
seu ı́ndice e, para os conjuntos anteriores, com baixa ou nula percepção de multimodali-
dade, obteve valores inferiorres a 0,3. Porém, assim como o MDIP, o MDIP2 está sujeito
a propagar erros na estimativa de seu ı́ndice oriundos de falhas na decomposição espacial
realizada pelo LPP (ver Tabela 4.2 (b)).



Caṕıtulo 5

Experimentos

Neste caṕıtulo, são apresentados os experimentos realizados e que compoem este trabalho.
Inicialmente, na Seção 5.1 são sumarizadas as TLEC utilizadas nos experimentos. Na
Seção 5.2, é definido o classificador que avalia as TLEC, especificamente, as não-Classwise.
As bases de dados utilizadas na execução dos experimentos são apresentadas na Seção 5.3.
E a plataforma utilizada para a realização das simulações e a arquitetura do hardware
são vistas naa Seção 5.4. Os experimentos realizados estão compilados na Seção 5.5.

5.1 TLEC Avaliadas

Como o objetivo deste trabalho é propor TLEC para cenários com multimodalidade
intraclasse, ou simplesmente multimodalidade quando em cenários não-supervisionados,
nove das doze TLEC abordadas aqui operam sobre este escopo.

Tabela 5.1 Técnicas lineares de extração de caracteŕısticas abordadas neste trabalho.

TLEC Supervisão Multimodalidade Proposta

PCA não não não
FDA sim não não
CPCA sim não não
LPP não sim não
LPP0̃ não sim sim

SLPP sim sim não
SLPP0̃ sim sim sim

LFDA sim sim não
CwLPP sim sim sim
CwLPP0̃ sim sim sim

CwLPP2 sim sim sim
CwLPP20̃ sim sim sim

A Tabela 5.1 apresenta as TLEC abordadas neste trabalho, salientando suas caracte-
ŕısticas quanto à informação de supervisão, se busca preservar multimodalidade e se é uma
proposta deste trabalho. A coluna multimodalidade refere-se à capacidade da TLEC em
operar sobre cenário multimodal, não discriminando entre multimodalidade intraclasse
(cenários supervisionados) ou apenas multimodalidade (cenários não-supervisionados).

As três TLEC que não operam sobre multimodalidade são: PCA, FDA e CPCA. As
duas primeiras servem de referencial, pois, são largamente empregadas em diversas áreas

51
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ao longo de décadas, e ainda figuram pesquisas atuais com resultados relevantes. A última
é mais recente, e, por tanto, com menor abrangência do que as primeiras. Porém, foi a
que motivou a proposta mais interessante deste trabalho.

As nove TLEC restantes, que operam sobre multimodalidade, se dividem entre super-
visionadas ou não. Contudo, apenas o LPP e o LPP0̃ são não-supervisionadas. Destas
nove, seis são propostas aqui, a saber: LPP0̃, SLPP0̃, CwLPP, Classwise Locality Preserv-
ing Projection Sem Autovalor Nulo (CwLPP0̃), CwLPP2 e Classwise Locality Preserving
Projection 2 Sem Autovalor Nulo (CwLPP20̃).

Nos experimentos que seguirão, as técnicas Classwise aparecerão com ı́ndice sobre-
scrito (exemplo, CwLPP0 ou CwLPP1) indicando a dimensionalidade da dispersão entre-
classes que ele desempenha (ver Seção 3.1). As TLEC CwLPP e CwLPP2 com subscrito

0̃ indicam que, ao invés de utilizar o LPP em sua execução, foi utilizado o LPP0̃.

5.2 Classificador

Os experimentos realizados foram avaliados por meio de classificador Bayesiano. A escolha
deste foi motivada pelas técnicas Classwise, que possuem procedimento de classificação
próprio, e baseado em classificador Bayesiano. Deste modo, a adoção deste tipo de
classificador para avaliação de todas as TLEC, aqui abordadas (ver Tabela 5.1), visa não
incorrer em erros na comparação entre elas, pelo emprego de diferentes classificadores.

O algoritmo a seguir se refere à implementação de classificador Bayesiano, utilizado
na avaliação das TLEC não-Classwise.

Algorithm CLASSIFICADOR BAYESIANO
Input X tr: conjunto de treinamento

X ts: conjunto de teste
Classes: conjunto das classes do problema
T : matriz de transformação

Output Pred: vetor de predições do conjunto de teste
1 Ntr← #(X tr)
2 C← #(Classes)
3 for l from 1 to C do
4 X tr

l ←{x |x ∈ X tr ∧ x ∈Classes(l)}
5 Ntr

l ← #
(
X tr

l

)
6 µl ←média

(
X tr

l

)
7 Σl ← covariância

(
X tr

l

)
8 P(wl)← Ntr

l /Ntr

9 end for
10 Nts← #(X ts)
11 for i from 1 to Nts do
12 x̃i← T t× xts

i {xts
i ∈ X ts}

13 for l from 1 to C do
14 P(wl |x̃i)← N (T t µl , T tΣlT, x̃i)

∑C
l=1 N (T t µl , T tΣlT, x̃i)P(wl)
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15 end for
16 Pred (i)← argmax

1≤l≤C
P(wl |x̃i)

17 end for
18 return Pred
end

Inicialmente, baseado no conjunto de treinamento, o CLASSIFICADOR BAYESIANO
calcula, para cada uma das classes do problema, sua média (µl), covariância (Σl) e proba-
bilidade a priori (P(wl)). Em seguida, um laço sobre a quantidade de padrões do conjunto
de teste é realizado, e nele, o padrão corrente é projetado por T , tendo essa projeção, sua
pertinência a cada classe calculada (P(wl |x̃i)). No algoritmo, N (T t µl, T tΣlT, x̃i) repre-
senta o valor de x̃i, para a estimativa normal da função de distribuição de probabilidade
da classe l sobre o subespaço resultante da transformação. O padrão corrente é rotulado
com a classe para qual obteve maior probabilidade. Por fim, o conjunto das predições
realizadas para todo conjunto de teste é retornado (Pred).

5.3 Bases de Dados

Aqui são apresentadas as bases de dados utilizadas neste trabalho. Na Seção 5.3.1, um
conjunto de bases sintéticas é constrúıdo a fim de permitir que as técnicas abordadas
neste trabalho sejam analisadas em cenários cuja multimodalidade é garantida visual-
mente. Na Seção 5.3.2, são apresentadas bases de dados, de problemas variados (reais e
sintéticos), que tiveram suas classes agrupadas de modo a formar bases com apenas duas
classes. A Seção 5.3.3 apresenta uma base de domı́nio público, relativa ao problema de
reconhecimento óptico de d́ıgitos manuscritos, para qual há possibilidade de ocorrência
de multimodalidade intraclasse.

5.3.1 Toys

As TLEC propostas neste trabalho tem escopo definido para o universo dos problemas
com multimodalidade. Assim, se faz necessário que, em algum momento, a multimodali-
dade intraclasse seja garantida, a fim de possibilitar a percepção do quão útil (precisas)
as técnicas propostas estão sendo ao exprimir problema garantidamente multimodal.

Nesta seção, são constrúıdas algumas bases de dados, criadas para representação de
cenários com e sem multimodalidade intraclasse e para possibilitar a visualização das
projeções obtidas por cada TLEC sobre elas; permitindo a criação de algum sentimento
sobre o comportamento dessas técnicas, quando aplicadas nos cenários propostos. Adi-
cionalmente, devido à percepção visual da multimodalidade, conferida por estas bases,
elas servem de referencial para a avaliação dos ı́ndices de multimodalidade propostos neste
trabalho. Estas bases sintéticas, referidas como bases Toy, são bases 2D, com padrões
agrupados em duas classes equilibradas e aleatoriamente criados seguindo distribuição
normal.

A Tabela 5.2 apresenta as configurações de criação dos padrões de cada base Toy
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Tabela 5.2 Configurações para a criação dos padrões das bases Toy.
Toy µx Σx µy Σy N◦ Padrões/moda Classe/moda

1 (-1; 1) (0,5; 0,5) (0; 0) (2; 1) (200; 200) (◦; ◦)
2 (-1; 1) (0,5; 0,5) (0; 0) (2; 2) (200; 200) (◦; ◦)
3 (-4; -2; 2; 4) (1; 1; 1; 1) (0; 0; 0; 0) (1; 1; 1; 1) (200; 200; 200; 200) (◦; ◦; ◦; ◦)
4 (-2; 0; 2) (0,5; 0,5; 0,5) (0; 0; 0) (2; 2; 2) (200; 200; 400) (◦; ◦; ◦)
5 (-2; 0; 2) (0,5; 0,5; 0,5) (0; 0; 0) (2; 2; 2) (200; 400; 200) (◦; ◦; ◦)
6 (-4; 0; 4) (1; 1; 1) (0; 0,707; 0) (1; 1; 1) (200; 400; 200) (◦; ◦; ◦)
7 (-4; 4; 0) (1; 1; 3) (0; 0; 4) (1; 1; 1) (200; 200; 400) (◦; ◦; ◦)
8 (-6; 6; 0; 0) (1; 1; 3; 3) (0; 0; 6; -6) (1; 1; 1; 1) (200; 200; 200; 200) (◦; ◦; ◦; ◦)
9 (-6; 6; 0; 0) (1; 1; 1; 1) (0; 0; 6; -6) (1; 1; 1; 1) (200; 200; 200; 200) (◦; ◦; ◦; ◦)

gerada. Nessa tabela, as tuplas µx e µy contêm a localização da média de cada moda
respectivamente sobre o eixo das abscissas e das ordenadas; Σx e Σy contêm as variâncias
das modas sobre seus respectivos eixos.

Após a criação dos padrões, cada moda da Tabela 5.2 é aleatoriamente particionada em
dois conjuntos de mesmo tamanho, o que possibilita a criação dos conjuntos de treina-
mento e teste com mesma quantidade de padrões por classe (mais precisamente, por
moda).

A distribuição dos padrões no conjunto de treinamento de cada base Toy pode ser vista
na Figura 5.1. Nela, é posśıvel perceber visualmente que as bases Toy 1-3 representam
cenários sem multimodalidade intraclasse. Enquanto que as bases Toy 4-7 apresentam
multimodalidade intraclasse em apenas uma de suas classes (◦) e as demais bases Toy
possuem multimodalidade intraclasse em ambas as classes. Essa figura salienta ainda
as componentes da transformação 2D7→2D via LPP para cada uma das classes de cada
base Toy. Essas componentes são utilizadas no cáculo do MDIP e MDIP2, sendo direta-
mente responsáveis pela percepção da multimodalidade. As componentes em vermelho
correspondem à classe ◦ e as em azul, à classe ◦; as componentes representadas por linha
sólida são a projeção univariada do LPP que mais contribuem com o cardinal do ı́ndice de
multimodaidade da classe (menor autovalor), sendo a representação tracejada com menor
contribuição (maior autovalor).
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Figura 5.1 Bases Toy geradas através das configurações vista na Tabela 5.2. O LPP foi
realizado utilizando métrica de afinidade Local Scaling com K = 7
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5.3.2 IDA

As bases de dados utilizadas neste experimento são originalmente encontradas no repo-
sitório público de bases de dados para aprendizado de máquina [AN07]. Porém, a versão
das bases utilizada aqui foi obtida em [ida09], que armazena amostragens aleatórias de
cada base original para a formação de seus conjuntos de treinamento e teste (20 ou 100 ro-
dadas de amostragem a depender da base de dados). Adicionalmente, em [ida09], a versão
fornecida é com concatenação das classes originais de modo a formar duas macro classes.
Sugiyama e Roweis [SR07] afirmam que as bases marcadas com †, possuem distribuição
multimodal intraclasse e, intuitivamente, a concatenação de classes pode incorrer em
multimodalidade.

Tabela 5.3 Bases de dados com concatenação de classes obtida de [ida09].

Base Treino Teste Amostragens Atributos Classes

banana† 400 4900 100 2 2
breast-cancer 200 77 100 9 2

diabetes 468 300 100 8 2
german 700 300 100 20 2
heart 170 100 100 13 2
image 1300 1010 20 18 2

ringnorm 400 7000 100 20 2
splice 1000 2175 20 60 2

twonorm 400 7000 100 20 2
waveform† 400 4600 100 21 2

A Tabela 5.3 apresenta cada base utilizada quanto ao número de padrões de treina-
mento, número de padrões de teste, número de amostragens realizadas, número de atri-
butos da base e número de classes.

5.3.3 OptDigits

A base de dados OptDigits, para reconhecimento óptico de d́ıgitos manuscritos, pode
ser encontrada em Asuncion e Newman [AN07]. Essa base possui 10 classes (0-9) não
balanceadas e 64 caracteŕısticas. Ela está divida em conjuntos de treinamento e teste com
respectivamente 3823 e 1797 padrões. A Tabela 5.4 apresenta as quantidades de padrões
em cada classe da OptDigits em seus conjuntos de treinamento e teste. A utilização dessa
base é originalmente motivada pela intuição que problemas de reconhecimento de d́ıgitos
manuscritos, devido à liberdade na grafia, podem apresentar multimodalidade intraclasse.

A Figura 5.2 apresenta as projeções 2D das classes de OptDigits realizadas pela TLEC
LPP0̃. A percepção visual diz que ao menos as classes 1, 8 e 9 possuem distribuição
multimodal.
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Tabela 5.4 Quantidade de padrões nos conjuntos de treinamento e teste por classe da Opt-
Digits.

OptDigits
Classe Treino Teste

0 376 178
1 389 182
2 380 177
3 389 183
4 387 181
5 376 182
6 377 181
7 387 179
8 380 174
9 382 180
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Figura 5.2 Projeções 2D das classes de OptDigits via LPP0̃.

5.4 Plataforma de Simulação

Com excepção do DIP, todas as demais técnicas, métodos e métricas vistas nesse tra-
balho foram implementadas durante o peŕıodo do mestrado. E todas as implementações
utilizadas, incluindo o DIP, estão na linguagem de script do MatLab.

Para todos experimentos apresentados nas seções seguintes foi utilizada a plataforma
de simulação MatLab, na versão R2009a. E essa plataforma operou sobre hardware dedi-
cado com as seguintes configurações: (i) processador Intel Quad Core com 3GHz (over-
clock dinâmico), (ii) 8GB de memória RAMDDR2 com clock de 800MHz, (iii) barramento
de 64 bits e (iv) sistema operacional Windows 7 (64 bits).
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5.5 Experimentações

Os experimentos realizados nesta seção destinam: (i) avaliar as métricas de afinidade,
Seção 5.5.1, a fim de obter aquela que melhor se adapta a propósitos gerais; (ii) avaliar os
ı́ndices de multimodalidade propostos, Seção 5.5.2, a fim de verificar a eficácia deles em
estimar multimodalidade, dado um conjunto de padrões e (iii) Seções 5.5.3, 5.5.4 e 5.5.5,
destinadas a avaliação das TLEC propostas.

5.5.1 Avaliação entre Métricas de Afinidade

Como visto na Seção 2.3, o conceito de afinidade é fundamental para o desenvolvimento
das TLEC abordades neste trabalho. Adicionalmente, a métrica usada para o cálculo da
matriz de afinidade entre os padrões é variada, e essa variação pode influenciar, positiva
ou negativamente, no desempenho da TLEC.

O experimento apresentado nesta seção visa investigar a influência das métricas de
afinidade sobre o desempenho do LPP, avaliado segundo classificador Bayesiano (ver
Seção 5.2). Esta investigação visa conduzir a métrica de afinidade que melhor contribua
com o desempenho do LPP, para uma diversidade de problemas.

5.5.1.1 Arquitetura do Experimento

Métricas de afinidade aqui abordadas são descritas com detalhes na Seção 2.3, e são elas:
Cos, EuN, HK, LS e NN. Dessas métricas, apenas Cos é livre de parâmetros a serem
ajustados, as demais possuem um parâmetro livre. EuN e HK possuem parâmetro livre
decimal, enquanto que LS e NN possuem um parâmetro livre natural.

A comparação entre essas métricas, sem o devido ajuste de seus parâmetros livres,
por base de dados, conduziria a erros de interpretação. Assim, o primeiro esforço deste
experimento é de ajustar os parâmetros livres de cada métrica em cada base de dados
empregada.

EuN e HK terão seus parâmetros livres ajustados via Algoritmo Genético (AG), que
é uma conhecida técnica de busca e otimização, biologicamente inspirada e está descrita
no Apêndice A. LS e NN não serão ajustados, propriamente dito. Pois, os valores de
seus parâmetros livres, por serem naturais que representam critério de vizinhança entre
padrões, serão variados exaustivamente, por base de dados, e serão tomados dentre o
conjunto {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}.

Tabela 5.5 Métricas de afinidade e seus rótulos.
Métrica Rótulo

Cosseno Cos
Euclidean Neighbor EuN

Heat Kernel HK
Local Scaling LSK

Nearest Neighbor NNK



5.5 EXPERIMENTAÇÕES 59

A Tabela 5.5 indica os rótulos adotados para identificação das métricas de afinidade ao
longo do texto. No caso particular de LS (LSK) e NN (NNK), o K representa o valor do
parâmetro livre utilizado (K ∈ {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}). Logo, LS1 informa a utilização
da métrica LS com parâmetro livre fixado em 1 e NN5 implica NN com parâmetro livre
fixado em 5.

A Figura 5.3 apresenta a arquitetura deste experimento. Inicialmente, o conjunto de
treinamento da base de dados empregada é passado a cada métrica de afinidade. EuN e
HK ajustam seus parâmetros livres via AG para esse conjunto e então calculam as suas
matrizes de afinidade. Cos, por não possuir parâmetro livre, diretamente calcula a sua
matriz de afinidade sobre o conjunto de treinamento dado. LS e NN, individualmente,
calcularão sete matrizes de afinidade, uma para cada valor em {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13}.

As matrizes de afinidade obtidas das métricas são lançadas ao LPP, que gera uma
matriz de transformação a partir de cada uma delas. Finalmente, sobre o conjunto de
teste, as transformações obtidas são avaliadas por classificador bayesiano.
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Figura 5.3 Diagrama da arquitetura do experimento realizado para avaliação das métricas de
afinidade.

5.5.1.2 Configuração do AG

A arquitetura do AG usada para ajuste do parâmetro ε do EuN é a mesma utilizada para
ajustar o σ do HK.

A população foi fixada em 20 cromossomos e o número máximo de gerações em 100.
Um critério de parada prematura foi adotado, caso durante 10 gerações a melhor solução
não seja melhorada. Os cromossomos são strings binárias que representam o valor dos
parâmetros a serem ajustados. A taxa de cruzamento adotada foi de 0,7 com dois pontos
de corte (dois segmentos de cada cromossomo são trocados) e a taxa de mutação foi 0,01
com seleção génica uniforme.

Com o objetivo de preservar a melhor solução de cada geração, foi utilizada a técnica
de elitismo, a qual envia o cromossomo mais adaptado da geração corrente para a próxima
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geração. A poĺıtica de seleção dos cromossomos para reprodução foi feita pelo método da
roleta, o qual possibilita aos cromossomos mais adaptados maiores chances de reprodução.

A obtenção do valor decimal do parâmetro (fenótipo) a partir da representação binária
é dada pela Equação 5.1. Na qual, p(d) representa o fenótipo do cromossomo, minp e
maxp são respectivamente os valores mı́nimo e máximo que esse parâmetro pode assumir,
L é o tamanho da string binária e d sua representação decimal (por exemplo, B2 (1101) =
B10 (13) ⇒ d = 13). Foi adotado minp = 1×10−4, maxp = 1×104 e L = 20, o que torna
a distância entre dois valores de fenótipos consecutivos igual a 0,0095.

p(d) = minp +
maxp−minp

2L−1
×d (5.1)

A função de aptidão do AG está representada na Figura 5.4. O fenótipo de cada
cromossomo representa um valor posśıvel do parâmetro a ser ajustado. Esse valor é
aplicado à métrica de afinidade (EuN ou HK), possibilitando o cálculo de sua matriz
de afinidade sobre o conjunto de treinamento do AG. Calculada a afinidade, o LPP
determina sua matriz de transformação, e sobre o conjunto de teste do AG, tem sua
eficácia na discrimiação entre as classes avaliada por classificador Bayesiano. Sendo a
taxa de acerto deste, o valor da aptidão que o cromossomo recebe.
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Figura 5.4 Diagrama da avaliação de aptidão realizada pelo AG.

Os conjuntos de treinamento e teste do AG possuem mesma quantidade de padrões
do conjunto de treinamento e teste da base de dados empregada. Todavia, o AG monta
seus conjuntos a partir da seleção aleatória (uniforme) de padrões da toda base de dados
(conjuntos de treinamento + teste). Em outras palavras, o conjunto de treinamento do
AG é uma amostragem sobre toda a base de dados, coincidindo o número de padrões nos
conjuntos de treinamento do AG e o original. Os padrões não amostrados para o conjunto
de treinamento do AG formam o seu conjunto de teste. E deste modo, dispensa fracionar
a base de dados original para a criação de conjunto de validação.
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5.5.1.3 Resultados

Uma vez que, avaliar a eficácia do LPP, quanto à preservação da estrutura multimodal
das bases, não é objetivo deste experimento. Não foi realizada, para esse experimento,
uma busca espećıfica por bases com multimodalidade; e como as bases de dados vistas na
Tabela 5.3 foram utilizadas em Sugiyama e Roweis [SR07], para o qual o LPP foi também
empregado (utilizando LS7), então, apenas essas bases são utilizadas aqui.

Devido à arquitetura desse experimento, dezessete avaliações de desempenho são apre-
sentadas por base de dados, uma para cada configuração de métrica de afinidade. Adi-
cionalmente, o desempenho do LPP, sobre cada uma das dez bases de dados, relativo às
dezessete configurações de métrica de afinidade, é realizado sobre cada uma das amostra-
gens da base. O que possibilita a expressão do desempenho através da média e desvio
padrão dos resultados.

Tabela 5.6 Tempo de extração de caracteŕısticas, em segundos, por métrica de afinidade, para
a base banana.

Afinidade x (σ)

Cos 0,5563 (0,1348)
EuN 0,5465 (0,1728)
HK 0,6020 (0,1655)
LS1 4,0046 (0,6135)
LS3 3,9532 (0,6039)
LS5 4,0966 (0,5923)
LS7 4,2501 (0,6775)
LS9 4,1131 (0,6727)
LS11 4,1776 (0,7030)
LS13 4,0786 (0,6446)
NN1 2,5779 (0,0249)
NN3 2,5658 (0,0137)
NN5 2,5554 (0,0136)
NN7 2,5450 (0,0128)
NN9 2,5354 (0,0137)
NN11 2,5229 (0,0129)
NN13 2,5136 (0,0127)

A Tabela 5.6 apresenta os tempos computacionais requeridos do LPP para o seu
desempenho (tempo de extração de caracteŕısticas), dado as configurações das métricas
de afinidade (os tempos referentes ao ajuste do parâmetro livre e classificação não são
computados). Essa tabela reporta os tempos, em segundos, obtidos para a base banana,
e destes, as relações entre os tempos das métricas para as demais bases de dados que
podem ser extrapolados. Apenas os tempos sobre banana são apresentados porque, para
todas as métricas, foi obtida melhor solução em equidade da redução da dimensionalidade
(2D). Esse comportamento não foi verificado para as demais bases.

O LS e o NN foram as métricas mais lentas, para qualquer K utilizado. Todavia o
NN foi mais rápido do que LS (para todo K). As demais métricas (Cos, EuN e HK)
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foram as métricas mais rápidas, com tempos cerca de quatro vezes melhores do que as
primeiras. Contudo, os tempos de extração de caracteŕısticas obtidos de Cos, EuN e HK
são estatisticamente equivalentes, de modo que não é posśıvel distinguir qual delas é a
mais rápida.

Uma análise via teste-t pareado, com 5% de significância, foi realizada com o intuito
de encontrar a melhor dimensão para o par (base de dados, métrica de afinidade). A
melhor dimensão é a redução de dimensionalidade que melhor discrimina os padrões em
suas classes. Esta análise foi feita comparando (i) a distribuição das taxas de erro (taxas
de erro sobre as amostragens) relativa à dimensão com menor taxa de erro médio, contra
(ii) a distribuição das taxas de erro das demais dimensões na mesma combinação (base de
dados vs. métrica de afinidade). Assim, a melhor dimensão é tomada como aquela com
menor dimensionalidade, na qual a hipótese nula não foi rejeitada. Em outras palavras, a
melhor dimensão é aquela de menor dimensionalidade, que é estatisticamente equivalente
a dimensão de menor taxa de erro médio.

Tabela 5.7 Melhores dimensionalidades obtidas usando teste-t pareado.
banana breast-cancer diabetis german heart image ringnorm splice twonorm waveform

(2) (9) (8) (20) (13) (18) (20) (60) (20) (21)

Cos 2 1 8 19 13 5 20 12 20 21
EuN 2 5 7 10 9 6 17 38 11 2
HK 2 1 6 7 2 3 19 11 2 3
LS1 2 1 6 9 1 11 18 8 1 2
LS3 2 1 6 9 1 11 18 8 1 2
LS5 2 1 6 9 1 12 18 8 1 2
LS7 2 1 6 8 1 12 18 8 1 2
LS9 2 1 6 8 1 12 18 8 1 2
LS11 2 1 6 7 1 12 18 8 1 2
LS13 2 1 6 7 1 12 18 8 1 2
NN1 2 1 6 14 3 12 19 57 2 2
NN3 2 1 6 14 2 10 19 60 1 2
NN5 2 1 6 14 1 10 19 59 1 2
NN7 2 1 6 14 1 10 19 59 1 2
NN9 2 1 6 13 1 11 19 59 1 2
NN11 2 1 6 13 1 11 19 60 1 2
NN13 2 1 6 14 1 11 19 60 1 2

A Tabela 5.7 apresenta as melhores dimensões obtidas para cada par (base de dados,
métrica de afinidade) e os valores entre parênteses são as dimensionalidades originais de
cada base de dados. Para uma mesma base de dados, a variação das melhores dimensio-
nalidades, obtidas de diferentes métricas, não foi expressiva. Usualmente, a métrica Cos
obteve os mais altos valores de dimensionalidade, seguida da EuN. Enquanto que, em
quase todas as bases de dados analisadas, a métrica LS alcançou as menores dimensões.
As métricas LS e NN apresentaram pouca ou nenhuma variação de suas melhores dimen-
sionalidades com a variação de K. Contudo, a melhor dimensionalidade do NN tende a
ser maior ou igual a do LS (com poucas excepções).

A Tabela 5.8 apresenta a taxa de erro médio e o desvio padrão (entre parênteses)
calculados usando as melhores dimensões apresentadas na Tabela 5.7. É posśıvel perceber
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Tabela 5.8 Taxas de erro médio: métrica de afinidade por base de dados (%).

banana breast-cancer diabetis german heart image ringnorm splice twonorm waveform

Cos 39,072 28,909 26,327 27,483 19,440 27,619 2,579 15,834 3,457 18,066
(3,455) (4,339) (1,928) (2,882) (3,379) (9,816) (0,351) (0,964) (0,300) (1,049)

EuN 39,072 26,584 28,970 29,083 25,310 32,916 4,262 12,152 2,665 12,189
(3,455) (4,287) (6,342) (3,533) (7,171) (1,806) (2,635) (0,582) (0,186) (0,359)

HK 39,072 25,714 26,010 25,967 18,740 38,307 2,589 15,522 2,388 12,193
(3,455) (4,487) (2,361) (2,089) (3,871) (9,301) (0,310) (0,823) (0,127) (0,394)

LS1 39,072 25,753 26,557 27,537 18,230 10,480 2,647 15,078 2,429 12,156
(3,455) (4,570) (2,007) (3,216) (3,690) (1,910) (0,265) (0,789) (0,125) (0,358)

LS3 39,072 25,675 26,610 27,287 18,020 10,470 2,640 15,080 2,443 12,157
(3,455) (4,483) (1,922) (3,327) (3,553) (1,412) (0,273) (0,911) (0,128) (0,337)

LS5 39,072 25,662 26,603 27,023 18,120 9,787 2,643 15,152 2,443 12,150
(3,455) (4,604) (1,901) (3,257) (3,616) (1,096) (0,268) (0,947) (0,129) (0,337)

LS7 39,072 25,844 26,550 27,757 18,120 9,842 2,640 15,113 2,451 12,163
(3,455) (4,591) (1,882) (3,537) (3,691) (1,094) (0,273) (0,952) (0,134) (0,340)

LS9 39,072 25,948 26,517 27,333 18,150 9,822 2,635 15,122 2,455 12,156
(3,455) (4,548) (1,964) (3,276) (3,644) (1,081) (0,270) (0,977) (0,136) (0,348)

LS11 39,072 26,013 26,493 27,333 18,190 9,856 2,641 15,092 2,456 12,163
(3,455) (4,642) (1,973) (3,080) (3,648) (1,075) (0,277) (0,966) (0,138) (0,341)

LS13 39,072 26,065 26,473 26,880 18,130 9,861 2,642 15,087 2,456 12,163
(3,455) (4,649) (1,950) (2,948) (3,670) (1,092) (0,277) (0,953) (0,140) (0,352)

NN1 39,072 29,636 25,560 27,783 19,580 9,965 2,672 16,375 2,837 12,459
(3,455) (4,985) (2,061) (2,707) (4,283) (1,154) (0,349) (1,224) (0,254) (0,424)

NN3 39,072 27,727 25,910 27,697 18,950 12,411 2,654 15,726 2,580 12,126
(3,455) (4,646) (2,033) (2,670) (4,152) (2,757) (0,342) (0,938) (0,191) (0,393)

NN5 39,072 26,442 25,543 27,617 18,130 11,950 2,625 16,025 2,513 12,088
(3,455) (4,421) (1,924) (2,594) (3,662) (1,674) (0,314) (1,191) (0,168) (0,365)

NN7 39,072 26,442 25,537 27,563 17,500 12,248 2,592 16,218 2,495 12,121
(3,455) (4,428) (1,921) (2,612) (3,622) (1,640) (0,285) (1,013) (0,163) (0,337)

NN9 39,072 26,545 25,563 27,943 16,940 11,777 2,573 16,455 2,485 12,112
(3,455) (4,968) (1,946) (3,195) (3,601) (1,249) (0,289) (1,319) (0,157) (0,345)

NN11 39,072 27,091 25,690 28,043 16,430 11,965 2,580 15,726 2,470 12,110
(3,455) (5,102) (1,958) (3,188) (3,468) (1,278) (0,298) (0,938) (0,161) (0,349)

NN13 39,072 27,519 25,790 27,637 16,190 11,960 2,599 15,726 2,482 12,104
(3,455) (4,897) (1,974) (2,767) (3,547) (1,272) (0,305) (0,938) (0,155) (0,349)

que diferentes métricas de afinidade alcançaram soluções estatisticamente equivalentes
(para a maioria dos casos). O que torna dif́ıcil a comparação entre elas.

Com o intuito de prover uma melhor visualização dos resultados da Tabela 5.8, grá-
ficos foram constrúıdos a partir deles, e são sumarizados na Figura 5.5. Esses gráficos
reforçam a equivalência estat́ıstica entre as métricas, para cada base de dados (com pou-
cas excepções). Permitindo a percepção de proximidade entre as diversas soluções, para
cada base de dados. Contudo, na Figura 5.5, é de fácil percepção que as métricas LS e
NN alcançaram as menores taxas de erro, para quase todas bases de dados. E, mesmo
quando uma delas não alcança a menor taxa de erro médio, no mı́nimo, o seu erro é
estatisticamente equivalente a ele (sendo splice a única excepção).

Devido à forte equivalência, não é posśıvel determinar qual é o melhor K para as
métricas LS e NN. Porém, o LS foi mais estável do que o NN.
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Figura 5.5 Gráficos das taxas de erro de cada métrica de afinidade para base de dados espećıfica
(ver Tabela 5.8 para mais detalhes).
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5.5.1.4 Conclusões

Esse experimento avaliou a influência de diferentes métricas de afinidade aplicadas ao
LPP. Os resultados obtidos mostraram que a métrica de afinidade realmente influencia
no desempenho da TLEC.

Dentre as métricas de afinidade avaliadas, as mais estáveis foram a LS e NN. Como
essas duas métricas foram estatisticamente equivalentes, não é posśıvel apontar a melhor
dentre elas. Contudo, é posśıvel indicar uma vantagem para cada uma delas. Em termos
de custo computacional, a LS foi, aproximadamente, 1,5 vezes mais lenta do que a NN.
Analisando a melhor dimensão obtida por cada uma delas, a LS apresentou menores
valores do que a NN. Adicionalmente, a LS apresentou maior estabilidade quanto a
variação do parâmetro K.

Assim, essas duas métricas são indicadas para propósitos gerais. Porém, se o custo
computacional é o parâmetro a ser otimizado, a métrica NN é mais indicada. Por outro
lado, a métrica LS requer menos espaço de armazenamento para suas soluções.

Como, para fins deste trabalho, todos os probelmas de reconhecimentos abordados
são offline (não são em tempo real de execução), o custo computacional se torna menos
prioritário do que o espaço de armazenamento. Deste modo, e seguindo a escolha feita
em Sugiyama e Roweis [SR07], é adotado o LS7 para os demais cálculos de matriz de
afinidade.

5.5.2 Avaliação dos Índices de Mutimodalidade

A tarefa de avaliar os ı́ndices de multimodalidade propostos neste trabalho é inicialmente
problemática, devido à falta de um referencial para comparação. Transpor essa dificuldade
foi um dos objetivos que motivaram a criação das bases Toy. Pois, a avaliação do MDIP
e MDIP2 sobre elas permite que a percepção visual da multimodalidade seja adotada
como o referencial necessário. Deste modo, a fim de expressar o grau de multimodalidade
intraclasse para cada base Toy, de modo mais rigoroso do que através da percepção visual,
foram aplicados os ı́ndices emṕıricos MDIP e MDIP2. Foi variado o número de estimativas
da função de distribuição uniforme, necessário ao seu cáculo, segundo os valores: 250, 500,
750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 e 2500. O cálculo dos ı́ndices (MDIP e MDIP2)
foram repetidos 100 para cada par (Toy, número de estimativas da função de distribuição
uniforme) e cada cálculo foi realizado, apenas, sobre o conjunto de treinamento das bases
Toy.

5.5.2.1 Resultados

Na Tabela 5.9, podem ser vistos os resultados da aplicação do MDIP e MDIP2 às bases
Toy, para cada número de estimativa da função de distribuição uniforme. De modo geral,
as variâncias calculadas (valores entre parênteses) foram baixas, o que indica comporta-
mento estável por parte do MDIP e MDIP2. Para ambos ı́ndices de multimodalidade,
a variação do número de estimativas não gerou significativa influência sobre seus valores
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médio, em todas as bases Toy. Porém, por base Toy, o aumento do número de estimativas
implicou na atenuação da variância, conduzindo a uma maior estabilidade no cálculo dos
ı́ndices.

Para a maioria das bases Toy, os ı́ndices foram coerentes com a percepção visual da
multimodalidade, obtendo baixos valores quando essa não foi percebida e atingindo altos
valores com a sua percepção. Contudo, alguns eqúıvocos são percebidos. Por exemplo, a
Toy 2, que é unimodal em ambas as classes, obteve na classe ◦ ı́ndices de multimodalidade
com cardinal elevado para a percepção visual da unimodalidade; havendo sido o MDIP2
mais dissonante em relação a percepção visual do que o MDIP. Mas, se o limiar de
0,5 for adotado sobre os ı́ndices de multimodalidade, tal que, para valores abaixo desse
limiar, entenda-se que a classe é unimodal e acima dele é multimodal, então, apenas
o MDIP2 comete eqúıvoco quanto a estimativa da multimodalidade de Toy 2. Toy 3
também é unimodal em ambas as classes e, como a Toy 2, obteve para a classe ◦ ı́ndices
de multimodalidade com cardinal elevado, além do esperado em relação à percepção
visual. De todas as bases Toy com multimodalidade garantida visualmente, Toy 4 foi
a única cujas projeções obtidas pelo LPP não preservaram a estrutura multimodal (ver
Figura 5.1), para a classe multimodal. O que acarretou em baixo valor de ı́ndice de
multimodalidade (MDIP ou MDIP2) para essa Toy.

Devido à forma diferente de cálculo de seu ı́ndice, o MDIP2 sempre obtém valores
acima do MDIP, sendo tendencioso à multimodalidade. Todavia, a forma de cálculo do
MDIP pode depreciar a estimativa da multimodalidade, como discutido na Seção 4.2.2.2.
Isto pode ser verificado nos resultados para a Toy 5 na classe ◦. Essa classe é evidente-
mente multimodal, via percepção visual, porém o MDIP não expressa em seu ı́ndice esta
evidência; o que não acontece com o MDIP2.

A Tabela 5.10 apresenta os tempo de estimativa da multimodalidade sobre as bases
Toy (em segundos) para o MDIP e MDIP2. Como o cálculo desses ı́ndices difere apenas
quanto ao cálculo da média ponderada, e esta tem custo computacional ı́nfimo, os tempos
de cada ı́ndices são considerados iguais e nessa tabela são apresentados apenas os tempos
colhidos do MDIP.

De modo geral, as variâncias calculadas (valores entre parênteses) foram baixas, in-
dicando comportamento estável dos ı́ndices. Por número de estimativas da função de
distribuição uniforme, os valores médios se mantiveram de igual modo estáveis, variando
apenas com o número de padrões apresentados ao ı́ndice. Por base Toy, o aumento do
número de estimativas da função de distribuição uniforme foi seguido pelo aumento do
custo computacional na determinação do ı́ndice.
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Tabela 5.9 Índice da multimodalidade intraclasse das bases Toy via MDIP e MDIP2.
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Toy 1

Classe ◦
MDIP

0,0557 0,0538 0,0558 0,0550 0,0542 0,0539 0,0550 0,0549 0,0544 0,0545
(0,0097) (0,0089) (0,0067) (0,0050) (0,0047) (0,0044) (0,0039) (0,0039) (0,0034) (0,0034)

MDIP2
0,0695 0,0673 0,0701 0,0692 0,0674 0,0675 0,0685 0,0684 0,0680 0,0682
(0,0149) (0,0128) (0,0097) (0,0073) (0,0070) (0,0066) (0,0060) (0,0056) (0,0048) (0,0049)

Classe ◦
MDIP

0,1265 0,1266 0,1260 0,1269 0,1271 0,1266 0,1269 0,1267 0,1264 0,1270
(0,0134) (0,0120) (0,0095) (0,0086) (0,0069) (0,0058) (0,0066) (0,0063) (0,0055) (0,0059)

MDIP2
0,1466 0,1472 0,1452 0,1466 0,1469 0,1467 0,1467 0,1469 0,1458 0,1469
(0,0196) (0,0160) (0,0127) (0,0112) (0,0096) (0,0082) (0,0094) (0,0085) (0,0077) (0,0084)

Toy 2

Classe ◦
MDIP

0,4228 0,4214 0,4218 0,4233 0,4202 0,4208 0,4211 0,4217 0,4212 0,4209
(0,0212) (0,0145) (0,0108) (0,0102) (0,0081) (0,0087) (0,0077) (0,0066) (0,0058) (0,0068)

MDIP2
0,6317 0,6291 0,6301 0,6323 0,6276 0,6279 0,6290 0,6298 0,6292 0,6285
(0,0315) (0,0215) (0,0163) (0,0154) (0,0120) (0,0133) (0,0116) (0,0099) (0,0090) (0,0101)

Classe ◦
MDIP

0,0862 0,0862 0,0858 0,0852 0,0862 0,0862 0,0862 0,0859 0,0858 0,0861
(0,0118) (0,0078) (0,0061) (0,0057) (0,0049) (0,0042) (0,0046) (0,0034) (0,0035) (0,0032)

MDIP2
0,2162 0,2144 0,2134 0,2122 0,2153 0,2143 0,2134 0,2149 0,2136 0,2140
(0,0280) (0,0175) (0,0143) (0,0131) (0,0116) (0,0105) (0,0120) (0,0085) (0,0077) (0,0089)

Toy 3

Classe ◦
MDIP

0,4709 0,4738 0,4697 0,4730 0,4728 0,4725 0,4698 0,4695 0,4715 0,4708
(0,0309) (0,0202) (0,0168) (0,0135) (0,0119) (0,0121) (0,0107) (0,0098) (0,0087) (0,0087)

MDIP2
0,4970 0,5003 0,4960 0,4993 0,4992 0,4988 0,4962 0,4957 0,4978 0,4972
(0,0331) (0,0217) (0,0180) (0,0146) (0,0129) (0,0130) (0,0114) (0,0105) (0,0095) (0,0095)

Classe ◦
MDIP

0,0617 0,0613 0,0636 0,0626 0,0615 0,0607 0,0622 0,0617 0,0619 0,0614
(0,0139) (0,0079) (0,0064) (0,0053) (0,0049) (0,0050) (0,0046) (0,0034) (0,0037) (0,0033)

MDIP2
0,3027 0,3081 0,3060 0,3072 0,3059 0,3060 0,3066 0,3058 0,3070 0,3073
(0,0313) (0,0190) (0,0157) (0,0144) (0,0140) (0,0118) (0,0118) (0,0098) (0,0094) (0,0095)

Toy 4

Classe ◦
MDIP

0,1490 0,1495 0,1483 0,1485 0,1485 0,1484 0,1490 0,1485 0,1483 0,1488
(0,0134) (0,0100) (0,0078) (0,0067) (0,0055) (0,0056) (0,0048) (0,0044) (0,0047) (0,0040)

MDIP2
0,3150 0,3180 0,3154 0,3151 0,3157 0,3142 0,3163 0,3153 0,3154 0,3155
(0,0283) (0,0225) (0,0163) (0,0145) (0,0123) (0,0126) (0,0099) (0,0093) (0,0102) (0,0087)

Classe ◦
MDIP

0,0109 0,0115 0,0105 0,0105 0,0105 0,0109 0,0110 0,0111 0,0109 0,0106
(0,0047) (0,0035) (0,0026) (0,0020) (0,0023) (0,0020) (0,0015) (0,0016) (0,0015) (0,0014)

MDIP2
0,0178 0,0182 0,0166 0,0165 0,0167 0,0174 0,0174 0,0177 0,0172 0,0168
(0,0084) (0,0062) (0,0049) (0,0041) (0,0041) (0,0036) (0,0030) (0,0028) (0,0027) (0,0026)

Toy 5

Classe ◦
MDIP

0,0212 0,0211 0,0209 0,0211 0,0211 0,0209 0,0210 0,0209 0,0208 0,0210
(0,0023) (0,0016) (0,0014) (0,0012) (0,0010) (0,0010) (0,0008) (0,0009) (0,0008) (0,0008)

MDIP2
0,3033 0,3030 0,2991 0,3010 0,3036 0,2993 0,2999 0,3007 0,3000 0,3017
(0,0267) (0,0209) (0,0160) (0,0132) (0,0117) (0,0121) (0,0097) (0,0119) (0,0098) (0,0098)

Classe ◦
MDIP

0,6321 0,6320 0,6321 0,6319 0,6321 0,6321 0,6321 0,6320 0,6322 0,6321
(0,0035) (0,0026) (0,0017) (0,0019) (0,0018) (0,0016) (0,0014) (0,0011) (0,0014) (0,0011)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Toy 6

Classe ◦
MDIP

0,0291 0,0276 0,0290 0,0279 0,0291 0,0288 0,0285 0,0283 0,0290 0,0286
(0,0091) (0,0072) (0,0052) (0,0048) (0,0037) (0,0041) (0,0032) (0,0031) (0,0031) (0,0028)

MDIP2
0,0622 0,0614 0,0625 0,0637 0,0637 0,0630 0,0632 0,0628 0,0632 0,0631
(0,0147) (0,0113) (0,0098) (0,0073) (0,0067) (0,0064) (0,0058) (0,0052) (0,0051) (0,0055)

Classe ◦
MDIP

0,9692 0,9691 0,9693 0,9692 0,9692 0,9692 0,9692 0,9691 0,9692 0,9692
(0,0015) (0,0010) (0,0008) (0,0007) (0,0005) (0,0006) (0,0005) (0,0005) (0,0006) (0,0005)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Toy 7

Classe ◦
MDIP

0,0020 0,0024 0,0020 0,0022 0,0022 0,0022 0,0020 0,0022 0,0022 0,0022
(0,0022) (0,0019) (0,0014) (0,0013) (0,0012) (0,0010) (0,0008) (0,0008) (0,0008) (0,0008)

MDIP2
0,0028 0,0033 0,0026 0,0028 0,0028 0,0027 0,0025 0,0027 0,0027 0,0026
(0,0028) (0,0024) (0,0018) (0,0016) (0,0016) (0,0013) (0,0010) (0,0010) (0,0010) (0,0011)

Classe ◦
MDIP

0,9648 0,9647 0,9646 0,9646 0,9648 0,9647 0,9647 0,9648 0,9647 0,9647
(0,0014) (0,0010) (0,0009) (0,0008) (0,0007) (0,0007) (0,0005) (0,0005) (0,0005) (0,0004)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Toy 8

Classe ◦
MDIP

0,8442 0,8439 0,8441 0,8440 0,8441 0,8441 0,8441 0,8442 0,8440 0,8442
(0,0019) (0,0012) (0,0010) (0,0010) (0,0008) (0,0008) (0,0008) (0,0006) (0,0006) (0,0006)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Classe ◦
MDIP

0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795
(0,0002) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0001)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Toy 9

Classe ◦
MDIP

0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808 0,9808
(0,0004) (0,0003) (0,0003) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0001)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

Classe ◦
MDIP

0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

MDIP2
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
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Tabela 5.10 Tempo de estimativa da multimodalidade intraclasse das bases Toy (em segundos).

TEMPO 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Toy 1
Classe ◦ 0,2971 0,4668 0,6403 0,8104 0,9838 1,1538 1,3293 1,5011 1,6769 1,8464

(0,0018) (0,0016) (0,0020) (0,0022) (0,0024) (0,0025) (0,0045) (0,0030) (0,0030) (0,0027)

Classe ◦ 0,2969 0,4666 0,6408 0,8105 0,9833 1,1527 1,3285 1,5006 1,6770 1,8471
(0,0013) (0,0013) (0,0035) (0,0032) (0,0020) (0,0023) (0,0025) (0,0026) (0,0027) (0,0040)

Toy 2
Classe ◦ 0,2976 0,4632 0,6399 0,8098 0,9822 1,1544 1,3286 1,4960 1,6700 1,8417

(0,0014) (0,0015) (0,0015) (0,0023) (0,0022) (0,0025) (0,0027) (0,0040) (0,0043) (0,0032)

Classe ◦ 0,2976 0,4632 0,6399 0,8090 0,9828 1,1544 1,3277 1,4945 1,6693 1,8417
(0,0020) (0,0015) (0,0016) (0,0019) (0,0020) (0,0031) (0,0022) (0,0026) (0,0027) (0,0028)

Toy 3
Classe ◦ 0,6298 0,8267 1,0274 1,2307 1,4279 1,6300 1,8313 2,0354 2,2383 2,4391

(0,0019) (0,0018) (0,0021) (0,0026) (0,0034) (0,0028) (0,0040) (0,0033) (0,0030) (0,0062)

Classe ◦ 0,6281 0,8250 1,0250 1,2281 1,4259 1,6274 1,8300 2,0317 2,2363 2,4359
(0,0022) (0,0033) (0,0024) (0,0027) (0,0025) (0,0027) (0,0029) (0,0032) (0,0034) (0,0031)

Toy 4
Classe ◦ 0,6271 0,8540 1,0303 1,2280 1,4292 1,6374 1,8346 2,0355 2,2363 2,4412

(0,0017) (0,0019) (0,0023) (0,0027) (0,0027) (0,0030) (0,0029) (0,0033) (0,0041) (0,0044)

Classe ◦ 0,6251 0,8529 1,0287 1,2264 1,4275 1,6364 1,8336 2,0340 2,2349 2,4391
(0,0015) (0,0018) (0,0023) (0,0033) (0,0027) (0,0035) (0,0036) (0,0028) (0,0034) (0,0031)

Toy 5
Classe ◦ 0,6291 0,8313 1,0295 1,2310 1,4331 1,6329 1,8145 2,0376 2,2415 2,4388

(0,0020) (0,0019) (0,0026) (0,0025) (0,0038) (0,0030) (0,0033) (0,0036) (0,0045) (0,0030)

Classe ◦ 0,6194 0,8219 1,0201 1,2216 1,4231 1,6233 1,8052 2,0275 2,2311 2,4298
(0,0019) (0,0018) (0,0025) (0,0024) (0,0025) (0,0028) (0,0027) (0,0031) (0,0036) (0,0044)

Toy 6
Classe ◦ 0,6297 0,8307 1,0343 1,2402 1,4379 1,6422 1,8373 2,0438 2,2490 2,4492

(0,0018) (0,0018) (0,0023) (0,0028) (0,0029) (0,0038) (0,0039) (0,0034) (0,0037) (0,0036)

Classe ◦ 0,6176 0,8189 1,0219 1,2277 1,4255 1,6303 1,8240 2,0321 2,2373 2,4371
(0,0018) (0,0023) (0,0020) (0,0024) (0,0027) (0,0025) (0,0036) (0,0044) (0,0044) (0,0038)

Toy 7
Classe ◦ 0,6284 0,8309 1,0332 1,2382 1,4399 1,6381 1,9109 2,0514 2,2508 2,4595

(0,0021) (0,0030) (0,0020) (0,0039) (0,0037) (0,0027) (0,0028) (0,0034) (0,0033) (0,0039)

Classe ◦ 0,6155 0,8169 1,0204 1,2249 1,4264 1,6252 1,8977 2,0379 2,2388 2,4456
(0,0029) (0,0018) (0,0035) (0,0024) (0,0029) (0,0027) (0,0037) (0,0034) (0,0042) (0,0042)

Toy 8
Classe ◦ 0,6170 0,8159 1,0198 1,2236 1,4315 1,6281 1,8305 2,0413 2,2370 2,5154

(0,0016) (0,0023) (0,0023) (0,0026) (0,0029) (0,0037) (0,0032) (0,0040) (0,0037) (0,0036)

Classe ◦ 0,6171 0,8159 1,0202 1,2236 1,4318 1,6285 1,8300 2,0413 2,2366 2,5154
(0,0018) (0,0022) (0,0024) (0,0019) (0,0028) (0,0027) (0,0027) (0,0030) (0,0032) (0,0037)

Toy 9
Classe ◦ 0,6154 0,8168 1,0150 1,2156 1,4173 1,6170 1,8159 2,0206 2,2220 2,4249

(0,0019) (0,0022) (0,0021) (0,0025) (0,0036) (0,0032) (0,0029) (0,0033) (0,0041) (0,0048)

Classe ◦ 0,6165 0,8172 1,0162 1,2160 1,4182 1,6175 1,8171 2,0211 2,2230 2,4253
(0,0025) (0,0020) (0,0024) (0,0026) (0,0029) (0,0028) (0,0037) (0,0039) (0,0034) (0,0034)

5.5.2.2 Conclusões

Os ı́ndices MDIP e MDIP2, emṕıricos, apresentaram comportamento coerente quanto a
percepção visual da multimodalidade. Reforçam sua utilização como preditor de mul-
timodalidade. Contudo, eqúıvocos podem ser cometidos devido: (i) a distribuição dos
padrões, que pode induzir os ı́ndices a altos valores; (ii) a falha do LPP quanto a preser-
vação estrutura multimodal em seus componentes univariados; (iii) o MDIP pode ter sua
estimativa da multimodalidade depreciada, quando a componente LPP univariada com
maior percepção da multimodalidade não recebe o menor autovalor (ver Seção 4.2.2.2);
(iv) o MDIP2 considerar a probabilidade de multimodalidade máxima dentre as calcu-
ladas, sendo “tendencioso” a multimodalidade.

O aumento no número de estimativas da função de distribuição uniforme auxilia na es-
tabilidade da estimativa do ı́ndice. Porém, eleva o custo computacional da mesma. Como
o aumento do número de estimativas não afetou sensivelmente as médias dos ı́ndices, a
escolha por um valor mediano é indicada na tentiva de equilibrar as duas grandezas: (i)
estabilidade da estimativa e (ii) custo computacional. Portanto, as demais utilizações dos
ı́ndices de multimodalidade serão com número de estimativas da função de distribuição
uniforme fixado em 1000.
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5.5.3 Experimentos Toys

Este experimento avaliará o desempenho das TLEC abordadas neste trabalho (ver Tabela
5.1) sobre as bases Toy, definidas na Seção 5.3.1. O que possibilitará a análise do desem-
penho delas sobre cenários controlados, quanto à ocorrência, ou não, de multimodalidade
intraclasse. Permitindo a criação de uma intuição sobre os comportamentos das TLEC,
sobre esses tipos de cenário.

5.5.3.1 Resultados

A Tabela 5.11 apresenta a taxa de erro de classificação da aplicação das TLEC sobre as
bases Toy, em valores percentuais. Observando as limitações de cada TLEC, quanto à
redução da dimensionalidade, todas as reduções posśıves (1D e 2D) foram realizadas, e o
desempenho nelas é apresentado na tabela.

Quanto à redução para 1D, a Toy 1, que é unimodal em cada classe, teve nas variações
da CwLPP, melhores extratores de caracteŕısticas, mesmo não sendo elas modeladas para
cenário unimodal. Todavia, este comportamento, em face da unimodalidade, não pode
ser generalizado, como pode ser visto para a Toy 2. Para qual, apenas o FDA obteve erro
abaixo de 5%, tendo as demais TLEC obtido erro acima de 40%. Toy 3 foi classificada com
baixos erros para todas as TLEC, estando as propostas deste trabalho próximas ao melhor
desempenho. As bases Toy 4-9 apresentam multimodalidade intraclasse, e para elas,
as TLEC, que prevêm a multimodalidade em sua modelagem, em especial as variações
do CwLPP, obtêm bom desempenho. Na Toy 4, o CPCA obteve baixo desempenho,
enquanto que as variações do CwLPP obtiveram erro de 2%, sendo superadas apenas
pelo FDA e LFDA. Para a Toy 5, apenas as técnicas Classwise obtiveram taxa de
erro inferiores a 7%, sendo novamente as variações do CwLPP de melhor qualidade. São
apresentados, de modo geral, baixas taxas de erro para a Toy 6, e as variações do CwLPP2
obtêm os melhores resultados. Este comportamento é mantido para as Toy 7 e 8, sendo
a Toy 9 melhor classificada por técnica Classwise, independente de qual seja, resultando
em 0% de erro.

Quando aplicada transformaçõs 2D 7→ 2D, sobre as bases Toy, todas as TLEC, com
exceção das variações do CwLPP2, obtêm desempenho idêntico à aplicação dos padrões ao
classificador sem utilização de TLEC. Não justificando a aplicação da TLEC. As variações
do CwLPP2 seguem este comportamento para as Toy 1-4 e 9. Porém, apresentam uma
piora de 0,25% ou 0,5% para a Toy 5 e melhoram a taxa de erro em 1,25%, 1% e 0,75%
para as Toy 6-8, respectivamente.

Como para as bases Toy, o LPP não apresentou decomposição em autovetores com
autovalores nulos, então, as variações de TLEC com subscrito 0̃, obtiveram desempenho
idêntico às TLEC originais (LPP0̃ = LPP).
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Tabela 5.11 Erros de classificação das TLEC sobre as bases Toy (%).
Redução 1D

TLEC Toy 1 Toy 2 Toy 3 Toy 4 Toy 5 Toy 6 Toy 7 Toy 8 Toy 9

PCA 32,00 47,50 1,50 46,75 51,50 5,25 26,00 13,75 49,50
FDA 4,50 2,50 1,50 1,50 51,75 7,25 1,75 12,00 21,25

CPCA0 32,00 51,00 2,00 52,25 6,50 3,25 25,50 0,25 0,00

CPCA1 - - - - - - - - -
LPP 32,00 47,50 1,50 14,25 50,50 6,00 36,00 21,00 5,75
LPP0̃ 32,00 47,50 1,50 14,25 50,50 6,00 36,00 21,00 5,75

SLPP 31,00 47,00 1,50 2,50 51,50 6,00 37,50 24,00 5,50
SLPP0̃ 31,00 47,00 1,50 2,50 51,50 6,00 37,50 24,00 5,50

LFDA 6,50 43,00 1,50 1,75 51,25 6,25 36,50 27,50 5,25

CwLPP0 2,50 47,00 1,50 2,00 4,25 2,25 2,25 0,25 0,00

CwLPP1 - - - - - - - - -

CwLPP0
0̃

2,50 47,00 1,50 2,00 4,25 2,25 2,25 0,25 0,00

CwLPP1
0̃

- - - - - - - - -

CwLPP20 2,50 47,00 1,50 2,00 4,75 1,00 1,50 0,00 0,00

CwLPP21 - - - - - - - - -

CwLPP20
0̃

2,50 47,00 1,50 2,00 4,75 1,00 1,50 0,00 0,00

CwLPP21
0̃

- - - - - - - - -

Redução 2D
TLEC Toy 1 Toy 2 Toy 3 Toy 4 Toy 5 Toy 6 Toy 7 Toy 8 Toy 9

Sem TLEC 3,00 2,50 1,25 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00
PCA 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00
FDA - - - - - - - - -

CPCA0 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CPCA1 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00
LPP 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00
LPP0̃ 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

SLPP 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00
SLPP0̃ 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

LFDA 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CwLPP0 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CwLPP1 3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CwLPP0
0̃

3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CwLPP1
0̃

3,00 2,50 1,50 1,00 3,50 2,25 1,75 0,75 0,00

CwLPP20 3,00 2,50 1,50 1,00 4,00 1,00 0,75 0,00 0,00

CwLPP21 3,00 2,50 1,50 1,00 3,75 1,00 0,75 0,00 0,00

CwLPP20
0̃

3,00 2,50 1,50 1,00 4,00 1,00 0,75 0,00 0,00

CwLPP21
0̃

3,00 2,50 1,50 1,00 3,75 1,00 0,75 0,00 0,00
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5.5.3.2 Conclusões

Este experimento possibilitou a avaliação das TLEC sobre cenários com comportamento,
quanto à presença de multimodalidade, garantidos visualmente. A análise das taxas de
erro obtidas da aplicação das diversas TLEC sobre as bases Toy, utilizando classificador
Bayesiano, mostra que as TLEC propostas neste trabalho, especificamente o CwLPP e
CwLPP2, apresentam desempenho superior ao das demais, quando aplicadas a cenários
com multimodalidade intraclasse. Tendo o CwLPP2 obtido desempenhos melhores ou
iguais aos do CwLPP para a maioria das bases com multimodalidade (exceção única
na Toy 5). Adicionalmente, CwLPP e CwLPP2 mantiveram-se competitivas quando
aplicadas aos cenários com unimodalidade intraclasse.

5.5.4 Experimentos IDA

Nesta seção, as TLEC abordadas neste trabalho são avaliadas sobre bases de dados vistas
em [ida09] e sumarizadas na Seção 5.3.2.

Cada combinação entre TLEC e base de dados deste experimento foi executada se-
gundo a quantidade de amostragens definida para cada base de dados (20 ou 100 vezes),
o que possibilita a obtenção da taxa de erro médio e seu desvio padrão, para cada com-
binação.

Cada TLEC, observando sua limitação, explorou todas as reduções de dimensionali-
dade posśıveis para a base de dados aplicada. Assim, como na Seção 5.5.1, os resultados
obtidos de cada redução, para a mesma combinação (TLEC e base de dados), são ana-
lisados via teste-t pareado com 5% de significância. Foi eleito como melhor resultado
a menor redução de dimensionalidade, cuja distribuição (20 ou 100 erros obtidos) foi
estatisticamente equivalente a distribuição com menor taxa de erro médio.

5.5.4.1 Resultados

A Tabela 5.12 apresenta a razão dos tempos de extração de caracteŕısticas de cada TLEC
sobre a base banana, em relação ao menor tempo obtido, que pertence ao PCA, e foi de
0,002 segundos. Foi escolhida a apresentação dos tempos apenas sobre banana, porque,
dentre todas as bases, ela foi a mais estável, quanto dimensinalidade da melhor solução
das TLEC, que obtiveram essa melhor solução a 2D (exceto o FDA), ver Tabela 5.13.

O PCA e o FDA foram as TLEC mais rápidas, seguidas do CPCA, em qualquer de
suas variações. Todavia, esta foi mais de 100 vezes mais lenta do que as primeiras. As
demais TLEC, em suas execuções, calculam matriz de afinidade, o que eleva seus custos
computacionais. As técnicas que retiram os autovalores nulos (LPP0̃, SLPP0̃, CwLPP0̃
e CwLPP20̃) obtiveram tempos menores do que suas variações originais. O CwLPP e
CwLPP0̃ obtiveram tempos melhores do que o LPP e SLPP, com suas variações. En-
quanto que o CwLPP2 e CwLPP20̃ obtiveram tempos piores do que suas versões originais,
o que se deve a recursão presente em suas execuções. O LFDA foi a TLEC mais lenta,
para esta base de dados, tendo mais de 3000 vezes o tempo de extração de caracteŕısticas
do PCA.
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Tabela 5.12 Razão dos tempos de extração de caracteŕısticas para cada TLEC em relação ao
menor tempo alcançado (PCA). Todos os tempos foram obtidos sobre a base banana.

TLEC banana

Menor tempo (seg) 0,002
PCA 1,0
FDA 1,2

CPCA0 112,2

CPCA1 121,0
LPP 1647,1
LPP0̃ 1245,6

SLPP 924,7
SLPP0̃ 704,7

LFDA 3090,1

CwLPP0 640,5

CwLPP1 656,9

CwLPP0
0̃

432,6

CwLPP1
0̃

433,0

CwLPP20 1634,2

CwLPP21 1393,1

CwLPP20
0̃

896,5

CwLPP21
0̃

784,5

Tabela 5.13 Dimensionalidades das melhores soluções para as combinações base de dados vs.
TLEC.

banana breast-cancer diabetis german heart image ringnorm splice twonorm waveform

PCA 2D 1D 6D 7D 2D 14D 18D 12D 1D 2D
FDA 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

CPCA0 2D 1D 6D 10D 5D 14D 16D 60D 18D 2D

CPCA1 2D 2D 3D 2D 2D 14D 16D 16D 2D 2D
LPP 2D 1D 6D 8D 1D 12D 18D 8D 1D 2D
LPP0̃ 2D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

SLPP 2D 1D 4D 3D 1D 12D 19D 3D 1D 2D
SLPP0̃ 2D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D

LFDA 2D 1D 3D 3D 1D 11D 20D 2D 1D 2D

CwLPP0 2D 1D 4D 3D 1D 13D 16D 60D 1D 2D

CwLPP1 2D 2D 3D 2D 2D 13D 16D 9D 2D 3D

CwLPP0
0̃

2D 1D 4D 3D 1D 13D 16D 60D 1D 2D

CwLPP1
0̃

2D 2D 3D 2D 2D 13D 16D 9D 2D 3D

CwLPP20 2D 1D 3D 3D 1D 2D 15D 60D 1D 3D

CwLPP21 2D 2D 3D 2D 2D 13D 15D 3D 2D 2D

CwLPP20
0̃

2D 1D 3D 3D 1D 2D 15D 60D 1D 3D

CwLPP21
0̃

2D 2D 3D 2D 2D 13D 15D 3D 2D 2D
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A Tabela 5.13 apresenta as dimensões alcançadas pelas melhores soluções de cada
TLEC para cada base de dados. Como as bases na Tabela 5.3 representam problemas
de classificação à duas classes, o FDA, devido à sua retrição quanto à redução da di-
mensionalidade, apenas apresenta soluções em 1D. Das variações do CPCA, o uso de
componente de dispersão entreclasses (CPCA1) possibilitou, para alguns casos, alcançar
nenores reduções. O mesmo não pode ser afirmado para as técnicas Classwise baseadas
no LPP. Pois, o emprego de componente de dispersão entreclasses causa, também, ele-
vações da dimensionalidade em relação à variação sem esta componente, para algumas
bases. Ainda para as técnicas Classwise baseadas no LPP, o emprego da eliminação dos
autovalores nulos não impactou na dimensionalidade alcançada.

Tabela 5.14 Taxa de erro médio e desvio padrão para as combinações base de dados vs. TLEC,
expressos em valores percentuais. Estes resultados são referentes às dimensionalidades vistas
na Tabela 5.13.

banana breast-cancer diabetis german heart image ringnorm splice twonorm waveform

PCA 39,072 26,520 25,463 25,427 17,450 11,852 2,653 16,078 2,371 12,083
(3,455) (4,586) (1,670) (2,090) (3,622) (2,284) (0,260) (1,009) (0,131) (0,377)

FDA 42,884 27,065 23,410 23,907 16,080 16,555 24,101 16,207 2,627 14,741
(4,591) (4,809) (1,803) (2,258) (3,107) (1,020) (0,641) (0,594) (0,184) (0,963)

CPCA0 39,072 26,026 25,303 26,187 18,450 11,852 2,124 15,726 3,316 13,345
(3,455) (4,441) (1,808) (2,399) (3,968) (2,284) (0,154) (0,938) (0,389) (1,113)

CPCA1 39,072 26,312 24,550 24,717 15,830 11,852 2,188 13,653 2,368 12,090
(3,455) (4,390) (2,057) (2,150) (3,482) (2,284) (0,170) (0,708) (0,139) (0,392)

LPP 39,072 25,844 26,550 27,757 18,120 9,842 2,640 15,113 2,451 12,163
(3,455) (4,591) (1,882) (3,537) (3,691) (1,094) (0,273) (0,972) (0,134) (0,340)

LPP0̃ 39,072 29,104 26,327 27,237 19,440 15,352 2,579 15,726 3,457 18,066
(3,455) (4,981) (1,928) (2,773) (3,379) (2,835) (3,515) (0,938) (0,300) (1,049)

SLPP 39,072 26,013 25,783 25,277 15,680 9,896 2,618 12,577 2,535 12,261
(3,455) (4,686) (2,308) (2,495) (3,502) (1,049) (0,300) (0,751) (0,174) (0,391)

SLPP0̃ 39,072 29,104 26,327 27,237 19,440 15,352 2,579 15,726 3,457 18,066
(3,455) (4,981) (1,928) (2,773) (3,379) (2,835) (3,515) (0,938) (0,300) (1,049)

LFDA 39,072 26,182 26,090 25,543 15,810 10,069 2,579 13,823 2,546 12,400
(3,455) (4,536) (2,007) (2,620) (3,538) (1,096) (0,352) (1,195) (0,170) (0,415)

CwLPP0 39,072 26,597 25,443 25,460 15,810 11,386 2,173 15,726 2,570 12,289
(3,455) (4,661) (2,118) (2,541) (3,084) (1,517) (0,158) (0,938) (0,186) (0,377)

CwLPP1 39,072 26,325 24,490 24,107 15,970 11,114 2,272 13,460 2,413 12,288
(3,455) (4,555) (2,025) (2,470) (3,161) (1,550) (0,182) (0,704) (0,163) (0,370)

CwLPP0
0̃

39,072 26,597 25,443 25,460 15,810 11,386 2,173 15,726 2,570 12,288

(3,455) (4,661) (2,118) (2,541) (3,084) (1,517) (0,158) (0,938) (0,186) (0,377)

CwLPP1
0̃

39,072 26,325 24,490 24,107 15,970 11,104 2,272 13,460 2,413 12,288

(3,455) (4,555) (2,025) (2,470) (3,161) (1,559) (0,182) (0,704) (0,163) (0,370)

CwLPP20 28,926 26,597 26,007 25,657 15,810 20,248 2,400 14,471 2,570 11,799
(6,908) (4,661) (1,960) (2,518) (3,084) (2,880) (0,306) (2,128) (0,186) (1,359)

CwLPP21 30,187 26,675 24,607 24,107 15,970 11,114 2,422 12,805 2,413 12,379
(7,046) (4,542) (2,010) (2,470) (3,161) (1,550) (0,233) (0,962) (0,163) (0,496)

CwLPP20
0̃

28,926 26,597 26,007 25,657 15,810 20,248 2,400 14,476 2,570 11,799

(6,908) (4,661) (1,960) (2,518) (3,084) (2,880) (0,306) (2,120) (0,186) (1,359)

CwLPP21
0̃

30,187 26,675 24,607 24,107 15,970 11,114 2,422 12,805 2,413 12,379

(7,046) (4,542) (2,010) (2,470) (3,161) (1,550) (0,233) (0,962) (0,163) (0,496)

Finalmente, Tabela 5.14 apresenta a taxa de erro médio e seu desvio padrão, calculados
para a distribuição de cada combinação entre TLEC e base de dados. Por base de dados,
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nota-se que as TLEC obtiveram resultados semelhantes, de tal modo que não é posśıvel
apontar qual delas tem melhor desempenho. O LPP0̃ e o SLPP0̃ não representaram
melhoria em relação às suas versões iniciais (LPP e SLPP), apresentando, inclusive, piora
na taxa de erro médio, para alguns casos. Por sua vez, o emprego do LPP0̃, nas técnicas

Classwise (como CwLPP21
0̃
), não alterou o desempenho em relação à respectiva versão

sem retirada dos autovalores nulos (como CwLPP1).

5.5.4.2 Conclusões

Os resultados obtidos na Seção 5.5.3.1, sugerem que as TLEC propostas, especialmente
o CwLPP e o CwLPP2 (com suas variações), (i) permaneceriam competitivas quando
aplicadas a cenários unimodais e (ii) seriam mais indicadas no tratamento de multi-
modalidade. A primeira sugestão, de fato, não foi contrariada pelos resultados deste
experimento, uma vez que as TLEC obtiveram desempenho semelhantes. E quanto à se-
gunda sugestão, falta o conhecimento do comportamento das bases quanto à modalidade
intraclasse (uni ou multimodal). Todavia, para as bases referidas em Sugiyama e Roweis
[SR07], como possuidoras de intŕınseca multimodalidade intraclasse, banana e waveform
(ver Seção 5.3.2), o CwLPP20 e o CwLPP20

0̃
obtiveram as menores taxas de erro médio

(ver Tabela 5.14).

5.5.5 Experimentos OptDigits

No experimento da Seção 5.5.3, as TLEC foram aplicadas a cenários sintéticos, com e
sem ocorrência de multimodalidade intraclasse, e as TLEC propostas obtiveram resul-
tados relevantes. Na Seção 5.5.4, um experimento sobre bases de dados representando
problemas de duas classes foi realizado, tendo as TLEC propostas sido estatisticamente
tão eficientes quanto as TLEC encontradas na literatura. O que não justifica o emprego
delas, uma vez que possuem maior custo computacional.

Qual a justificativa para a contradição entre os dois primeiros experimentos?

No primeiro experimento (Seção 5.5.3), os cenários foram controlados e a ocorrência
de multimodalidade intraclasse foi garantida, mesmo que visualmente, o que beneficiou o
desempenho das TLEC propostas, em especial, CwLPP e CwLPP2.

No segundo experimento (Seção 5.5.4), cada classe, de cada base de dados, é resultado
da junção de classes de problema multiclasse. A forma como a junção foi realizada não
é informada, de modo que não se pode afirmar que a escolha das classes para a junção
salientou comportamento multimodal.

Como ilustração de que a simples junção de classes pode não favorecer a multimo-
dalidade na classe resultante, a Figura 5.6 (a) apresenta quatro modas, salientadas por
cores distintas, representando quatro classes de problema multiclasse hipotético. Na
Figura 5.6 (b), as modas foram agrupadas duas a duas, resultando em classes com mul-
timodalidade. Porém na Figura 5.6 (c), um outro agrupamento dois a dois das classes
originais resultou em classe unimodais.
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(a) (b) (c)

Figura 5.6 Ilustração de agrupamento de classes na construção de bases com multimodalidade
intraclasses.

Deste modo, é baseado na hipótese de que as classes agrupadas em [ida09] não favore-
ceram a ocorrência de multimodalidade, nas classes resultantes, que este experimento é
conduzido.

Este experimento utiliza uma base real, OptDigits, para a avaliação das TLEC, es-
colhida por (i) representar um problema real e por (ii) indicar, via percepção visual,
presença de multimodalidade intraclasse para algumas de suas classes (ver Seção 5.3.3).

Este experimento está dividido em duas partes. Na primeira, as TLEC foram aplicadas
diretamente sobre OptDigits, e foram analisados o desempenho global e o desempenho
por classe de cada aplicação. A segunda parte preocupou-se em construir macro-classes de
OptDigits, de tal modo a obter multimodalidade nelas. A construção dessas macro-classes
foi conduzida baseando-se nas respostas do MDIP para junções de classes originais.

Nos resultados a seguir, as TLEC CwLPP2 e CwLPP20̃ não configuram, pois, elas
incorreram em extensa recursão para este experimento, não possibilitando a coleta de
seus valores.

5.5.5.1 Parte I

Tabela 5.15 Valores do MDIP e MDIP2 para as classes da OptDigits.

Classe MDIP MDIP2

0 0,0957 0,2270
1 0,0236 0,5280
2 0,0000 0,8320
3 0,0605 0,6930
4 0,1740 0,6670
5 0,0428 0,4740
6 0,0208 0,5890
7 0,0532 0,8330
8 0,2191 0,6860
9 0,0407 0,9990
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A Tabela 5.15 apresenta os valores dos ı́ndices de multimodalidade obtidos sobre as
classes de OptDigits. O MDIP obteve valores baixos para todas as classes, e todos eles
foram inferiores a 0,25. Deste modo, o MDIP não indica nenhuma das classes como
multimodal. O MDIP2, por sua vez, obteve valores maiores do que o MDIP, como
esperado, tendo apenas a classe 0 obtido ı́ndice inferior a 0,45. Por obter, o MDIP2,
valores de ı́ndice elevados, em relação ao MDIP, é seguro tomar limiar também mais
elevado para a sua análise. Escolhendo o limiar de 0,7, o MDIP2 considera as classes 2,
7 e 9, multimodais.

Tabela 5.16 Menores taxas de erro (%) obtidas pelas TLEC para OptDigits, seguido do erro
cometido para cada uma de suas classes.

TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9

PCA 27D 2,282 0,000 2,198 3,955 3,825 0,552 1,099 3,867 1,676 2,299 3,333
FDA 9D 5,454 0,562 4,396 6,215 9,836 1,657 1,099 2,210 9,497 14,943 4,444

CPCA0 22D 1,948 0,000 1,648 3,390 3,279 0,000 1,648 2,210 1,676 2,299 3,333

CPCA1 23D 1,725 0,000 1,648 2,825 2,732 0,000 1,648 2,210 0,559 2,299 3,333

CPCA2 23D 1,836 0,000 1,648 2,825 3,279 0,552 1,099 2,762 0,559 2,299 3,333

CPCA3 21D 1,892 0,000 1,648 3,390 2,732 0,000 2,198 2,762 0,559 2,299 3,333

CPCA4 25D 2,003 0,000 1,648 2,825 3,825 1,105 1,648 3,315 0,559 2,299 2,778

CPCA5 27D 2,059 0,000 1,648 2,825 3,825 0,552 2,198 3,315 1,117 1,724 3,333

CPCA6 24D 1,948 0,000 1,648 3,390 3,279 0,000 1,099 2,762 1,117 2,299 3,889

CPCA7 25D 1,836 0,000 1,648 3,390 3,279 0,000 0,549 2,762 1,676 1,149 3,889

CPCA8 25D 1,836 0,000 1,648 3,390 2,732 0,000 1,099 2,762 1,117 1,724 3,889

CPCA9 26D 1,892 0,000 1,648 3,390 3,825 0,000 0,549 2,762 1,117 1,724 3,889
LPP(2) 1D 90,095 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
LPP0̃ 24D 2,838 0,000 2,747 4,520 6,557 1,657 1,648 2,762 1,117 3,448 3,889

SLPP(2) 1D 90,095 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
SLPP0̃ 22D 2,504 0,000 1,648 2,825 8,197 1,105 1,099 2,762 1,117 2,299 3,889

LFDA 21D 3,339 0,000 7,692 5,650 7,650 0,552 1,099 1,105 0,559 4,023 5,000

CwLPP0 1D 87,201 42,697 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 28,492 100,000 100,000

CwLPP1 2D 80,245 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,117 100,000 100,000

CwLPP2 3D 75,125 0,000 100,000 100,000 99,454 50,829 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000

CwLPP3 4D 72,231 0,000 100,000 92,655 84,699 44,199 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000

CwLPP4 5D 66,500 0,000 100,000 90,960 74,863 28,729 97,253 100,000 0,000 100,000 72,778

CwLPP5 6D 59,989 0,000 100,000 90,960 62,842 25,414 64,835 98,895 0,000 99,425 57,778

CwLPP6 7D 53,200 0,000 92,308 90,960 38,251 9,392 63,187 88,398 0,000 97,701 52,778

CwLPP7 8D 42,126 0,000 85,714 80,226 33,880 7,735 56,593 44,199 0,559 74,713 38,333

CwLPP8 9D 33,945 0,000 80,769 75,706 33,333 3,867 9,341 35,359 0,000 68,391 33,889

CwLPP9 10D 33,111 0,000 79,121 72,881 32,787 4,972 8,242 33,702 0,000 67,241 33,333

CwLPP0
0̃

23D 2,838 0,000 2,198 4,520 6,557 2,210 1,099 2,762 2,235 1,724 5,000

CwLPP1
0̃

28D 2,615 0,000 2,747 4,520 6,011 2,210 0,549 2,762 1,676 2,299 3,333

CwLPP2
0̃

27D 2,560 0,000 2,747 4,520 6,011 2,210 0,549 2,762 1,117 2,299 3,333

CwLPP3
0̃

27D 2,449 0,000 2,198 4,520 5,464 2,762 0,549 2,762 0,559 2,299 3,333

CwLPP4
0̃

28D 2,671 0,000 2,198 4,520 5,464 3,315 1,099 3,315 0,559 2,299 3,889

CwLPP5
0̃

21D 2,782 0,000 2,747 5,085 4,918 1,657 1,099 2,762 1,117 3,448 5,000

CwLPP6
0̃

19D 2,782 0,000 2,747 5,085 4,372 3,315 1,099 2,762 1,117 3,448 3,889

CwLPP7
0̃

31D 2,727 0,000 2,747 4,520 5,464 2,762 1,099 2,762 1,117 2,299 4,444

CwLPP8
0̃

32D 2,560 0,000 2,198 3,955 5,464 2,762 1,648 2,762 1,117 2,299 3,333

CwLPP9
0̃

26D 2,560 0,000 2,747 4,520 5,464 2,210 1,099 2,762 0,559 1,724 4,444

Qtd. Autovalores Nulos 16 12 12 11 6 9 15 13 13 10

A Tabela 5.16 apresenta, para cada TLEC, aplicada a OptDigits, os valores das re-
duções de dimensionalidade que resultaram nas menores taxas de erro global (sobre toda
a base), seguida das taxas de erro por classe da base. Nela é posśıvel observar, que o
CPCA, em todas as suas variações, obteve os menores erros, sendo seguido pelo PCA.
O FDA e o LFDA apresentaram desempenhos inferiores aos melhores resultados obtidos,
porém o LFDA se mostrou melhor adaptado a esse problema do que o FDA. O LPP e o
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SLPP obtiveram os piores desempenhos para essa base de dados (taxa de erro acima de
90%), porém as suas versões retificadas, LPP0̃ e SLPP0̃, através da eliminação dos auto-
vetores associados a autovalores nulos, obtiveram desempenhos superiores àqueles obtidos
por suas versões originais, sendo a melhoria obtida superior a 87%. As sete primeiras
variações do CwLPP, obtiveram baixo desempenho, atingindo taxas de erro global supe-
riores a 50%. As demais variações do CwLPP, mesmo tendo maiores dimensionalidades,
também não obtiveram desempenho satisfatório, alcançando erros globais acima de 30%.
O CwLPP0̃ em todas as suas variações obteve desempenho satisfatório, com taxas de erro
global em torno de 2,6%.

A suposição feita a partir da Tabela 5.15, adotando limiar igual a 0,7 para os valores
do MDIP2, de que as classes 2, 7 e 9 possuem multimodalidade intraclasse, não contribui
se quer para justificar as taxas de erro obtidas para essas classes, via TLEC que abordam
multimodalidade. Uma vez que, de modo geral, o desempenho dessas TLEC sobre as
classes 2, 7 e 9 foi frequentemente pior do que o desempenho sobre as demais classes.

A razão para o baixo desempenho do LPP, SLPP e CwLPP pode ser imputada à
presença de espaço nulo. Pois, empiricamente, a retirada dos autovetores associados aos
autovalores nulos, contribui significativamente para a melhoria do desempenho das TLEC
(ver resultados do LPP0̃, SLPP0̃ e CwLPP0̃ na Tabela 5.16).

Tanto o LPP quanto o SLPP encontraram dois autovalores nulos na decomposição
global dos padrões, indicado na Tabela 5.16 por LPP(2) e SLPP(2). Suas versões com
descarte de autovetor associado ao autovalor nulo, LPP0̃ e SLPP0̃, diminuiram suas taxas
de erro, global e por classe, porém, a dimensionalidade final foi depreciada em relação as
versões originais.

A mesma inferência emṕırica pode ser atribúıda a comparação dos resultados obtidos
para o CwLPP e o CwLPP0̃. A decomposição intraclasse realizada pelo CwLPP encontra
maior quantidade de autovalores nulos (por classe) do que a decomposição global (ver
última linha da Tabela 5.16). O que acarretou em baixo desempenho do CwLPP. A
eliminação dos autovetores associados aos autovalores nulos no CwLPP0̃ possibilitou al-
cançar melhor desempenho, em todas as suas variações. Porém a dimensionalidade final
foi prejudicada.

5.5.5.2 Parte II

Esta seção visa validar as técnicas propostas para cenários com multimodalidade intra-
classe, a partir de padrões de problema real e verificar, neste experimento, o que foi
verificado na Seção 5.5.5.1: que a retirada dos autovetores associados aos autovalores
nulos, resultantes da decomposição realizada pelo LPP, por classe do problema, melhora
o desempenho global da TLEC.

Para tanto, foram criadas cinco bases, referidas como bases Combo, que são combi-
nações de classes da OptDigits. Para não incorrer no problema visto na Seção 5.5.4, com
as bases de [ida09], cujas combinções não continham multimodalidade intraclasse, foram
avaliadas, via MDIP e MDIP2, todas as combinações posśıveis das classes de OptDigits
e as bases Combo foram montadas baseadas nestes resultados.
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Das 627 combinações posśıveis, apenas 8 reponderam com valor superior a 0,6 para o
MDIP e apenas 11 com valor inferior a 0,7 para o MDIP2. Deste modo, o MDIP2 não
é confiável na estimativa da multimodalidade, e a escolha das classes, para a montagem
das combinações, é tomada segundo os valores do MDIP. A Tabela 5.17 apresenta a
modelagem das bases Combo, que representam problemas de duas classes. Nessa tabela,
cada Combo tem a quantidade de padrões, nas bases de treinamento e teste, salientadas.
Cada classe Combo, tem aproximadamente 0,5 de probabilidade a priori, estimada sobre
o conjunto de treinamento. Deste modo, minimizando erros de interpretação, devido a
deficiência do classificador em tratar classes desequilibradas. A classe 0 de cada Combo
possui maiores chances, segundo o MDIP, de apresentar multimodalidade, enquanto que
as classes 1 foram escolhidas com baixos valores de MDIP, e assim, com menores chances
de apresentar multimodalidade. Os valores de MDIP2 para as combinações da Tabela 5.17
são apresentados como referência. Deles só é posśıvel inferir que a classe 1 do Combo 4
é unimodal.

Tabela 5.17 Combinações de classes de OptDigits baseadas no MDIP.

Combo Classes Treino Teste a priori TR MDIP MDIP2

1
Classe 0 0 2 756 355 0,496 1,000 1,000
Classe 1 4 8 767 355 0,504 0,001 1,000

2
Classe 0 0 1 2 1145 537 0,500 1,000 1,000
Classe 1 4 5 9 1145 543 0,500 0,399 1,000

3
Classe 0 2 5 7 1143 538 0,499 0,650 1,000
Classe 1 0 3 9 1147 541 0,501 0,497 1,000

4
Classe 0 2 3 6 7 1533 720 0,499 0,996 1,000
Classe 1 1 4 8 9 1538 717 0,501 0,023 0,626

5
Classe 0 0 2 3 8 9 1907 892 0,499 0,715 1,000
Classe 1 1 4 5 6 7 1916 905 0,501 0,081 1,000

As Tabelas 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22 apresentam as taxas de erro global e por classe
para os Combos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.
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Tabela 5.18 Taxa de erro global e por classe do Combo 1, em valores percentuais.
TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1

PCA 13 0,704 1,408 0,000
FDA 1 0,845 1,127 0,563

CPCA0 27 0,986 1,972 0,000

CPCA1 6 0,845 1,690 0,000
LPP(3) 1 50,000 0,000 100,000
LPP0̃ 32 0,986 1,972 0,000

SLPP(3) 1 50,000 0,000 100,000
SLPP0̃ 14 0,704 1,408 0,000

LFDA 3 0,986 1,972 0,000

CwLPP0 1 50,000 0,000 100,000

CwLPP1 2 50,000 0,000 100,000

CwLPP0
0̃

24 1,127 1,972 0,282

CwLPP1
0̃

15 1,268 2,254 0,282

Qtd. Autovalores Nulos 12 4

Tabela 5.19 Taxa de erro global e por classe do Combo 2, em valores percentuais.
TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1

PCA 25 0,185 0,372 0,000
FDA 1 4,259 3,911 4,604

CPCA0 36 0,185 0,372 0,000

CPCA1 32 0,093 0,186 0,000
LPP(2) 1 50,278 0,000 100,000
LPP0̃ 16 0,370 0,559 0,184

SLPP(2) 1 50,278 0,000 100,000
SLPP0̃ 19 0,185 0,186 0,184

LFDA 11 0,278 0,372 0,184

CwLPP0 1 50,278 0,000 100,000

CwLPP1 2 50,278 0,000 100,000

CwLPP0
0̃

34 0,463 0,559 0,368

CwLPP1
0̃

37 0,370 0,186 0,552

Qtd. Autovalores Nulos 10 4
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Tabela 5.20 Taxa de erro global e por classe do Combo 3, em valores percentuais.
TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1

PCA 21 1,483 0,929 2,033
FDA 1 3,429 2,974 3,882

CPCA0 30 1,297 0,558 2,033

CPCA1 22 1,297 0,743 1,848
LPP(5) 1 50,139 0,000 100,000
LPP0̃ 44 6,951 12,454 1,479

SLPP(5) 1 50,139 0,000 100,000
SLPP0̃ 47 6,580 11,710 1,479

LFDA 10 2,595 2,230 2,957

CwLPP0 1 49,768 99,814 0,000

CwLPP1 2 49,768 99,814 0,000

CwLPP0
0̃

30 1,854 0,929 2,773

CwLPP1
0̃

29 1,668 0,743 2,588

Qtd. Autovalores Nulos 5 10

Tabela 5.21 Taxa de erro global e por classe do Combo 4, em valores percentuais.
TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1

PCA 22 3,827 4,722 2,929
FDA 1 6,820 8,472 5,160

CPCA0 29 4,315 5,139 3,487

CPCA1 30 3,967 4,583 3,347
LPP(2) 1 49,896 0,000 100,000
LPP0̃ 25 3,619 5,000 2,232

SLPP(2) 1 49,896 0,000 100,000
SLPP0̃ 25 3,410 4,861 1,953

LFDA 13 4,175 3,056 5,300

CwLPP0 1 49,756 0,139 99,582

CwLPP1 2 49,756 0,139 99,582

CwLPP0
0̃

38 3,758 5,000 2,510

CwLPP1
0̃

38 3,758 4,861 2,650

Qtd. Autovalores Nulos 7 3
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Tabela 5.22 Taxa de erro global e por classe do Combo 5, em valores percentuais.
TLEC Dimensão Global Classe 0 Classe 1

PCA 48 2,782 3,587 1,989
FDA 1 5,287 7,735 2,873

CPCA0 47 2,560 3,587 1,547

CPCA1 48 2,337 3,475 1,215
LPP(2) 1 50,362 0,000 100,000
LPP0̃ 33 3,172 4,484 1,878

SLPP(2) 1 50,362 0,000 100,000
SLPP0̃ 28 2,838 4,148 1,547

LFDA 5 5,120 8,184 2,099

CwLPP0 1 50,250 0,112 99,669

CwLPP1 2 50,250 0,112 99,669

CwLPP0
0̃

37 3,228 4,484 1,989

CwLPP1
0̃

38 3,339 4,821 1,878

Qtd. Autovalores Nulos 6 3

O CPCA obteve o melhor desempenho global para a maioria das bases Combo, sendo
seguido pelo PCA, que atingiu desempenhos próximos ao melhor desempenho obtido em
cada base (e melhor desempenho na Combo 1).

O LPP, SLPP e CwLPP obtiveram desempenhos insatisfatórios sobre todas as bases
Combo, com taxas de erro em torna de 50%. Porém, o comportamento dessas técnicas
sobre cada uma das classes foi coerente a multimodalidade existente, expressa pelo MDIP.
Isso é verificado pela comparação entre os desempenhos das técnicas sobre a classe 0 (com
maiores valores de MDIP) e a classe 1 de cada Combo. Tendo a classe 0, de modo geral,
sido melhor classificada do que a classe 1. E sendo a classe 1, de modo geral, a responsável
pela elevação da taxa de erro global a valores insatisfatórios.

Como visto na Seção 5.5.5.1, a eliminação dos autovetores associados aos autovalores
nulos, realizada pelo LPP0̃, SLPP0̃ e CwLPP0̃, contribuiu para a diminuição da taxa de
erro global sobre a base, porém, causando depreciação da dimensionalidade final obtida.
A elevação do desempenho global se deve melhora obtida na classificação sobre a classe
1 (de menor chances de multimodalidade segundo o MDIP).

5.5.5.3 Conclusões

Os experimentos aqui realizados avaliaram o desempenho das TLEC sobre a OptDigits e
combinações de suas classes.

Na Seção 5.5.5.1, as TLEC foram aplicadas a OptDigits e foi verificado que: (i) dentre
as TLEC abordadas, o CPCA foi a que obteve melhor desempenho sobre esta base; (ii) a
retirada dos autovetores associados aos autovalores nulos, da decomposição realizada pelo
LPP, SLPPe CwLPP, contribuiu para a diminuição da taxa de erro global, com prejúızo
da dimensionalidade final.

A Seção 5.5.5.2, reforça as verificações feitas na seção anterior e, adicionalmente, apre-
senta método, baseado no MDIP, para combinação de classes com o intuito de salientar
comportamento multimodal. O que, por sua vez, valida o MDIP para esse fim.





Caṕıtulo 6

Considerações Finais

Este trabalho objetivou apresentar técnicas lineares de extração de caracteŕısticas apli-
cáveis a cenários com multimodalidade intraclasse. A realização deste objetivo seguiu os
procedimentos abaixo descritos.

Primeiramente, técnicas lineares de extração de caracteŕısticas encontradas na litera-
tura foram estudadas e verificou-se fator comum entre elas, que é o cálculo da matriz de
afinidade. A métrica utilizada para o cálculo dessa matriz influi sobre o desempenho da
técnica que a emprega, de modo que, neste trabalho, foi investigada esta influência de
diversas métricas sobre o desempenho do LPP. Esta investigação apontou para o uso de
duas métricas para propósitos gerais, LS e NN. Sendo a primeira mais indicada, quando
diminuir os custos de armazenamento da informação é prioritário, e a segunda, quando o
custo computacional deva ser minimizado (ver seção 5.5.1).

A fim de verificar o desempenho das técnicas em cenários multimodais, se faz necessário,
de antemão, garantir por algum meio, que a distribuição dos padrões, no cenário que se de-
seja avaliar, tenha comportamento multimodal. Deste modo, baseado em teste estat́ıstico
denomindado DIP, modelado para avaliar o comportamento unimodal numa distribução
de padrões, foram criados dois ı́ndices emṕıricos, MDIP e MDIP2, que operam sobre bases
multivariadas. Os experimentos realizados no Caṕıtulo 5, em especial o da seção 5.5.5.2,
apontam o MDIP como um ı́ndice viável para a estimativa da multimodalidade intraclasse
em bases de dados multivariadas.

Além dos ı́ndices de multimodalidade, foram propostos neste trabalho, duas técnicas
lineares de extração de caracteŕısticas, CwLPP e CwLPP2; e uma retificação das técni-
cas baseadas no LPP, promovendo o descarte dos autovetores associados a autovalores
nulos. Como essa retificação opera sobre as técnicas lineares de extração de caracte-
ŕısticas baseadas no LPP, automaticamente, surgem, enquanto propostas, as técnicas
LPP0̃, SLPP0̃, CwLPP0̃ e CwLPP20̃. Os resultados vistos nas Seções 5.5.3, 5.5.4 e 5.5.5,
apontam as técnicas Classwise com emprego do LPP (CwLPP, CwLPP0̃, CwLPP2 e
CwLPP20̃), como técnicas lineares de extração de caracteŕısticas bem sucedidas, quando
a multimodalidade intraclasse existe. Obtendo resultados satisfatórios, por vezes, quando
o cenário é unimodal.

Adicionalmente, foi verificada, experimentalmente, o ganho gerado pela eliminação
dos autovetores associados a autovalores nulos. Quando essa eliminação é realizada sobre
a decomposição global dos padrões (LPP0̃ e SLPP0̃) ou sobre a decomposição intraclasse
(CwLPP0̃), ela eleva a dimensionalidade final obtida pela técnica, porém, contribui para
a melhoria do desempenho da técnica em relação a versão original.

83



84 CAPÍTULO 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Trabalhos Futuros

Algumas frentes para trabalhos futuros são percebidas:

� Determinação de ı́ndice de multimodalidade, em dados multivariados, mais preciso
do que o MDIP.

� Eliminação da recursão do cálculo das modas realizado pelo CwLPP2 e suas vari-
antes.

� Incorporar ı́ndice de multimodalidade à técnica de extração, a fim de possibilitar
que esta avalie a distribuição dos padrões e opte, internamente, por abordagem uni
ou multimodal, conferindo a técnica maior adaptabilidade a diferentes cenários.



Apêndice A

Algoritmos Genéticos

A.1 Introdução

Algoritmos genéticos são ferramentas computacionais de busca e otimização, inspirados
nas teorias evolucionistas de Darwin [Dar95]. Baseando-se nessas teorias, onde somente
os indiv́ıduos mais adaptáveis de uma espécie sobrevivem, os algoritmos genéticos tra-
balham com um conjunto inicial de posśıveis soluções para o problema (denominado de
população), de tal modo, que através de operações genéticas de mutação e de cruza-
mento, possa desenvolver gerações novas e, através da seleção das melhores soluções,
convergir para a solução ótima. Para essa avaliação dos melhores indiv́ıduos da popu-
lação, é necessário definir uma função de aptidão que, para cada indiv́ıduo, informe o
quão eficiente ele é para a solução que o algoritmo procura [ES03]. Cada indiv́ıduo de
uma população é representado por um cromossomo.

Diferentemente de um cromossomo biológico, nos algoritmos genéticos um cromos-
somo é um vetor de valores, que pode ser real, inteiro, binário, entre outros, que são
representações das variáveis de interesse de um determinado problema. A forma mais
comum de cromossomo encontrada na literatura (e a mais simples também) é a binária.

Inicialmente, após a definição do problema, é necessária a criação da representação
de suas variáveis num cromossomo. Supondo que o problema fict́ıcio em questão possua
duas variáveis de interesse, a Figura A.1 mostra uma posśıvel configuração binária para
essas duas variáveis e o cromossomo criado pela concatenação dessas variáveis.

Figura A.1 Exemplo de configuração de um cromossomo de acordo com as variáveis.

O funcionamento é relativamente simples. Inicialmente é montada a população inicial
de cromossomos (conhecida como população zero). Esses cromossomos são escolhidos
aleatoriamente dentro do universo de soluções do problema. Em seguida, essa população
é avaliada pela função de aptidão. Depois disso, os melhores cromossomos são seleciona-
dos para a fase de reprodução, onde os mais bem avaliados pela função de aptidão têm
mais chances de serem selecionados. Então, através dos operadores genéticos, são cri-
ados cromossomos filhos com possibilidade de serem mais eficientes que os pais. Essas
operações genéticas também servem para manter a população diversificada. Uma grande
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diversificação possibilita o alcançe de um maior número de soluções e a fuga de um mı́-
nimo local. Após todo esse processo, uma nova geração é obtida, comumente chamada
de offspring [Mit97], dando ińıcio ao mesmo processo novamente, até que algum critério
de parada seja atendido.

Critérios normalmente usados são: número máximo de gerações e número máximo
de gerações sem melhora da eficiência do cromossomo mais eficiente (ou da média de
eficiência da população). Uma vez terminada a execução, o algoritmo terá encontrado
uma boa solução para o problema, não significando que será a melhor solução posśıvel.

A.2 Operações Genéticas

As operações genéticas nos cromossomos são realizadas para a obtenção de filhos, com a
intenção de diversificar a população de soluções, mantendo as melhores soluções encon-
tradas até o momento e descartando as piores.

Os dois operadores genéticos mais comuns são a mutação e o cruzamento [Mit97]. Na
mutação, o cromossomo selecionado tem um de seus bits invertido com uma probabili-
dade bem pequena. A Figura A.2 (a) ilustra esse conceito. No cruzamento, um par de
cromossomos é selecionado e, então, dois filhos são produzidos com pedaços aleatoria-
mente escolhidos dos dois pais. Essa operação pode ser de ponto único, dois pontos ou
uniforme. No cruzamento de ponto único, um único ponto de corte é selecionado aleatoria-
mente para fazer a divisão dos cromossomos pais em duas cadeias de bits (Figura A.2 (b)).
No cruzamento de dois pontos, dois pontos são selecionados, gerando três cadeias de bits
(Figura A.2 (c)). No uniforme, vários bits aleatórios são escolhidos para o cruzamento,
gerando uniformidade na escolha (Figura A.2 (d)).

(a) (b)

(c) (d)

Figura A.2 Operadores genéticos de: (a) mutação, (b) cruzamento de ponto único, (c) cruza-
mento de dois pontos e (d) cruzamento uniforme.
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Todas essas operações possuem uma probabilidade de ocorrência em cada população,
que deve variar de problema para problema. Normalmente, a probabilidade de mutação
é bem pequena em relação à probabilidade de cruzamento [ES03].

A.3 Função de Aptidão e Seleção de Cromossomos

A função de aptidão define uma maneira de se classificar os cromossomos de acordo com
sua eficiência para solucionar o problema. Uma das grandes vantagens de utilização de
algoritmos genéticos é sua fácil hibridização com outras técnicas. A função de aptidão
é que permite essa facilidade [ES03]. Por exemplo, pode-se utilizar uma rede neural
artificial como função de aptidão e usar o algoritmo genético para selecionar os melhores
parâmetros para a rede. Se a tarefa do algoritmo genético é classificação, é comum que a
função de aptidão possa medir a precisão com a qual o cromossomo classifica os padrões.
A função de aptidão é bem particular ao problema que se deseja resolver.

A classificação da população tem como objetivo possibilitar a seleção dos melhores
cromossomos para a produção de uma nova geração [Mit97]. Essa seleção pode ser feita
de várias maneiras, por exemplo, através da técnica da roleta ou do torneio. A técnica da
roleta consiste em uma seleção aleatória dos cromossomos. Porém com maior peso para
os que tiverem maior resposta da função de aptidão. Dessa forma, os cromossomos com
maior peso tendem a serem selecionados mais de uma vez. A Figura A.3 (a) ilustra essa
técnica de seleção. Já a seleção por torneio, escolhe aleatoriamente um par de cromos-
somos, nos quais o que apresentar maior resposta da função de aptidão será selecionado,
enquanto o outro será descartado. A desvantagem mais clara dessa técnica é que nunca
o cromossomo com menor resposta da função de aptidão será selecionado (e ele podem
apresentar alguma caracteŕıstica que possa ser passada para os filhos e que irá ajudar na
solução do problema). A Figura A.3 (b) ilustra esse método.

(a) (b)

Figura A.3 Ilustração dos métodos de seleção: (a) roleta e (b) torneio.
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92 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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