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The reasonable man adapts
himself to the world;

the unreasonable one persists
in trying to adapt the world to himself.

Therefore all progress depends
on the unreasonable man.

—GEORGE BERNARD SHAW (Maxims for Revolutionists)



Resumo

Análise de cluster é uma técnica aplicada a diversas áreas como mineração de dados, reconhe-
cimento de padrões, processamento de imagens. Algoritmos de clusterização têm por objetivo
particionar um conjunto de dados em clusters de tal forma que indivíduos dentro de um mesmo
cluster tenham um alto grau de similaridade, enquanto indivíduos pertencentes a diferentes
clusters tenham alto grau de dissimilaridade.

Uma importante divisão dos algoritmos de clusterização é entre algoritmos hard e fuzzy.
Algoritmos hard associam um indivíduo a somente um cluster. Ao contrário, algoritmos fuzzy
associam um indivíduo a todos os clusters através da variação do grau de pertinência do in-
divíduo em cada cluster. A vantagem de um algoritmo clusterização fuzzy é que este pode
representar melhor incerteza e este fato é importante, por exemplo, para mostrar que um indi-
víduo não é um típico indivíduo de nenhuma das classes, mas tem similaridade em maior ou
menor grau com mais de uma classe.

Uma forma intuitiva de medir similaridade entre indivíduos é usar medidas de distância tais
como a distância euclidiana. Existem muitas medidas de distância disponíveis na literatura.
Muitos dos algoritmos de clusterização populares geralmente buscam minimizar um critério
baseados numa medida de distância. Através de um processo iterativo estes algoritmos cal-
culam parâmetros de modo a diminuir o valor do critério iteração a iteração até um estado de
convergência ser atingido.

O problema com muitas das distâncias encontradas na literatura é que elas são estáticas.
Para o caso de algoritmos de clusterização iterativos, parece razoável ter distâncias que mudem
ou atualizem seus valores de acordo com o que for ocorrendo com os dados e as estruturas de
dado do algoritmo.

Esta dissertação apresenta duas distâncias adaptativas aplicadas ao algoritmo fuzzy c-means
pelo Prof. Francisco de Carvalho. Este algoritmo foi escolhido pelo fato de ser amplamente
utilizado. Para avaliar as proposições de distância, experimentos foram feitos utilizando-se con-
junto de dados de referência e conjuntos de dados artificiais (para ter resultados mais precisos
experimentos do tipo Monte Carlo foram realizados neste caso). Até o momento, comparações
das versões do fuzzy c-means, obtidas através da utilização de distâncias adaptativas, com al-
goritmos similares da literatura permitem concluir que em geral as novas versões têm melhor
performance que outros disponíveis na literatura.

Palavras-chave: mineração de dados, distância adaptativa, aprendizagem de máquina, agru-
pamento nebuloso, fuzzy c-means
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Abstract

Clustering analysis is a technique with applications in many different fields such as data mining,
pattern recognition, and image processing. Clustering algorithms aim at partitioning a data set
into clusters such that the items within a given cluster have a high degree of similarity, while
items belonging to different clusters have a high degree of dissimilarity.

An important division of clustering algorithms is made between hard and fuzzy algorithms.
Hard clustering algorithms associate a data point or individual with a single cluster, whereas
fuzzy clustering algorithms associate an individual with all clusters, varying the individuals
degree of membership according to the different clusters. The advantage of fuzzy clustering
algorithms is that they are better able to represent uncertainty and it is important, for example,
to show that an individual does not totally fit into any one class, but has a certain similarity to
several classes.

An intuitive way to measure similarity between two individuals is by using a distance mea-
sure such as the Euclidian distance. A number of distances are available in the literature. Many
of the popular clustering algorithms generally try to minimize an objective criterion based on
a distance measure. Throughout an iterative process these algorithms compute parameters in
such a way that the value of the objective criterion decreases until it reaches a convergence
state.

The problem with many of the distances found in the literature is that they are static. In
the case of iterative clustering algorithms it seems reasonable to have distances that change or
update according to what is going on with the data and algorithm’s data structure.

This dissertation presents two different adaptive distances tailored for the fuzzy c-means
algorithm by Prof. Francisco de Carvalho. This algorithm was chosen due to its widespread
utilization. In order to evaluate the proposed distances experiments were carried out on bench-
mark datasets and artificial datasets (to have more accurate results a Monte Carlo experiment
was performed in this case). Up to now, comparisons of the new fuzzy c-means algorithms,
obtained using adaptive distances, with similar state-of-the-art algorithms have made possible
to conclude that, in general, the new algorithms outperform the state-of-the-art ones.

Keywords: data mining, adaptive distance, machine learning, fuzzy clustering, fuzzy c-means
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

A informatização possibilitou que grandes quantidades de dados fossem armazenadas. Esses
dados estão relacionados a diversas atividades e áreas, como vendas de produtos, operações
financeiras, consultas médicas, catálogos de bibliotecas e mais recentemente a própria World-
Wide Web (Web), que pode, sob certos aspectos, ser vista como um banco de dados distribuído.
Nesse sentido, ao realizar as mais simples atividades cotidianas tem-se algum dado sendo arma-
zenado em algum banco de dados (BD). Empresas públicas e privadas de médio a grande porte
mantêm seus dados mais importantes armazenadas em sistemas de gerenciamento de banco de
dados (SGBDs). Some-se a isso tudo o fato de que com a popularização de dispositivos móveis
e portáteis, como celulares e sensores, a capacidade de gerar dados tem aumentado conside-
ravelmente. Todas essas enormes quantidades de dados armazenados podem revelar várias
informações a respeito do domínio a que se relacionam (Elmasri et al., 2000). No entanto, es-
sas valorosas informações estão na maior parte das vezes camufladas ou escondidas. Recuperar
essa informação camuflada é um objetivo da técnica de mineração de dados ou data mining.
O processo de Data mining (Han et al., 2001; Fayyad et al., 1996) como um todo e também
etapas específicas desse processo têm recebido grande interesse como área de pesquisa, devido
aos benefícios sociais e econômicos que avanços nessa área podem representar. Para ilustrar
alguns avanços potenciais, pode-se citar: prevenir catástrofes naturais como terremotos, secas
e inundações através da análise de dados históricos relacionados ao meio ambiente de um certo
local; detectar potenciais fraudadores em concessão de financiamentos públicos; prevenir fa-
lências detectando uma potencial situação de insolvência de uma empresa com antecedência,
entre outros.

O processo de obter informação a partir de bancos de dados não é uma tarefa trivial, pois
envolve alguns problemas como: processar grandes massas de dados acumuladas ao longo de
um extenso período; entender o significado que os dados a serem utilizados trazem; selecio-
nar os dados relevantes ao que se deseja analisar; detectar possíveis anomalias nesses dados;
criar modelos que representem suficientemente bem os dados; ser capaz de tratar diversos ti-
pos de dados como imagens, sons, vídeos, textos, arquivos XML e os SGBDs onde estes estão
armazenados quais sejam bancos de dados relacionais, data warehouses, bancos de dados de
transações, banco de dados orientados a objetos, objeto-relacionais, sistemas baseados em ar-
quivos, Web.

Em (Han et al., 2001) a situação descrita no início deste capítulo é bem sumarizada como:
"Situação de riqueza de dados e pobreza de informação". Chegar à informação através da
enorme quantidade de dados que é possível ter armazenada atualmente é uma tarefa de muita

1
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relevância. Tem-se observado, por exemplo, que devido à falta de ferramentas adequadas, da-
dos em grandes bancos de dados transformam-se em "túmulos de informação", isto é, uma vez
coletados jamais são revistos ou analisados. Este fato faz com que tomadores de decisão te-
nham de confiar apenas em suas intuições ao longo do processo decisório simplesmente porque
estes não têm as ferramentas adequadas para extrair o valoroso conhecimento incrustado em
meio à grande quantidade de dados disponível. Pode-se generalizar as técnicas relacionadas a
analisar banco de dados e trazer informações novas a partir dos dados como Knowledge Disco-
very in Databases (KDD) ou Data mining. O termo Data mining tem obtido preferência para
fazer referência ao processo descrito, brevemente, a seguir.

Data mining visa desenvolver meios automáticos de prospecção de conhecimento em gran-
des bases de dados. O processo de Data mining inicia com uma etapa de pré-processamento
objetivando assegurar a qualidade dos dados a analisar. A próxima etapa é a descoberta de
conhecimento propriamente dita. Esta etapa compreende a aplicação de métodos inteligentes
para extrair padrões, não trivialmente perceptíveis, de uma coleção de dados. Para finalizar o
processo de Data mining, uma terceira etapa é empregada com a finalidade de avaliar e utilizar
o conhecimento extraído visando apoiar algum processo de tomada de decisão.

A técnica de clustering, dentre outras, pode ser utilizada para descobrir conhecimento em
banco de dados no processo de Data Mining. Clustering consiste em formar grupos con-
forme algum critério como a similaridade dos dados, assim os dados mais similares ficariam
num mesmo grupo. O objetivo dessa técnica é pois, dividir o conjunto de dados em subcon-
juntos homogêneos (Bezdek, 1981; Kauffman et al., 1989; Duda et al., 2000; Jain et al., 1999;
Xu et al., 2005).

A maioria dos algoritmos de clusterização são de alguma forma dependentes de uma distân-
cia a qual é utilizada para definir que indivíduos são similares e quais não. Algoritmos clássicos
como K-means e fuzzy c-means são exemplos de algoritmos em que a distância utilizada tem
um papel crucial no resultado final. Em suas versões originais os dois algoritmos citados utili-
zam a distância L2 Minkowsky ou Euclidiana. Sabe-se que esta distância tem limitações como
não ser eficiente para tratar anomalias (Kauffman et al., 1989) e induzir nos clusters detectados
a forma de uma hiperesfera (Pedrycz, 2005). Por estes motivos, este trabalho análise a intro-
dução de distâncias adaptativas para o fuzzy c-means, a idéia no uso de distâncias adaptativas é
que elas permitam detectar clusters não homogêneos e de forma diferente da hiperesfera. Tal
trabalho já foi feito para o K-means em de Souza, 2003, a extensão do mesmo para o fuzzy
c-means é importante para aliar o poder de expressividade da associação de um indivíduo a
vários clusters (clusterização fuzzy) através da função de pertinência com uma distância que
supera algumas limitações da clássica L2 ou Euclidiana.

1.2 Objetivos

Postas as informações anteriores, os objetivos principais desta dissertação são:

i Descrever e analisar duas novas versões do algoritmo fuzzy c-means baseadas em distâncias
adaptativas;
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ii Comparar empiricamente o desempenho das novas versões do fuzzy c-means com o algo-
ritmo original e com o K-means;

iii Contribuir com um framework para automatizar a realização de testes com diferentes algo-
ritmos de clusterização e combinação exaustiva de parâmetros.

1.3 Organização da Dissertação

O restante desta dissertação está organizado da seguinte forma:

Capítulo 2: Análise de Cluster
Este capítulo revisa brevemente a análise de cluster. O processo é discutido e referências
para aprofundamento posterior são dadas. Por último faz-se uma categorização de vários
algoritmos de clusterização, dando-se maior ênfase ao K-means e fuzzy c-means.

Capítulo 3: Fuzzy c-means com distâncias adaptativas
Este capítulo explica a versão do Fuzzy c-means com distâncias adaptativas. Tais distân-
cias são semelhantes às mostradas em (de Souza et al., 2004) com a diferença que no ci-
tado trabalho o algoritmo de clusterização utilizado foi o nuvem dinâmica (Diday et al., 1976;
Diday, 1975) e no presente caso é o fuzzy c-means A idéia de utilizar tais distâncias adap-
tativas, bem como a prova de que o algoritmo fuzzy c-means apesar da inserção de pesos
na distância continua minimizando a função objetivo foi do Prof. Francisco de Carvalho.

Capítulo 4: Avaliação Experimental
Neste capítulo serão explicados os experimentos realizados para avaliar os algoritmos
fuzzy c-means com distâncias adaptativas.

Capítulo 5: Resultados
Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir dos experimentos realizados con-
forme descrito no capítulo anterior e ao mesmo tempo promove uma explanação sobre
os mesmos.

Capítulo 6: Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste capítulo há duplo objetivo. Por um lado deseja-se proporcionar uma visão geral
do presente trabalho, no que este contribuiu e as conclusões decorrentes da realização do
mesmo. Por outro lado deseja-se ilustrar o que ainda pode ser feito para que mais con-
clusões possam ser geradas a partir do que já foi apresentado ao longo desta dissertação.



CAPÍTULO 2

Análise de Cluster

2.1 Introdução

Vivemos em um mundo cheio de dados. Todos os dias, pessoas encontram grandes quantidades
de informação e armazenam-nas como dados para análise e manipulação posterior. Uma das
principais formas de lidar com esses dados é classificá-los ou agrupá-los (cluster) em catego-
rias ou grupos. Classificação é uma das atividades mais primitivas dos seres humanos e tem
desempenhado um papel importante na história do desenvolvimento humano. Desde a infância
para aprender alguma coisa, as pessoas sempre tentam achar as características que descrevem o
objeto sendo aprendido e num passo seguinte comparam-nas com as características de objetos
já conhecidos baseado em similaridades ou dissimilaridades (Xu et al., 2005).

Descrita informalmente no parágrafo anterior está a atividade de análise de dados. Análise
de dados pode ser dividida em exploratória ou confirmatória baseado na existência de modelos
apropriados para a fonte de dados, mas um elemento chave em ambas formas de análise é o
agrupamento (clustering) ou classificação de dados feito a partir de uma das seguintes formas:

i Boa adequação a um modelo postulado;

ii Grupos naturais (clustering) descobertos através de análise.

Análise de agrupamento ou análise de cluster é a organização de uma coleção de padrões
(usualmente representado como vetores de medidas ou um ponto em um espaço multidimensi-
onal) em clusters tomando como critério a similaridade.

Embora não haja uma concordância universal quanto a definição de clusterização, muitos
pesquisadores, Xu et al., 2005; Gordon, 1999; Han et al., 2001; Jain et al., 1998; Jain et al., 1999;
Duda et al., 2000; Everitt, 1993; Berkhin, 2002, descrevem clusterização como a tarefa de for-
mar clusters (grupos) considerando a similaridade interna e a separação externa, isto é, padrões
em um mesmo cluster devem ser similares uns aos outros enquanto padrões em diferentes clus-
ters devem ser diferentes. Um exemplo de clusterização (clustering) é mostrado na figura 2.1.
Os padrões de entrada são mostrados na figura 2.1(a) e os clusters desejados são mostrados na
figura 2.1(b). Neste caso, pontos pertencendo ao mesmo cluster receberam o mesmo rótulo.

4
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Figura 2.1 Exemplo de clusterização de dados

É importante entender a diferença entre análise de cluster (classificação não supervisionada)
e análise discriminante (classificação supervisionada). Em classificação supervisionada, há o
fornecimento de uma coleção de padrões e os seus rótulos; o problema é então rotular um novo
padrão para o qual o rótulo não foi informado. Tipicamente, os padrões rotulados são utilizados
para aprender a descrição da classe (treinamento) e esta informação aprendida, por sua vez,
é usado para rotular um novo padrão. No caso da clusterização, o problema é colocar em
grupos um conjunto de padrões não rotulados de forma que os grupos tenham um significado
relevante. Sob certo ponto de vista, rótulos estão presentes na atividade de clusterização, cada
grupo formado poderia ser entendido como um rótulo, mas estes rótulos são obtidos a partir
dos próprios dados.

Análise de clusters é amplamente utilizada. Para citar apenas alguns dos vários exemplos
encontrados em Xu et al., 2005 e Yang, 1993: aprendizado de máquina incluindo mineração
de dados, recuperação de documentos e segmentação de imagens; várias situações de análise
exploratória de dados e tomada de decisão. Geralmente, nestes tipos de problema, há pouca
informação prévia sobre os dados, como modelos estatísticos, disponível e os tomadores de
decisão devem fazer a menor quantidade possível de conjecturas sobre os dados. É sob estas
condições que a análise de cluster é particularmente útil, servindo para explorar inter-relações
entre os dados para avaliar ainda que preliminarmente sua estrutura. Clusterização é tam-
bém conhecida como taxonomia numérica, aprendizado sem um professor (aprendizado não
supervisionado), análise tipológica e partição; esta diversidade reflete a importante posição da
análise de cluster na pesquisa científica, mas por outro lado causa confusão pelas diferentes ter-
minologias e objetivos. Algoritmos de clusterização feitos para resolver problemas numa área
específica geralmente fazem conjecturas em favor daquela área específica. Esta limitação afeta
inevitavelmente a performance quando se aplica estes algoritmos em áreas cujos problemas não
satisfazem essas premissas.

Muitos livros e artigos foram publicados sobre análise de cluster e suas aplicações a algum
problema ou área específica. Isto torna uma tarefa impossível fazer uma compilação que revise
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toda a abundante literatura disponível sobre o tópico. O objetivo deste capítulo é, pois, trazer
temas clássicos em qualquer revisão sobre clustering e direcionar a discussão para o propósito
geral da dissertação. Para os interessados em aprofundar o estudo sobre o tema deste capítulo
recomenda-se os seguintes artigos de revisão da literatura: Jain et al., 1999 que revisaram al-
goritmos de clusterização e temas relacionados a análise de clusters sobre o ponto de vista do
reconhecimento estatístico de padrões; Berkhin, 2002 fez um estudo sobre algoritmos de clus-
tering aplicados à área de mineração de dados; em Baraldi et al., 1999a e Baraldi et al., 1999b
os autores relatam o estudo de diversos métodos para clusterização baseados respectivamente
em redes neurais e em modelos fuzzy para representar a associação entre os indivíduos e os clus-
ters; Xu et al., 2005 realizou uma descrição sistemática e compreensiva dos algoritmos de clus-
terização mais importantes e influentes com ênfase nos avanços dos últimos anos, voltando o
trabalho para as áreas de estatística, computação e aprendizado de máquina. Exemplos de livros
que já se tornaram referências clássicas da área são Jain et al., 1998 e Kauffman et al., 1989.
Outros livros reconhecidos como referências gerais são Everitt et al., 2001, Duda et al., 2000
e Gordon, 1999. Em Han et al., 2001, embora o livro seja voltado para mineração de dados,
há um capítulo sobre análise de clusters excelente para uma introdução geral aos temas clás-
sicos e avanços recentes. Sobre referências específicas para algoritmos de clusterização fuzzy
recomenda-se Yang, 1993 que revisa três categorias de algoritmos de clusterização fuzzy - algo-
ritmos baseados em relações fuzzy, algoritmos baseados em funções objetivos (nesta categoria
o artigo se aprofunda mais e vários algoritmos são mostrados em detalhes), uma versão fuzzy da
regra dos k-vizinhos mais próximos; no livro de Bezdek et al., 1992 estão reunidos artigos clás-
sicos sobre teoria de conjuntos fuzzy e suas diversas aplicações em reconhecimento de padrões,
incluindo um capítulo somente para análise de clusters.

O restante deste capítulo está organizado como segue: na seção 2.2 são apresentadas as
principais fases envolvidas num processo de análise de clusters assim como são discutidas as
questões relevantes de cada fase; seção 2.3 apresenta a notação e a nomenclatura mais usual
na área de clustering e que será usada ao longo de toda a dissertação; na seção 2.4 são apre-
sentados os principais tipos de dados nos quais os dados para análise podem ser representados,
ainda nesta seção apresenta-se como lidar com cada tipo de dado; seção 2.5 apresenta uma ca-
tegorização dos algoritmos de clusterização, os algoritmos relacionados a esta dissertação são
vistos em maiores detalhes.
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2.2 Principais Fases na Análise de Clusters

Figura 2.2 Procedimento de clusterização. A típica análise de cluster consiste em quatro passos com
retroalimentação. Esses passos são intimamente relacionados e afetam os clusters resultantes

A figura 2.2 mostra o procedimento de análise de cluster com quatro passos básicos. São eles:

1. Seleção ou extração de atributos. Como dito por Jain et al., 1998 e Jain et al., 1999, se-
leção de atributos escolhe atributos distintivos de um conjunto de atributos candidatos,
enquanto extração de atributos utiliza transformações para gerar atributos úteis e novos
a partir dos originais. Ambos são cruciais para a efetividade de aplicações envolvendo
clusterização. Uma boa seleção de atributos pode diminuir a carga de trabalho do e
simplificar o passo seguinte. Geralmente, atributos ideais devem servir para distinguir
padrões pertencentes a diferentes clusters, ser imunes a ruído, fáceis de extrair e inter-
pretar. Mais informação sobre este tópico pode ser encontrada em Jain et al., 1999 e
Xu et al., 2005.

2. Desenvolvimento ou seleção de algoritmo de clustering. Este passo é usualmente com-
binado com a seleção de uma medida de proximidade e a definição de uma função de
critério. Padrões são agrupados de acordo com a semelhança mútua. Obviamente, a
medida de proximidade afeta diretamente a formação dos clusters resultantes. Quase
todos os algoritmos de clusterização são explícita ou implicitamente dependentes de al-
guma definição de medida de proximidade. Uma vez uma medida de proximidade foi
escolhida, a construção de uma função de critério de clusterização torna a partição dos
padrões em clusters um problema de otimização, o qual é bem definido matematicamente
e tem várias soluções na literatura. Clustering é um problema ubíquo e uma grande vari-
edade de algoritmos têm sido desenvolvidos para resolver diferentes problemas em áreas
específicas. Contudo, não há um algoritmo de clusterização que possa ser usado para re-
solver todo e qualquer problema. Segundo Kleinberg, 2002: "Têm sido difícil desenvol-
ver um framework unificado para pensar a respeito de clustering em um nível técnico que
abranja todas as diversas abordagens de clustering". Desta forma é importante investigar
cuidadosamente o problema em questão para selecionar ou desenvolver um algoritmo de
clusterização adequado.
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3. Validação dos clusters. Dado um conjunto de dados, todo algoritmo de clusteriza-
ção pode gerar uma partição, não importando se existe uma estrutura ou não que jus-
tifique isso. Ainda mais, algoritmos diferentes levam normalmente a partições dife-
rentes; mesmo para um determinado algoritmo parâmetros ou ordem de apresentação
dos padrões de entrada podem afetar o resultado final. Desta forma, é preciso ha-
ver padrões e critérios de avaliação eficientes para fornecer ao usuário confiabilidade
em relação ao resultado obtido a partir do algoritmo utilizado. Esta avaliação deve
ser útil para responder questões como quantos clusters estão escondidos dentre os da-
dos? Mesmo que os clusters obtidos sejam significativos ou apenas artefatos do algo-
ritmo; outra questão é por que se escolhe um algoritmo ao invés de outro qualquer?
Geralmente há três categorias de critérios: índices externos, índices internos, índices
relativos. Estes são definidos nos seguintes tipos de estruturas de clustering: hierár-
quica, particional e individual (Jain et al., 1998). Há testes para a situação onde não
existem grupos nos dados (Gordon, 1998), mas estes são raramente usados, uma vez
que o usuário acredita na presença de clusters. Índices externos são baseados em al-
guma estrutura pré-especificada, a qual é a reflexão de informação prévia sobre os da-
dos e usada como padrão para validar o resultado encontrado pelo algoritmo de clus-
terização. Índices internos, ao contrário, examinam diretamente as estruturas criadas
pelos algoritmos de clusterização para os dados de entrada. Índices relativos enfa-
tizam a comparação entre diferentes resultados obtidos por algoritmos de clusteriza-
ção diferentes para que seja possível decidir qual deles pode revelar as características
dos dados. Maiores detalhes sobre o tópico podem ser encontrados em Gordon, 1998;
Jain et al., 1998; Bezdek et al., 1998. Para abordagens para validação de algoritmos de
clusterização fuzzy veja Pal et al., 1995.

4. Interpretação dos resultados. O objetivo final da análise de cluster é prover aos usuários
impressões significativas a partir dos dados originais de forma que estes possam resolver
efetivamente os problemas encontrados. Especialistas nos campos relacionados interpre-
tam a partição dos dados podendo ser necessário maiores análises e experimentos para
garantir a confiabilidade do conhecimento extraído.

Note que na figura 2.2 está presente um fluxo para realimentação. Análise de Cluster não é
um processo realizado em apenas uma execução. Em muitas circunstâncias, é necessário uma
série de tentativas e repetições. Ainda, não há universal e efetivo critério para guiar a seleção de
atributos e de algoritmos de clusterização. Critérios de validação provêm impressões sobre a
qualidade dos clusters, mas como escolher este mesmo critério é ainda um problema que requer
mais esforços.

2.3 Definições e Notação

Os seguintes termos e notações são usados ao longo deste trabalho:

• Um padrão ou vetor de atributos ou ponto em um espaço multidimensional ou indivíduo
ou objeto x é um simples item de dados utilizado pelo algoritmo de clusterização. Ele
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tipicamente consiste em um vetor de p medições: x = (x1, . . . ,xp);

• Os componentes escalares individuais xi de um padrão x são chamados atributos ou va-
riáveis ou características;

• p é a dimensionalidade do indivíduo ou padrão, ou ainda, a dimensionalidade do espaço
dos padrões;

• Um conjunto de indivíduos ou padrões é denotado X = {x1, . . . ,xn}. O enésimo padrão
de X é denominado xn = (xn1, . . . ,xnp). Em muitos casos, um conjunto de dados a ser
clusterizado é visto como uma matriz n× p de padrões;

• uma classe, em abstrato, refere-se a um estado da natureza que governa o processo de ge-
ração de padrões em alguns casos. Mais concretamente, uma classe pode ser vista como
uma fonte de padrões cuja distribuição no espaço de atributos é governada por uma fun-
ção densidade de probabilidade específica para a classe. Técnicas de clusterização têm
como objetivo agrupar os padrões de forma que as classes obtidas no processo reflitam
os diferentes processos de geração de padrões presentes no conjunto de dados.

2.4 Tipos de Dados em Análise de Cluster, Distâncias e Medidas de
Similaridade

Nesta seção, serão estudados os tipos de dados que freqüentemente ocorrem em análise de
cluster e como pré-processá-los para análise. Supondo que um conjunto de dados para ser
clusterizado contenha n indivíduos, os quais podem representar pessoas, casas, documentos,
países e outros. Algoritmos de clusterização tipicamente operam em alguma das estruturas de
dados a seguir:

• Matriz de dados (ou estrutura de indivíduo por atributo): Esta estrutura representa n
indivíduos, tais como pessoas, com p atributos, tais como idade, altura, peso, sexo, raça
e outros. A estrutura está na forma de uma tabela relacional, ou n× p matriz (n indivíduos
× p atributos): 

x11 . . . x1 f . . . x1p
...

...
...

...
...

xi1 . . . xi f . . . xip
...

...
... . . . ...

xn1 . . . xn f . . . xnp

 (2.1)

• Matriz de dissimilaridade (ou estrutura de indivíduo por indivíduo): Esta estrutura ar-
mazena uma coleção de proximidades que estão disponíveis para todos os pares de n
indivíduos. Ela é representada por uma tabela n×n:
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0

d(2,1) 0
d(3,1) d(3,2) 0

...
...

...
d(n,1) d(n,2) . . . . . . 0

 (2.2)

onde d(i, j) é a diferença ou dissimilaridade medida entre os indivíduos i e j. Em geral,
d(i, j) é um número não negativo que é perto de zero quando os indivíduos i e j são muito
similares e torna-se maior quanto maior for a diferença entre os indivíduos. Conforme
pode ser visto pela matriz 2.2 d(i, j) = d( j, i) e d(i, i) = 0. Medidas de dissimilaridade
serão abordadas adiante neste capítulo.

A seguir serão vistos os tipos de dados que normalmente são utilizados para descrever
os atributos dos indivíduos e como medir a proximidade ou similaridade entre indivíduos.
Utilizou-se nas seções a seguir a divisão de tipos de dados adotada em Kauffman et al., 1989,
Han et al., 2001 e Jain et al., 1998. Em outros trabalhos como em Xu et al., 2005 não se dis-
tingue entre atributos em escala linear e escala não linear sendo ambos tratados como quanti-
tativos. Uma vantagem em se fazer tal distinção é a de que o valor expresso pelo atributo está
associado à escala ou sistema de medida utilizado como referência e esta informação pode ser
utilizada, por exemplo, por alguma medida de distância.

2.4.1 Atributos em Escala Linear

Esta seção discute atributos em escala linear (ou quantitativos contínuos) e como normalizá-
los. São descritas a seguir medidas de distância que são comumente utilizadas para computar
dissimilaridade entre indivíduos descritos por este tipo de atributo. Entre tipos de medidas
utilizadas estão as distâncias Euclidiana, Manhatan ou city-block e Minkowski.

Atributos em escala linear são medições contínuas de uma escala aproximadamente linear.
Exemplos típicos incluem peso e altura, coordenadas de latitude e longitude e temperatura
ambiente.

A unidade de medida utilizada pode afetar a análise de cluster. Por exemplo, mudança de
unidade de medida de metros para polegadas para medir altura ou de quilograma para libras
para medir peso pode levar a uma estrutura de cluster bem diferente. Para ajudar a evitar de-
pendência na escolha da unidade de medida, os dados devem ser normalizados. Normalizar
medidas tenta dar a todas os atributos igual peso. Isto é particularmente útil quando não há
conhecimento prévio dos dados. Contudo, em algumas aplicações, o usuário pode querer dar
mais importância a um certo conjunto de atributos do que ao resto. Por exemplo, quando clus-
terizando candidatos a jogadores de basquete pode ser preferível dar mais peso (importância) à
variável altura.

Para normalizar medidas, uma escolha é converter as medidas originais em atributos sem
unidade. Dados os valores medidos para um atributo f , isto pode ser feito da seguinte forma:
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1. Calcule o desvio absoluto médio, s f :

s f =
1
n

(∣∣x1 f −m f
∣∣+ ∣∣x2 f −m f

∣∣+ . . .+
∣∣xn f −m f

∣∣) (2.3)

onde x1 f , . . . ,xn f são n medições de f e m f é o valor médio de f , isto é, m f é calculado
como segue:

m f =
1
n

(
x1 f + x2 f + . . .+ xn f

)
(2.4)

2. Calcule a medida normalizada ou escore-z:

zi f =
xi f −m f

s f
(2.5)

O desvio absoluto médio, s f , é mais robusto a anomalias do que o desvio padrão. Quando
se calcula o desvio absoluto médio, os desvios da média, i. e.,

∣∣xi f −m f
∣∣ não são elevados

ao quadrado; desta forma, o efeito de anomalias é de certa forma reduzido. Há outras
medidas de dispersão robustas como desvio absoluto mediano. A vantagem de utilizar o
desvio absoluto médio é que os escores-z de anomalias não se tornam muito pequenos,
portanto as anomalias podem ser detectadas.

Uma vez normalizados os dados, ou sem normalizá-los já que esta decisão depende do
problema em questão. A dissimilaridade ou similaridade entre os indivíduos descritos por
atributos em escala linear é calculada baseada na distância entre cada par de indivíduos. Uma
das distâncias mais populares é a Euclidiana. Outra bastante conhecida é a Manhattan ou city
block. Maiores detalhes sobre estas e outras distâncias podem ser vistos na tabela 2.1.

Uma distância ou função de dissimilaridade sobre um conjunto de dados X é definido para
satisfazer as seguintes condições:

1. Simetria: d(xi,x j) = d(x j,xi);

2. Positividade: d(xi,x j) ≥ 0 para todo xi e x j.

Se as condições:

3. Desigualdade triangular: d(xi,x j) ≤ d(xi,xk)+d(xk,x j) para todo xi, x j e xk;

4. Reflexiva: d(xi,x j) = 0 se e somente se xi = x j;

também são observadas a distância ou função de dissimilaridade é chamada de métrica.
Medidas de similaridade s(i, j) podem ser obtidas a partir de medidas de dissimilaridade

d(i, j) pela fórmula 2.6.

s(i, j) = 1−d(i, j) (2.6)

Todas as distâncias mostradas na tabela 2.1 impõem restrições nos dados devido a sua geo-
metria. A geometria de uma distância pode ser vista facilmente considerando-se um indivíduo
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Tabela 2.1 Medidas de dissimilaridade e similaridade para dados quantitativos
Medida Fórmula Comentário

Métrica. Invariante para qualquer translação
e rotação somente para n = 2 (Distância

Distância d(i, j) = (∑p
l=1 |xil − x jl |

1
n )n euclidiana). Atributos com valores altos e

Minkowski alta variância tende a dominar em relação
a outros atributos.

A métrica mais usada. Caso especial da
Distância d(i, j) = (∑p

l=1 |xil − x jl |
1
2 )2 distância de Minkowski para n = 2.

Euclidiana Tende a formar clusters hiperesféricos.

Caso especial da distância de Minkowski para
Distância d(i, j) = (∑p

l=1 |xil − x jl |) n = 1. Tende a formar clusters hiperetangulares.
city-block Conhecida como distância de Hamming ou

Manhatan.

Distância d(i, j) = ( max
1≤l≤p

|xil − x jl |) Caso especial da distância de Minkowski para

sup n → ∞. Conhecida como distância de
Tchebyschev.

Invariante a qualquer transformação linear
não singular. S é calculada baseada em
todos os indivíduos. Tende a formar clusters

Distância de d(i, j) = (xi − x j)T S−1(Xi − x j) hiperelípticos. Quando os atributos não
Mahalanobis onde S é a matriz de são correlatos, a distância de Mahalanobis ao

covariância intra-grupo quadrado é equivalente à distância euclidiana ao
quadrado. Pode trazer problemas computacionais.

Correlação de d(i, j) = (1− ri j)/2, onde Não é uma métrica. Derivado do

Pearson ri j = ∑p
l=1(xil−x̄i)(x jl−x̄ j)√

∑p
l=1(xil−x̄i)2 ∑p

l=1(x jl−x̄ j)2
coeficiente de correlação. Não consegue detectar

a magnitude da diferença de dois atributos.

Distância de d(i,r) = Não é uma métrica. Calcula a distância entre um

ponto de simetria min
j=1,...,N e

j 6=i

∥∥(xi − xr)+(x j − xr)
∥∥

‖(xi − xr)‖+
∥∥(x j − xr)

∥∥ indivíduo xi e um ponto de referência xr. d(i,r) é

minimizado quando um padrão de simetria existe.

Similaridade de S(i, j) = cosα = xT
i x j

‖xi‖‖x j‖ Independente do número de atributos. Invariante

cosseno a rotação, mas não a transformações lineares.

Distância d(i, j) = (∑p
l=1 wl|xil − x jl|

1
n )n Cada atributo recebe um peso de

Minkowski acordo com a importância que lhe é atribuída.
com pesos



2.4 TIPOS DE DADOS EM ANÁLISE DE CLUSTER, DISTÂNCIAS E MEDIDAS DE SIMILARIDADE13

x descrito por dois atributos, x = (x1,x2), e calculando a distância deste à origem. Os contornos
para distâncias constantes mostrados na figura 2.3 mostram que tipo de forma geométrica são
enfatizadas na busca por estruturas nos dados por alguns exemplos de distância. Desta forma,
percebe-se pela figura 2.3(a) que a distância Euclidiana favorece clusters de forma circular.

Figura 2.3 Exemplo de funções de distância - três dimensões e contornos: (a) Euclidiana, (b) City-
block, (c) Sup ou Tchebyschev

2.4.2 Atributos Binários

Um atributo binário tem apenas dois estados: 0 ou 1, onde 0 significa o atributo está ausente e
1 significa o atributo está presente. Dado, por exemplo, um atributo fumante descrevendo um
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paciente, 1 indica que este paciente fuma enquanto 0 indica que o paciente não fuma. Tratar
atributos binários como se eles fossem atributos quantitativos normais pode levar a resultados
errôneos pelo algoritmo de clusterização. Desta forma, são necessários métodos específicos
para calcular a dissimilaridade entre atributos binários.

Para calcular a dissimilaridade entre dois atributos binários uma abordagem envolve cal-
cular a matriz de dissimilaridade dos dados. Se considera-se que todos os atributos binários
têm o mesmo peso, tem-se a tabela 2.2 de contingência, onde n11 é o número de atributos que
são iguais a 1 para os indivíduos i e j, n10 é o número de atributos que são iguais a 1 para o
indivíduo i mas que são iguais a 0 para o indivíduo j, n01 é o número de atributos que são iguais
a 0 para o indivíduo i mas iguais a 1 para o indivíduo j e n00 é o número de atributos que são
iguais a 0 para tanto o indivíduo i quanto o indivíduo j. O número total de atributos é p, onde
p = n11 +n10 +n01 +n00.

Tabela 2.2 Uma tabela de contingência para atributos binários
indivíduo j

1 0 Soma
1 n11 n10 n11 +n10

indivíduo i 0 n01 n00 n01 +n00
Soma n11 +n01 n10 +n00 p

Um atributo binário pode ser simétrico ou assimétrico. É simétrico quando os dois estados
têm o mesmo valor e peso, i.e., não há preferência entre atribuir 0 ou 1 ao atributo. Um
exemplo é o atributo sexo. Similaridade baseada em atributos binários simétricos é chamada
similaridade invariante, no sentido que o resultado não muda quando alguns ou todos os
atributos binários têm valores diferentes. Para similaridades invariantes, o mais conhecido
coeficiente para avaliar a dissimilaridade entre os indivíduos i e j é o coeficiente de casamento
simples (simple matching coefficient), definido como:

d (i, j) =
n10 +n01

n11 +n10 +n01 +n00
(2.7)

Definidos como medida de similaridade há outras coeficientes mostrados a seguir (lem-
brando que pela fórmula 2.6 é possível obter uma medida de dissimilaridade de uma medida
de similaridade). Pares de não casamento são ponderados com base em sua contribuição para a
similaridade.

s(i, j) =
n11 +n00

n11 +n10 +w(n01 +n00)
w = 1, coeficiente de casamento simples
w = 2, medida de Rogers e Tanimoto

w =
1
2

, medida de Gower e Legendre

(2.8)

Um atributo binário é assimétrico se os estados não são igualmente importantes, tal como
o resultado positivo ou negativo de um teste para a presença de uma doença. Por convenção,



2.4 TIPOS DE DADOS EM ANÁLISE DE CLUSTER, DISTÂNCIAS E MEDIDAS DE SIMILARIDADE15

deve-se codificar o resultado mais importante, o qual usualmente é mais raro, por 1 (e.g. HIV
positivo) e tratar o outro por 0 (e.g HIV negativo). Dados dois atributos binários assimétricos,
a ocorrência de dois 1s (um casamento positivo) é considerado mais importante que dois 0s
(um casamento negativo). Desta forma, este tipo de atributo é considerado muitas vezes como
sendo unário, ou seja, tendo apenas um estado. A similaridade baseada nesse tipo de atributo
é chamada similaridade não invariante. Para similaridades não invariantes, o mais conhecido
coeficiente é Coeficiente de Jaccard, onde o número de casamentos negativos, n00, é conside-
rado não importante, portanto ignorado no cálculo do coeficiente. A fórmula do Coeficiente de
Jaccard é:

d (i, j) =
n10 +n01

n11 +n10 +n01
(2.9)

Há outras medidas de similaridade focando apenas a co-ocorrência de um estado entre os
atributos. A seguir alguns exemplos.

s(i, j) =
n11

n11 +w(n01 +n10)
w = 1, coeficiente de Jaccard
w = 2, medida de Sokal e

w =
1
2

, medida de Gower e Legendre

(2.10)

Quando ocorrem num conjunto de dados atributos binários simétricos e não simétricos a
abordagem para dados formados por atributos mistos descrita na seção 2.4.4 pode ser aplicada.

Exemplo de dissimilaridade entre atributos binários: Suponha que uma tabela de registros
de pacientes (tabela 2.3) contém os atributos nome, sexo, febre, tosse, teste-1, teste-2, teste-3 e
teste-4, onde nome é um atributo identificador do paciente, sexo é um atributo binário simétrico
e o restante dos atributos são binários assimétricos.

Para atributos assimétricos, seja o valor para S(sim) e P(positivo) definido como 1 e o
valor para N (não ou negativo) definido como 0. Supondo que a distância entre pacientes é
computada apenas tomando como base os atributos assimétricos. De acordo com a fórmula do
Coeficiente de Jaccard (2.9), a distância entre os pares de pacientes João, Maria e José é:

Tabela 2.3 Uma tabela de dados relacional contendo principalmente atributos binários
nome sexo febre tosse teste-1 teste-2 teste-3 teste-4
João M S N P N N N
Maria F S N P N P N
José H S S N N N N

d(João, Maria) =
0+1

2+0+1
= 0,33

d(João, José) =
1+1

1+1+1
= 0,67
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d(José, Maria) =
1+2

1+1+2
= 0,75

As distâncias calculadas sugerem que provavelmente José e Maria não tem uma doença
similar uma vez que o valor da dissimilaridade entre eles é o maior calculado. João e Maria são
o par com maior probabilidade de ter uma doença similar.

2.4.3 Atributos Nominais, Ordinais e em Escala Não Linear

Esta seção descreve como calcular a dissimilaridade entre indivíduos descritos através de atri-
butos nominais, ordinais e em escala não linear.

Atributos Nominais

Um atributo nominal é a generalização de um atributo binário no sentido que ele pode as-
sumir mais que dois estados. Por exemplo, o atributo cormapa é um atributo nominal que pode
assumir, por exemplo, os estados: vermelho, amarelo, verde, rosa e azul.

Seja o número de estados de um atributo nominal M. Os estados podem ser denotados por
letras, símbolos, ou um conjunto de números inteiros como {1,2, . . . ,M}. Note que os inteiros
são utilizados apenas para manipular os dados e não representam, portanto, nenhum tipo de
ordem. Assim no caso do atributo nominal cormapa se o estado azul for mapeado para o valor
inteiro 1 e o estado amarelo for mapeado para o valor 3 isto não significa que amarelo é maior
que azul.

A dissimilaridade entre dois indivíduos i e j pode ser calculada usando o

d(i, j) =
p−m

p
(2.11)

onde m é o número de casamentos (i.e, o número de atributos nos quais i e j estão no mesmo
estado) e p é o total de atributos. Pesos podem ser atribuídos para aumentar o efeito de m ou
para atribuir maior peso a atributos que tenham um grande número de estados.

Atributos nominais podem ser codificados como atributos binários assimétricos através da
criação de um atributo binário para cada um dos M estados que o atributo nominal possua. Para
um indivíduo cujo atributo nominal esteja num certo estado, o atributo binário correspondente
a este estado é atribuído 1 enquanto o restante dos atributos binários recebem valor 0. Por
exemplo, para codificar o atributo nominal cormapa, um atributo binário deve ser criado para
cada um dos cinco estados mencionados anteriormente. Para um indivíduo tendo o valor de
cormapa definido como amarelo, o atributo binário correspondente, amarelo, recebe o valor 1
e todos os demais atributos recebem 0. Desta forma os coeficientes de cálculo de dissimilari-
dade visto na seção 2.4.2 podem ser utilizados.

Atributos ordinais

Um atributo ordinal discreto lembra um atributo nominal exceto pelo fato que os M estados
de um atributo ordinal estão ordenados numa seqüência significativa. Atributos ordinais são
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muitos utilizados para registrar informações de julgamento subjetivo. Se pedirmos a uma pes-
soa para dar sua opinião a respeito de uma obra de arte utilizando um dos seguintes valores:
gosta muito, gosta, gosta pouco e detesta, a resposta para cada obra de arte será armazenada
como um atributo ordinal e nesse caso a diferença entre estados é óbvia. Outro exemplo é em
escalas profissionais onde as profissões são normalmente enumeradas em ordem ascendente
como assistente, associado, sênior. Um atributo ordinal contínuo parece um conjunto de valo-
res contínuos numa escala desconhecida; isto é, a ordem relativa é essencial, mas a magnitude
não é. Por exemplo, a ordem relativa em um esporte (ouro, prata, bronze) é normalmente mais
importante do que o exato valor de um estado. Atributos ordinais podem ser obtidos pela dis-
cretização de valores de atributos quantitativos através da divisão da faixa de valores em um
número finito de classes.

O tratamento de atributos ordinais é bem similar ao tratamento de atributos quantitativos
(em escala linear ou não) ao calcular o valor da dissimilaridade entre dois indivíduos. Suponha
que f é um atributo de um conjunto de atributos ordinais descrevendo n indivíduos. O cálculo
da dissimilaridade em relação a f ocorre da seguinte forma:

1. O valor de f para o i-ésimo indivíduo é xi f , f tem M f estados ordenados representando o
ranking 1, . . . ,M f (o valor de ranking é um valor numérico, por exemplo, utilizado para
codificar os estados). Substitua cada xi f por seu elemento correspondente no ranking,
ri f ∈

{
1, . . . ,M f

}
.

2. Como cada atributo ordinal pode ter um número diferente de estados, é necessário mapear
a faixa de cada variável para o intervalo [0;1] de forma que cada atributo tenha o mesmo
peso. Isto pode ser feito substituindo o valor ri f do i-ésimo indivíduo no f -ésimo atributo
por:

zi f =
ri f −1
M f −1

(2.12)

3. A dissimilaridade pode ser calculada usando qualquer uma das formas apresentadas na
seção 2.4.1 utilizando zi f para representar o valor do atributo f para o indivíduo i.

Atributos em escala não linear

Um atributo em escala não linear expressa uma medição em um escala não linear, como uma
escala exponencial, seguindo aproximadamente uma fórmula como:

AexpBt ou Aexp−Bt (2.13)

onde A e B são constantes positivas. Típicos exemplos incluem o crescimento de uma popula-
ção de bactérias e o decaimento de um elemento químico radioativo.

Há três modos de calcular dissimilaridade entre indivíduos descritos por atributos em escala
exponencial.

• Tratar atributos em escala não linear como atributos em escala linear. Isto pode não ser
uma boa escolha já que a escala pode estar distorcida.
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• Aplicar transformações logarítmicas a um atributo em escala não linear f tendo valor xi f
para o indivíduo i através da fórmula yi f = log

(
xi f

)
. Os valores de yi f podem ser tratados

como atributos em escala linear como descrito na seção 2.4.1

• Tratar xi f como ordinal e sua posição no ranking como atributo de escala linear.

Os dois últimos métodos são os mais eficientes, embora a escolha seja sempre dependente
de onde será aplicado.

2.4.4 Indivíduos Descritos por Vários Tipos de Atributos

Em muitos conjuntos de dados reais, os indivíduos são descritos por atributos de todos os tipos
discutidos até agora como atributos em escala linear, em escala não linear, binários, ordinais,
nominais e outros.

Deste fato surge o problema de como calcular a dissimilaridade entre indivíduos descritos
através de atributos de diferentes tipos. Uma solução é juntar todos os atributos de um certo
tipo e realizar uma análise de cluster para cada tipo de atributo. Um problema desta abordagem
é que análises feitas desta forma não levarão, provavelmente, a resultados compatíveis.

Outra abordagem para o problema é mapear todos os atributos para o intervalo [1;0] e
usar medidas como a distância euclidiana. Ou ainda, transformar todos os atributos em biná-
rios e utilizar medidas de dissimilaridade para atributos binários. Uma importante desvanta-
gens dessas abordagens é a perda de informação. Uma abordagem mais poderosa foi proposta
por Gower, 1971 na forma de uma medida de similaridade.

s(i, j) =
∑p

l=1 ηi jls(i, j)l

∑p
l=1 ηi jl

(2.14)

onde s(i, j)l indica a similaridade para o l-ésimo atributo e ηi jl é um coeficiente que assume
valor 0 caso o atributo não tenha valor definido para um ou ambos indivíduos e 1 caso contrário.

Outras abordagens através de medidas (funções de similaridade) para o cálculo da si-
milaridade de indivíduos descritos por diferentes tipos de atributos podem ser encontradas
em Ichino et al., 1994 e Diday et al., 1976.

2.5 Métodos de Clusterização

Existem muitos algoritmos de clusterização disponíveis na literatura. A escolha de um algo-
ritmo depende tanto dos tipos de dados disponíveis quanto da aplicação desejada. Se a análise
de clusters for usada como uma ferramenta para exploração dos dados, vários algoritmos po-
dem ser executadas sobre o mesmo conjunto de dados a fim de avaliar os diferentes resultados
de cada algoritmo e desta forma, comparando os resultados, descobrir que informações os da-
dos trazem ocultas.

A classificação de algoritmos de clusterização não é uma tarefa direta ou canônica. A
categorização fornecida a seguir é baseada em categorizações que vêm sendo feitas na li-
teratura (Han et al., 2001; Xu et al., 2005; Berkhin, 2002; Jain et al., 1999). A divisão mais
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unanimemente aceita é classificar os algoritmos em de métodos hierárquicos ou de parti-
ção (Xu et al., 2005). Neste caso conforme se explicará a seguir o critério de distinção é a
saída produzida. Na classificação mostrada a seguir, note que o principal critério para definir
a categoria é a técnica, método ou teoria utilizada no algoritmo. Em alguns casos, um mesmo
algoritmo pode apresentar características de mais de uma categoria.

Algoritmos de clusterização

• Hierárquicos

– Aglomerativos: Ligação simples (Sneath, 1957), ligação completa (Sorensen, 1948),
redução iterativa balanceada e clustering usando hierarquias (BIRCH)
(Zhang et al., 1996), clustering usando representativos (CURE) (Guha et al., 1998),
clustering robusto usando ligações (ROCK) (Guha et al., 2000),
Chameleon (Karypis et al., 1999)

– Divisivos: Análise divisiva (DIANA) (Kauffman et al., 1989), análise monotética
(MONA) (Kauffman et al., 1989)

• Particionais

– Baseados em erro quadrado: K-means (KM) (MacQueen, 1967), análise de dados
iterativa auto-organizável (ISODATA) (Ball et al., 1967), partição em torno de me-
doids (PAM) (Kauffman et al., 1989)

– De realocação iterativa: KM, PAM

– Probabilísticos: expectativa-maximização (EM) (McLachlan et al., 1997), Decom-
posição gaussiana de mistura de densidades (GMDD) (Zhuang et al., 1996),
AutoClass (Cheeseman et al., 1996)

• Baseados em densidade: DBSCAN (Ester et al., 1996), OPTICS (Ankerst et al., 1999)

• Baseados em teoria dos grafos: Chameleon, Subgrafos altamente
conectados (HCS) (Hartuv et al., 2000)

• Baseados em grids: CLIQUE (Agrawal et al., 1998), STING (Wang et al., 1997), Wave-
Cluster (Sheikholeslami et al., 1998)

• Baseados em técnicas de pesquisa combinatória: TS clustering (Glover, 1989), SA Clus-
tering (Kirkpatrick et al., 1983)

• Baseados em redes neurais: Mapas auto-organizáveis (SOM) (Kohonen, 1989), Teoria
ressonante adaptativa (ART) (Carpenter et al., 1988)

• Baseados em kernel: Kernel K-means (Schölkopf et al., 1998), support vector clustering
(SVC) (Ben-Hur et al., 2001)
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• Baseados em restrições: Clustering com distâncias obstruídas (COD) (Tung et al., 2001)

• Baseados em computação evolucionária: Algoritmo KM genético (GKA) (Krishna et al., 1999),
algoritmo guiado geneticamente (GGA) (Hall et al., 1999)

• Fuzzy: Fuzzy c-means (FCM) (Bezdek, 1981), Fuzzy c-shells (FCS) (Yang, 1993)

Além dos critérios já citados para categorizar algoritmos de clusterização dois novos cri-
térios têm ganhado importância nos últimos anos. Escalabilidade para grandes conjuntos de
dados, são exemplos de algoritmos nesta categoria: CURE, BIRCH, DBSCAN, WaveCluster e
ART. A outra categoria é a capacidade de lidar com dados descritos por muitas dimensões, um
exemplo dessa categoria é o algoritmo CLIQUE.

2.5.1 Métodos Hierárquicos

Algoritmos de clustering baseados no método hierárquico (HC) organizam um conjunto de
dados em uma estrutura hierárquica de acordo com a proximidade entre os indivíduos. Os
resultados de um algoritmo HC são normalmente mostrados como uma árvore binária ou um
dendograma. A raiz do dendograma representa o conjunto de dados inteiro e os nós folha re-
presentam os indivíduos. Os nós intermediários representam a magnitude da proximidade entre
os indivíduos. A altura do dendograma expressa a distância entre um par de indivíduos ou en-
tre um par de clusters ou ainda entre um indivíduo e um cluster. O resultado da clusterização
pode ser obtido cortando-se o dendograma em diferentes níveis. Esta forma de representação
fornece descrições informativas e visualização para as estruturas de grupos em potencial, espe-
cialmente quando há realmente relações hierárquicas nos dados como, por exemplo, dados de
pesquisa sobre evolução de espécies.

Figura 2.4 Exemplo de algoritmo de clusterização de dados hierárquico aglomerativo e divisivo
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Algoritmos HC são divididos em aglomerativos ou divisivos. Algoritmos aglomerativos
começam com cada indivíduo no conjunto de dados sendo representado por um único cluster.
Uma série de combinações entre os clusters iniciais ocorrem resultando depois de um número
de passos em todos os indivíduos estando em um mesmo cluster. Algoritmos divisivos ope-
ram na direção oposta. No começo, o conjunto de dados inteiro está em um só cluster e um
procedimento que divide os clusters vai ocorrendo sucessivamente até que cada indivíduo seja
um único cluster. Para um conjunto com N indivíduos há 2N−1 − 1 diferentes possíveis divi-
sões do conjunto em dois subconjuntos, o que é computacionalmente ineficiente de avaliar a
medida que N se torna um número grande. Por esta razão, algoritmos divisivos não são uti-
lizados normalmente na prática. Na figura 2.4, são ilustrados os modos de funcionamento de
um algoritmo aglomerativo e um divisivo, note que k representam o número do passo atual do
algoritmo, para o algoritmo aglomerativo a medida que k aumenta um único cluster vai sendo
formado e o contrário é verdade para o algoritmo divisivo.

Os passos genéricos de um algoritmo hierárquico aglomerativo são mostrados no algo-
ritmo 1.

Algoritmo 1 Algoritmo hierárquico aglomerativo
1: Comece com N clusters cada um com um único indivíduo.
2: Calcula a matriz de proximidade para os N clusters.
3: Procure a distância mínima:

d(Ci,C j) = min
1≤m,l≤N

m6=l

d(Cm,Cl)

onde d(∗,∗) é calculada a partir da matriz de proximidade. Esta distância é usada para
formar um novo clusters a partir dos clusters Ci e C j.

4: Atualize a matriz de proximidade, calculando a distância entre os novos clusters e os ou-
tros.

5: Repita os passos 3 e 4 até que todos os indivíduos estejam no mesmo cluster.

Baseados nas diferentes definições de distância entre dois clusters, há muitos algoritmos
aglomerativos. Entre os mais simples e populares métodos estão ligação simples (Sneath, 1957)
e ligação completa (Sorensen, 1948). Na ligação simples, a distância entre dois clusters é
determinada pelos dois indivíduos, cada um de um cluster diferente, mais próximos um do
outro. Ao contrário, a ligação completa usa como distância entre dois clusters aquela entre os
indivíduos nos diferentes clusters que estão mais afastados um do outro. Na figura 2.5, está
ilustrada o cálculo da distância entre dois clusters (a) no caso da ligação simples e (b) no caso
da ligação completa.
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Figura 2.5 Exemplo de calculo da distância entre grupos: (a) ligação simples; (b) ligação completa

2.5.2 Métodos de Partição

Figura 2.6 Clusterização de um conjunto de dados em 3 grupos baseada no algoritmo KM

Ao contrário de métodos hierárquicos, métodos de partição associam um conjunto de indiví-
duos a K grupos sem criar uma estrutura hierárquica. Como pode ser visto na figura 2.6 em que
o conjunto de dados está sendo dividido em 3 grupos, ainda na mesma figura são mostradas
diferentes etapas de execução do algoritmo, note como elementos vão mudando de um cluster
para outro e como a forma destes vai se modificando. Em princípio, a partição ótima, baseada
em algum critério específico, pode ser encontrada enumerando-se todas as possibilidades. Esta
abordagem exaustiva é inviável pelo tempo computacional que seria necessário para fazer uma
busca por todas as combinações possíveis. Para um problema de pequena escala como clus-
terizar 30 indivíduos em 3 grupos o número de partições possíveis é 2× 104. Por tudo isso,
algoritmos baseados em heurísticas para encontrar uma solução aproximada (geralmente estes
são baseados em algoritmos gulosos (Goodrich et al., 2004), do inglês greedy, cujo princípio é
tomar a melhor decisão no momento esperando que isto conduza a melhor decisão global) têm
sido desenvolvidos.

Um dos fatores importantes em métodos de partição é a função objetivo ou critério. A soma
de erros ao quadrado é uma das mais amplamente utilizadas como critério (Xu et al., 2005;
Jain et al., 1999). Supondo que tem-se um conjunto de indivíduos X = {x1, . . . ,xn} em que
cada indivíduo x j ∈ ℜp, j = 1, . . . ,n, e deseja-se organizá-los em K clusters C = {C1, . . . ,CK}.
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O critério baseado no erro quadrado é definido da seguinte forma:

J1(Γ,G) =
K

∑
i=1

n

∑
j=1

γi j
∥∥x j −gi

∥∥2

=
K

∑
i=1

n

∑
j=1

p

∑
l=1

γi j(x jl −gil)2

(2.15)

onde
Γ = uma matriz de partição

{
γi j

}
, com ∑K

i=1 γi j = 1∀ j;

γi j =

{
1 se x j ∈ cluster i
0 caso contrário

G = vetor de protótipos dos clusters ou centróides (means) (g1, . . . ,gK), com gi = (gi1, . . . , gip);

Proposição 2.5.1. Sejam os protótipos gi = (gi1, . . . ,gip) do cluster Ci (i = 1, . . . ,K), eles mini-
mizam o critério de clustering J1(Γ,G) e são atualizados de acordo com a expressão a seguir:

gil =

n

∑
j=1

γi jx jl

ni
, para l = 1, . . . , p (2.16)

onde
ni = é o número de indivíduos no cluster i.

Prova
O critério J1(Γ,G) pode ser reescrito da seguinte forma

J1(Γ,G) =
K

∑
i=1

p

∑
l=1

n

∑
j=1

γi j(x jl −gil)2 =
K

∑
i=1

p

∑
l=1

J1il(gil)

onde

J1il(gil) =
n

∑
j=1

γi j(x jl −gil)2

O critério J1(Γ,G) é aditivo e desta forma o problema torna-se achar o gil que minimize

J1il(gil). A solução deste problema é resolver a equação
dJ1il(gil)

dgil
= 0

dJ1il(gil)
dgil

= 0 ⇒ d
dgil

[
n

∑
j=1

γi j(x jl −gil)2

]
= 0 ⇒

n

∑
j=1

γi j(x jl −gil) = 0

O resultado acima leva a

gil =
∑n

j=1 γi jx jl

∑n
j=1 γi j
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O resultado até agora mostra que atualizando-se gil pela equação 2.16 obtém-se um ponto
extremo de J1il(gil). Para concluir se este é um ponto de mínimo usaremos o teste da segunda
derivada.

d2J1il(gil)
d(gil)2 =

n

∑
j=1

γi j > 0

A segunda derivada de J1il(gil) é positiva portando pode-se concluir que calculando-se gil
conforme a equação 2.16 minimiza J1il(gil).

O resultado do somatório ∑n
j=1 γi j no denominador da fração acima é o total de indivíduos

no cluster i, o que é igual a ni. Portanto

gil =

n

∑
j=1

γi jx jl

ni
, para l = 1, . . . , p

2.5.2.1 K-means (KM)

O algoritmo K-means (KM), MacQueen, 1967, é o algoritmo mais conhecido baseado em erro
quadrado. Os principais passos do KM estão descritos no algoritmo 2.

Algoritmo 2 K-means (KM)
1: Recebe valores de parâmetros

Determine: K, número de clusters 2 ≤ K < n; T , limite de máximo de iterações; e um
escalar ε , 0 < ε .

2: Defina os protótipos iniciais
Dado um método de inicialização defina uma partição inicial {C0

1 , . . . ,C0
K} e calcule os K

protótipos g1, . . . ,gK usando a equação (2.16)
3: para t = 1 até T faça
4: Passo de alocação:

Associe cada indivíduo x j ( j = 1, . . . , n) a um cluster k∗ cujo protótipo gk∗ seja tal que

k∗ = arg min
z=1,..., K

d(x j,gz) = arg min
z=1,..., K

p

∑
l=1

(x jl −gzl)2

5: Passo de representação:
Calcule os protótipos gi do cluster Ci (i = 1, . . . ,K) usando a equação (2.16).

6: Critério de parada:
7: se |J1(t+1)− J1(t)| ≤ ε então
8: pare
9: fim se

10: fim para

O K-means é bem simples e pode ser facilmente implementado para resolver muitos pro-
blemas práticos. Ele é adequado para clusters compactos e hiperesféricos. A complexidade
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computacional no tempo do KM é O(nK p). Uma vez que K e p são geralmente menores que
n, KM pode ser utilizado para clusterizar grandes conjuntos de dados. As desvantagens do KM
são também bem estudadas e como resultado disto muitas variações do KM têm sido propostas
para superar estes obstáculos. A seguir um sumário das principais desvantagens e de propostas
para solucioná-las.

1. Não há nenhum método eficiente e universal para identificar o número de clusters e a
partição inicial (Fayyad et al., 1998). Os protótipos encontrados no estado de convergên-
cia variam com a partição inicial. Uma estratégia geral para este problema é executar
o algoritmo várias vezes com diferentes partições aleatórias iniciais. Bradley et al., 1998
apresentaram um algoritmo de refinamento que utiliza o KM M vezes em M subconjuntos
aleatórios do conjunto de dados original. O conjunto formado pela união das soluções
(protótipos dos K clusters) dos M subconjuntos é clusterizado M vezes novamente, em
cada uma dessas vezes uma das diferentes soluções, protótipos, para um dos subconjun-
tos será utilizada como solução inicial. A partição inicial para o conjunto de dados inteiro
é obtida escolhendo-se a solução com soma de distâncias ao quadrado mínima dentre as
soluções obtidas nas execuções anteriores.

O algoritmo ISODATA proposto por Ball et al., 1967 lida com estimar o número K. ISO-
DATA ajusta automaticamente o número de clusters unificando e dividindo clusters de
acordo com um limiar pré-especificado (desta forma o problema de identificar o número
inicial de clusters se torna o de ajustar o valor do limiar). O novo K é utilizado como o
número esperado de clusters na próxima iteração.

2. O procedimento iterativo do KM não garante convergência a um ótimo global. Técnicas
baseadas em pesquisa combinatória como SA (Simulated Annealing) Clustering
(Kirkpatrick et al., 1983) encontram o ótimo global a custa de alto tempo computacional
para produzir uma resposta. GKA proposto por Krishna et al., 1999 balanceia busca
global e convergência rápida. Em Bottou et al., 1995 são analisados diversos aspectos
relacionados à convergência do KM.

3. K-means é sensitivo a ruído e anomalias. Mesmo se um indivíduo está bem afastado
dos protótipos dos clusters ele é obrigado a ser incluído em algum cluster desta forma
distorcendo a forma daquele cluster. ISODATA e PAM consideram os efeitos de ano-
malias. ISODATA livra-se das anomalias eliminando clusters com poucos indivíduos.
A operação de divisão executada pelo ISODATA evita a ocorrência do efeito de clusters
alongados típico do KM. PAM utiliza indivíduos do conjunto de dados como protótipo
dos clusters e assim evita o efeito de anomalias.

4. A definição de "means"(médias) limita a aplicação a somente dados descritos por atribu-
tos quantitativos. O algoritmo K-medianas (Kauffman et al., 1989) é uma escolha natural
quando o cálculo de médias não é possível já que achar as medianas não necessita que
cálculos sejam feitos e sempre existem medianas.
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2.5.3 Métodos Fuzzy

Figura 2.7 Exemplo da clusterização fuzzy x hard

Abordagens de clustering tradicionais geram partições; em uma partição, cada indivíduo per-
tence a um e somente um cluster - isto é conhecido como clusterização hard. Assim os clusters
nesses tipos de abordagens são disjuntos. Fuzzy clustering estende essa noção para permitir as-
sociar um indivíduo com todos os clusters usando uma função de pertinência (Zadeh, 1965).
Na prática a separação entre clusters é uma noção fuzzy (nebulosa), por exemplo, um anfíbio
é um animal que tem características de animais aquáticos e terrestres, portanto, vai apresentar
características semelhantes a ambos grupos. O conceito de conjuntos fuzzy oferece a vantagem
de expressar este tipo de situação em que um indivíduo compartilha similaridade com vários
grupos através da possibilidade de um algoritmo associar cada indivíduo parcialmente a todos
os grupos.

Em um algoritmo de clusterização fuzzy, cada cluster é um conjunto fuzzy de todos os
indivíduos. A figura 2.7 ilustra esta idéia. Os retângulos dividem o conjunto de dados em
dois hard clusters: H1 = {1,2,3,4,5} e H2 = {6,7,8,9}. Um algoritmo de clusterização fuzzy
poderia produzir os dois clusters fuzzy F1 e F2 representados por elipses. Os indivíduos vão ter
pertinência definida no intervalo [0;1] para cada cluster. Por exemplo, o cluster fuzzy F1 pode
ser descrito compactamente como

{(1,0.9),(2,0.8),(3,0.7),(4,0.6),(5,0.55),(6,0.2),(7,0.2),(8,0.0),(9,0.0)}
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e F2 poderia ser descrito como

{(1,0.0),(2,0.0),(3,0.0),(4,0.1),(5,0.15),(6,0.4),(7,0.35),(8,1.0),(9,0.9)}

Os pares ordenados (n,ui) em cada cluster representam respectivamente o indivíduo n e sua
pertinência ao cluster i, ui. Valores de pertinência altos indicam alta confiança na associação
de um indivíduo a um cluster. Uma partição hard pode ser obtida a partir de uma partição fuzzy
aplicando um limiar nos valores de pertinência.

A seguir uma breve exposição sobre espaço de partição fuzzy.
Seja c um inteiro com 1 < c < n e seja X = {x1, . . . ,xn} um conjunto de n indivíduos não

rotulados no ℜp. Dado X , pode-se dizer que c subconjuntos fuzzy {ui : X → [0;1]} são uma
c partição fuzzy de X se os c× n valores {uik = ui(xk),1 ≤ k ≤ n,1 ≤ i ≤ c} satisfazem as
seguintes três condições.

0 ≤ uik ≤ 1 ∀i,k; (2.17)

∑uik = 1 ∀k; (2.18)

0 < ∑uik < n ∀i. (2.19)

Qualquer conjunto de c×n valores satisfazendo às condições 2.17- 2.19 pode formar uma
matriz (c× n), U = [uik]. O conjunto de todas as matrizes desse tipo é dito o conjunto não
degenerado de c partições fuzzy de X :

M f cn = {U ∈ ℜcn | uik satisfaz às condições 2.17 a 2.19 ∀i, k} (2.20)

No caso de todos os uik serem 0 ou 1, tem-se o subconjunto de c partições hard de X :

Mcn =
{

U ∈ M f cn | uik = 0 ou 1∀i, k
}

(2.21)

A razão para estas matrizes serem chamadas partições é que uik pode ser interpretado como a
pertinência de um indivíduo xk em um cluster i. Usar M f cn como modelo é mais realístico uma
vez que sabe-se pela experiência que as fronteiras entre as classes de objetos reais é muito mal
delineada (Bezdek et al., 1992).

2.5.3.1 Fuzzy c-means (FCM)

O algoritmo de clusterização fuzzy mais popular é o fuzzy c-means (FCM). Ele é melhor que
o KM (que é um algoritmo hard) para evitar mínimo local, mas o FCM pode ainda convergir
para um mínimo local do critério baseado em soma de erros ao quadrado. O desenvolvimento
de funções de pertinência é o problema mais importante em clusterização fuzzy; diferentes
escolhas incluem aquelas baseadas em decomposição de similaridade e centróides de clus-
ters. Uma generalização do FCM foi proposta em Bezdek, 1981 através de uma família de
funções objetivo (critério). FCM pode ser tomado como uma generalização do algoritmo ISO-
DATA (Xu et al., 2005).

Supondo que tem-se um conjunto de indivíduos X = {x1, . . . ,xn} em que cada indivíduo
xk ∈ ℜp, k = 1, . . . ,n, e deseja-se organizá-los em c clusters, C = {C1, . . . ,Cc}. O algoritmo
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fuzzy c-means (FCM) (Bezdek, 1981) é um algoritmo não hierárquico de clusterização cujo
objetivo é fornecer uma partição fuzzy de um conjunto de indivíduos em c clusters. Para tanto
o FCM define e minimiza uma função objetivo, a qual mede a adequação entre os indivíduos e
os clusters. A função objetivo é definida como (Bezdek, 1981):

J2(U,G) =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)mφ(xk,gi) =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)m
p

∑
l=1

(xkl −gil)2 (2.22)

φ(xk,gi) =
p

∑
l=1

(xkl −gil)2 (2.23)

onde
U ∈M f cn = uma matriz de pertinência {uik} ou apenas pertinência, do indivíduo k ao cluster Ci;

G = vetor de protótipos dos clusters ou centróides (means) (g1, . . . ,gK), gi = (gi1, . . . ,gip);

m ∈ ]1,+∞[ = é um parâmetro que controla a "fuzziness"da pertinência dos indivíduos.

φ(xk,gi) = é o quadrado da distância L2 Minkowsky, ou Euclidiana, a qual mede a dissimi-
laridade entre um indivíduo k e um protótipo de cluster i.

Semelhante ao KM, FCM tem problemas para lidar com ruídos e anomalias nos dados e
além disso, há a dificuldade de definir a partição inicial. Outro problema relevante do FCM é
a sua complexidade computacional. FCM alterna o cálculo da matriz de pertinência (passo de
alocação) e o cálculo da matriz de protótipos (passo de representação). Para o cálculo da matriz
de pertinência, a ordem de complexidade é O(nc2 p), para calcular os protótipos a complexidade
é O(ncp). Por sua complexidade FCM não é considerado escalável para grandes conjuntos de
dados. Em Kolen et al., 2002 foi proposta uma forma de acelerar o cálculo através de uma
atualização combinada da matriz de pertinência e dos protótipos, o que torna o algoritmo linear
em relação ao número de clusters.

O algoritmo começa a partir de uma matriz de pertinência inicial e a daí alterna um passo
de representação e um passo de alocação até a convergência quando o critério J2(U,G) atinge
um valor estacionário que corresponde a um mínimo (geralmente local).

Proposição 2.5.2. Sejam os protótipos gi = (gi1, . . . ,gip) do cluster Ci (i = 1, . . . ,c), eles mini-
mizam o critério de clustering J2(U,G) e são atualizados de acordo com a expressão a seguir:

gil =

n

∑
k=1

(uik)mxkl

n

∑
k=1

(uik)m
para l = 1, . . . , p (2.24)

Prova
Uma vez que, no passo de representação, a pertinência de cada indivíduo k no cluster Ci, o

parâmetro m estão fixos, pode-se reescrever o critério J2(U,G) como
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c

∑
i=1

p

∑
d=1

J2il(gil)

onde

J2il(gil) =
n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)2

O critério J2(U,G) é aditivo e desta forma o problema torna-se achar o gil que minimize

J2il(gil). A solução deste problema é resolver a equação
dJ2il(gil)

dgil
= 0

dJ2il(gil)
dgil

= 0 ⇒ d
dgil

[
n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)2

]
= 0 ⇒

n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil) = 0

O resultado acima leva a

gil =

n

∑
k=1

(uik)mxkl

n

∑
k=1

(uik)m

O resultado até agora mostra que atualizando-se gil pela equação 2.24 obtém-se um ponto
extremo de J2il(gil). Para concluir se este é um ponto de mínimo usaremos o teste da segunda
derivada.

d2J2il(gil)
d(gil)2 =

d
d(gil)

[
−2

n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)

]
= 2

n

∑
k=1

(uik)m > 0

A segunda derivada de J2il(gil) é positiva portando pode-se concluir que calculando-se gil
conforme a equação 2.24 minimiza J2il(gil).

Proposição 2.5.3. Seja a pertinência uik de cada indivíduo k (k = 1, . . . , n) ao cluster i(i =
1, . . . ,c), ela minimiza o critério de clustering J2(U,G) sob as seguintes restrições uik ≥ 0 e
∑c

i=1 uik = 1 e é atualizada de acordo com a expressão a seguir:

uik =

 c

∑
h=1

{
∑p

l=1(xkl −gil)2

∑p
l=1(xkl −ghl)2

} 1
m−1

−1

para i = 1, . . . ,c; k = 1, . . . ,n (2.25)

Prova
Considere que no passo de alocação, os protótipos gi do cluster Ci, (i = 1, . . . , c), e o

parâmetro m estão fixos.
Uma vez que U é uma matriz degenerada, suas colunas são independentes e a minimização

de J2(U,G) pode ser obtida aplicando-se o método dos multiplicadores de Lagrange a cada
termo uk. Seja a função κ(uk):

κ(uk) =
c

∑
i=1

(uik)m
p

∑
l=1

(xkl −gil)2
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minimizar J2(U,G) implica minimizar κ(uk) sob a restrição ∑c
i=1 uik = 1.

Seja o lagrangiano de κ(uk):

F(µ,uk) =
c

∑
i=1

(uik)m
p

∑
l=1

(xkl −gil)2 −µ(
c

∑
i=1

(uik)m −1)

O par (µ,uk) é estacionário para a função F se o gradiente de F , ∇F , for zero. Fazendo o
gradiente de F igual a zero tem-se:

∂F
∂ µ

(µ,uk) = (
c

∑
i=1

(uik)m −1) = 0 (2.26)

∂F
∂uik

(µ,uk) = [m(uik)m−1
p

∑
l=1

(xkl −gil)2 −µ] = 0 (2.27)

A partir da equação 2.27, obtém-se:

uik =
[

µ
m∑p

l=1(xkl −gil)2

] 1
m−1

(2.28)

Usando o resultado da equação 2.26 na equação 2.27, obtém-se:

c

∑
h=1

uhk =
c

∑
h=1

(µ
m

) 1
m−1

[
1

∑p
l=1(xkl −ghl)2

] 1
m−1

=
(µ

m

) 1
m−1

{
c

∑
h=1

[
1

∑p
l=1(xkl −ghl)2

] 1
m−1

}
= 1

Disto concluí-se: (µ
m

) 1
m−1

=
1

c

∑
h=1

[
1

∑p
l=1(xkl −ghl)2

] 1
m−1

Voltando à equação 2.28 e aplicando lá o resultado acima, tem-se:

uik =


1

c

∑
h=1

[
1

∑p
l=1(xkl −ghl)2

] 1
m−1


[

1
∑p

l=1(xkl −gil)2

] 1
m−1

=
1

c

∑
h=1

[
∑p

l=1(xkl −gil)2

∑p
l=1(xkl −ghl)2

] 1
m−1

=

 c

∑
h=1

{
∑p

d=1(xkl −gil)2

∑p
d=1(xkl −ghd)2

} 1
m−1

−1

para i = 1, . . . ,c; k = 1, . . . ,n
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O resultado acima permite concluir que calculando-se uik pela expressão 2.25 leva a um
valor extremo de J2(U,G). Usar-se-á o teste da segunda derivada para verificar se esta mesma
expressão é um mínimo da função objetivo.

Minimizar κ(uk) leva à minimização de J2(U,G). Já foi encontrado um valor extremo
κ(uk) e conseqüentemente para J2(U,G) sob a restrição ∑c

i=1 uik = 1. Será verificado agora
pelo teste da segunda derivada de κ(uk) se este valor é um mínimo.

∂κ
∂uik

(uk) = [m(uik)m−1
p

∑
d=1

(xkl −gil)2]

∂ 2κ
∂ (uik)2 (uk) = [m(m−1)(uik)m−2

p

∑
d=1

(xkl −gil)2]

Note que

∂ 2κ
∂uzkuwk

(uk) = 0 ∀z 6= w

O que leva a matriz Hessiana de κ(uk) ser definida como

H(κ(uk))=

 [m(m−1)(u1k)m−2 ∑p
d=1(xkl −g1l)2] 0 · · · 0

...
... . . . ...

0 0 · · · [m(m−1)(uck)m−2 ∑p
d=1(xkl −gcl)2]


A matriz H(κ(uk)) é diagonal e todos os seus termos são positivos. Isto permite concluir

que ela é definida positivamente e portanto isto implica que atualizar uik pela expressão 2.25
leva a um valor mínimo de J2(U,G).

O sumário dos passos do algoritmo Fuzzy c-means (FCM), distância L2 Minkowsky, é dado
no algoritmo 3.



2.5 MÉTODOS DE CLUSTERIZAÇÃO 32

Algoritmo 3 Fuzzy c-means (FCM)
1: Recebe valores de parâmetros

Determine: c, 2 ≤ c < n; m, 1 < m < ∞; T , limite de máximo de iterações; e um escalar ε ,
0 < ε .

2: Define matriz de pertinência inicial
Dado um método de inicialização gere uma matriz de pertinência tal que a pertinência

uik(k = 1, . . . ,n e i = 1, . . . ,c) do indivíduo k ao cluster Ci tal que uik > 0 e
c

∑
i=1

uik = 1.

3: para t = 1 até T faça
4: Passo de representação:

{A pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci está fixa}
5: Calcule os protótipos gi do cluster Ci (i = 1, . . . ,c) usando a equação (2.24).
6: Passo de alocação:

{Os protótipos gi dos clusters Ci (i = 1, . . . ,c) estão fixos}
Atualize o grau de pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci para i = 1, . . . ,c usando a
equação(2.25).

7: Critério de parada:
8: se |J2(t+1)− J2(t)| ≤ ε então
9: pare

10: fim se
11: fim para

Neste capítulo, foi apresentada brevemente a análise de cluster ou agrupamento. Foram
apresentadas as principais fases num processo de análise de agrupamento e as questões abertas
relacionadas às mesmas. Um categorização dos métodos de clusterização foi feita, dando-se
maior destaque a divisão dos algoritmos entre hierárquicos e particionais. Os algoritmos K-
means e fuzzy c-means foram apresentados com maiores detalhes, pois estes serão utilizados
adiante neste trabalho.



CAPÍTULO 3

Fuzzy c-means com Distâncias Adaptativas

3.1 Introdução

Este capítulo apresenta duas versões do algoritmo Fuzzy c-means para distâncias adaptativas.
Na primeira versão, Fuzzy c-means com Distância Adaptativa por Atributo (FCMA I), se-
ção 3.2 , é introduzido o cálculo de pesos para cada atributo como principal alteração do algo-
ritmo original. Na segunda versão, Fuzzy c-means com Distância Adaptativa por Classe e por
Atributo (FCMA II), seção 3.3, é introduzido o cálculo de pesos para cada classe e para cada
atributo da classe como principal alteração do algoritmo original.

A idéia de distâncias adaptativas vem de um trabalho com sucesso nesse sentido para o
algoritmo nuvem dinâmica (de Souza, 2003). Foi o professor Francisco de Carvalho quem
propôs aplicar as idéias do caso anterior ao FCM e bem como foi dele as provas que seguem
de que apesar das alterações os algoritmos com distâncias adaptativas continuam a minimizar
o critério.

3.2 Fuzzy c-means com Distância Adaptativa por Atributo (FCMA I)

Nesta seção, apresenta-se um algoritmo fuzzy c-means para dados quantitativos baseado em
uma distância L2 Minkowsky adaptativa por atributo, ou única. A principal idéia contida nesta
abordagem é que há uma distância para comparar indivíduos e os seus respectivos protótipos
que muda a cada iteração, mas que é a mesma para todas as classes (aqui o conceito do termo
classe é considerado sinônimo de cluster). A vantagem desse tipo de distância adaptativa é
que o algoritmo de clustering torna-se capaz de achar clusters de diferentes formas e tama-
nhos (Diday et al., 1976; Diday et al., 1977).

Este algoritmo adaptativo busca por uma partição fuzzy de um conjunto de indivíduos em c
clusters {C1, . . . ,Cc}, os protótipos correspondentes {g1, . . . ,gc} e o quadrado de um distância
L2 Minkowsky adaptativa de tal maneira que um critério J3 medindo a adequação entre os clus-
ters e seus protótipos, ou representativos, é localmente minimizado. Para o presente algoritmo
o critério J3 é definido como segue:

J3 =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)mψ(xk,gi) =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)m
p

∑
l=1

λl(xkl −gil)2 (3.1)

ψ(xk,gi) =
p

∑
l=1

λl(xkl −gil)2 (3.2)

33
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onde

• xk,gi,uik e m são definidos como na seção 2.5.3.1 deste trabalho;

• ψ(xk,gi) é agora o quadrado de uma distância L2 Minkowsky adaptativa, parametrizado
por um vetor de pesos λλλ = (λ1, . . . ,λp), o qual muda a cada iteração mas é o mesmo
para todas as classes.

O algoritmo inicia a partir de uma matriz de pertinência inicial para cada indivíduo k em
cada cluster Ci e alterna entre uma passo de representação e outro de alocação até o estado de
convergência do algoritmo, no qual o critério J3 atingi um valor estacionário representado por
um mínimo, geralmente, local.

O passo de representação tem agora duas etapas. Na primeira etapa, a pertinência uik de
cada indivíduo k em cada cluster Ci e o vetor de pesos λλλ estão fixos, atualiza-se então os
protótipos gi = (gi1, . . . ,gip), para i = 1, . . . , n. Na segunda etapa, a pertinência uik de cada
indivíduo k em cada cluster Ci e os protótipos gi correspondentes aos clusters Ci(i = 1, . . . ,c)
estão fixos, atualiza-se então o vetor de pesos λλλ .

No passo de alocação, os protótipos gi das classes Ci(i = 1, . . . , c) e o vetor de pesos λλλ ,
estão fixos, atualiza-se neste momento a pertinência uik de cada indivíduo k em cada cluster Ci.

Proposição 3.2.1. Sejam os protótipos gi = (gi1, . . . ,gip) do cluster Ci (i = 1, . . . ,c), eles mini-
miza o critério de clustering J3 e são atualizados de acordo com a expressão a seguir:

gil =
∑n

k=1(uik)mxkl

∑n
k=1(uik)m para l = 1, . . . , p (3.3)

Prova
Uma vez que a pertinência uik de cada indivíduo k no cluster Ci, o parâmetro m e o vetor de

pesos λλλ estão fixos, pode-se reescrever o critério J3 como

J3 =
c

∑
i=1

p

∑
l=1

λlJ3il com J3il =
n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)2

O critério J3 é aditivo desta forma o problema torna-se achar, para i = 1, . . . ,c e j = 1, . . . , p,
gil que minimize J3il(gil):

d J3il

d gil
= 0 ⇒ d

d gil

[
n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)2

]
= 0 ⇒

n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil) = 0

Isto leva a:

gil =
∑n

k=1(uik)mxkl

∑n
k=1(uik)m

Desta forma, um valor extremo de J3il é alcançado quando gil = ∑n
k=1(uik)mxkl
∑n

k=1(uik)m .
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Por,
d2 J3il

d (gil)2 =
d

d gil

[
(−2)

n

∑
k=1

(uik)m(xkl −gil)

]
= 2

n

∑
k=1

(uik)m > 0

pode-se concluir que este valor extremo é um mínimo.

Proposição 3.2.2. Seja o vetor de pesos λλλ = (λ1, . . . , λp), ele minimiza o critério de clus-
tering J3 com as restrições λ j > 0 e ∏p

l=1 λ j = 1 e é atualizado de acordo com a expressão a
seguir:

λl =

{
∏p

h=1

[
∑n

k=1 ∑c
i=1(uik)m(xkh −gih)2]} 1

p

∑n
k=1 ∑c

i=1(uik)m(xkl −gil)2 para l = 1, . . . , p (3.4)

Prova
Como a pertinência uik de cada indivíduo k em cada cluster Pi, o parâmetro m e os protótipos

gi das classes Ci (i = 1, . . . ,c) estão fixos, pode-se reescrever o critério J3 como

J3(λ 1, . . . ,λ p) =
p

∑
l=1

λ jJ3l com J3l =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)m(xkl −gil)2

Seja P(λ1, . . . , λp) = ∏p
l=1 λ j − 1 = λ1 × . . .× λp − 1. Deseja-se determinar os valores

extremos de J3(λ1, . . . , λp) com a restrição P(λ1, . . . , λp) = 0. Para fazer isso, deve-se usar o
método de multiplicadores de Lagrange. Isto significa resolver a equação:

grad J3(λ1, . . . , λp) = µ grad P(λ1, . . . , λp)

Tem-se

grad J3(λ1, . . . , λp) = (J31, . . . , J3p) e grad P(λ1, . . . , λp) =
(

1
λ1

, . . . ,
1

λp

)
Então, (J31, . . . , J3p) = µ

(
1
λ1

, . . . , 1
λp

)
⇒ J31 = µ

λ1
, . . . , J3p = µ

λp
⇒ λ1 = µ

J31
, . . . , λp =

µ
J3p

. Como sabe-se que ∏p
l=1 λl = 1 ⇒ ∏p

l=1
µ

J3l
= 1 ⇒ µ p

∏p
l=1 J3l

= 1 ⇒ µ =
(
∏p

l=1 J3l
) 1

p . Disto
decorre que

λl =

{
∏p

h=1 J3h
} 1

p

J3l
=

{
∏p

h=1

[
∑n

k=1 ∑c
i=1(uik)m(xkh −gih)2]} 1

p

∑n
k=1 ∑c

i=1(uik)m(xkl −gil)2 para l = 1, . . . , p.

Assim, um valor extremo de J3 é alcançado quando λl = {∏p
h=1 J3h}

1
p

J3l
. Este valor extremo é

J3(λ1, . . . , λp) = ∑p
l=1 λlJ3l , isto é,

J3(λ1, . . . , λp) = ∑p
l=1

{∏p
h=1 J3h}

1
p

J3l
e J3l = p{∏p

h=1 J3h}
1
p = p{J31 × . . . × J3p}

1
p .

Como J3(1, . . . ,1) = ∑p
l=1 J3l = J31 + . . . + J3p, e também pelo fato de ser bem conhe-

cido que a média aritmética é maior que a média geométrica, isto é, 1
p (J31 + . . . + J3p) >

{J31 × . . . × J3p}
1
p ( a igualdade acontece somente se J31 = . . . = J3p), pode-se concluir

desta forma que este valor extremo é um mínimo.
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Proposição 3.2.3. Seja a pertinência uik (k = 1, . . . ,n) de cada indivíduo k no cluster Ci, ela
minimiza o critério de clustering J3 com as restrições uik ≥ 0 e ∑c

i=1 uik = 1 e é definida de
acordo com a expressão a seguir:

uik =

 c

∑
h=1

(
∑p

l=1 λ j(xkl −gil)2

∑p
l=1 λ j(xkl −gh j)2

) 1
m−1

−1

para i = 1, . . . ,c; k = 1, . . . ,n (3.5)

Prova
Como os protótipos gi das classes Ci(i = 1, . . . ,c), o parâmetro m e o vetor de pesos λλλ , estão

fixos, pode-se reescrever J3 como segue

J3(u1, . . . ,un) =
n

∑
k=1

J3k(uk)

com

J3k(uk) = J3k(u1k, . . . ,uck) =
c

∑
i=1

(uik)mJ3ik onde J3ik =
p

∑
l=1

λl(xkl −gil)2

O critério J3 é aditivo desta forma o problema reduz-se a minimizar J3k (k = 1, . . . ,c).
Seja M(u1k, . . . , uck) = ∑c

i=1 uik −1. Deseja-se determinar os extremos de J3k(u1k, . . . ,uck) =
(u1k)mJ31k + . . .+(uck)mJ3ck com a restrição M(u1k, . . . ,uck) = 0. Para fazer isso, deve-se usar
novamente o método dos multiplicadores de Lagrange. Isto significa resolver a equação:

grad J3k(u1k, . . . ,uck) = µ grad M(u1k, . . . ,uck)

Tem-se,
grad J3k(u1k, . . . ,uck)= (m(u1k)

m−1 J31k, . . . ,m(uck)
m−1 J3ck) e grad M(u1k, . . . ,uck)= (1, . . . ,1).

Então, grad J3k(u1k, . . . ,uck) = µ grad M(u1k, . . . ,uck) ⇒
m(u1k)m−1J31k = µ, . . . ,m(uck)m−1J3ck = µ ⇒

u1k =
( µ

m

) 1
m−1

(
1

J31k

) 1
m−1

, . . . ,uck =
( µ

m

) 1
m−1

(
1

J3ck

) 1
m−1 .

Como sabe-se que

∑c
h=1 µhk = 1 ⇒ ∑c

h=1
( µ

m

) 1
m−1

(
1

J3hk

) 1
m−1 = 1 ⇒

( µ
m

) 1
m−1 = 1

∑c
h=1

(
1

J3hk

) 1
m−1

.

Segue-se que

uik =

(
1

J3ik

) 1
m−1

∑c
h=1

(
1

J3hk

) 1
m−1

=
1

∑c
h=1

(
J3ik
J3hk

) 1
m−1

=
1

∑c
h=1

(
∑p

l=1 λl(xkl−gil)2

∑p
l=1 λl(xkl−ghl)2

) 1
m−1

Desta forma, um valor extremo de J3k é alcançado quando uik =
[

∑c
h=1

(
J3ik
J3hk

) 1
m−1

]−1

.

Considerando,
∂ (J3k)
∂ (uik)

= m(uik)(m−1) J3ik ⇒ ∂ 2 (J3k)
∂ (uik)2 = m(m−1)(uik)(m−2) J3ik e
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∂ 2 (J3k)
∂ (uik)2 (u jk) = 0∀ j 6= i.
A matriz Hessiana de J3k calculada em função de uk = (u1k, . . . ,uck) é

H(uk)=


m(m−1)

[
∑c

h=1

(
J31k
J3hk

)m−2
m−1

]−1

J31k 0 · · · 0

...
... . . . ...

0 0 · · · m(m−1)
[

∑c
h=1

(
J3ck
J3hk

)m−2
m−1

]−1

J3ck


H(uk) é definida positivamente desta forma pode-se concluir que este valor é um mínimo.

O sumário de passos do FCMA I é mostrado no algoritmo 4.

Algoritmo 4 Fuzzy c-means com distância adaptativa por atributo (FCMA I)
1: Recebe valores de parâmetros

Determine: c, 2 ≤ c < n; m, 1 < m < ∞; T , limite máximo de iterações; e um escalar ε ,
0 < ε .

2: Define matriz de pertinência inicial
Dado um método de inicialização gere uma matriz de pertinência tal que a pertinência
uik(k = 1, . . . ,n e i = 1, . . . ,c) do indivíduo k ao cluster Ci obedeça às restrições uik > 0 e

c

∑
i=1

uik = 1.

3: para t = 1 até T faça
4: Passo de representação:

Etapa 1:
{A pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci e o vetor de pesos λλλ estão fixos}

5: Calcule os protótipos gi da classe Ci (i = 1, . . . ,c) usando a equação (3.3).
Etapa 2:
{A pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci e os protótipos gi das classes Ci (i =
1, . . . ,c) estão fixos}

6: Calcule o vetor de pesos λλλ usando a equação (3.4).
7: Passo de alocação:

{Os protótipos gi das classes Ci (i = 1, . . . ,c) e o vetor de pesos λλλ estão fixos}
8: Atualize o grau de pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci para i = 1, . . . ,c usando a

equação(3.5).
9: Critério de parada:

10: se |J3(t+1)− J3(t)| ≤ ε então
11: pare
12: fim se
13: fim para
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3.3 Fuzzy c-means com Distância Adaptativa por Classe e por Atributo
(FCMA II)

Nesta seção, apresenta-se um algoritmo fuzzy c-means para dados quantitativos baseado em
uma distância L2 Minkowsky adaptativa por classe e por atributo. A principal idéia contida
nesta abordagem é que há uma distância para comparar clusters e os seus respectivos protótipos
que muda a cada iteração, isto é, a distância não é definida uma vez e permanece fixa, como
também varia de um atributo de uma classe para o mesmo atributo em outra classe (o termo
classe é utilizado aqui como sinônimo para cluster). Novamente, a vantagem desse tipo de
distância adaptativa é que o algoritmo de clustering torna-se capaz de achar clusters de diferente
formas e tamanhos (Diday et al., 1976; Diday et al., 1977).

Este algoritmo adaptativo busca por uma partição fuzzy de um conjunto de indivíduos em c
clusters {C1, . . . ,Cc}, os protótipos correspondentes {g1, . . . ,gc} e o quadrado de um distância
L2 Minkowsky adaptativa por atributo e por classe de tal maneira que um critério J4 medindo
a adequação entre os clusters e seus protótipos, ou representativos, é minimizado, geralmente,
localmente. Para o presente algoritmo o critério J4 é definido como segue:

J4 =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)mψi(xk,gi) =
n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)m
p

∑
l=1

λil(xkl −gil)2 (3.6)

ψi(xk,gi) =
p

∑
l=1

λil(xkl −gil)2 (3.7)

onde

• xk,gi,uik e m são definidos como na seção 2.5.3.1 deste trabalho;

• ψi(xk,gi) é o quadrado de um distância L2 Minkowsky adaptativa definida para cada
classe e atributo de classe. Esta distância é parametrizada pelo vetor de pesos λiλiλi=
(λi1, . . . , λip)(i = 1, . . . , c), o qual muda a cada iteração.

O algoritmo inicia a partir de uma matriz de pertinência inicial para cada indivíduo k em
cada cluster Ci e alterna entre uma passo de representação e outro de alocação até o estado de
convergência do algoritmo, no qual o critério J4 atingi um valor estacionário representado por
um mínimo, geralmente, local.

O passo de representação tem agora duas etapas. Na primeira etapa, a pertinência de cada
indivíduo k em cada cluster Ci e o vetor de pesos λiλiλi = (λi1, . . . , λip), para i = 1, . . . , c, estão
fixos, atualiza-se então os protótipos gi = (gi1, . . . ,gip), para i = 1, . . . , c. Na segunda etapa, a
pertinência uik de cada indivíduo k em cada cluster Ci e os protótipos gi correspondentes às clas-
ses Ci(i = 1, . . . ,c) estão fixos, atualiza-se então o vetor de pesos λiλiλi = (λi1, . . . , λip), para i =
1, . . . , c.

No passo de alocação, os protótipos gi das classes Ci(i = 1, . . . ,c) e o vetor de pesos
λiλiλi = (λi1, . . . , λip), para i = 1, . . . , c estão fixos, atualiza-se neste passo a pertinência uik
de cada indivíduo k em cada cluster Ci.
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Proposição 3.3.1. Sejam os protótipos gi das classes Ci (i = 1, . . . , c), eles minimizam o cri-
tério de clustering J4 e são atualizados de acordo com a equação a seguir:

gil =
∑n

k=1(uik)mxkl

∑n
k=1(uik)m para l = 1, . . . , p (3.8)

Prova
A prova pode ser obtida de forma similar à apresentada na prova para a proposição 3.2.1.

Proposição 3.3.2. Seja o vetor de pesos λiλiλi = (λi1, . . . , λip)(i = 1, . . . ,c), ele minimiza o
critério de clustering J4 com as restrições λil > 0 e ∏p

l=1 λil = 1 e é atualizado da forma a
seguir:

λil =

{
∏p

h=1

[
∑n

k=1(uik)m(xkh −gih)2]} 1
p

∑n
k=1(uik)m(xkl −gil)2 para l = 1, . . . , p (3.9)

Prova
A prova pode ser obtida de forma similar a apresentada na prova para proposição 3.2.2.

Proposição 3.3.3. Seja o grau de pertinência uik (k = 1, . . . ,n) de cada indivíduo k ao cluster Pi,
ele minimiza o critério de clustering J4 com as restrições uik ≥ 0 e ∑c

i=1 uik = 1 e é atualizado
de acordo com a expressão a seguir:

uik =

 c

∑
h=1

(
∑p

l=1 λil(xkl −gil)2

∑p
l=1 λhl(xkl −ghl)2

) 1
m−1

−1

para i = 1, . . . ,c; k = 1, . . . ,n (3.10)

Prova
A prova pode ser obtida de forma similar a apresentada na prova para proposição 3.2.3.
O sumário de passos do Fuzzy c-means com Distância Adaptativa por Classe e por Atributo

(FCMA II) é mostrado no algoritmo 5.
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Algoritmo 5 Fuzzy c-means com distância adaptativa por classe e por atributo (FCMA II)
1: Recebe valores de parâmetros

Determine: c, 2 ≤ c < n; m, 1 < m < ∞; T , limite de máximo de iterações; e um escalar ε ,
0 < ε .

2: Define matriz de pertinência inicial
Dado um método de inicialização gere uma matriz de pertinência tal que a pertinência
uik(k = 1, . . . ,n e i = 1, . . . ,c) do indivíduo k ao cluster Ci obedeça às restrições uik > 0 e

c

∑
i=1

uik = 1.

3: para t = 1 até T faça
4: Passo de representação:

Etapa 1:
{A pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci e o vetor de pesos λiλiλi (i = 1, . . . ,c) estão
fixos}

5: Calcule os protótipos gi da classe Ci (i = 1, . . . ,c) usando a equação (3.8).
Etapa 2:
{A pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci e os protótipos gi das classes Ci (i =
1, . . . ,c) estão fixos}

6: Calcule o vetor de pesos λiλiλi para i = 1, . . . ,c usando a equação (3.9).
7: Passo de alocação:

{Os protótipos gi das classes Ci (i = 1, . . . ,c) e o vetor de pesos λiλiλi (i = 1, . . . ,c) estão
fixos}

8: Atualize o grau de pertinência uik do indivíduo k ao cluster Ci para i = 1, . . . ,c usando a
equação(3.10).

9: Critério de parada:
10: se |J4(t+1)− J4(t)| ≤ ε então
11: pare
12: fim se
13: fim para

Neste capítulo, foram descritas duas versões do fuzzy c-means para distâncias adaptativas.
Numa das versões, FCMA I, a distância é única para um mesmo atributo. Na outra versão,
FCMA II, a distância é definida para cada atributo de cada classe.



CAPÍTULO 4

Avaliação Experimental

4.1 Introdução

Este capítulo descreve como os algoritmos foram avaliados. Primeiramente, são descritos os
dados artificiais ou sintéticos gerados para aplicar aos algoritmos e em seguida descreve-se os
conjuntos de dados reais ou bench-mark utilizados. Considerou-se um conjunto de dados como
real aquele conjunto de dados cujo valor dos atributos não foi processado durante os experi-
mentos que serão descritos adiante, ao contrário, os dados foram apresentados aos algoritmos
de clusterização tal como obtidos.

Os dados artificiais foram gerados de forma a oferecer diferentes graus de dificuldade para
os algoritmos. A avaliação dos algoritmos para este caso foi feita tomando por base um expe-
rimento do tipo Monte Carlo. Os dados reais escolhidos são exemplos clássicos da literatura
relacionada a este trabalho.

A avaliação do desempenho dos algoritmos nos conjuntos de dados selecionados foi feita
através de um índice de validação externa: Índice de Rand Corrigido (CR) (Hubert et al., 1985)
e através do Coeficiente de Partição Normalizado de Dunn (DC) (Dunn, 1976).

Para realizar a avaliação experimental que se segue foi desenvolvido um conjunto de fer-
ramentas de software utilizando-se a linguagem de programação C++. O desenvolvimento foi
feito tomando por base princípios da engenharia de software como reuso, orientação a objetos,
padrões de projeto. O resultado é que o framework mostra-se ser muito extensível e de fácil
manutenção. Os primeiros usos foram em (Silva et al., 2004) e (da Silva, 2005). Estendê-lo
para suportar o presente trabalhou comprovou às características mencionadas. O framework
é dividido em vários módulos que compartilham uma estrutura de classes em comum. Este
trabalhou criou mais dois módulo. Um chamado módulo de simulação que pode ser usado por
qualquer dos módulos existentes, através deste é possível, por exemplo, automaticamente si-
mular cinco diferentes algoritmos de clusterização existentes no framework, para 20 conjuntos
de dados diferentes e ainda para cada algoritmo e conjunto de dados especificar várias com-
binações de parâmetros a serem testadas. Antes deste módulo as diferentes execuções eram
feitas manualmente o que dificultava executar uma combinação exaustiva de parâmetros. O
outro módulo implementado para esta dissertação é composto dos 4 algoritmos apresentados
aqui: KM, FCM, FCMA I e FCMA II.

Este capítulo é dividido em duas seções: seção 4.3 descreve os conjuntos de dados utilizados
nos experimentos, foram utilizados tanto dados gerados artificialmente quanto dados reais;
seção 4.4 descreve os índices aplicados para avaliar o desempenho de um algoritmo quando
aplicado a um conjunto de dados.

41
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4.2 Parâmetros dos algoritmos

Nesta seção, os parâmetros utilizados nos algoritmos KM, FCM, FCMA I e FCMA II para tanto
conjuntos de dados artificiais quanto reais são descritos.

Os algoritmos anteriores que têm o parâmetro m, FCM, FCMA I e FCMA II, o valor
deste foi sempre especificado como 2 que é o valor usualmente fornecido para este parâ-
metro na literatura (para uma discussão mais detalhada sobre a influência do parâmetro m
ver Pedrycz, 2005).

O número máximo de iterações para os experimentos com conjuntos de dados artificiais foi
especificado como 150 e para os conjuntos de dados reais foi especificado como 300.

O parâmetro ε utilizado pelos algoritmos para verificar se o estado de convergência foi
atingido foi definido em todos os experimentos como 10−8.

Todos os algoritmos utilizados têm a dependência de uma etapa de inicialização. Esta etapa
consiste para o KM em definir os protótipos inicias e para o FCM, FCMA I e FCMA II em
definir uma matriz de pertinência inicial. Esta etapa de inicialização tem recebido atenção
como área de pesquisa (He et al., 2004; Fung, 2001; Bradley et al., 1998). Três grandes famí-
lias de métodos de inicialização podem ser citadas amostragem randômica (random sampling
methods), otimização de distância (distance optimization methods) e estimativa de densidade
(density estimation methods). Para todos os algoritmos utilizados neste trabalho a implementa-
ção da etapa de inicialização foi feita à semelhança de uma amostragem randômica.

Para o KM a inicialização dos protótipos é feita escolhendo-se pelo menos um indivíduo
do conjunto de dados para ser usado no cálculo dos protótipos dos clusters; após esta fase que
garante que cada cluster não começará vazio, os indivíduos restantes no conjunto de dados são
divididos aleatoriamente para serem usados no cálculo dos protótipos dos clusters.

Para o FCM, FCMA I e FCMA II o método de inicialização utilizado foi o mesmo. Busca-se
inicialmente garantir que nem um cluster fique vazio. Isto é feito escolhendo aleatoriamente no
conjunto de dados um indivíduo para pertencer com mais alto grau de pertinência a um cluster
específico. Após esta fase, tem-se uma configuração em que cada cluster Ci(i = 1, . . . ,c), c é o
número total de clusters, têm um indivíduo Ik(k = 1, . . . ,n), n é o número total de indivíduos,
cujo grau de pertinência uik aponta este indivíduo como sendo deste cluster, uik > u jk∀ j ∈
{1, . . . ,c}−{i}; o valor do grau de pertinência uik é determinado aleatoriamente. Garantida
esta configuração para todos os clusters o algoritmo de inicialização prossegue, aleatoriamente
alocando os demais indivíduos do conjunto de dados nos clusters, neste caso alocando significa
dado um indivíduo aleatoriamente definir pertinência para este em todos os clusters existentes.

4.3 Conjuntos de Dados

Nas subseções que se seguem são apresentados os conjuntos de dados artificiais e reais utili-
zados para avaliar os algoritmos em situações com diferentes graus de dificuldade. Todos os
algoritmos foram aplicados nesses conjuntos de dados, medidas foram colhidas para que uma
avaliação comparativa posterior fosse feita.
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4.3.1 Conjuntos de Dados Quantitativos Artificiais

Nesta etapa, foram simulados conjuntos de dados quantitativos no ℜ2 com diferentes proprie-
dades estatísticas. Cada classe do conjunto de dados, foi gerada de acordo com uma distribui-
ção normal bi-variada usando um algoritmo (Bustos et al., 1992) que permite definir para cada
classe o valor de correlação entre as duas variáveis, o vetor de médias e a matriz de covariâncias
da seguinte forma:

µµµ =
[

µ1
µ2

]
e ΣΣΣ =

[
σ2

1 ρσ1σ2
ρσ1σ2 σ2

2

]
(4.1)

Nas subseções 4.3.1.1 e 4.3.1.2 os dados artificiais descritos são gerados conforme descrito
acima. Para avaliar cada algoritmo em relação aos dados artificiais que se seguem e ainda
comparar os resultados obtidos pelos diferentes algoritmos uma experiência Monte Carlo foi
executada da maneira especificada pelo algoritmo 6, descrito a seguir.

Algoritmo 6 Algoritmo para execução de um experimento Monte Carlo
1: Etapa inicial

Determine R, número de replicações do conjunto de dados;
Determine o número de classes c desejadas no conjunto de dados;
Determine µi e Σi para cada classe do conjunto de dados, para i = 1, . . . , c, conforme 4.1;
Determine o número de indivíduos em cada classe ni, para i = 1, . . . , c;
Escolha um algoritmo A de clusterização a ser aplicado ao conjunto de dados;
Determine os parâmetros P necessários ao algoritmo de clusterização escolhido;
Determine os índices de validação I a serem medidos após cada execução do algoritmo de
clusterização;

2: para r = 1 até R faça
3: Crie uma replicação aleatória r do conjunto de dados contendo c classes usando o algo-

ritmo descrito em Bustos et al., 1992 e os parâmetros µi , Σi e ni (i = 1, . . . , c);
4: Execute o algoritmo de clusterização A passando a replicação r e os demais parâmetros

necessários P;
5: Colete os índices de validação I e armazene-os;
6: fim para
7: Calcule a média e o desvio padrão dos índices de validação I armazenados;
8: retorne Média e desvio padrão dos índices calculada no passo anterior

4.3.1.1 Configurações Contendo Quatro Classes

Nesta seção são descritos quatro conjuntos de dados artificiais todos contendo quatro classes.
Estas quatro configurações apresentam dificuldades que vêm sendo utilizadas na literatura para
avaliar algoritmos de clusterização (da Silva, 2005; de Souza, 2003; Cavalcanti Jr et al., 2005)
como presença menos ou mais intensa de sobreposição entre as classes e classes de diferentes
tamanhos.

Na tabela 4.1, são definidos códigos para fazer referência aos conjuntos de dados descritos
na presente seção assim como é dada a descrição de cada conjunto de dados.
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Na tabela 4.2, são dados os valores assumidos pelos parâmetros necessários (ver definição
na fórmula 4.1) para gerar os conjuntos de dados descritos nesta seção. Note que para gerar
conjuntos de dados cujas classes têm matriz de covariância diagonal, o parâmetro ρ foi definido
como zero; para gerar conjuntos de dados cujas classes têm matriz de covariância diferentes,
os parâmetros σ2

1 e σ2
2 de cada classe foram manipulados de forma a garantir que o valor de

σ2
1 de uma dada classe não é igual ou próximo do σ2

1 de nenhuma outra classe, o mesmo foi
garantido para o valor de σ2

2 de cada classe em relação às demais.

Tabela 4.1 Descrição sumária dos conjuntos de dados artificiais contendo quatro classes
Código do conjunto de dados Descrição

1 Classes com matrizes de covariância diagonal e similares (ver figura 4.1)
2 Classes com matrizes de covariância diagonal e diferentes (ver figura 4.2)
3 Classes com matrizes de covariância não diagonal e similares (ver figura 4.3)
4 Classes com matrizes de covariância não diagonal e diferentes (ver figura 4.4)

Tabela 4.2 Valores dos Parâmetros utilizados para gerar os quatro conjuntos de dados artificiais con-
tendo quatro classes

4.2.1: Valores para as classes 1 e 2
Código Classe 1 Classe 2

Tamanho ρ µ1 σ 2
1 µ2 σ2

2 Tamanho ρ µ1 σ2
1 µ2 σ 2

2
1 150 0 45 100 30 9 150 0 70 81 38 16
2 150 0 45 144 22 9 150 0 70 81 38 36
3 150 0.7 45 100 30 9 150 0.8 70 81 38 16
4 150 0.7 45 144 22 9 150 0.8 70 81 38 36

4.2.2: Valores para as classes 3 e 4
Código Classe 3 Classe 4

Tamanho ρ µ1 σ 2
1 µ2 σ 2

2 Tamanho ρ µ1 σ2
1 µ2 σ 2

2
1 50 0 45 100 42 16 100 0 42 81 20 9
2 50 0 50 36 42 81 100 0 42 9 2 144
3 50 0.7 45 100 42 16 100 0.8 42 81 20 9
4 50 0.7 50 36 42 81 100 0.8 42 9 2 144

Para cada um dos conjuntos de dados descritos anteriormente o algoritmo 6 é executado,
devendo gerar 60 diferentes replicações dos conjuntos de dados. Em cada replicação o algo-
ritmo de clusterização escolhido é executado 60 vezes sobre o conjunto de dados replicado até
a convergência ou o limite máximo de iterações ser atingido. Ao final das 60 execuções do
algoritmo de clusterização, a partição obtida para a qual o valor da função objetivo foi o menor
é utilizada para calcular os índices que se deseja coletar.
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Figura 4.1 Conjunto de dados quantitativos 1 mostrando classes que possuem matrizes de covariância
diagonal e similares

Figura 4.2 Conjunto de dados quantitativos 2 mostrando classes que possuem matrizes de covariância
diagonal e diferentes

Figura 4.3 Conjunto de dados quantitativos 3 mostrando classes que possuem matrizes de covariância
não diagonal e similares
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Figura 4.4 Conjunto de dados quantitativos 4 mostrando classes que possuem matrizes de covariância
não diagonal e diferentes

4.3.1.2 Configurações Contendo Duas Classes

O objetivo dos experimentos que se seguem foi analisar a influência dos parâmetros: forma,
separação entre as classes, distribuição espacial e tamanho. Tentou-se fazer o estudo o mais
exaustivo possível para ser possível analisar a sensibilidade dos algoritmos a variações nos pa-
râmetros mencionados. Ao contrário dos experimentos artificiais anteriores (ver seção 4.3.1.1),
ao longo dos experimentos não foram manipulados os parâmetros similaridade entre as ma-
trizes de covariância e matriz diagonal ou não . No entanto, para permitir estabelecer uma
comparação entre estes experimentos e os da seção 4.3.1.1 na tabela 4.3, é mostrada a relação
entre as matrizes de covariância das duas classes em cada configuração. Note que todas as
matrizes de covariância nos casos que seguem são diagonais (ver tabelas 4.4, 4.5, 4.6).

Os parâmetros citados assumem os seguintes valores:

• forma
elíptica, circular

• separação entre as classes
bem separada, sobreposta

• distribuição espacial
esparsa, compacta

• tamanho
diferente, mesmo

Para manipular o parâmetro forma define-se o valor de σ2
1 igual ao valor de σ2

2 caso se
deseje uma classe de forma circular, para obter uma classe elíptica basta definir σ2

1 diferente de
σ2

2 .
O parâmetro separação entre as classes pode ser manipulado definindo-se valores para µ1

e µ2 de uma classe próximos dos mesmos valores de outra classe. Neste caso quanto mais
próximos esses valores das duas classes mais estas serão sobrepostas. Quanto mais distantes os
valores, mais as classes serão bem separadas.
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A distribuição espacial pode ser manipulada usando a fórmula densidade = Ind
A , onde Ind

é o número de indivíduos numa (ou tamanho da) classe e A é a área da classe. Se a classe
tiver forma circular utiliza-se a fórmula A = πr2 e se tiver forma elíptica A = πab, sendo r o

raio do circulo, a e b os raios da elipse. Nas configurações mostradas r =
√

σ2
1 , para classes

circulares, e a =
√

σ2
1 e b =

√
σ2

2 (note que a ordem de atribuição dos valores para a e b
poderia ser inversa). Nas configurações apresentadas, calculou-se a densidade de cada classe,
conforme mostrado no início do parágrafo, procurou-se nas configurações esparsas garantir
que a razão da densidade da classe 1, DC1, sobre a densidade da classe 2, DC2, fosse de no
máximo ordem 2, DC1

DC2
≤ 2. Nas configurações compactas, a densidade das classes foi definida

de forma a observar-se DC1 >> DC2.
Na tabela 4.3, são definidos códigos para fazer referência aos conjuntos de dados descritos

na presente seção assim como é dada a descrição de cada conjunto de dados.

Tabela 4.3 Descrição sumária dos conjuntos de dados artificiais contendo duas classes
Código Relação Descrição

do entre as Separação
conjunto matrizes de Figura Forma entre Distribuição Tamanho
de dados covariância classes espacial

5 Similares Figura 4.5.1 Elíptica Bem separada Esparsa Diferente
6 Similares Figura 4.5.2 Elíptica Bem separada Esparsa Mesmo
7 Diferentes Figura 4.5.3 Elíptica Bem separada Compacta Diferente
8 Diferentes Figura 4.5.4 Elíptica Bem separada Compacta Mesmo
9 Similares Figura 4.5.5 Elíptica Sobreposta Esparsa Diferente

10 Similares Figura 4.5.6 Elíptica Sobreposta Esparsa Mesmo
11 Diferentes Figura 4.5.7 Elíptica Sobreposta Compacta Diferente
12 Diferentes Figura 4.5.8 Elíptica Sobreposta Compacta Mesmo
13 Similares Figura 4.6.1 Circular Bem separada Esparsa Diferente
14 Similares Figura 4.6.2 Circular Bem separada Esparsa Mesmo
15 Diferentes Figura 4.6.3 Circular Bem separada Compacta Diferente
16 Diferentes Figura 4.6.4 Circular Bem separada Compacta Mesmo
17 Similares Figura 4.6.5 Circular Sobreposta Esparsa Diferente
18 Similares Figura 4.6.6 Circular Sobreposta Esparsa Mesmo
19 Diferentes Figura 4.6.7 Circular Sobreposta Compacta Diferente
20 Diferentes Figura 4.6.8 Circular Sobreposta Compacta Mesmo
21 Diferentes Figura 4.7.1 Circular e Elíptica Bem separada Esparsa Diferente
22 Diferentes Figura 4.7.2 Circular e Elíptica Bem separada Esparsa Mesmo
23 Diferentes Figura 4.7.3 Circular e Elíptica Bem separada Compacta Diferente
24 Diferentes Figura 4.7.4 Circular e Elíptica Bem separada Compacta Mesmo
25 Diferentes Figura 4.7.5 Circular e Elíptica Sobreposta Esparsa Diferente
26 Diferentes Figura 4.7.6 Circular e Elíptica Sobreposta Esparsa Mesmo
27 Diferentes Figura 4.7.7 Circular e Elíptica Sobreposta Compacta Diferente
28 Diferentes Figura 4.7.8 Circular e Elíptica Sobreposta Compacta Mesmo

Para cada um dos conjuntos de dados descritos na tabela 4.3 o algoritmo 6 é executado,
devendo gerar 60 diferentes replicações dos conjuntos de dados. Em cada replicação o algo-
ritmo de clusterização escolhido é executado 60 vezes sobre o conjunto de dados replicado até
a convergência ou o limite máximo de iterações ser atingido. Ao final das 60 execuções do
algoritmo de clusterização, a partição obtida para a qual o valor da função objetivo foi o menor
é utilizada para calcular os índices que se deseja coletar.

4.3.1.2.1 Duas Classes de Forma Elíptica
Nos oito conjuntos de dados que se seguem mostrados na figura 4.5 o parâmetro forma foi
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fixado como sendo elíptica e os demais parâmetros foram variados.
Na tabela 4.4, são dados os valores assumidos pelos parâmetros (ver definição na fór-

mula 4.1) para gerar os oito conjuntos de dados elípticos descritos nesta seção.

Tabela 4.4 Valores dos Parâmetros utilizados para gerar os oito conjuntos de dados artificiais contendo
duas classes de forma elíptica

Código Classe 1 Classe 2
Tamanho ρ µ1 σ2

1 µ2 σ2
2 Tamanho ρ µ1 σ 2

1 µ2 σ2
2

5 250 0 13 5 20 64 150 0 24 5 33 64
6 150 0 15 16 17 3 150 0 26 16 23 3
7 250 0 13 3 25 16 150 0 36 100 44 189
8 150 0 10 2 17 9 150 0 36 100 44 200
9 250 0 10 5 17 64 150 0 15 5 26 64

10 150 0 10 16 12 3 150 0 17 16 14 3
11 250 0 27 3 24 16 150 0 29 100 46 189
12 150 0 23 2 21 9 150 0 28 100 40 200
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4.5.1: Classes bem separadas, esparsas e de tamanhos
diferentes (Conjunto de Dados 5)

4.5.2: Classes bem separadas, esparsas e de mesmo
tamanho (Conjunto de Dados 6)

4.5.3: Classes bem separadas, de tamanhos diferentes
e uma classe compacta (Conjunto de Dados 7)

4.5.4: Classes bem separadas, de mesmo tamanho e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 8)

4.5.5: Classes sobrepostas, esparsas e de tamanhos di-
ferentes (Conjunto de Dados 9)

4.5.6: Classes sobrepostas, esparsas e de mesmo ta-
manho (Conjunto de Dados 10)

4.5.7: Classes sobrepostas, de tamanhos diferentes e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 11)

4.5.8: Classes sobrepostas, de mesmo tamanho e uma
classe compacta (Conjunto de Dados 12)

Figura 4.5 Oito diferentes conjuntos de dados quantitativos contento cada duas classes de forma elíptica

4.3.1.2.2 Duas Classes de Forma Circular
Nos oito conjuntos de dados que se seguem mostrados na figura 4.6 o parâmetro forma foi
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fixado como sendo circular e os demais parâmetros foram variados.
Na tabela 4.5, são dados os valores assumidos pelos parâmetros (ver definição na fór-

mula 4.1) para gerar os oito conjuntos de dados esféricos descritos nesta seção.

Tabela 4.5 Valores dos Parâmetros utilizados para gerar os oito conjuntos de dados artificiais contendo
duas classes de forma circular

Código Classe 1 Classe 2
Tamanho ρ µ1 σ2

1 µ2 σ2
2 Tamanho ρ µ1 σ 2

1 µ2 σ2
2

13 250 0 13 9 15 9 150 0 26 9 33 9
14 150 0 15 9 17 9 150 0 26 9 33 9
15 250 0 13 4 15 4 150 0 36 100 44 100
16 150 0 15 4 17 4 150 0 36 100 44 100
17 250 0 13 9 15 9 150 0 19 9 21 9
18 150 0 14 9 20 9 150 0 19 9 23 9
19 250 0 25 4 17 4 150 0 30 100 33 100
20 150 0 17 4 19 4 150 0 30 100 33 100
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4.6.1: Classes bem separadas, esparsas e de tama-
nhos diferentes (Conjunto de Dados 13)

4.6.2: Classes bem separadas, esparsas e de mesmo
tamanho (Conjunto de Dados 14)

4.6.3: Classes bem separadas, de tamanhos diferen-
tes e uma classe compacta (Conjunto de Dados 15)

4.6.4: Classes bem separadas, de mesmo tamanho e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 16)

4.6.5: Classes sobrepostas, esparsas e de tamanhos
diferentes (Conjunto de Dados 17)

4.6.6: Classes sobrepostas, esparsas e de mesmo ta-
manho (Conjunto de Dados 18)

4.6.7: Classes sobrepostas, de tamanhos diferentes e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 19)

4.6.8: Classes sobrepostas, de mesmo tamanho e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 20)

Figura 4.6 Oito diferentes conjuntos de dados quantitativos contento cada duas classes de forma circu-
lar

4.3.1.2.3 Uma Classe de Forma Elíptica e uma Classe de Forma Circular
Nos oito conjuntos de dados que se seguem mostrados na figura 4.7 o parâmetro forma foi



4.3 CONJUNTOS DE DADOS 52

fixado para uma das classes como sendo elíptica e para outra como sendo circular e os demais
parâmetros foram variados.

Na tabela 4.6, são dados os valores assumidos pelos parâmetros (ver definição na fór-
mula 4.1) para gerar os oito conjuntos de dados contendo cada uma classe de forma circular e
outra classe de forma elíptica descritos nesta seção.

Tabela 4.6 Valores dos Parâmetros utilizados para gerar os oito conjuntos de dados artificiais contendo
uma classe de forma circular e outra de forma elíptica

Código Classe 1 Classe 2
Tamanho ρ µ1 σ2

1 µ2 σ2
2 Tamanho ρ µ1 σ 2

1 µ2 σ2
2

21 250 0 19 25 19 64 150 0 30 24 44 24
22 150 0 11 16 17 16 150 0 27 4 23 64
23 250 0 12 9 25 9 150 0 41 100 44 189
24 150 0 10 2 17 9 150 0 36 100 34 100
25 250 0 20 25 26 36 150 0 15 18 17 18
26 150 0 10 16 17 16 150 0 17 4 19 64
27 250 0 27 6 24 6 150 0 29 100 46 189
28 150 0 17 9 16 9 150 0 28 100 40 200
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4.7.1: Classes bem separadas, esparsas e de tama-
nhos diferentes (Conjunto de Dados 21)

4.7.2: Classes bem separadas, esparsas e de mesmo
tamanho (Conjunto de Dados 22)

4.7.3: Classes bem separadas, de tamanhos diferen-
tes e uma classe compacta (Conjunto de Dados 23)

4.7.4: Classes bem separadas, de mesmo tamanho e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 24)

4.7.5: Classes sobrepostas, esparsas e de tamanhos
diferentes (Conjunto de Dados 25)

4.7.6: Classes sobrepostas, esparsas e de mesmo ta-
manho (Conjunto de Dados 26)

4.7.7: Classes sobrepostas, de tamanhos diferentes e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 27)

4.7.8: Classes sobrepostas, de mesmo tamanho e
uma classe compacta (Conjunto de Dados 28)

Figura 4.7 Oito diferentes conjuntos de dados quantitativos contento cada uma classe de forma elíptica
e uma classe de forma circular
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4.3.2 Conjuntos de Dados Quantitativos Reais

Para fazer uma avaliação da aplicabilidade prática dos algoritmos, escolheu-se seis conjuntos de
dados quantitativos que vêm sendo utilizados na literatura para aplicar aos mesmos. Foram eles:
Hipotireóide (detalhes na seção: 4.3.2.1), Imagens Segmentadas (detalhes na seção: 4.3.2.2),
Íris (detalhes na seção: 4.3.2.3), Pima Diabetes (detalhes na seção: 4.3.2.4), Vidro (detalhes na
seção: 4.3.2.5), Vinho (detalhes na seção: 4.3.2.6). Todos os conjuntos de dados mencionados
estão disponíveis no repositório UCI (Newman et al., 1998). Todos esses conjuntos de dados
possuem um atributo que identifica a que classe cada indivíduo pertence, um rótulo, mas este
atributo não foi utilizado pelos algoritmos de clusterização.

Para cada um dos conjuntos de dados reais selecionados os algoritmos de clusterização
foram executados 60 vezes até a convergência ou o limite máximo de iterações ser atingido.
Ao final das 60 execuções de cada algoritmo de clusterização, a partição obtida para a qual o
valor da função objetivo foi o menor é utilizada para calcular os índices que se deseja coletar.

4.3.2.1 Conjunto de dados Hipotireóide

Este conjunto de dados consiste no resultado de cinco exames laboratoriais para cada indivíduo
do conjunto. Há ainda um atributo que corresponde a classe de cada indivíduo, este atributo as-
sume um dos seguintes valores: euthyroidism, hypothyroidism ou hyperthyroidism. A definição
do valor do atributo de classe, isto é, o diagnóstico de cada indivíduo foi baseada em registros
médicos.

A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 215;

• Distribuição dos indivíduos nas classes:

– Classe 1: (normal) 150;

– Classe 2: (hiper) 35;

– Classe 3: (hipo) 30;

• Número de atributos: 5 atributos quantitativos e mais um atributo que informa a classe;

• Informação sobre os atributos:

1. T3-resin uptake test: em percentual;

2. Total Serum thyroxin: conforme medido pelo "isotopic displacement method";

3. Total serum triiodothyronine: conforme medido pelo "radioimmuno assay";

4. Basal thyroid-stimulating hormone (TSH): conforme medido pelo "radioimmuno
assay";

5. Diferença absoluta máxima de valor de TSH após injeção de 200 micro gramas de
"thyrotropin-releasing hormone"quando comparada ao valor base.
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4.3.2.2 Conjunto de dados Imagens Segmentadas

O conjunto de dados de imagens segmentadas foi formado a partir de imagens que foram sele-
cionadas randomicamente de um banco de dados de sete imagens ao ar livre. As imagens foram
segmentadas a mão para criar as sete classes: céu, semente, janela, tijolo, grama, folhagem e
estrada. Cada classe tem 330 indivíduos e cada indivíduo é caracterizado por 17 atributos de
valor real.

A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 2310, sendo 330 em cada classe;

• Número de classes: 7;

• Número de atributos: 17 atributos quantitativos mais um atributo que informa a classe
do indivíduo;

• Informação sobre os atributos:

1. region-centroid-col: a coluna do pixel central da região;

2. region-centroid-row: a linha do pixel central da região;

3. region-pixel-count: número de pixels numa região;

4. vedge-mean: Média da medida do contraste de pixels horizontalmente adjacentes
na região. Este atributo é usado como um detector de borda vertical;

5. vegde-sd: Desvio padrão da medida explicada para o atributo anterior;

6. hedge-mean: Média da medida do contraste de pixels verticalmente adjacentes na
região. Este atributo é usado como um detector de linha horizontal;

7. hedge-sd: Desvio padrão da medida explicada para o atributo anterior;

8. intensity-mean: Média do valor de (R+G+B)/3 de cada pixel da região;

9. rawred-mean: Média do valor da banda R de cada pixel da região;

10. rawblue-mean: Média do valor da banda B de cada pixel da região;

11. rawgreen-mean: Média do valor da banda G de cada pixel da região;

12. exred-mean: Média da medida do excesso de vermelho para cada pixel da região.
O excesso de vermelho para um pixel é calculado assim (2R− (G+B));

13. exblue-mean: Média da medida do excesso de azul para cada pixel da região. O
excesso de azul para um pixel é calculado assim (2B− (G+R));

14. exgreen-mean: Média da medida do excesso de verde para cada pixel da região. O
excesso de verde para um pixel é calculado assim (2G− (R+B));

15. value-mean: transformação não linear 3-d dos pixels RGB. A partir dos novos va-
lores calculados para cada pixel computa-se o valor médio para a região da intensi-
dade dos pixels;
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16. saturatoin-mean: Média da saturação dos pixels da região após a transformação
não linear 3-d;

17. hue-mean: Média do parâmetro "hue"dos pixels da região após a transformação não
linear 3-d.

4.3.2.3 Conjunto de dados Íris

Este é talvez o mais conhecido conjunto de dados encontrado na literatura de reconhecimento
de padrões. O conjunto de dados contém 3 classes cada uma com 50 indivíduos, cada classe
refere-se a um tipo de planta íris, são elas Íris Setosa, Íris Versicolour e Íris Virginica. Uma
classe é linearmente separável das outras duas. Essas duas outras classes restantes não são
linearmente separáveis uma da outra, isto é, elas têm sobreposição entre si. Os atributos sepal
length e sepal width contém ruído. Este é considerado um conjunto de dados fácil.

A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 150, sendo 50 em cada classe;

• Número de atributos: 4 atributos quantitativos e mais um atributo que indica a classe
do indivíduo;

• Informação sobre os atributos:

1. sepal length em centímetros;

2. sepal width em centímetros;

3. petal length em centímetros;

4. petal width em centímetros;

4.3.2.4 Conjunto de dados Pima Diabetes

Este conjunto de dados foi construído a partir da aplicação de várias restrições de seleção de
indivíduos em um grande banco de dados. Todos os indivíduos que constituem este conjunto
de dados são pacientes do sexo feminino, com no mínimo 21 anos de idade e de origem étnica
Pima-Indiana. A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 768

• Distribuição dos indivíduos nas classes:

– Classe 1: 500, indivíduo não diabético;

– Classe 2: 268, indivíduo diabético;

• Número de atributos: 8 atributos quantitativos mais atributo de classe;

• Informação sobre os atributos:

1. Número de vezes grávida;
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2. Concentração de glucose no plasma;

3. Pressão sanguínea diastólica medido em mm Hg;

4. "Triceps skin fold thickness" medido em mm;

5. "2-Hour serum insulin" medido em mu U/ml;

6. Índice de massa corporal: (peso em Kg) / (altura em m) ao quadrado;

7. "Diabetes pedigree function";

8. Idade;

4.3.2.5 Conjunto de dados Vidro

Este conjunto de dados foi criado no Central Research Establishment, Home Office Foren-
sic Science Service Reading, Berkshire. O conjunto de dados é formado por 214 indivíduos
divididos em 6 classes. Cada indivíduo é caracterizado por um número id, nove medidas de
propriedade/composição química e um número de classe que varia de 1 até 7. Número de classe
4 é reservado não aparecendo neste conjunto de dados. O atributo id não foi utilizado pelos
algoritmos de clusterização.

Este é um conjunto de dados considerado difícil para classificação, pois algumas classes
têm poucos indivíduos, como a classe 4 que tem apenas 13 indivíduos e a classe 5 que tem
apenas 9 indivíduos sendo assim eventos raros.

A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 214;

• Distribuição dos indivíduos nas classes:

– Classe 1: 70; (janela de prédio processada)

– Classe 2: 17; (janela de veículo processada)

– Classe 3: 76; (janela de prédio não processada)

– Classe 4: 13; (container)

– Classe 5: 9; (mesa)

– Classe 6: 29; (farol de carro)

• Número de atributos: 9 atributos quantitativos mais um atributo que informa a classe
do indivíduo;

• Informação sobre os atributos:

1. RI: índice de refração;

2. Na: Sódio, medido como percentual de massa no correspondente óxido;

3. Mg: Magnésio, medido como atributo 3;

4. Al: Alumínio, medido como atributo 3;
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5. Si: Silício, medido como atributo 3;

6. K: Potássio, medido como atributo 3;

7. Ca: Cálcio, medido como atributo 3;

8. Ba: Bário, medido como atributo 3;

9. Fe: Ferro, medido como atributo 3;

4.3.2.6 Conjunto de dados Vinho

Este conjunto de dados consiste de três tipos de vinhos cultivados na mesma região da Itália,
mas vindos de diferentes cultivares. Cada indivíduo, vinho, é caracterizado por 13 atributos
representando a quantidade de constituintes encontrados em cada um dos três tipos de vinhos.

A seguir um resumo das principais informações sobre este conjunto de dados:

• Número de indivíduos: 178

• Distribuição dos indivíduos nas classes:

– Classe 1: 59;

– Classe 2: 71;

– Classe 3: 48;

• Número de atributos: 13 atributos quantitativos mais atributo que informa a classe;

• Informação sobre os atributos:

1. "Alcohol";

2. "Malic acid";

3. "Ash";

4. "Alcalinity of ash";

5. "Magnesium";

6. "Total phenols";

7. "Flavanoids";

8. "Nonflavanoid phenols";

9. "Proanthocyanins";

10. "Color intensity";

11. "Hue";

12. "OD280/OD315 of diluted wines";

13. "Proline";



4.4 AVALIAÇÃO DOS ALGORITMOS 59

4.4 Avaliação dos Algoritmos

Clustering é um processo não supervisionado, isto é, não há classes predefinidas e nem exem-
plos que poderiam mostrar que tipo de relação se desejaria para ser válida entre os indivíduos
do conjunto de dados. Como conseqüência, a partição final de um conjunto de dados deve ser
avaliada em muitas aplicações (Rezaee et al., 1998; Halkidi et al., 2002). Por exemplo, ques-
tões como: "Quantos clusters existem em um conjunto de dados?","A partição resultante é
adequada ao conjunto de dados?","Há uma partição melhor para o conjunto de dados?" de-
mandam por métodos de validação para clustering. O objetivo de vários métodos presentes na
literatura é fornecer uma avaliação quantitativa do resultado de um algoritmo de clusterização,
estes métodos são conhecidos sobre o termo geral de métodos de validação de clustering.

Apesar da importância da validação de clustering, esta é raramente utilizada em aplicações
de análise de cluster. As razões para isto incluem a falta de instruções sobre como validação de
clustering deve ser feita e a necessidade de muitos recursos computacionais (Jain et al., 1998).

Nesta seção dois índices são descritos: um baseado em índice externo e outro em índice
interno. A partir desses os resultados obtidos por cada algoritmo poderão ser comparados.

4.4.1 Índice Externo - Índice de Rand Corrigido (CR)

Índices externos são usados para avaliar o grau de compatibilidade entre duas partições U e V ,
onde a partição U é o resultado de um algoritmo de clusterização e a partição V é resultado de
informação a priori sendo independente da partição U , a partição V pode ser algo como um
rótulo de categoria ou uma informação de classe (Jain et al., 1998).

Há muitos índices externos definidos na literatura, tal como Hubbert, Jaccard, Rand e Cor-
rected Rand (Jain et al., 1998). Uma característica de muitos desses índices é que eles são
sensíveis tanto ao número de classes na partição ou a distribuição dos elementos nos clusters.
Por exemplo, alguns índices tem a tendência de apresentar maiores valores para partições que
possuem um número grande de classes (Hubbert e Rand), enquanto outros apresentam maiores
valores para partições que possuem número pequeno de classes (Jaccard) (Dubes, 1987). O
índice de Rand corrigido (CR), que têm seus valores corrigidos contra acertos aleatórios, não
tem nenhuma dessas indesejáveis características (Gordon, 1999; Jain et al., 1998). Assim, CR
é por esta razão o índice de validação externa utilizado no presente trabalho.

No trabalho Hubert et al., 1985, os autores definiram índices através da comparação de
duas partições. Quando duas partições são independentes, no sentido que uma depende dos
valores no conjunto de dados e a outra não, a distribuição de alguns desses índices pode ser
estabelecida a partir de uma perspectiva teórica. Todos esses tipos de índices são derivados a
partir de uma tabela construída a partir das duas partições em questão tal como apresentado na
tabela 4.7. As duas partições de n indivíduos ou objetos são denotadas U (obtida pelo algoritmo
de clusterização) e V (obtida a partir de conhecimento a priori).
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Tabela 4.7 Tabela de comparação entre duas partições
v1 v2 ... vC

u1 n11 n12 ... n1C n1.

u2 n21 n22 ... n2C n2.

...
...

...
...

...
...

uR nR1 nR2 ... nRC nR.

n.1 n.2 ... n.C n.. = n

O índice CR foi utilizado neste trabalho para medir a similaridade entre uma partição a
priori do tipo hard e uma partição do tipo hard fornecida pelos algoritmos em análise. A partir
de uma partição fuzzy fornecida pelos algoritmos analisados FCM, FCMA I e FCMA II, uma
partição do tipo hard pode ser obtida. Tal partição do tipo hard C = {C1, . . . ,Cc} foi obtida
no presente caso tomando as classes Ci (i = 1, . . . ,c) como sendo: Ci = {k ∈ {1, . . . ,n} | uik ≥
u jk,∀ j ∈ {1, . . . ,c}}.

Seja U = {u1, . . . ,ui, . . . ,uR} e V = {v1, . . . ,v j, . . . ,vC} duas partições do tipo hard do
mesmo conjunto de dados tendo respectivamente R e C clusters. O índice de Rand corrigido
(CR) (Hubert et al., 1985) é definido como segue:

CR =
∑R
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onde
(n

2

)
= n(n−1)

2 e ni j representa o número de indivíduos em comum que estão nos clusters ui e
v j; ni. indica o número de indivíduos no cluster ui; n. j indica o número de indivíduos no cluster
v j; e n é o número total de indivíduos no conjunto de dados. CR tem seus valores contidos no in-
tervalo [−1,1], onde o valor 1 indica total semelhança entre as duas partições, enquanto valores
perto de 0 ou mesmo negativos correspondem a partições obtidas por acaso (Milligan, 1996).

4.4.2 Coeficiente de Partição Normalizado de Dunn (DC)

Uma partição obtida a partir de um algoritmo de clusterização fuzzy apresenta uma proprie-
dade chamada fuzziness. Tal propriedade consiste no grau de pertinência de cada indivíduo aos
clusters. Quando cada indivíduo tem igual pertinência em todos os clusters, isto é, quando a
pertinência desses indivíduos em cada cluster é igual a 1

c , onde c é o número total de clus-
ters, tem-se o que se chama de completa fuzziness. Em outra direção, quando ocorre que
cada indivíduo tem pertinência igual a 1 em algum cluster, tem-se o que se chama de partição
completamente hard. O Coeficiente de Partição de Dunn mede o quão hard é uma partição
fornecida por um algoritmo de clusterização fuzzy. Ele é definido da seguinte forma:

Fc =

n

∑
k=1

c

∑
i=1

(uik)2

n
(4.3)

onde:
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uik é o grau de pertinência do indivíduo k ao cluster i ;
n é o número total de indivíduos no conjunto de dados;
c é o número total de clusters.

O Coeficiente de Partição Normalizado de Dunn (DC) é definido como((Dunn, 1976)):

DC =
Fc −

1
c

1− 1
c

=
cFc −1
c−1

(4.4)

DC varia de 1 (partição hard) até 0 (partição totalmente fuzzy), independente do número de
clusters.

Neste capítulo, foram apresentados os dados utilizados para avaliar os algoritmos KM,
FCM, FCMA I e FCMA II. Para comparar os resultados de cada algoritmo nos conjuntos de
dados foram escolhidos dois índices. Um índice externo, o CR (Índice de Hand) corrigido e
um índice interno, o coeficiente de partição normalizado de dunn (DC).



CAPÍTULO 5

Resultados

5.1 Introdução

Este capítulo apresenta os resultados da execução dos algoritmos: K-means (KM), para detalhes
ver seção 2.5.2.1, Fuzzy c-means (FCM), para detalhes ver seção 2.5.3.1, Fuzzy c-means com
Distância Adaptativa por Atributo (FCMA I), para detalhes ver seção 3.2 e Fuzzy c-means com
Distância Adaptativa por Classe e por Atributo (FCMA II), para detalhes ver seção 3.2, segundo
os experimentos descritos no capítulo 4. Os índices CR e DC foram utilizados para avaliar o
desempenho desses algoritmos, como DC é calculado a partir de uma partição fuzzy para o
algoritmo KM não é possível calculá-lo.

5.2 Resultados para Dados Artificiais

Nas subseções que seguem os resultados de acordo com os índices CR e DC para os quatro
algoritmos estudados são exibidos. Testes estatísticos foram utilizados para permitir uma inter-
pretação acurada dos resultados. Nas tabelas a seguir o desvio padrão é referido como Desv.
P. e as médias dos CRs para os algoritmos FCMA I, FCMA II, FCM e KM são referidas como
µ1, µ2, µ3 e µ4 respectivamente. As médias dos DCs para os algoritmos FCMA I, FCMA II e
FCM são referidas como µ5, µ6 e µ7.

Nove testes independentes t-Student com nível de significância de 5% foram realizados
para cada configuração de dados artificiais. Em cada teste, considerou-se que as observações
são independentes entre si, já que uma base de dados artificiais para cada execução de cada al-
goritmo foi gerada, desta forma se utilizou o cálculo dos graus de liberdade e os procedimentos
de teste de hipótese para diferença de médias para observações independentes do processo ou
população conforme definido por Mason et al., 2003. Os testes foram nomeados: Teste 1 que
compara as médias µ1 e µ2; Teste 2 que compara as médias µ1 e µ3; Teste 3 que compara as
médias µ1 e µ4; Teste 4 que compara as médias µ2 e µ3; Teste 5 que compara as médias µ2 e
µ4; Teste 6 que compara as médias µ3 e µ4; Teste 7 que compara as médias µ5 e µ6; Teste 8
que compara as médias µ5 e µ7; Teste 9 que compara as médias µ6 e µ7 .

Para fazer referência aos conjuntos de dados são utilizados os códigos mostrados nas tabe-
las 4.1 e 4.3.

62
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5.2.1 Resultados para Configurações com Quatro Classes

Tabela 5.1 apresenta os valores médios e o desvio padrão para o índice CR para os quatro
algoritmos em estudo. Tabela 5.2 apresenta os valores médios e o desvio padrão para o índice
DC para os algoritmos em estudo com exceção do KM.

Tabela 5.3 aparece aqui para ilustrar a diferença de complexidade computacional dos quatro
algoritmos; Pode ser observado que o KM é o que possui menor custo computacional de todos,
enquanto os três algoritmos de clusterização fuzzy apresentaram em média praticamente seis
vezes mais iterações que o KM.

De acordo com os testes que comparam as médias do CR, nas tabelas 5.4 e 5.5, o algoritmo
FCMA II se sobressaiu em relação aos demais nos conjuntos de dados que possuem matrizes
de covariância diferentes para cada classe. Isto corrobora com o modelo de distância utilizado
por este algoritmo, isto é, a presunção de uma distância para cada classe e cada atributo desta.
De acordo com o CR, também pode-se observar que o FCMA I tem um melhor desempenho
nas configurações 1 e 3 que possuem classes com matriz de covariância semelhantes, que é o
modelo de distância adotado pelo FCMA I. Embora para as configurações 1 e 3 o valor médio
do CR para FCMA I tenha sido maior que o do FCMA II, estatisticamente os desempenhos dos
dois algoritmos foi igual. Os algoritmos que não utilizam distâncias adaptativas em todos os
casos apresentaram desempenhos inferiores aos do FCMA I e FCMA II.

O índice DC, cujos valores médios são mostrados na tabela 5.2 e são comparados na ta-
bela 5.6, permite concluir que o algoritmo FCMA II é o que faz alocações mais precisas pois
apresenta partições mais próximas de uma partição hard e como visto pelos valores de CR
apresentados por este algoritmo as alocações feitas são também em médias mais corretas do
que as alocações dos outros algoritmos. O FCMA I destaca-se em relação ao FCM somente
nas configurações 1 e 3 pois como visto esta configuração é favorável ao modelo de distância
que o FCMA I utiliza.

Tabela 5.1 Valores de CR para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
quatro classes

Código CR
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM KM

de Dados Média µ1 Desv. P. Média µ2 Desv. P. Média µ3 Desv. P. Média µ4 Desv. P.
1 0.721383 0.051890 0.709161 0.062551 0.356224 0.056888 0.379507 0.114290
2 0.532746 0.057077 0.728152 0.035360 0.549511 0.045534 0.529783 0.170890
3 0.478912 0.070913 0.465846 0.070062 0.294177 0.042218 0.332614 0.072279
4 0.436004 0.036491 0.542617 0.047053 0.432927 0.027614 0.428744 0.068803

Tabela 5.2 Valores de DC para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
quatro classes

Código DC
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM

de Dados Média µ5 Desv. P. Média µ6 Desv. P. Média µ7 Desv. P.
1 0.498563 0.017277 0.512481 0.014447 0.460566 0.011458
2 0.522983 0.016843 0.575173 0.014937 0.527330 0.017615
3 0.511747 0.016001 0.521519 0.017608 0.504693 0.010883
4 0.552388 0.010865 0.582936 0.010138 0.549998 0.010761
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Tabela 5.3 Número médio de iterações para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artifi-
ciais contendo quatro classes

Código do Conjunto Número Médio de Iterações
de Dados FCMA I FCMA II FCM KM

1 75.582 101.864 122.011 12.561
2 79.743 61.931 61.838 12.168
3 68.645 99.961 80.151 12.501
4 61.409 80.156 62.876 14.842

Tabela 5.4 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo quatro classes. Resultados para os testes de 1 a
3

Testes para RC
Código Teste 1 Teste 2 Teste 3

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ1 ≤ µ2 H0 : µ1 = µ2 t calculado H0 : µ1 ≤ µ3 H0 : µ1 = µ3 t calculado H0 : µ1 ≤ µ4 H0 : µ1 = µ4

(tc) H1 : µ1 > µ2 H1 : µ1 6= µ2 (tc) H1 : µ1 > µ3 H1 : µ1 6= µ3 (tc) H1 : µ1 > µ4 H1 : µ1 6= µ4

1 1.164922 Aceita Aceita 36.734584 Rejeita Rejeita 21.097913 Rejeita Rejeita
2 -22.543072 Aceita Rejeita -1.778498 Aceita Aceita 0.127386 Aceita Aceita
3 1.015278 Aceita Aceita 17.338710 Rejeita Rejeita 11.191528 Rejeita Rejeita
4 -13.868880 Aceita Rejeita 0.520834 Aceita Aceita 0.722112 Aceita Aceita

Tabela 5.5 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo quatro classes. Resultados para os testes de 4 a
6

Testes para RC
Código Teste 4 Teste 5 Teste 6

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ2 ≤ µ3 H0 : µ2 = µ3 t calculado H0 : µ2 ≤ µ4 H0 : µ2 = µ4 t calculado H0 : µ3 ≤ µ4 H0 : µ3 = µ4

(tc) H1 : µ2 > µ3 H1 : µ2 6= µ3 (tc) H1 : µ2 > µ4 H1 : µ2 6= µ4 (tc) H1 : µ3 > µ4 H1 : µ3 6= µ4

1 32.333717 Rejeita Rejeita 19.598924 Rejeita Rejeita -1.412653 Aceita Aceita
2 24.001926 Rejeita Rejeita 8.805032 Rejeita Rejeita 0.864046 Aceita Aceita
3 16.256285 Rejeita Rejeita 10.252202 Rejeita Rejeita -3.556903 Aceita Rejeita
4 15.573556 Rejeita Rejeita 10.582200 Rejeita Rejeita 0.437083 Aceita Aceita

Tabela 5.6 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de DC para os algoritmos anali-
sados para os conjunto de dados artificiais contendo quatro classes

Testes para DC
Código Teste 7 Teste 8 Teste 9

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ5 ≤ µ6 H0 : µ5 = µ6 t calculado H0 : µ5 ≤ µ7 H0 : µ5 = µ7 t calculado H0 : µ6 ≤ µ7 H0 : µ6 = µ7

(tc) H1 : µ5 > µ6 H1 : µ5 6= µ6 (tc) H1 : µ5 > µ7 H1 : µ5 6= µ7 (tc) H1 : µ6 > µ7 H1 : µ6 6= µ7

1 -4.786699 Aceita Rejeita 14.197319 Rejeita Rejeita 21.809061 Rejeita Rejeita
2 -17.957936 Aceita Rejeita -1.381624 Aceita Aceita 16.046304 Rejeita Rejeita
3 -3.181386 Aceita Rejeita 2.823512 Rejeita Rejeita 6.296180 Rejeita Rejeita
4 -15.923398 Aceita Rejeita 1.210677 Aceita Aceita 17.257326 Rejeita Rejeita

5.2.2 Resultados para Configurações com Duas Classes

A seguir são apresentados os resultados para as configurações de dados artificiais com apenas
duas classes e variação de parâmetros como forma, diferença do número de indivíduos entre as
classes, distribuição espacial, separação linear (detalhes na seção 4.3.1.2).
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5.2.2.1 Configurações com Duas Classes de Forma Elíptica

Nas tabelas 5.7 e 5.8, podem ser visto os valores médios e os desvios padrões para o CR e DC
obtidos pelos quatro algoritmos em estudo nas oito configurações de dados artificiais contendo
duas classes de forma elíptica.

Nas tabelas 5.9, 5.10 e 5.11, estão os testes t-Student para os valores médios dos índices
CR e DC respectivamente. Pelos Testes de 2 a 6 pode-se concluir que na maior parte dos
conjuntos de dados os algoritmos FCM e KM foram superados pelos algoritmos com distâncias
adaptativas. Pelo Teste 1 os algoritmos FCMA I e FCMA II tiveram desempenho similar na
maior parte dos casos, a hipótese alternativa de que FCMA I teria uma média de CR maior que
a média de CR de FCMA II foi aceita apenas em dois dos casos. Importante notar que para
os conjuntos de dados 11 e 12 os testes mostraram que os algoritmos baseados em distâncias
adaptativas não se sobressaíram e o algoritmo com melhor desempenho foi o KM, o que serve
como indício de que para conjuntos sobrepostos com uma classe compacta o KM possa ter um
desempenho superior.

O índice DC permite concluir que o algoritmo FCM para os conjuntos com sobreposição
não tem um bom desempenho pois para este tipo de configuração este apresenta partições mais
hard que FCMA I e FCMA II mas no entanto como revela os valores de CR obtidos pelo FCM
para as mesmas configurações esta alocação feita com maior tendência a um certo cluster não
corresponde a uma alocação correta.

Tabela 5.7 Valores de CR para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
duas classes de forma elíptica

Código CR
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM KM

de Dados Média µ1 Desv. P. Média µ2 Desv. P. Média µ3 Desv. P. Média µ4 Desv. P.
5 0.983846 0.013360 0.980389 0.017085 0.545796 0.064145 0.530502 0.064350
6 0.946804 0.031106 0.951921 0.024637 0.838483 0.044640 0.807221 0.038791
7 0.825571 0.041672 0.827080 0.032744 0.786985 0.047712 0.799074 0.042788
8 0.852255 0.037601 0.836869 0.044796 0.804501 0.049200 0.836064 0.036583
9 0.593255 0.064618 0.571797 0.068160 0.186555 0.046174 0.179763 0.042914

10 0.480192 0.066051 0.453116 0.076793 0.408580 0.058864 0.389374 0.050454
11 0.580519 0.051202 0.568736 0.044216 0.582254 0.039776 0.603226 0.051468
12 0.400028 0.056133 0.407853 0.055835 0.410850 0.051319 0.431654 0.043634

Tabela 5.8 Valores de DC para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
duas classes de forma elíptica

Código DC
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM

de Dados Média µ5 Desv. P. Média µ6 Desv. P. Média µ7 Desv. P.
5 0.755727 0.013640 0.752403 0.014084 0.591128 0.016208
6 0.709248 0.015015 0.711842 0.016487 0.693916 0.018295
7 0.792086 0.011126 0.792718 0.011744 0.766417 0.011777
8 0.773004 0.012675 0.769218 0.012384 0.757087 0.011784
9 0.501051 0.021192 0.498461 0.018935 0.564493 0.017104

10 0.479026 0.024631 0.474902 0.019981 0.579397 0.017900
11 0.726323 0.012653 0.741492 0.012181 0.750396 0.011982
12 0.686873 0.017254 0.684567 0.017654 0.697986 0.012919
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Tabela 5.9 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos anali-
sados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma elíptica. Resultado para os
testes de 1 a 3

Testes para RC
Código Teste 1 Teste 2 Teste 3

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ1 ≤ µ2 H0 : µ1 = µ2 t calculado H0 : µ1 ≤ µ3 H0 : µ1 = µ3 t calculado H0 : µ1 ≤ µ4 H0 : µ1 = µ4

(tc) H1 : µ1 > µ2 H1 : µ1 6= µ2 (tc) H1 : µ1 > µ3 H1 : µ1 6= µ3 (tc) H1 : µ1 > µ4 H1 : µ1 6= µ4

5 1.234803 Aceita Aceita 51.786349 Rejeita Rejeita 53.430931 Rejeita Rejeita
6 -0.998968 Aceita Aceita 15.421247 Rejeita Rejeita 21.744781 Rejeita Rejeita
7 -0.220542 Aceita Aceita 4.718145 Rejeita Rejeita 3.436363 Rejeita Rejeita
8 2.037772 Rejeita Rejeita 5.973549 Rejeita Rejeita 2.390654 Rejeita Rejeita
9 1.769683 Aceita Aceita 39.666176 Rejeita Rejeita 41.290498 Rejeita Rejeita

10 2.070567 Rejeita Rejeita 6.269663 Rejeita Rejeita 8.463698 Rejeita Rejeita
11 1.349168 Aceita Aceita -0.207279 Aceita Aceita -2.422750 Aceita Rejeita
12 -0.765548 Aceita Aceita -1.102169 Aceita Aceita -3.445633 Aceita Rejeita

Tabela 5.10 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma elíptica. Resultado para os
testes de 4 a 6

Testes para RC
Código Teste 4 Teste 5 Teste 6

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ2 ≤ µ3 H0 : µ2 = µ3 t calculado H0 : µ2 ≤ µ4 H0 : µ2 = µ4 t calculado H0 : µ3 ≤ µ4 H0 : µ3 = µ4

(tc) H1 : µ2 > µ3 H1 : µ2 6= µ3 (tc) H1 : µ2 > µ4 H1 : µ2 6= µ4 (tc) H1 : µ3 > µ4 H1 : µ3 6= µ4

5 50.712113 Rejeita Rejeita 52.340727 Rejeita Rejeita 1.303868 Aceita Aceita
6 17.233520 Rejeita Rejeita 24.390861 Rejeita Rejeita 4.094672 Rejeita Rejeita
7 5.367026 Rejeita Rejeita 4.026283 Rejeita Rejeita -1.461117 Aceita Aceita
8 3.768079 Rejeita Rejeita 0.107833 Aceita Aceita -3.987649 Aceita Rejeita
9 36.246509 Rejeita Rejeita 37.702239 Rejeita Rejeita 0.834639 Aceita Aceita

10 3.565315 Rejeita Rejeita 5.373492 Rejeita Rejeita 1.918895 Aceita Aceita
11 -1.760631 Aceita Aceita -3.937366 Aceita Rejeita -2.497428 Aceita Rejeita
12 -0.306128 Aceita Aceita -2.601727 Aceita Rejeita -2.392301 Aceita Rejeita

Tabela 5.11 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de DC para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma elíptica

Testes para DC
Código Teste 7 Teste 8 Teste 9

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ5 ≤ µ6 H0 : µ5 = µ6 t calculado H0 : µ5 ≤ µ7 H0 : µ5 = µ7 t calculado H0 : µ6 ≤ µ7 H0 : µ6 = µ7

(tc) H1 : µ5 > µ6 H1 : µ5 6= µ6 (tc) H1 : µ5 > µ7 H1 : µ5 6= µ7 (tc) H1 : µ6 > µ7 H1 : µ6 6= µ7

5 1.313056 Aceita Aceita 60.186784 Rejeita Rejeita 58.179629 Rejeita Rejeita
6 -0.901127 Aceita Aceita 5.017871 Rejeita Rejeita 5.638182 Rejeita Rejeita
7 -0.302584 Aceita Aceita 12.272466 Rejeita Rejeita 12.249241 Rejeita Rejeita
8 1.654753 Aceita Aceita 7.124021 Rejeita Rejeita 5.496947 Rejeita Rejeita
9 0.705850 Aceita Aceita -18.044866 Aceita Rejeita -20.045109 Aceita Rejeita

10 1.007250 Aceita Aceita -25.534155 Aceita Rejeita -30.172278 Aceita Rejeita
11 -6.690048 Aceita Rejeita -10.700578 Aceita Rejeita -4.036622 Aceita Rejeita
12 0.723606 Aceita Aceita -3.993621 Aceita Rejeita -4.751499 Aceita Rejeita

5.2.2.2 Configurações com Duas Classes de Forma Circular

Nas tabelas 5.12 e 5.13, podem ser visto os valores médios e os desvios padrões para o CR e DC
obtidos pelos quatro algoritmos em estudo nas oito configurações de dados artificiais contendo
duas classes de forma circular. Os conjuntos de dados 13 e 14 não apresentaram dificuldade
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alguma para todos os algoritmos, a utilidade desta conclusão é que tais configurações servem
para testar um algoritmo novo num caso que se espera dele não menos que total sucesso.

Nas tabelas 5.14, 5.15 e 5.16, estão os testes t-Student para os valores médios dos índices
CR e DC respectivamente. Para os conjuntos de dados 13 e 14 os testes para a média do CR não
foram possíveis de serem feitos devido não haver diferença, as médias dos quatro algoritmos
foram iguais a 1 e os desvios padrões 0. Os testes sobre os valores médios do CR permi-
tem concluir que os quatro algoritmos não apresentaram diferença significativa de desempenho
para este conjunto todo de configurações, dentre todos os testes para a igualdade mostrados
na tabela 5.14 e 5.15 apenas duas vezes a hipótese nula foi rejeitada. Os mesmos testes ainda
revelam que, entretanto, para os casos de conjunto de dados com sobreposição os algoritmos
sem distância adaptativa se saem melhor que o FCMA I e FCMA II. Estas configurações são
o caso mais favorável ao FCM e KM o que explica a ligeira melhor performance destes, po-
rém os algoritmos FCMA I e FCMA II que não favorecem clusters com forma circular não
apresentaram um resultado relevantemente inferior. Esta conclusão é relevante pois as versões
adaptativas são por hipótese melhores em configurações que possuem formas diversas, os re-
sultados vistos nesta seção mostram que mesmo para conjuntos de dados com classes circulares
os algoritmos FCMA I e FCMA II não têm desempenho médio muito inferior aos algoritmos
que favorecem explicitamente formas circulares.

Tabela 5.12 Valores de CR para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
duas classes de forma circular

Código CR
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM KM

de Dados Média µ1 Desv. P. Média µ2 Desv. P. Média µ3 Desv. P. Média µ4 Desv. P.
13 1 0 1 0 1 0 1 0
14 1 0 1 0 1 0 1 0
15 0.940164 0.026766 0.935411 0.024084 0.941263 0.023333 0.942218 0.021194
16 0.889586 0.032290 0.855504 0.044395 0.884742 0.041585 0.845453 0.198820
17 0.686599 0.056518 0.672101 0.056976 0.677449 0.048732 0.704652 0.052054
18 0.423653 0.074188 0.412802 0.096237 0.473647 0.050719 0.455587 0.055078
19 0.599018 0.049918 0.592010 0.047150 0.607871 0.041617 0.623656 0.058006
20 0.544565 0.051099 0.517572 0.055218 0.555952 0.055266 0.556502 0.064613

Tabela 5.13 Valores de DC para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
duas classes de forma circular

Código DC
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM

de Dados Média µ5 Desv. P. Média µ6 Desv. P. Média µ7 Desv. P.
13 0.878705 0.869158 0.870286 0.006221 0.870873 0.006518
14 0.836016 0.009566 0.837769 0.009346 0.834913 0.009295
15 0.847696 0.007798 0.845505 0.008281 0.848484 0.008145
16 0.781359 0.010872 0.778746 0.014229 0.783389 0.013876
17 0.542727 0.020591 0.539786 0.021053 0.539491 0.021284
18 0.465838 0.019000 0.467984 0.020455 0.451961 0.024720
19 0.756277 0.010573 0.752814 0.012959 0.741122 0.011405
20 0.690399 0.014031 0.693217 0.014731 0.684050 0.011558
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Tabela 5.14 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma circular. Resultado para os
testes de 1 a 3

Testes para RC
Código Teste 1 Teste 2 Teste 3

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ1 ≤ µ2 H0 : µ1 = µ2 t calculado H0 : µ1 ≤ µ3 H0 : µ1 = µ3 t calculado H0 : µ1 ≤ µ4 H0 : µ1 = µ4

(tc) H1 : µ1 > µ2 H1 : µ1 6= µ2 (tc) H1 : µ1 > µ3 H1 : µ1 6= µ3 (tc) H1 : µ1 > µ4 H1 : µ1 6= µ4

13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 1.022577 Aceita Aceita -0.239741 Aceita Aceita -0.465998 Aceita Aceita
16 4.809074 Rejeita Rejeita 0.712667 Aceita Aceita 1.697149 Aceita Aceita
17 1.399315 Aceita Aceita 0.949740 Aceita Aceita -1.819988 Aceita Aceita
18 0.691680 Aceita Aceita -4.309113 Aceita Rejeita -2.677141 Aceita Rejeita
19 0.790576 Aceita Aceita -1.055153 Aceita Aceita -2.493836 Aceita Rejeita
20 2.779128 Rejeita Rejeita -1.171840 Aceita Aceita -1.122490 Aceita Aceita

Tabela 5.15 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma circular. Resultado para os
testes de 4 a 6

Testes para RC
Código Teste 4 Teste 5 Teste 6

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ2 ≤ µ3 H0 : µ2 = µ3 t calculado H0 : µ2 ≤ µ4 H0 : µ2 = µ4 t calculado H0 : µ3 ≤ µ4 H0 : µ3 = µ4

(tc) H1 : µ2 > µ3 H1 : µ2 6= µ3 (tc) H1 : µ2 > µ4 H1 : µ2 6= µ4 (tc) H1 : µ3 > µ4 H1 : µ3 6= µ4

13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 -1.351864 Aceita Aceita -1.643602 Aceita Aceita -0.234656 Aceita Aceita
16 -3.723143 Aceita Rejeita 0.382152 Aceita Aceita 1.498244 Aceita Aceita
17 -0.552510 Aceita Aceita -3.267167 Aceita Rejeita -2.955160 Aceita Rejeita
18 -4.332425 Aceita Rejeita -2.988820 Aceita Rejeita 1.868349 Aceita Aceita
19 -1.953590 Aceita Aceita -3.279298 Aceita Rejeita -1.712722 Aceita Aceita
20 -3.805338 Aceita Rejeita -3.547949 Aceita Rejeita -0.050148 Aceita Aceita

Tabela 5.16 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de DC para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo duas classes de forma circular

Testes para DC
Código Teste 7 Teste 8 Teste 9

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ5 ≤ µ6 H0 : µ5 = µ6 t calculado H0 : µ5 ≤ µ7 H0 : µ5 = µ7 t calculado H0 : µ6 ≤ µ7 H0 : µ6 = µ7

(tc) H1 : µ5 > µ6 H1 : µ5 6= µ6 (tc) H1 : µ5 > µ7 H1 : µ5 6= µ7 (tc) H1 : µ6 > µ7 H1 : µ6 6= µ7

13 0.075026 Aceita Aceita 0.069797 Aceita Aceita -0.504412 Aceita Aceita
14 -1.015062 Aceita Aceita 0.640555 Aceita Aceita 1.678069 Aceita Aceita
15 1.492242 Aceita Aceita -0.541307 Aceita Aceita -1.986824 Aceita Rejeita
16 1.130252 Aceita Aceita -0.892012 Aceita Aceita -1.809515 Aceita Aceita
17 0.773472 Aceita Aceita 0.846418 Aceita Aceita 0.076434 Aceita Aceita
18 -0.595336 Aceita Aceita 3.447629 Rejeita Rejeita 3.868108 Rejeita Rejeita
19 1.603847 Aceita Aceita 7.548270 Rejeita Rejeita 5.246248 Rejeita Rejeita
20 -1.073015 Aceita Aceita 2.705353 Rejeita Rejeita 3.792331 Rejeita Rejeita

5.2.2.3 Configurações com Uma Classes de Forma Elíptica e Outra de Forma Circular

Nas tabelas 5.17 e 5.18, podem ser visto os valores médios e os desvios padrões para o CR e DC
obtidos pelos quatro algoritmos em estudo nas oito configurações de dados artificiais contendo
uma classe de forma elíptica e outra circular.
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Nas tabelas 5.19, 5.20 e 5.21, estão os testes t-Student para os valores médios dos índices
CR e DC respectivamente. Os testes para a igualdade de média feitos para o CR permitem
concluir que para muitas das configurações mostradas os algoritmos tiveram resultados seme-
lhantes. Em algumas configurações como as 21 e 26 os algoritmos adaptativos FCMA I e
FCMA II se destacam e em outras como as 25 e 28 um algoritmo não adaptativo se destaca.

A conclusão é que configurações com uma classe circular favorecem os algoritmos não
adaptativos cujas distâncias favorecem a detecção de cluster de forma circular. Como nas
configurações onde todas as classes eram circulares, vale destacar que os algoritmos adaptativos
apesar de não favorecem a forma circular quando apresentam um desempenho inferior aos
algoritmos não adaptativos a diferença de desempenho não é de ordem de grandeza tão grande
quanto a diferença entre os algoritmos adaptativos e os não adaptativos para configurações com
somente classes elípticas.

Tabela 5.17 Valores de CR para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
uma classe de forma elíptica e outra de forma circular

Código CR
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM KM

de Dados Média µ1 Desv. P. Média µ2 Desv. P. Média µ3 Desv. P. Média µ4 Desv. P.
21 0.908341 0.030513 0.912385 0.033319 0.883635 0.029400 0.889007 0.038516
22 0.957622 0.027397 0.991357 0.011671 0.948535 0.030729 0.965033 0.025998
23 0.894341 0.032334 0.857031 0.035776 0.877462 0.036870 0.890195 0.031822
24 0.838507 0.045174 0.841186 0.045746 0.839915 0.044251 0.843011 0.037331
25 0.385358 0.060640 0.383487 0.057423 0.374534 0.050362 0.388786 0.050203
26 0.542745 0.057909 0.631805 0.054843 0.117443 0.077402 0.131180 0.081990
27 0.576692 0.051218 0.583716 0.044995 0.584827 0.041808 0.575974 0.053137
28 0.570535 0.065296 0.569489 0.061408 0.555558 0.049787 0.571174 0.051748

Tabela 5.18 Valores de DC para os algoritmos analisados para os conjunto de dados artificiais contendo
uma classe de forma elíptica e outra de forma circular

Código DC
do Conjunto FCMA I FCMA II FCM

de Dados Média µ5 Desv. P. Média µ6 Desv. P. Média µ7 Desv. P.
21 0.688343 0.016815 0.699492 0.017953 0.718150 0.012215
22 0.766485 0.018447 0.795312 0.013980 0.647305 0.016134
23 0.806563 0.011020 0.794123 0.009264 0.793322 0.009371
24 0.761751 0.015648 0.762516 0.015650 0.755756 0.013076
25 0.480059 0.020231 0.483217 0.018141 0.480884 0.019529
26 0.557459 0.024686 0.571214 0.019658 0.404830 0.026027
27 0.759328 0.012423 0.760993 0.014440 0.768340 0.011513
28 0.689172 0.015190 0.687507 0.019853 0.706569 0.014580
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Tabela 5.19 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo uma classe de forma elíptica e outra de forma
circular. Resultado para os testes de 1 a 3

Testes para RC
Código Teste 1 Teste 2 Teste 3

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ1 ≤ µ2 H0 : µ1 = µ2 t calculado H0 : µ1 ≤ µ3 H0 : µ1 = µ3 t calculado H0 : µ1 ≤ µ4 H0 : µ1 = µ4

(tc) H1 : µ1 > µ2 H1 : µ1 6= µ2 (tc) H1 : µ1 > µ3 H1 : µ1 6= µ3 (tc) H1 : µ1 > µ4 H1 : µ1 6= µ4

21 -0.693420 Aceita Aceita 4.516449 Rejeita Rejeita 3.047693 Rejeita Rejeita
22 -8.774929 Aceita Rejeita 1.709733 Aceita Aceita -1.519997 Aceita Aceita
23 5.993128 Rejeita Rejeita 2.666093 Rejeita Rejeita 0.707939 Aceita Aceita
24 -0.322783 Aceita Aceita -0.172469 Aceita Aceita -0.595314 Aceita Aceita
25 0.173501 Aceita Aceita 1.063638 Aceita Aceita -0.337332 Aceita Aceita
26 -8.649442 Aceita Rejeita 34.079601 Rejeita Rejeita 31.759583 Rejeita Rejeita
27 -0.798042 Aceita Aceita -0.953088 Aceita Aceita 0.075351 Aceita Aceita
28 0.090385 Aceita Aceita 1.412850 Aceita Aceita -0.059366 Aceita Aceita

Tabela 5.20 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de CR para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo uma classe de forma elíptica e outra de forma
circular. Resultado para os testes de 4 a 6

Testes para RC
Código Teste 4 Teste 5 Teste 6

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ2 ≤ µ3 H0 : µ2 = µ3 t calculado H0 : µ2 ≤ µ4 H0 : µ2 = µ4 t calculado H0 : µ3 ≤ µ4 H0 : µ3 = µ4

(tc) H1 : µ2 > µ3 H1 : µ2 6= µ3 (tc) H1 : µ2 > µ4 H1 : µ2 6= µ4 (tc) H1 : µ3 > µ4 H1 : µ3 6= µ4

21 5.011771 Rejeita Rejeita 3.555734 Rejeita Rejeita -0.858832 Aceita Aceita
22 10.091021 Rejeita Rejeita 7.155032 Rejeita Rejeita -3.174953 Aceita Rejeita
23 -3.080533 Aceita Rejeita -5.365168 Aceita Rejeita -2.025065 Aceita Rejeita
24 0.154698 Aceita Aceita -0.239390 Aceita Aceita -0.414217 Aceita Aceita
25 0.908006 Aceita Aceita -0.538138 Aceita Aceita -1.552494 Aceita Aceita
26 42.000227 Rejeita Rejeita 39.312444 Rejeita Rejeita -0.943723 Aceita Aceita
27 -0.140135 Aceita Aceita 0.861252 Aceita Aceita 1.014225 Aceita Aceita
28 1.364990 Aceita Aceita -0.162479 Aceita Aceita -1.684418 Aceita Aceita

Tabela 5.21 Valores de teste t-Student para comparar os valores médio de DC para os algoritmos ana-
lisados para os conjunto de dados artificiais contendo uma classe de forma elíptica e outra de forma
circular

Testes para DC
Código Teste 7 Teste 8 Teste 9

do Conjunto Decisão Decisão Decisão
de Dados t calculado H0 : µ5 ≤ µ6 H0 : µ5 = µ6 t calculado H0 : µ5 ≤ µ7 H0 : µ5 = µ7 t calculado H0 : µ6 ≤ µ7 H0 : µ6 = µ7

(tc) H1 : µ5 > µ6 H1 : µ5 6= µ6 (tc) H1 : µ5 > µ7 H1 : µ5 6= µ7 (tc) H1 : µ6 > µ7 H1 : µ6 6= µ7

21 -3.510972 Aceita Rejeita -11.109050 Aceita Rejeita -6.655588 Aceita Rejeita
22 -9.647218 Aceita Rejeita 37.669265 Rejeita Rejeita 53.703016 Rejeita Rejeita
23 6.692968 Rejeita Rejeita 7.090182 Rejeita Rejeita 0.471009 Aceita Aceita
24 -0.267670 Aceita Aceita 2.277198 Rejeita Rejeita 2.567469 Rejeita Rejeita
25 -0.900088 Aceita Aceita -0.227264 Aceita Aceita 0.677850 Aceita Aceita
26 -3.376313 Aceita Rejeita 32.957677 Rejeita Rejeita 39.514085 Rejeita Rejeita
27 -0.676879 Aceita Aceita -4.121417 Aceita Rejeita -3.081750 Aceita Rejeita
28 0.515846 Aceita Aceita -6.400221 Aceita Rejeita -5.994390 Aceita Rejeita
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5.3 Resultados para Dados Reais

Nas subseções a seguir os resultados obtidos de acordo com os índices CR e DC pelos algorit-
mos estudados neste trabalho são exibidos. Em cada caso uma breve análise dos resultados é
feita.

Para cada conjunto de dados reais e algoritmo utilizado no mesmo uma tabela como a
tabela 5.23 é mostrada. Este tipo de tabela tem a função de fornecer uma comparação entre a
partição obtida pelo algoritmo e a partição a priori. A principal informação que pode ser obtida
por esse tipo de tabela é quantos indivíduos foram alocados indevidamente pelo algoritmo.

Para cada conjunto de dados reais um gráfico como o gráfico 5.1 é mostrado. Este tipo
de gráfico mostra como cada algoritmo utilizado distribuiu os indivíduos de uma classe ao
longo dos clusters formados. Espera-se que um algoritmo seja capaz de identificar todos os
indivíduos que pertencem a mesma classe e os aloquem ao mesmo cluster, tal comportamento
pode ser observado no gráfico 5.3 para o conjunto de dados íris. Neste gráfico, todos os quatro
algoritmos conseguiram isolar todos os indivíduos da classe Setosa em um único cluster.

Nos resultados que seguem, sempre que disponível, serão mostradas tabelas como a 5.23.
Esta tabela mostra a partição da base de dados Hipotireóide obtida pelo algoritmo e a partição
a priori. Em cada uma das tabelas desta forma a partição obtida pelo algoritmo corresponde às
linhas e é denota P01 a P0K, onde K é o número de classes. A partição a priori corresponde
às colunas sendo denotada C01 a C0K. Em cada linha da tabela destacou-se o elemento que foi
considerado como o componente "dominante"na linha em questão. A idéia é destacar a classe
que está mais presente em cada uma das partições obtidas pelo algoritmo. Este elemento em
destaque é composto de dois números separados por uma barra. No exemplo da tabela 5.23, o
elemento em destaque para a linha da partição P01 é o 150/1, o número à esquerda da barra,
150, é o número de indivíduos da partição a priori C01 que estão em P01; o número à direita
da barra, 1, representa a fração da partição a priori C01 contida na partição P01, neste caso
C01 está totalmente contida na partição P01.

Pelo gráficos como o presente na figura 5.1, pode-se analisar a distribuição dos indivíduos
de uma classe a priori nas partições formadas pelos algoritmos. Além disso para cada classe é
mostrado lado a lado como cada algoritmo efetuou a distribuição dos indivíduos desta ao longo
das partições que ele formou.

5.3.1 Resultados para Conjunto de Dados Hipotireóide

A tabela 5.22 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes na
seção 4.4.2 ) obtidos pelos quatro algoritmos sendo analisados. Os algoritmos com distâncias
adaptativos FCMA I e FCMA II se sobressaíram neste caso tanto de acordo com o índice CR
pois os valores maiores obtidos neste índice indicam que estes algoritmos foram capazes de
identificar mais indivíduos corretamente.

Por outro lado, o índice DC também pode ser interpretado favoravelmente aos algoritmos
com distâncias adaptativas pois como estes obtiveram valores nesse índice mais próximos de 1
que os algoritmos FCM e KM isto significa que a partição gerada pelos algoritmos FCMA I e
FCMA II foi mais próxima de uma partição hard do que a identificada pelo FCM. Ainda outra
forma de interpretar este resultado é que os algoritmos com distâncias adaptativas identificam
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corretamente os indivíduos e quando o fazem têm "certeza"da identificação.
As tabelas 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 mostram cada uma a constituição de cada uma das três

partições formadas pelos algoritmos FCMA I, FCMA II, FCM e KM respectivamente. Na
figura 5.1, mostrado através de gráfico de barras como cada classe a priori foi distribuídas nas
partições que os algoritmos formaram.

Tabela 5.22 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Hipotireóide
CR DC

FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM
0.62632851 0.87766845 0.4413046 0.59668879 0.64133077 0.68371816 0.47313641

Tabela 5.23 Hipotireóide: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA I e a
partição a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 150 / 1.00 16 / 0.46 8 / 0.27 174 13.79% 24.00
P02 0 / 0.00 0 / 0.00 22 / 0.73 22 0.00% 0.00
P01 0 / 0.00 19 / 0.54 0 / 0.00 19 0.00% 0.00

Totais
150 / 1 35 / 1 30 / 1 215 11.16% 24.00

Tabela 5.24 Hipotireóide: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA II e a
partição a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 2 / 0.01 35 / 1.00 0 / 0.00 37 5.41% 2
P02 0 / 0.00 0 / 0.00 24 / 0.80 24 0.00% 0
P03 148 / 0.99 0 / 0.00 6 / 0.20 154 3.90% 6

Totais
150 / 1 35 / 1 30 / 1 215 3.72% 8

Tabela 5.25 Hipotireóide: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM e a par-
tição a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 18 / 0.12 3 / 0.09 26 / 0.87 47 44.68% 21
P02 13 / 0.09 25 / 0.71 1 / 0.03 39 35.90% 14
P03 119 / 0.79 7 / 0.20 3 / 0.10 129 7.75% 10

Totais
150 / 1 35 / 1 30 / 1 215 20.93% 45

5.3.2 Resultados para Conjunto de Dados Imagens Segmentadas

A tabela 5.27 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes
na seção 4.4.2 ) obtidos pelos algoritmos sendo analisados. No presente caso a conclusão
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Tabela 5.26 Hipotireóide: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo KM e a partição
a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 135 / 0.90 9 / 0.26 5 / 0.17 149 9.40% 14
P02 5 / 0.03 23 / 0.66 0 / 0.00 28 17.86% 5
P03 10 / 0.07 3 / 0.09 25 / 0.83 38 34.21% 13

Totais
150 / 1 35 / 1 30 / 1 215 14.88% 32

Figura 5.1 Hipotireóide: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clusters forma-
dos pelos algoritmos

possível é semelhante a feita na seção 5.3.1, que é basicamente de que para este conjunto de
dados o algoritmo baseado em distância adaptativa FCMA I tem desempenho superior tanto de
acordo com o CR quanto pelo DC ao FCM. Os algoritmos FCMA II e KM apresentaram erros
numéricos ao serem aplicados a este conjunto de dados.

As tabelas 5.28 e 5.29 mostram cada uma a constituição de cada uma das sete partições
formadas por cada algoritmo. Na figura 5.2, mostrado através de gráfico de barras como cada
classe a priori foi distribuídas nas partições que o FCMA I e o FCM formaram.

Tabela 5.27 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Imagens
Segmentadas

CR DC
FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM

0.512235975 - 0.31050892 - 0.46016669 - 0.29921616

5.3.3 Resultados para Conjunto de Dados Íris

A tabela 5.30 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes na
seção 4.4.2 ) obtidos pelos quatro algoritmos sendo analisados. O resultado para este conjunto
de dados lembra ainda o resultado mostrado nas seções 5.3.1 e 5.3.2 mas com a ressalva de que
no caso presente todos os algoritmos tiveram um índice elevado de acertos. Este fato pode ter
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Tabela 5.28 Imagens Segmentadas: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo
FCMA I e a partição a priori

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 0 / 0.00 0 / 0.00 23 / 0.07 147 / 0.45 4 / 0.01 158 / 0.48 0 / 0.00 332 52.41% 174
P02 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.01 121 / 0.37 0 / 0.00 155 / 0.47 0 / 0.00 278 44.24% 123
P03 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 327 / 0.99 327 0.00% 0
P04 0 / 0.00 330 / 1.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 330 0.00% 0
P05 162 / 0.49 0 / 0.00 19 / 0.06 13 / 0.04 94 / 0.28 0 / 0.00 1 / 0.00 289 43.94% 127
P06 0 / 0.00 0 / 0.00 239 / 0.72 1 / 0.00 121 / 0.37 0 / 0.00 0 / 0.00 361 33.80% 122
P07 168 / 0.51 0 / 0.00 47 / 0.14 48 / 0.15 111 / 0.34 17 / 0.05 2 / 0.01 393 57.25% 225

Totais
330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 2310 33.38% 771

Tabela 5.29 Imagens Segmentadas: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM
e a partição a priori

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 0 / 0.00 167 / 0.51 1 / 0.00 32 / 0.10 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 200 16.50% 33
P02 128 / 0.39 0 / 0.00 75 / 0.23 130 / 0.39 62 / 0.19 0 / 0.00 1 / 0.00 396 67.17% 266
P03 51 / 0.15 0 / 0.00 55 / 0.17 37 / 0.11 198 / 0.60 0 / 0.00 100 / 0.30 441 55.10% 243
P04 0 / 0.00 163 / 0.49 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 163 0.00% 0
P05 151 / 0.46 0 / 0.00 193 / 0.58 45 / 0.14 64 / 0.19 0 / 0.00 3 / 0.01 456 57.68% 263
P06 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.02 7 / 0.02 5 / 0.02 99 / 0.30 205 / 0.62 321 36.14% 116
P07 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.00 79 / 0.24 1 / 0.00 231 / 0.70 21 / 0.06 333 30.63% 102

Totais
330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 330 / 1 2310 44.29% 1023

como razão o conjunto de dados Íris ser um conjunto considerado fácil, uma classe separável
linearmente das demais, todas as classes têm o mesmo número de indivíduos.

As tabelas 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34 mostram cada uma a constituição de cada uma das três
partições formadas pelos algoritmos FCMA I, FCMA II, FCM e KM respectivamente. Na
figura 5.3, mostrado através de gráfico de barras como cada classe a priori foi distribuídas nas
partições que os algoritmos formaram.

Tabela 5.30 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Íris
CR DC

FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM
0.86825711 0.80187973 0.72942035 0.71634211 0.67899079 0.68416886 0.67479219

Tabela 5.31 Íris: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA I e a partição a
priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 50 / 1.00 0 / 0.00 0 / 0.00 50 0.00% 0
P02 0 / 0.00 1 / 0.02 44 / 0.88 45 2.22% 1
P03 0 / 0.00 49 / 0.98 6 / 0.12 55 10.91% 6

Totais
50 / 1 50 / 1 50 / 1 150 4.67% 7
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Figura 5.2 Imagens Segmentadas: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clus-
ters formados pelos algoritmos

Tabela 5.32 Íris: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA II e a partição a
priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 50 / 1.00 0 / 0.00 0 / 0.00 50 0.00% 0
P02 0 / 0.00 47 / 0.94 8 / 0.16 55 14.55% 8
P03 0 / 0.00 3 / 0.06 42 / 0.84 45 6.67% 3

Totais
50 / 1 50 / 1 50 / 1 150 7.33% 11

Tabela 5.33 Íris: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM e a partição a
priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 0 / 0.00 3 / 0.06 37 / 0.74 40 7.50% 3
P02 0 / 0.00 47 / 0.94 13 / 0.26 60 21.67% 13
P03 50 / 1.00 0 / 0.00 0 / 0.00 50 0.00% 0

Totais
50 / 1 50 / 1 50 / 1 150 10.67% 16

Tabela 5.34 Íris: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo KM e a partição a priori
C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 50 / 1.00 0 / 0.00 0 / 0.00 50 0.00% 0
P02 0 / 0.00 47 / 0.94 14 / 0.28 61 22.95% 14
P03 0 / 0.00 3 / 0.06 36 / 0.72 39 7.69% 3

Totais
50 / 1 50 / 1 50 / 1 150 11.33% 17

5.3.4 Resultados para Conjunto de Dados Pima Diabetes

A tabela 5.35 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes na
seção 4.4.2 ) obtidos pelos quatro algoritmos sendo analisados. Ao contrário do que ocorreu nos
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Figura 5.3 Íris: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clusters formados pelos
algoritmos

resultados reportados nas seções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, não há evidência suficiente para dizer que
qualquer dos quatro algoritmos obteve de fato um resultado superior em relação aos demais.
Ainda que o algoritmo FCMA I tenha obtido o maior valor de CR, todos os valores de CR
obtidos são tão próximos de zero que poderia atribuir-se as diferenças ao acaso na fase de
inicialização, por exemplo.

As tabelas 5.36, 5.37, 5.38 e 5.39 mostram cada uma a constituição de cada uma das duas
partições formadas pelos algoritmos FCMA I, FCMA II, FCM e KM respectivamente. Na
figura 5.4, mostrado através de gráfico de barras como cada classe a priori foi distribuídas nas
partições que os algoritmos formaram.

Tabela 5.35 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Pima Diabetes
CR DC

FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM
0.176028 0.0556144 0.08041 0.07438696 0.01571675 0.13543909 0.64846996

Tabela 5.36 Pima Diabetes: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA I e a
partição a priori

C01 C02 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 353 / 0.71 75 / 0.28 428 17.52% 75
P02 147 / 0.29 193 / 0.72 340 43.24% 147

Totais
500 / 1 268 / 1 768 28.91% 222

5.3.5 Resultados para Conjunto de Dados Vidro

A tabela 5.40 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes na
seção 4.4.2 ) obtidos pelos quatro algoritmos sendo analisados. Para este conjunto de dados,
os algoritmos de clusterização com distância adaptativa obtiveram um resultado pior que os



5.3 RESULTADOS PARA DADOS REAIS 77

Tabela 5.37 Pima Diabetes: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA II e a
partição a priori

C01 C02 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 313 / 0.63 105 / 0.39 418 25.12% 105
P02 187 / 0.37 163 / 0.61 350 53.43% 187

Totais
500 / 1 268 / 1 768 38.02% 292

Tabela 5.38 Pima Diabetes: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM e a
partição a priori

C01 C02 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 404 / 0.81 166 / 0.62 570 29.12% 166
P02 96 / 0.19 102 / 0.38 198 48.48% 96

Totais
500 / 1 268 / 1 768 34.11% 262

Tabela 5.39 Pima Diabetes: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo KM e a
partição a priori

C01 C02 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 421 / 0.84 182 / 0.68 603 30.18% 182
P02 79 / 0.16 86 / 0.32 165 47.88% 79

Totais
500 / 1 268 / 1 768 33.98% 261

algoritmos FCM e KM. Para o algoritmo FCMA II o problema foi mais grave pois este falhou
em chegar a uma clusterização e assim não foi possível calcular CR ou DC. A razão é que
a forma que FCMA II calcula os protótipos (ver equação 3.8), os pesos (ver equação 3.9) e
a pertinência (ver equação 3.10) o torna muito sensível a situações em que um atributo do
conjunto de dados apresenta valor constante ou os valores que o atributo assume para todos os
indivíduos é muito próximo (varia numa escala pequena); em situações como essa o somatório
presente no denominador do cálculo dos pesos (ver equação 3.9) tende a zero pois o protótipo
para esse tipo de atributo assume um valor muito próximo ao valor que o atributo assume para
cada indivíduo. Ocorrendo este fato, há um erro de divisão por zero e o algoritmo falha em
obter uma partição do conjunto de dados.

As tabelas 5.41, 5.42 e 5.43 mostram cada uma a constituição de cada uma das duas parti-
ções formadas pelos algoritmos FCMA I, FCM e KM respectivamente. Na figura 5.5, mostrado
através de gráfico de barras como cada classe a priori foi distribuídas nas partições que os al-
goritmos formaram.

Tabela 5.40 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Vidro
CR DC

FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM
0.14224660 - 0.21180057 0.21368231 0.25968144 - 0.39162513
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Figura 5.4 Pima Diabetes: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clusters for-
mados pelos algoritmos

Tabela 5.41 Vidro: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA I e a partição
a priori

C01 C02 C03 C04 C05 C06 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 19 / 0.27 3 / 0.04 2 / 0.12 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.10 27 29.63% 8
P02 25 / 0.36 27 / 0.36 5 / 0.29 0 / 0.00 1 / 0.11 2 / 0.07 60 58.33% 35
P03 12 / 0.17 20 / 0.26 3 / 0.18 1 / 0.08 0 / 0.00 0 / 0.00 36 44.44% 16
P04 14 / 0.20 15 / 0.20 7 / 0.41 3 / 0.23 4 / 0.44 1 / 0.03 44 90.91% 40
P05 0 / 0.00 11 / 0.14 0 / 0.00 8 / 0.62 3 / 0.33 0 / 0.00 22 63.64% 14
P06 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.08 1 / 0.11 23 / 0.79 25 8.00% 2

Totais
70 / 1 76 / 1 17 / 1 13 / 1 9 / 1 29 / 1 214 53.74% 115

Tabela 5.42 Vidro: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM e a partição a
priori

C01 C02 C03 C04 C05 C06 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 0 / 0.00 7 / 0.09 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 7 0.00% 0
P02 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.15 2 / 0.22 23 / 0.79 27 14.81% 4
P03 22 / 0.31 4 / 0.05 4 / 0.24 0 / 0.00 4 / 0.44 2 / 0.07 36 88.89% 32
P04 13 / 0.19 33 / 0.43 10 / 0.59 1 / 0.08 0 / 0.00 3 / 0.10 60 83.33% 50
P05 35 / 0.50 28 / 0.37 3 / 0.18 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 66 46.97% 31
P06 0 / 0.00 4 / 0.05 0 / 0.00 10 / 0.77 3 / 0.33 1 / 0.03 18 44.44% 8

Totais
70 / 1 76 / 1 17 / 1 13 / 1 9 / 1 29 / 1 214 58.41% 125

5.3.6 Resultados para Conjunto de Dados Vinho

A tabela 5.44 mostra os valores do CR (ver detalhes na seção 4.4.1) e do DC (ver detalhes na
seção 4.4.2 ) obtidos pelos quatro algoritmos sendo analisados. Para este conjunto de dados
os algoritmos que utilizam distância adaptativa claramente tiveram performance superior ao
FCM e KM. Note-se que FCM e KM tiveram resultados praticamente idênticos e ambos muito
baixos configurando o que na literatura (Milligan, 1996) se considera mero acaso.

Ainda digno de menção é a diferença de valores para o índice DC obtidos pelos algoritmos
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Tabela 5.43 Vidro: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo KM e a partição a
priori

C01 C02 C03 C04 C05 C06 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 22 / 0.31 4 / 0.05 7 / 0.41 0 / 0.00 4 / 0.44 2 / 0.07 39 89.74% 35
P02 0 / 0.00 7 / 0.09 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 7 0.00% 0
P03 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.33 23 / 0.79 26 11.54% 3
P04 0 / 0.00 4 / 0.05 0 / 0.00 10 / 0.77 2 / 0.22 1 / 0.03 17 41.18% 7
P05 0 / 0.00 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.15 0 / 0.00 0 / 0.00 2 0.00% 0
P06 48 / 0.69 61 / 0.80 10 / 0.59 1 / 0.08 0 / 0.00 3 / 0.10 123 50.41% 62

Totais
70 / 1 76 / 1 17 / 1 13 / 1 9 / 1 29 / 1 214 50.00% 107

Figura 5.5 Vidro: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clusters formados pelos
algoritmos

FCMA I e FCMA II e FCM. O valor de DC obtido pelo FCM foi quase o dobro dos valores
obtidos pelos outros dois, o que de acordo com a semântica do índice DC significa que ele
obteve uma partição mais próxima da partição hard que os outros algoritmos. Na prática isto
significa que o FCM atribui a cada indivíduo altos valores de pertinência desse indivíduo num
só cluster, no entanto o valor obtido pelo mesmo FCM para o índice CR mostra que esta decisão
foi de longe correta dado o baixo valor que CR assumiu. Na direção contrária, os algoritmos
FCMA I e FCMA II tiveram valores de DC que indicam que a partição que eles obtiveram foi
próxima de uma partição totalmente fuzzy, ou seja, embora não tenham tendido para alocar os
indivíduos em nenhum cluster em particular esses algoritmos foram capazes de atribuir maiores
valores de pertinência dos indivíduos aos clusters adequados como se comprova pelos acertos
obtidos conforme acenado pelo CR.

As tabelas 5.45, 5.46, 5.47 e 5.48 mostram cada uma a constituição de cada uma das duas
partições formadas pelos algoritmos FCMA I, FCM e KM respectivamente. Na figura 5.6,
mostrado através de gráfico de barras como cada classe a priori foi distribuídas nas partições
que os algoritmos formaram.
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Tabela 5.44 Valores de CR e DC para os algoritmos analisados para o conjunto de dados Vinho
CR DC

FCMA I FCMA II FCM KM FCMA I FCMA II FCM
0.84828700 0.75697873 0.35390166 0.11037450 0.25558458 0.29418574 0.686409773

Tabela 5.45 Vinho: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA I e a partição
a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 0 / 0.00 4 / 0.06 48 / 1.00 52 7.69% 4
P02 59 / 1.00 5 / 0.07 0 / 0.00 64 7.81% 5
P03 0 / 0.00 62 / 0.87 0 / 0.00 62 0.00% 0

Totais
59 / 1 71 / 1 48 / 1 178 5.06% 9

Tabela 5.46 Vinho: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCMA II e a partição
a priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 57 / 0.97 6 / 0.08 0 / 0.00 63 9.52% 6
P02 0 / 0.00 7 / 0.10 48 / 1.00 55 12.73% 7
P03 2 / 0.03 58 / 0.82 0 / 0.00 60 3.33% 2

Totais
59 / 1 71 / 1 48 / 1 178 8.43% 15

Tabela 5.47 Vinho: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo FCM e a partição a
priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 14 / 0.24 20 / 0.28 27 / 0.56 61 55.74% 34
P02 45 / 0.76 1 / 0.01 0 / 0.00 46 2.17% 1
P03 0 / 0.00 50 / 0.70 21 / 0.44 71 29.58% 21

Totais
59 / 1 71 / 1 48 / 1 178 31.46% 56

Tabela 5.48 Vinho: Tabela de Comparação entre a partição obtida pelo algoritmo KM e a partição a
priori

C01 C02 C03 Cluster Pi
(Indivíduos compartilhados / Total de Erro de Total de

parcela da classe) Indivíduos Formação Erros
P01 36 / 0.61 21 / 0.30 22 / 0.46 79 54.43% 43
P02 18 / 0.31 7 / 0.10 9 / 0.19 34 47.06% 16
P03 5 / 0.08 43 / 0.61 17 / 0.35 65 33.85% 22

Totais
59 / 1 71 / 1 48 / 1 178 45.51% 81

Neste capítulo, foram apresentados e discutidos os resultados para os conjuntos de dados ar-
tificiais e reais descritos no capítulo de experimentos desta dissertação. Uma conclusão quanto
aos dados artificiais é que os algoritmos com distâncias adaptativas se destacam em configu-
rações com classes cujas formas não sejam dominantemente circulares. Os algoritmos sem
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Figura 5.6 Vinho: distribuição dos indivíduos representantes de cada classe nos clusters formados pelos
algoritmos

distâncias adaptativas se saem melhor em casos de configuração com classes de forma circu-
lares mas os algoritmos com distâncias adaptativas têm desempenho próximo nessas mesmas
configurações. Quanto aos conjuntos de dados reais para a maioria dos conjuntos analisados
neste trabalho os algoritmos com distâncias adaptativas se sobressaíram.



CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

6.1 Introdução

Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais relacionadas com esta dissertação,
assim como algumas extensões que possam existir originadas do trabalho aqui realizado.

6.2 Considerações Finais

O contexto deste trabalho é o de análise de dados. Todos os dias pessoas armazenam ou repre-
sentam grandes quantidades de dados com o propósito de análise e manipulação posterior. Dois
meios importantes de lidar com esta massa de dados são através das atividades de classificação
ou de clustering, isto é, classificar os dados em um conjunto finito de categorias ou formar
clusters. Para aprender algo novo ou entender um novo fenômeno, as pessoas sempre tentam
procurar as características que descrevem este objeto ou fenômeno e em seguida compará-
lo com outros objetos ou fenômenos conhecidos, baseado na similaridade ou dissimilaridade.
Deste fato decorre o papel de sistemas de classificação ou de clustering para a aquisição de
conhecimento.

Foram analisados ao longo da presente dissertação algoritmos de classificação não supervi-
sionada ou clustering. Clustering é uma metodologia com aplicação em várias áreas como em
análise de dados inteligente, mineração de dados, reconhecimento de padrões, processamento e
segmentação de imagens (Grira et al., 2004; Zhang et al., 2004; Masulli et al., 1997), agentes
inteligentes (Doctor et al., 2005), recuperação de informação (Leouski et al., 1996), classifi-
cação de documentos, ferramentas para auxílio de diagnóstico médico (Osareh et al., 2001),
mineração de regras de associação (He et al., 2004), análise de transações. Os algoritmos KM
e FCM são importantes representantes de duas famílias de algoritmos de clustering: hard e
fuzzy clustering, respectivamente.

Este trabalho analisou a proposição de dois algoritmos do tipo fuzzy c-means baseado
em distâncias adaptativas do tipo L2 Minkowsky. Como abordagem semelhante pode-se ci-
tar de Souza et al., 2004 que propõe e análise distâncias adaptativas para o algoritmo nuvem
dinâmica. Concluiu o citado trabalho que o algoritmo analisado utilizando distâncias adaptati-
vas supera o mesmo algoritmo com distâncias estáticas.

Vários conjuntos de dados artificiais com diferentes graus de dificuldade (num experimento
Monte Carlo) e mais conjunto de dados reais significativos da literatura foram aplicados aos
quatro algoritmos analisados KM, FCM, FCMA I e FCMA II. Para comparar os diferentes
resultados obtidos dois índices foram aplicados: CR e DC. Com base nesses resultados e mais
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o suporte estatístico de testes de hipótese chegou-se à conclusão que em média aos algoritmos
baseados em distâncias adaptativas têm desempenho superior ao KM e FCM.

6.2.1 Contribuições

A seguir citam-se as contribuições deste trabalho:

• Fazer um estudo da inserção de dois tipos diferentes de distâncias adaptativas no algo-
ritmo de clusterização FCM;

• Comparar dois algoritmos de clustering amplamente utilizados KM e FCM com as ver-
sões do FCM com distâncias adaptativas FCMA I e FCMA II;

• Fazer um estudo do desempenho dos quatro algoritmos em diversas configurações arti-
ficiais revelando que algumas dessas configurações podem ser constituídas como bench-
mark para novos algoritmos de clusterização e/ou modificações propostas para algorit-
mos existentes;

• Implementar um framework de software, o qual foi desenvolvido na linguagem de pro-
gramação C++, primando pelo uso dos princípios da orientação a objetos, padrões de
projeto e outras técnicas de engenharia de software. Como conseqüência dessa inici-
ativa o framework mostra-se ser muito extensível e manutenível, como exemplo o de-
senvolvimento iniciou-se nos trabalhos (Silva et al., 2004) e (da Silva, 2005), a exten-
são para aplicar o framework às necessidades do trabalho atual foram feitas de ma-
neira simples, em alguns casos a solução foi escrever uma nova classe apenas; A es-
trutura do framework é bastante propícia ao reuso de código, isto torna a implemen-
tação de novas funcionalidades mais rápidas do que se uma aplicação tivesse de ser
implementada desde o início. Uma das características implementadas para este tra-
balho com possibilidade de reuso em trabalhos futuros foi o módulo de simulação, o
qual permite executar vários algoritmos gerando automaticamente várias combinações
de parâmetros necessários ao algoritmo. O framework pode ser acessado em: http:
//www.cin.ufpe.br/~nlcj/clustering/.

6.3 Trabalhos Futuros

A seguir são enumerados alguns dos trabalhos a serem feitos como forma de dar continuidade
e/ou estender o trabalho relatado nesta dissertação:

• Os algoritmos FCMA I e FCMA II estão restritos a dados quantitativos, muitas aplica-
ções precisam de algoritmos que sejam capazes de manipular dados de natureza mais
complexa como intervalos, texto, categorias, imagens. Uma direção de trabalho futuro é
estender esses algoritmos para outros tipos de dados;

• Outra melhoria para aumentar a robustez do algoritmo seria dar um tratamento à conjun-
tos de dados que apresentam atributos ausentes para alguns dos indivíduos;
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• Foi estudado que para o KM a etapa de inicialização é muito importante para o resul-
tado final. Diferentes formas de inicialização têm sido estudadas para o KM com algum
sucesso (He et al., 2004; Fayyad et al., 1998). Assim é interessante estender o presente
trabalho analisando o papel dessas formas de inicialização para o FCMA I e FCMA II;

• Algoritmos como KM e FCM que tentam minimizar um critério para conseguir clus-
terizar um conjunto de dados são muito dependentes da distância sendo utilizada; No
presente trabalho, utilizou-se apenas a distância Minkowski L2, é interessante investi-
gar versões do FCM, semelhantes às mostradas aqui, com outras distâncias da literatura
como Minkowsky L1 e L∞ tornando-as adaptativas;

• A complexidade computacional dos algoritmos FCMA I e FCMA II deve ser reduzida;
Em conjuntos de dados reais como abalone (Newman et al., 1998) que possui cerca de
4177 indivíduos, descritos por 8 atributos não foi possível fazer os mesmos tipos de ex-
perimentos feitos para os conjuntos reais mostrados na seção 5.3 devido a grande quanti-
dade de tempo que os algoritmos necessitaram para executar um conjunto de execuções
neste conjunto de dados. Já existem trabalhos para reduzir a complexidade em termos
de tempo do algoritmo FCM (Kolen et al., 2002), tentar reproduzir estes esforços para
FCMA I e FCMA II é o caminho natural para torná-los mais rápidos.

• Um framework do tipo validação cruzada (cross validation - CV) é necessário para clus-
tering para que se tenha idéia de desempenho médio, bias e um formato uniforme de
comparar diferentes algoritmos. Uma tentativa foi proposta em (da Silva, 2005), mas
de acordo com o trabalho (Hothorn et al., 2005) pode se concluir que na verdade, no
caso citado, foi feita a avaliação do quão acurado um classificador do tipo 1 neigh-
borhood classifier foi obtido. Avaliar o quão acurado é um classificador é conceitu-
almente diferente de avaliar o quão acurado é um algoritmo de clustering, muitos dos
trabalho sobre CV dão bom suporte estatístico a conclusões baseados em classificado-
res (Hothorn et al., 2005; Kohavi, 1995). Há trabalhos devotados a clustering mas que
tentam avaliar a influência do parâmetro número de clusters que muitos dos algoritmos
necessitam (Smyth, 1996). Desta forma é importante algoritmos e estudos que permitam
conhecer a precisão média de algoritmos de clustering tomando como base não o classi-
ficador que pode ser induzido a partir dos protótipos, por exemplo, mas tomando como
base o funcionamento geral de um algoritmo de clustering;



APÊNDICE A

Estudo das Propriedades do Algoritmo K-means
(KM)

A partir de uma solução inicial o algoritmo KM busca por soluções que vão decrescendo itera-
ção a iteração do algoritmo. Para tanto a cada iteração é executado um passo de alocação e em
seguida um de representação.

Proposição A.0.1. A função J1(Γ,G) é decrescente.

Demonstração:
A descendência é demonstrada se é possível verificar a seguinte desigualdade:

J1(Γt ,Gt) ≥ J1(Γt+1,Gt) ≥ J1(Γt+1,Gt+1)

Seja Γt+1 = a(Gt), onde a(Gt) é uma função de alocação e Gt+1 = r(Γt+1), onde r(Γt+1)
é uma função de representação.

A primeira desigualdade é verificada, pois, fixado Gt , a função de alocação a : a(Gt) = Γt+1

permite determinar Γt+1 a partir de Gt para ∀ k = 1, . . . ,K da seguinte forma:
Associe cada indivíduo x j ( j = 1, . . . , n) a um cluster k∗ cujo protótipo gt

k∗ seja tal que

k∗ = arg min
z=1,..., K

d(x j,gt
z) = arg min

z=1,..., K

p

∑
l=1

(x jl −gt
zl)

2

Isto implica que

K

∑
i=1

n

∑
j=1

γ t
i jd(x j,gt

i) ≥
K

∑
i=1

n

∑
j=1

γ t+1
i j d(x j,gt

i)

A segunda desigualdade J1(Γt+1,Gt) ≥ J1(Γt+1,Gt+1) é verificada, pois fixado Γt+1 foi
demonstrado pela proposição 2.16 que Gt+1 atualizado pela função de representação r(Γt+1)
(fórmula 2.16) minimiza a função J1(Γt+1,Gt+1).
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APÊNDICE B

Estudo das Propriedades do Algoritmo Fuzzy
c-Means (FCM)

A partir de uma solução inicial o algoritmo FCM busca por soluções que vão decrescendo itera-
ção a iteração do algoritmo. Para tanto a cada iteração é executado um passo de representação
e em seguida um de alocação.

Proposição B.0.2. A função J2(U,G) é decrescente.

Demonstração:
A descendência é demonstrada se é possível verificar a seguinte desigualdade:

J2(U t ,Gt) ≥ J2(U t ,Gt+1) ≥ J2(U t+1,Gt+1)

Seja Gt+1 = r(U t), onde r(U t) é uma função de representação e U t+1 = a(Gt+1), onde
a(Gt+1) é uma função de alocação.

A primeira desigualdade é verificada, pois, fixado U t , a função de representação r(U t)
(fórmula 2.24) é tal que minimiza J2(U t ,Gt+1) conforme demonstrado pela proposição 2.5.2.

A segunda desigualdade J2(U t ,Gt+1) ≥ J2(U t+1,Gt+1) é verificada, pois fixado Gt+1 foi
demonstrado pela proposição 2.5.3 que U t+1 atualizado pela função de alocação a(Gt+1) (fór-
mula 2.25) minimiza a função J2(U t+1,Gt+1).
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APÊNDICE C

Estudo das Propriedades do Algoritmo Fuzzy
c-Means com Distâncias Adaptativas

A partir de uma solução inicial o algoritmo FCM com distâncias adaptativas (ou seja tanto
FCMA I quanto FCMA II) busca por soluções que vão decrescendo iteração a iteração do
algoritmo. Para tanto a cada iteração é executado um passo de representação e em seguida um
de alocação. O passo de representação é dividido agora em duas etapas, na primeira, atualiza-se
os protótipos e na segunda, atualiza-se os pesos utilizados no cálculo das distâncias.

Proposição C.0.3. A função J(U,G,d) é decrescente.

Demonstração:
A descendência é demonstrada se é possível verificar a seguinte desigualdade:

J(U t ,Gt ,dt) ≥ J(U t ,Gt+1,dt) ≥ J(U t ,Gt+1,dt+1) ≥ J(U t+1,Gt+1,dt+1)

Seja Gt+1 = r(U t ,dt), onde r(U t ,dt) é uma função de representação, dt+1 = e(U t ,Gt+1),
onde e(U t ,Gt+1) é uma função de atualização dos pesos utilizados para o cálculo da distância
entre um indivíduo e um protótipo e U t+1 = a(Gt+1,dt+1), onde a(Gt+1,dt+1) é uma função
de alocação.

A primeira desigualdade é verificada, pois, fixados U t e dt , a função de representação
r(U t ,dt) (fórmula 3.3 ou 3.8) é tal que minimiza J(U t ,Gt+1,dt) conforme demonstrado pela
proposição 3.2.1 e pela proposição 3.3.1.

A segunda desigualdade J(U t ,Gt+1,dt) ≥ J(U t ,Gt+1,dt+1) é verificada, pois, fixados U t e
Gt+1, a função de atualização dos pesos e(U t ,Gt+1) (fórmula 3.4 ou 3.9) é tal que minimiza
J(U t ,Gt+1,dt+1) conforme demonstrado tanto na proposição 3.2.2 quanto na proposição 3.3.2.

A terceira desigualdade J(U t ,Gt+1,dt+1) ≥ J(U t+1,Gt+1,dt+1) é verificada, pois fixados
Gt+1 e dt+1 foi demonstrado pela proposição 3.2.3 e pela proposição 3.3.3 que U t+1 atu-
alizado pela função de alocação a(Gt+1,dt+1) (fórmula 3.5 ou 3.10) minimiza a função
J(U t+1,Gt+1,dt+1).
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