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RESUMO 
 

Máquinas de Vetores Suporte (SVM) é uma poderosa técnica de Aprendizagem de 

Máquina (AM) fundamentada na teoria do aprendizado estatístico utilizada para problemas de 

classificação, reconhecimento de padrões, dentre outros. Em função de seu forte embasamento 

teórico e sua excelente capacidade de generalização, considerada superior diante de muitos 

algoritmos de aprendizagem, SVM tem atraído o interesse da comunidade de Aprendizagem 

de Máquina.  

Nesse contexto, apesar de possuir uma performance eficaz para maioria dos problemas 

de classificação e regressão, SVM é sensível a seleção adequada dos parâmetros, permitindo a 

aplicação de muitas estratégias para seleção e otimização do processo para esse tipo de 

problema, sendo normalmente realizado empiricamente ou através de experimentos por 

tentativa e erro. No entanto, existe um número significativo de combinações de parâmetros 

que podem ser utilizados, de forma que a utilização de um processo exaustivo como este se 

torna inviável, o qual é tratado como um problema de busca. 

Neste trabalho foi proposto um sistema híbrido para otimização da seleção do 

parâmetro de regularização � do SVM e o parâmetro � (gamma) do Kernel RBF utilizando os 

algoritmos de busca meta-heurísticas Subida da Encosta e Otimização por Enxame de 

Partículas. O processo de busca foi aplicado em uma grade de busca composta por 38 

problemas de benchmark, contendo o valor de desempenho da combinação de 399 parâmetros 

distintos executados no SVM.  

As principais contribuições deste trabalho são os resultados da investigação dos 

algoritmos para o problema de seleção de parâmetros do SVM, comparando-o com a busca 

aleatória, bem como a realização de experimentos com versões otimizadas dos algoritmos, 

obtendo resultados mais satisfatórios. Por fim, este trabalho contribui também com a 

constatação da viabilidade dos algoritmos para o problema com um número fixo de iterações a 

fim de reduzir o número de execução de muitos parâmetros no SVM. 

PALAVRAS-CHAVE: 
Máquinas de Vetores Suporte, Otimização de parâmetros, Algoritmos de Busca 

Heurística. 
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ABSTRACT 

Support Vector Machine is a powerful technique for machine learning (LM) based on 

statistical learning theory developed by Vapnik Chervonenkis for classification problems, 

pattern recognition, among others. Because of its strong theoretical foundation and its 

excellent ability to generalize, considered upper face of many learning algorithms, SVM has 

been receiving an increasing interest in learning machine community  

In this context, despite of having an effective performance for most problems of 

classification and regression, SVM is sensitive to the proper selection of parameters, so a lot 

strategies for selection and optimization process has been applied to this problem and is 

performed empirically or through experiments by trial and error. However, a significant 

number of parameters combinations  that can be used in an exhaustive process like this it 

becomes unviable. Thus, to optimize this process, many authors treat this as a search problem.  

This work proposes a hybrid system to optimize the choice of the regularization 

parameter of SVM and RBF kernel gamma using search algorithms meta-heuristics Hill 

Climb and Particle Swarm Optimization. The SVM’s screening procedure and test used was 

an off-line performed through a grid-search containing the values of performance of 399 

combinations of parameters in SVM performed a priori.  

The main contributions of this work are the research results of the algorithms to the 

problem of SVM’s parameter selection compared to random search and experiments with 

optimized versions of the algorithms in search results. Finally, the work also contributes to the 

find the feasibility of algorithms for the problem with a fixed number of iterations to reduce 

the number of execution of many parameters in SVM. 

 

KEY WORDS: 
Support Vector Machines, Optimization of parameters, algorithms Heuristic Search.  
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1. INTRODUÇÃO 
Atualmente Máquina de Vetor Suporte (SVM) tem apresentado um interesse crescente 

da comunidade de Aprendizado de Máquina, por ser uma técnica poderosa, pela forte 
fundamentação teórica em que se baseia, pelo desempenho satisfatório obtido em diferentes 
aplicações (SOARES et al., 2004) e para resolução de problemas de classificação, regressão, 
dentre outros.  

Contudo, é observado que o desempenho das SVMs depende fortemente da seleção 
adequada de seus parâmetros internos, que incluem, por exemplo, a escolha da função kernel, 
dos parâmetros associados à função, do parâmetro de regularização, etc. (CRISTIANINI et 
al., 2000). Portanto, a parametrização é uma etapa essencial na aplicação de SVM para 
problemas de aprendizado supervisionado, logo a escolha dos parâmetros de forma exaustiva 
é inviável para muitos desses problemas. De acordo com Muller et al. (2001), a escolha desses 
valores afeta diretamente o desempenho do classificador, ou seja, valores inapropriados 
podem causar over-fitting ou under-fitting nos dados, o qual diminui a capacidade de 
generalização que a rede SVM proporciona.  

Nesse contexto, SVM possui um pequeno número de parâmetros que proporciona um 
efeito de regularização sobre o método, como por exemplo, o parâmetro � com função de 
regularização do classificador e os parâmetros de largura do kernel RBF chamado gamma (�) 
ou a dimensão de um kernel polinomial, dentre outros parâmetros existentes. Uma vez que, os 
valores desses parâmetros não foram escolhidos adequadamente, pode ocasionar a redução no 
desempenho geral do sistema. Existe um número muito significativo de configurações de 
parâmetros que podem ser usados para SVMs, de forma que, tentar encontrar a melhor 
configuração através de um processo exaustivo é bem difícil. Dessa forma, para otimizar este 
processo muitos autores tratam essa questão como um problema de busca. 

Em geral, algoritmos de busca e otimização referem-se às técnicas que buscam 
minimizar ou maximizar uma função ou problema, através de escolha sistemática dos valores 
envolvendo um conjunto que seja viável. Essas técnicas agem em problemas onde é possível 
descobrir uma solução ótima. Dentre tais técnicas, buscas heurísticas e algoritmos 
evolucionários, são exemplos de técnicas de busca e otimização. 

 É importante destacar que tanto as técnicas de buscas meta-heurísticas quanto 
algoritmos evolucionários trabalham em um conjunto envolvendo todas as possíveis soluções 
chamadas de espaço de busca. No entanto, para esta abordagem o uso de técnicas de busca 
meta-heurísticas é mais viável, pois, em geral, têm apresentado resultados positivos na 
escolha de parâmetros das SVMs como: capacidade de gerar soluções suficientemente 
satisfatórias num tempo suficientemente rápido junto a problemas de elevada complexidade. 
Além da possibilidade de incorporar conhecimento num computador sem a necessidade de 
programá-lo para tal, ou seja, sem a necessidade de recorrer ao conhecimento humano 
expresso, por exemplo, através de uma base de regras. Entretanto, embora o custo 
computacional dessa abordagem seja menor, a mesma pode ser proibitiva dependendo do 
problema a ser resolvido pelas SVMs e do número de parâmetros sendo otimizados. 
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1.1. Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo geral otimizar parâmetros para SVM, utilizando uma 
determinada técnica de busca meta-heurística, a qual será selecionada a partir da realização de 
experimentos envolvendo as possíveis técnicas, tendo como propósito encontrar a melhor 
configuração em um conjunto de combinações de parâmetros � e �. Os resultados poderão ser 
utilizados de três formas complementares: 

1. Investigar algoritmos de busca meta-heurística para otimização e automatização do 
processo de seleção de parâmetros SVM e automatizar o processo. 

2. Experimentar versões otimizadas ou alguma heurística para aperfeiçoar os algoritmos 
de busca para a resolução do problema de otimização de parâmetros do SVM. 

3. Averiguar a viabilidade dos algoritmos para o problema com um número fixo de 
iterações a fim de reduzir o número de execução de muitos parâmetros no SVM, 
conseqüentemente, tornando o sistema híbrido menos custoso computacionalmente. 

 
O objetivo geral pode ser decomposto nos seguintes objetivos específicos: 

• Realizar o levantamento bibliográfico sobre a abordagem adotada para seleção de 
parâmetros de SVMs, focando no uso de técnicas de busca meta-heurística; 

•  Modelar o sistema; 

• Implementar o sistema utilizando SVM e a técnica de busca meta-heurística 
selecionada; 

• Realizar experimentos, aplicando-os em problemas de classificação; 

• Por fim, analisar, avaliar e comparar os resultados dos experimentos com outras 
técnicas de otimização de parâmetros presentes na literatura. 

 
1.2. Estrutura da Dissertação 

 
O trabalho está organizado da seguinte maneira: 

No Capítulo 2 é apresentado o Referencial Teórico, que contém a revisão das teorias 
bases da dissertação. Inicialmente, são apresentados os Conceitos fundamentais sobre 
Aprendizagem de Máquina. Em seguida, é apresentado o conceito referente à Teoria do 
Aprendizado Estatístico que será usado no embasamento de Máquinas de Vetores Suporte 
(SVM). Posteriormente será apresentado detalhadamente Máquinas de Vetores Suporte.  A 
quarta e última parte do capítulo aborda as Técnicas de Busca Meta-Heurística, focando 
alguns algoritmos de busca utilizados na literatura para solucionar o problema da seleção de 
parâmetros SVM. 
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No Capítulo 3 é apresentado o Sistema para Otimização de Parâmetros de SVM, 
ressaltando a relevância da solução, apresentando o modelo proposto e por fim, evidenciando 
os aspectos das Técnicas de Busca Meta-Heurística que foram implementadas. 

 No Capítulo 4 são apresentados os resultados dos experimentos realizados. 

Por fim, no Capítulo 5, são apresentas as conclusões do trabalho, propostas para 
trabalhos futuros a partir dos resultados e uma análise final do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
A base teórica necessária para a realização da pesquisa e o entendimento do estudo é 

apresentada nesse capítulo. O capítulo está organizado da seguinte forma: 

2.1. Conceitos fundamentais sobre Aprendizagem de Máquina: Nessa seção é 
apresentada uma breve introdução sobre AM, ressaltando pontos importantes da 
aprendizagem e seus paradigmas. 

2.2. Teoria do Aprendizado Estatístico (TAE): Nessa seção são apresentados 
conceitos referentes à TAE, que serão usados no embasamento de máquinas de vetores 
suporte. 

 2.3. Máquinas de Vetores Suporte (SVM): Nessa seção são apresentados os 
conceitos sobre SVMs. 

2.4. Técnicas de Busca Meta-Heuristicas: Nessa seção são apresentados os conceitos 
sobre alguns algoritmos de busca utilizados na literatura para solucionar o problema da 
seleção de parâmetros SVM. 

 
2.1. Conceitos fundamentais sobre Aprendizagem de Máquina  

 
Aprendizagem de máquina é uma subárea da inteligência artificial destinada ao estudo 

de técnicas e algoritmos que possibilitam o computador a aprender automaticamente através 
da experiência, e com isso melhorar seu desempenho em determinada tarefa. Em outras 
palavras, algoritmos de AM são poderosos artifícios para aquisição automática do 
conhecimento. Um sistema de aprendizado tem a função de analisar e generalizar informações 
para a extração de novos conhecimentos. Normalmente AM pode desempenhar tarefas como, 
classificação (reconhecimento de padrões), regressão (estimação de funções continuas 
desconhecidas de dados ruidosos) e tarefas de estimação probabilísticas. 

Segundo MONARD & BARANAUSKAS (2003), as técnicas de AM utilizam um 
princípio de inferência chamado indução, esse processo permite obter conclusões genéricas a 
partir de um conjunto particular de exemplos, a qual é caracterizada pelo raciocínio originado 
em um conceito específico e generalizado, ou seja, da parte para o todo. 

De acordo com o dicionário Aurélio, indução é a operação mental que consiste em se 
estabelecer uma verdade universal ou uma proposição geral com base no conhecimento de 
certo número de dados singulares ou de proposições de menor generalidade. 

O aprendizado indutivo é realizado a partir de raciocínios sobre exemplos providos por 
um procedimento externo ao sistema de aprendizado. Portanto, quanto maior o número de 
exemplos relevantes, melhores serão os resultados para um novo conjunto de dados. O 
aprendizado indutivo pode ser dividido em dois tipos fundamentais: supervisionado e não-
supervisionado. Na figura 2.1 é exibida a hierarquia associada ao aprendizado indutivo.  

 



 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Hierarquia do Aprendizado 

Fonte: Monard e Baranauskas (2003) 

No aprendizado supervisionado, cada exemplo no conjunto de treinamento é associado 
a um rótulo da classe que o exemplo está associado, ou seja, os dados, para o treinamento, são 
compostos tanto pelas perguntas quanto pelas respostas. Este tipo de aprendizado é 
denominado por supervisionado justamente por receber as dados rotulados através de um 
supervisor (professor) externo (Figura 2.2).  

O objetivo da máquina é aprender a produzir a saída correta dada uma nova entrada. 
Essa saída pode ser um rótulo de classe se o problema for de classificação ou, por exemplo, 
um número real, caso o problema seja de regressão. Esse tipo de aprendizagem geralmente é 
aplicado em problemas de classificação, funções de aproximação, previsões, entre outros. 

 
Figura 2.2 – Estrutura de um Sistema de Aprendizado Supervisionado 

Fonte: Adaptado de Coelho (2008) 

Aprendizado 
Indutivo 
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Segundo Haykin (2001) um modelo de aprendizagem supervisionada consiste de três 
componentes inter-relacionados. O ambiente, o professor e a máquina de aprendizagem. O 
ambiente é estacionário, fornecendo um vetor x com uma função de distribuição de 
probabilidade cumulativa fixa, mas desconhecida F�	(	). 

O professor fornece uma resposta desejada d para cada vetor de entrada x recebido do 
ambiente, de acordo com uma função de distribuição cumulativa condicional F�	(	|�) que é 
também fixa, mas desconhecida. A resposta desejada d e o vetor de entrada X estão 
relacionados por: 

                                                    � = F(, �)                                                       (2.1) 

Sendo v é um fator de ruído, que permite que o professor seja “ruidoso”. 

Por fim, a máquina de aprendizagem é capaz de implementar um conjunto de funções 
de mapeamento de entrada-saída descritas por: 

                                                                   � = F(,�)                                                      (2.2) 

Onde y é a resposta real produzida pela máquina de aprendizagem em resposta a 
entrada x, e w é um vetor de pesos. 

A principal dificuldade do aprendizado supervisionado consiste em selecionar a função 
F(,�) que aproxima a resposta desejada � de forma ótima. A viabilidade da aprendizagem 
está fortemente ligada à relevância do conjunto de treinamento, se de fato as informações 
contidas nos exemplos são suficientemente boas para a máquina de aprendizagem ser capaz 
de generalizar e obter um bom desempenho. A amostra de treinamento pode ser representada 
por: 

                                                   � = {(�, ��)}����                                                  (2.3) 

Para superar essa dificuldade é utilizado princípio da minimização do risco empírico 
proposto por Vapnik (1999) que será abordado na Seção 2.2. 

Em um aprendizado não-supervisionado, como o próprio nome refere, não existe um 
agente externo indicando a resposta desejada para os padrões de entrada, ou seja, para cada 
padrão de entrada não existe uma resposta associada de antemão ao mesmo. Portanto, seu 
aprendizado é realizado através de agrupamento de padrões semelhantes denominado de 
clusters (Figura 2.3), normalmente utilizando alguma medida de similaridade como distância 
euclidiana, city block1 ou mahalanobis2. 

                                                 
1 City block calcula a distância com base na soma das diferenças absolutas das coordenadas para os objetos. 
2 Mahalanobis é calculada considerando o "espalhamento" dos dados, inclusive a orientação de amostras de uma determinada 
classe (SANTOS, 2006). 
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Figura 2.3 – Agrupamento de objetos semelhantes (três clusters). 

Além dos tipos de aprendizado supervisionado e não-supervisionado, Monard & 
Baranauskas (2003), classificam aprendizagem de máquina nos seguintes paradigmas: 
Simbólico, Estatístico, Baseado em exemplos, Conexionista e Evolutivo. 

Os sistemas de aprendizado simbólico buscam aprender construindo representações 
simbólicas de um conceito por meio de analise de exemplos e contra-exemplos desse conceito 
e podem ser representadas por expressões lógicas, regras, rede semântica ou árvores de 
decisão. 

O paradigma de aprendizado estatístico utiliza algum tipo de modelo estatístico para 
encontrar uma boa aproximação do modelo induzido. Entre os métodos existentes destacam-
se os de aprendizado Baysiano e Máquina de Vetores Suporte (SVM). 

O paradigma baseado em exemplos utiliza métodos para classificação de amostras 
nunca vista pelo sistema baseado na similaridade de amostras já conhecidas e assumir que o 
novo exemplo pertencerá à mesma classe. Exemplo: Raciocínio baseado em casos e k-
vizinhos mais próximos (K-Nearest Neighbor – KNN). 

Sistemas de aprendizado conexionista são inspirados no sistema nervoso humano, 
sendo compostos por redes complexas de neurônios interconectados. Redes Neurais é o 
método mais conhecido deste paradigma por ser uma poderosa técnica baseada no sistema 
neural do ser humano. 

E por fim o paradigma evolutivo, também conhecido como genético. Este paradigma 
possui analogia na teoria da evolução das espécies de Darwin, e pressupõe que os indivíduos 
mais bem adaptados ao ambiente sobrevivem e passam código genético adiante, como por 
exemplo, Algoritmos Genéticos (AGs). 

Um conceito indispensável utilizado em AM é o de generalização de um classificador. 
Esse conceito determina a capacidade de um classificador presumir corretamente a classe de 
novos dados que não foram ensinados à máquina de aprendizagem. A máquina se especializa 
nos dados utilizados em seu treinamento, apresentando uma baixa taxa de acerto, ou seja, 
aprende demasiadamente o conjunto de treino, mas não é capaz de generalizar quando 
confrontado com novos dados, quando isso ocorre, tem-se o problema conhecido como 
overfitting. É também possível induzir hipóteses que apresentem uma baixa taxa de acerto 
mesmo no subconjunto de treinamento, configurando uma condição de sub-ajustamento 
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(underfitting). Esse caso pode acontecer, quando as amostras de treinamento disponíveis são 
pouco representativas ou quando o modelo obtido é muito simples.  

 
2.2. Teoria do Aprendizado Estatístico 

 
A Teoria do Aprendizado Estatístico foi proposta entre 1960 – 1990, por Vladimir 

Vapnik e Alexey Chervonenkis também conhecida como a teoria de Vapnik-Chervonenkis 
(VC). A teoria VC é uma forma de teoria da aprendizagem computacional que tenta explicar o 
processo de aprendizagem do ponto de vista estatístico. Esses princípios são utilizados 
fortemente como embasamento para o funcionamento das Máquinas de Vetores Suporte.  

Segundo Bousquet et al. (2004), o principal objetivo da teoria do aprendizado 
estatístico é fornecer um quadro para estudar os princípios e problemas da inferência, que 
consiste em adquirir de conhecimento, reconhecer padrões, fazer previsões, realizar tomadas 
de decisão ou construir modelos a partir de um conjunto de dados. 

 

2.2.1.  Principio da Minimização do Risco Empírico 

Para solucionar o problema do aprendizado supervisionado definido como um 
problema de aproximação que envolve a escolha da função particular F(�,�) da melhor 
maneira possível, de tal modo que aproxime a entrada da resposta desejada é utilizado o 
principio indutivo da minimização do risco empírico. 

 Para selecionar a melhor aproximação da função, mede-se a perda ou discrepância 
(2.4) entre a resposta desejada para uma dada entrada x com a resposta obtida pela máquina 
de aprendizagem. Considera-se o valor esperado da perda, dado pelo risco funcional (2.5) 
Vapnik (1999).  

                                                       �(��, �(�, �))                                 (2.4) 
                                     

         �( ) = 	! �"��, �(�, �)#	��$,%(, �)                               (2.5) 

O objetivo é encontrar a função �(,�) que minimize o risco funcional �( ) sobre 
classes de funções aproximativas {�(,�),�	 ∈ '} levando em consideração que a 

distribuição de probabilidade cumulativa conjunta �$,%(	, �) = ((	, �) = ((	)(()�) é 

desconhecida e as informações disponíveis estão contidas apenas no conjunto de treinamento. 

No entanto, a utilização do cálculo do risco funcional é complexa, devido ao fato da 
função cumulativa conjunta ser normalmente desconhecida, portanto sendo substituída pela 
função de minimização do risco empírico que pode ser diferenciada do risco funcional em 
dois fatores: não depende da função densidade de probabilidade conjunta desconhecida 
�$,%	(	, �) e pode ser minimizado em relação ao vetor de pesos w. 

Em Haykin (2001), a idéia fundamental da minimização do risco empírico é trabalhar 
com o risco funcional empírico �*+,( ) que é definido pela equação (2.6). Dada amostra de 
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treinamento com N exemplos � = {(�, ��)}	����
 o risco funcional empírico é determinado em 

termos da função de perda (2.6) como: 

                                          	�*+,( ) = 	 ��∑ �(��, �(�, �))����                                           (2.6) 

 Seja w*+,e F(,�*+,) o vetor de peso e o mapeamento correspondente que 

minimiza o risco funcional empírico �*+,(�) da equação (2.6) e seja �/, �(,�/) a 

representação do vetor de peso e mapeamento que correspondem à minimização do risco real 
�(�) da equação (2.5), sendo que ambos os vetores de pesos pertencem a '. O problema 
nisso é sobre as condições que o mapeamento aproximado F(,�*+,) está “próximo” do 

mapeamento desejado �(,�0) determinado pela diferença entre �(�*+,) e �(�/). 
Para algum  =  ∗, o risco funcional �(�∗) define a esperança matemática de uma 

variável aleatória definida por: 
                                                 	23∗ = �(�, �(, ∗))                                                      (2.7) 

 
O risco funcional empírico �*+,, ao contrário, é a média aritmética (empírica) da 

variável aleatória 23∗. De acordo com a lei dos grandes números, que é um dos principais 
teoremas da teoria das probabilidades, é verificado que, quando o tamanho 4 da amostra de 
treinamento é consideravelmente grande a média empírica da variável 23∗ converge para seu 
valor esperado. Com isso percebe-se que é mais satisfatória a utilização do risco empírico 
funcional �*+,(�) no lugar do risco funcional �(�).  

No entanto, somente porque a média empírica de Z6∗ converge para seu valor esperado, 
não existe razão para se acreditar que o vetor de pesos �789 que minimiza o risco empírico 

funcional R789(�) também minimizará o risco funcional R(�). Esses requisitos são 

satisfeitos do seguinte modo: Se o risco empírico funcional �*+,(�) aproxima �(�) 
uniformemente em � com alguma precisão ;, então o mínimo de �*+,(�) se desvia do 

mínimo de �(�) por um valor que não excede 2;. Formalmente, isso expressa impor uma 
condição limitativa, tal que para qualquer  	 ∈ ' e ; > 0 a relação probabilística é válida. 

                       	("?@AB�(�) − �*+,(�)B > ;# → 0	E@FG�H	4	 → ∞	                          (2.8) 

Quando a equação (2.8) é satisfeita, é dito que ocorre a convergência uniforme do 
vetor de pesos   do risco empírico médio para o seu valor esperado.  

O autor ainda cita que o princípio da minimização do risco empírico é formalizado em 
três partes inter-relacionadas (VAPNIK, 1999). 

1. Substituição do risco funcional �( ) pelo risco empírico exibido na função (2.6), 
baseado no conjunto de exemplos de treinamento independentes, identicamente 
distribuídos. 

                                    (J�, ��),       i= 1, 2,..., N                                  (2.9) 
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2. Seja w*+, o vetor de peso que minimize o risco funcional empírico �*+,��� 
sobre o espaço de pesos K. Então ���*+,� converge em probabilidade para o 

mínimo valor possível do risco real ����, ∈ ', quando N da amostra de 
treinamento é consideravelmente grande, desde que o risco funcional empírico 
�*+,��� convirja uniformemente para o funcional de risco real ����. 
 

3. A convergência uniforme é definida por: 

           ("?@LB���� C	�*+,���|= 	;# → 0	E@FG�H	4 → ∞	                   (2.10) 

É uma condição necessária e suficiente para a consistência do princípio da minimização 
do risco empírico. 

 

2.2.2.  Dimensão VC 

A dimensão VC mede a capacidade de um espaço de hipóteses. A capacidade é uma 
medida da complexidade e mede a força expressiva, a riqueza ou a flexibilidade de um 
conjunto de funções (VAPINK, 1999). 

Definição 1, Gunn (1998): A dimensão VC de um conjunto de funções é p se e 

somente se existe um conjunto de pontos �	���, � 1	tal que estes pontos podem ser separados 

em todas as configurações possíveis 2,, e que nenhum conjunto �	���N � 1	existe onde q > p 

satisfazendo esta propriedade. 

 A Figura 2.4 ilustra como três pontos podem ser separados em duas classes em um 
plano bidimensional por um conjunto de funções lineares, enquanto que, quatro pontos são 
possíveis existirem classes que não podem ser separadas por uma reta. Quanto maior o 
número de exemplos no conjunto, mais complexas serão as funções de classificação, no caso 
de quatro pontos, deve-se então recorrer a outras funções de complexidade superior à das 
retas. 

 

Figura 2.4 – Dimensão VC 

Fonte: Gunn (1998) 

Definição 2, Haykin (2001): Considere um problema de classificação de padrões 
binários, resposta desejada d ∈{0,1}. Seja FFFF um conjunto de dicotomias (funções 

classificadoras binárias ou regra de decisão) implementadas por uma máquina de 
aprendizagem, isto é: 
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                                                                                                                                                                        F F F F �	���	,  ):	 	 ∈ ', �:	ℝ+ → {0,1}}                                                      (2.11) 

Seja L L L L um conjunto de 4 pontos no espaço m-dimensional X   de vetores de entrada, ou 
seja, 

                                                                                                                                                                                                                                                    LLLL  = {	�	 ∈	X  ; R = 1, 2, … ,4}                                                                          (2.12) 

Uma dicotomia implementada pela máquina de aprendizagem divide LLLL em dois 
subconjuntos LLLL  0 LLLL 1, escrito como. 

                                         �(	, ) = {�	,TUT	�	∈	V1/	,TUT	�	∈	V0	                                                           (2.13) 

Seja ∆FFFF o número de dicotomias distintas implementada pela máquina de 
aprendizagem e ∆FFFF (l) representa o máximo de ∆F (LLLL  ) sobre todo LLLL   com |L L L L |= l, onde |L  L  L  L  | é 

o número de elementos de LLLL . Dito que L L L L é particionado por F se ∆FFFF (LLLL) = 2, isto é, se todas as 

dicotomias possíveis de LLLL puderam ser introduzidas pelas funções em F. Refere-se a ∆FFFF (l) 

como a função de crescimento. A Figura 2.5 ilustra um espaço de entrada bidimensional XXXX 

consistindo em um conjunto de LLLL três pontos 	�, 	W e 	X e todas as classificações binárias 

produzidas pelas funções em F. 

 

Figura 2.5 – Separação de três dados em espaço bidimensional através de retas 

Fonte: Adaptado de Lorena et al. (2007) 

Com o conjunto LLLL consiste de três pontos e a cardinalidade dada por |LLLL |= 3. Então, 

∆FFFF  (LLLL  ) = 2³ = 8 

Deste modo, pode se definir formalmente a dimensão VC como: 

  A dimensão VC de um conjunto de dicotomias FFFF é a cardinalidade do maior 

conjunto LLLL particionado por FFFF. (VAPNIK e CHERNOVENKIS, 1971). 

Ou seja, a dimensão VC de FFFF, escrita por VCdim(FFFF ), é o maior 4 tal que ∆FFFF   (N) = 2�. 

Em termos mais familiares, a dimensão VC de um conjunto de funções de classificação 
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���, �):	 	 ∈ '}	é o número máximo de exemplos de treinamento que são capazes de ser 
aprendidos pela máquina sem erro, para todas as possíveis rotulações das funções de 
classificação. 

Para ilustrar o melhor conceito é exibido um exemplo sugerido em Haykin (2001). 
Considere uma regra de decisão simples em um espaço m-dimensional  de vetores de 
entrada, que é descrito por: 

                                                                       F		∶ � = 	Z	( [ + A)                                                                          (2.14) 

onde � é um vetor de pesos m-dimensional e ] é um bias. A função da ativação	^ é uma 
função de limiar; isto é: 

                                                Z(�) = {/,			_`/�,			_a/	                                                            (2.15) 

 
A dimensão VC da regra de decisão é dada por: 

                                   VCdim (FFFF ) = m + 1                                                     (2.16) 

 
Para comprovar este resultado, pode ser analisada a situação descrita na Figura 2.6, 

onde m = 2 e existem três pontos em um espaço bidimensional. Têm-se os pontos 	�, 	W e 	X 
facilmente separados através de retas por três diferentes possibilidades, como mostra a Figura 
2.6 (a) e na Figura 2.6 (b) têm-se os pontos 	�, 	b, 	X e 	b com rotulação de classe 0 e classe 
1. No entanto, não é possível separar a classe 1 (	�, 	b) da classe 2 	�, 	W utilizando apenas 
uma reta. A dimensão VC da regra de decisão descrita na equação (2.14) com m = 2 é 3, o que 
está de acordo com a fórmula da equação (2.16). 

 
 

 
Figura 2.6 – Um par de distribuição de dados em um plano bidimensional 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001) 

Conclui-se com o conceito da dimensão VC que o número de exemplos necessários 
para a aprendizagem de uma classe de funções de interesse é proporcional à dimensão VC 
desta classe. Consequentemente, a estimativa da dimensão VC é imprescindível do ponto de 
vista de projeto. 

 
 Classe 0 

Classe 1 

(a) (b) 
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2.2.3.  Minimização do Risco Estrutural 

De acordo Sewell (2008), Minimização do risco estrutural, do inglês Structural Risk 
Minimization (SRM) (VAPNIK E CHERVONENKIS, 1971) é um princípio indutivo para a 
seleção de modelo utilizado para a aprendizagem a partir de conjuntos de dados de 
treinamento finito. Ele descreve um modelo geral de controle de capacidade e fornece um 
trade-off entre a complexidade do espaço de hipóteses (a dimensão VC de funções de 
aproximação) e a qualidade do ajuste dos dados de treinamento (erro empírico). 

Para Haykin (2001), o princípio de minimização do risco estrutural é baseado no fato 
de que a taxa de erro de uma máquina de aprendizagem sobre os dados de teste (taxa de erro 
de generalização) é limitada pela soma da taxa de erro de treinamento e por um termo que 
depende da dimensão VC. Onde o erro de treinamento �cU*�de	� � trata-se da freqüência de 
erros cometidos pela máquina de aprendizagem com um vetor de peso   durante a fase de 
treinamento e o erro de generalização �f*d* 	� � que é a freqüência de erros cometidos pela 

máquina quando é testada com exemplos que não foram lhe passado durante a fase de 
treinamento. 

Seja ℎ	a dimensão VC de um conjunto de funções de classificação ���	,  ):	 	 ∈ '} 
em relação ao espaço de entrada X . Então considerando a teoria sobre a taxa de convergência 

uniforme definida pela equação (2.10) pode-se afirmar que com probabilidade 1 − h para o 
número de exemplos de treinamento 4 > ℎ e simultaneamente para todas as funções de 
classificação �(	, ), o erro de generalização é menor que o risco garantido definido por: 

                ifTUTdc( ) = �cU*�de( ) + ;�(4, ℎ, h, �cU*�de)                                             (2.17) 

Onde, ∈� 	 (4, ℎ, h) é um intervalo de confiança definido como: 

                     	;�(4, ℎ, h, �) = 2;/W(4, ℎ, h)1 + jk1 + _(3)
lmn(�,o,p)q                                   (2.18) 

A Figura 2.7 mostra como o erro de treinamento decresce com o aumento da 
capacidade ou dimensão VC, enquanto que o intervalo de confiança aumenta gradativamente, 
conseqüentemente tanto o risco garantido como o erro de generalização passam por um 
mínimo.   
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Figura 2.7 – Relação entre erro de treinamento, intervalo de confiança e risco garantido 

Fonte: Adaptado de Haykin (2001) 
 

O método de minimização do risco estrutural fornece um processo indutivo para 
alcançar a resolução do problema da aprendizagem supervisionada, assim tornando a 
dimensão VC da máquina de aprendizagem em uma variável de controle. 

 
2.3. Máquinas de Vetores Suporte (SVM) 

 

Máquinas de Vetores Suporte (SVMs) é uma técnica baseada na teoria de 
aprendizagem estatística e foi proposta por Vapnik (BOSER GUYON e VAPNIK, 1992; 
VAPNIK, 1999) para classificação e reconhecimento de padrões, tais como, reconhecimento 
facial, reconhecimento de caracteres manuscritos, reconhecimento de texturas e objetos, 
bioinformática etc. e ainda estendida para suportar regressão, problemas de classificação de 
múltiplas classes e outras tarefas.  

A formulação apresentada por Vapnik (1999) é fundamentada no principio de SRM 
que tem desempenho de generalização superior as redes neurais convencionais que se baseiam 
na Minimização do Risco Empírico, do inglês Empiric Risk Minimization (ERM). Sewell 
(2008), descreve o SRM como um modelo geral de controle de capacidade e fornece um 
trade-off entre a complexidade do espaço de hipóteses (dimensão VC) e a qualidade do ajuste 
dos dados de treinamento (erro empírico). 

 A idéia básica do SVM é separar as classes com superfícies que maximizem a 
margem entre as mesmas, ou seja, encontrar um hiperplano de separação ótima. Os padrões de 
entrada são convertidos para um vetor de características de alta dimensionalidade, cujo 
objetivo é separar os padrões linearmente no espaço. Uma vez que, o espaço adequado de 
características é definido, o SVM seleciona o hiperplano especial, chamado de Hiperplano de 
Margem Máxima, do inglês Maximum Margin Hyperplane (MMH) ou simplesmente 
Hiperplano Ótimo, o qual corresponde à maior distância de seus padrões no conjunto de 
treinamento. Estes padrões são chamados de Vetores de Suporte, do inglês Support Vector 
(SV) (SANTOS, 2004).  
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Segundo Haykin (2001), máquinas de vetores suporte é uma implementação do 
método de minimização do risco estrutural equivalente a minimização do erro de 
generalização que consiste na imposição de um limite para minimizar os erros de classificação 
na etapa de teste. Este princípio indutivo é baseado no fato de que a taxa de erro de uma 
máquina de aprendizagem sobre dados de teste (taxa de erro de generalização) é limitada pela 
soma da taxa de erro de treinamento e por um termo de dependência da Dimensão VC. Essa 
dimensão mede a capacidade de um espaço de hipóteses. 

 
2.3.1. Hiperplano Ótimo para Classes Linearmente Separáveis 

Classificação de classes linearmente separáveis consiste em encontrar um hiperplano 
que reparta corretamente as amostras de cada classe. De acordo com Hsu et al (2003) a tarefa 
de classificação geralmente envolve treinamento e testes dos dados, que consistem de algumas 
instâncias de dados. Cada instância no conjunto de treinamento contém um "valor-alvo" (os 
rótulos de classe) e vários "atributos" (caracteristicas). O objetivo do SVM é produzir um 
modelo que prevê valor-alvo de instâncias de dados no conjunto de testes que são 
apresentados apenas os atributos e não foram vistas no conjunto de treinamento.  

Dado um conjunto de treinamento com instâncias e rótulos J�, �� , R = 1,… , r onde 
	� ∈ ℛd é o padrão de entrada e � ∈ {1,−1}t e a resposta desejada correspondente, a equação 
de uma superfíce de separação para um problema binário através de um hiperplano é definida 
por: 

                                                   �uJ + A = 0                                                             (2.19) 

Onde, 	 é um vetor de entrada   um vetor de pesos ajustáveis e A um bias. Ainda a 
equação (2.19) pode ser descrita como: 

�uJ� + A ≥ 0						LFwF	�� = +1 

                                                  �uJ� + A < 0						LFwF	�� = −1                                    (2.20) 

Para um dado vetor de pesos � e bias A a separação entre o hiperplano e o ponto de 
dado mais perto é chamada de margem de separação representada por y. O conceito de 
hiperplano ótimo definido por Vapink e Chervonenkis é dito como uma função de decisão 
linear com máxima margem de separação y entre os vetores das duas classes, assim, o 
objetivo de SVM é encontrar o hiperplano ótimo com a margem de separação y máxima. O 
vetor de peso � determina uma direção perpendicular ao hiperplano e com a variação do bias 
A, o hiperplano é movido paralelamente a ele mesmo. 
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Figura 2.8 –  Hiperplano de separação máxima em um espaço bidimensional 

Fonte: Adaptado de  Gunn (1998) 

Nota-se na Figura (2.8) que existem diversas maneiras para separar duas classes como 
mostra as retas tracejadas e a separação utilizando o hiperplano com máxima separação entre 
elas. Seja �0 e A/ os valores ótimos do vetor de peso e do bias, respectivamente. O 
hiperplano ótimo é definido por: 

                                             �zuJ + Ae � 0                                                                   (2.21) 

Conseqüentemente, a função discriminante fornece uma medida algébrica entre 	 até o 
hiperplano: 

                                         {(	) = �zuJ + A                                                                   (2.22) 

E 	 é expresso como: 

                                         	 = 	, + w �z
‖�z‖                                                                  (2.23) 

Onde 	, é a projeção normal de J sobre o hiperplano ótimo e w é a distância algébrica 

desejada, sendo w positivo se a posição do J estiver no lado positivo do hiperplano e negativo 
se estiver no lado negativo. Sua definição é dada como: 

                                       w = f(�)
‖�z‖                                                                                   (2.24) 

A distância da origem até o hiperplano ótimo é definida por: 

                                        
}~
‖�z‖                                                                                          (2.25) 

Se A > 0, a origem estará do lado positivo do hiperplano ótimo; se A < 0, a origem 
estará no lado negativo. O problema em foco é encontrar os parâmetros �z	e A para o 
hiperplano ótimo, dado um conjunto de treinamento � =	 {(	�, ��)}, devendo satisfazer as 
seguintes restrições: 

�zuJ� + Ae ≥ 1		LFwF	�� = +1 

                                                �zuJ� + Ae ≤ −1		LFwF	�� = −1                                    (2.26) 

As restrições podem ser abreviadas como: 

                                              ��(�uJ� + A) ≥ 1		LFwF	R = 1,2, … , 4                              (2.27) 
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Sendo usado � no lugar de  e. Os pontos de dados �	�, ��� para os quais o resultado 
da equação (2.26) é satisfeita com o sinal de igualdade são chamados de vetores-suporte. 

Os vetores suporte exercem uma função significante na operação deste tipo de 
máquina de aprendizagem. Eles são os pontos que se localizam mais próximos da superfície 
de decisão e, portanto, são os que têm a classificação mais difícil de encontrar. Assim sendo, 
os vetores-suporte têm uma influência direta na localização ótima da superfície de decisão.  

Formalmente um vetor de suporte 	��� para o qual ���� � +1 é definido como: 

                                  {"	���# � 	 e[	��� �	Ae � 1			LFwF		���� �	�1                        (2.28) 

 
Figura 2.9. Demonstração dos vetores-suporte, hiperplano ótimo e margem máxima de separação � 

Fonte: Adaptado de Cortes e Vapnik (1995) 

Considerando a equação (2.24) a distância algébrica de vetor de suporte definido por 

	��� até o hiperplano ótimo é: 

w � {�	
����

‖ e‖  

                                                           � �
‖3~‖ 	?�	�

��� � +1								                                 (2.29) 

            � C �
‖3~‖ 	?�	�

��� � C1 

Onde o sinal positivo indica que 	��� se localiza no lado positivo do hiperplano ótimo 

e o sinal negativo indica que 	��� encontra-se no lado negativo do hiperplano ótimo. Seja ρ 
valor ótimo para a margem de separação entre duas classes que constituem o conjunto de 
treinamento �. A equação (2.27) resulta que: 

y � 2w 
                                                                 � W

‖3~‖                                                 (2.30)  

Segundo Haykin (2001), a equação (2.30) afirma que maximizar a margem de 
separação entre classes é equivalente a minimizar a norma euclidiana do vetor de peso  . 
Então a construção de SVMs pode ser resumida em: 
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Dada uma amostra de treinamento ��J�, ��)}����  determine os valores ótimos 
para o vetor de peso   e bias A de maneira que satisfaça a restrição: 

��(�uJ� + A) ≥ 1		LFwF	R = 1,2, … ,4 

E o vetor � que minimize a função de custo: 

                                    Φ(�) = 	 �Ww�w                                                      (2.31) 

A formulação acima é chamada de problema primal, onde a função Φ( ) é convexa e 
as restrições são lineares. Para isso utiliza-se a teoria dos multiplicadores de Lagrange para 
encontrar os máximos e mínimos da funções e variáveis suscetíveis a restrições, representada 
como: 

�(�, A, h) = 12 [ −�h�[��( [	� + A) − 1]
�

���
 

(2.32) 

Onde as variáveis auxiliares não-negativas h� são chamadas de multiplicadores de 
Lagrange. A solução para o problema de otimização é determinada minimizando-se �(�, A, h) 
em relação ao vetor de peso � e bias A e também maximizada em relação à h. Deste modo, 
diferenciando �(�, A, h) em relação a � e A e igualando os resultados a zero, tem-se então um 
ponto de sela no qual: 

�HG�RçãH	1: ��(�, A, h)��  

�HG�RçãH	2: ��(�, A, h)�A  

A resolução dessas equações produz os seguintes resultados: 

                        

� =�h�
�

���
��	� 

(2.33) 

                       

� =�h�
�

���
�� 

(2.34) 

Substituindo as expressões obtidas acima na equação (2.32) tem-se o seguinte 
problema de otimização: 

�F	R�R�Fw	�(h) =�h
�

���
−	12	��h�h�����	�[	�

�

���

�

���
 

            (2.35) 
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�@��R�H	F?	w�?�wRçõ�?:	�h���
�

���
� 0	�	h ≥ 0 

(2.36) 

Também denominado de problema dual, o qual é formulado utilizando apenas termos 
dos dados do conjunto de treinamento e seus rótulos. E ainda a função �(h) a ser maximizada 
depende apenas dos padrões de entrada na forma de um conjunto de produtos escalares, 
	{	�[	�}	�,���� . 

Seja h∗	a solução ótima do problema dual e �∗e A∗ a solução do problema primal. 
Adquirido o valor de h∗, o vetor de pesos ótimo �∗ pode ser obtido utilizando a equação 
(2.33) e assim escrever: 

�∗ =	�h∗��J�
�

���
 

(2.37) 

 O bias ótimo A∗é determinado por �∗ e utilizando a equação (2.28) referente ao vetor 
suporte positivo e assim escrever: 

A∗ = 1 − �∗	(�)						LFwF	�(�) = 1                      

(2.38)       

 
2.3.2. Hiperplano Ótimo para Classes Não-Linear 

Neste caso são considerados problemas cuja classificação não pode ser efetuada 
através de um hiperplano separador sem encontrar erros de classificação. No entanto, é 
possível encontrar um hiperplano ótimo que minimize a probabilidade de erro de 
classificação. 

 
Figura 2.10 – Padrões não-linearmente separáveis 

 

Para encontrar o hiperplano para padrões não separáveis, Cortes e Vapnik (1995) 
introduziram variáveis não-negativas chamadas de variáveis soltas �� (ou variáveis de folga). 
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As variáveis soltas �� medem o desvio de um ponto de dado da condição ideal de 
separabilidade de padrões e permitem que a condição (equação 2.27) seja violada. Sendo 
assim, um vetor de entrada J� pode ser classificado corretamente como sendo da classe 

�� , � ∈ {1, −1}, quando a seguinte equação for verdadeira: 

                         �� �"�uJ�# + A� + �� ≥ 1		LFwF	� = 1,… ,4                                (2.39) 

Onde w é o vetor de pesos, A é o bias e �� são variáveis soltas não-negativas associadas 
a cada vetor de treinamento. Se 0 ≤ �� 	≤ 1, então o ponto de dado 	� se localiza dentro da 

região de separação, mas do lado correto do hiperplano de separação, ou seja, o padrão é 
classificado corretamente. No caso de �� > 1, o ponto 	� se encontra do lado errado do 

hiperplano de separação.  

O objetivo é encontrar um hiperplano que realize a separação de modo que minimize o 
erro de classificação, para isso pode-se minimizar o funcional. 

                                                    Φ(�) = ∑ �(������ − 1)                                                (2.40) 
 
em relação ao vetor de peso  , sujeito a restrição apresentada na equação (2.39) e a 

restrição ‖ ‖W. A função �(�) é uma função indicadora definida por: 

�(�) = 0		?�	� ≤ 1		 																																																																	= 1		?�	� > 1																															                  (2.41) 
A formulação pode ser resumida como: 

Dada um conjunto de treinamento {(J�, ��)}����  determine os valores ótimos 
para o vetor de peso � e bias A de maneira que satisfaça a restrição: 

�� �"�uJ�# + A� + �� ≥ 1		LFwF	� = 1, … , 4 

                                                          �� 	≥ 0				LFwF	�H�H	R                                       (2.42) 

e de modo que o vetor de peso � e as variáveis soltas �� minimizem o funcional de 
custo: 

Φ( , �) = �
W [ + �∑ ������  

onde C é um parâmetro positivo especificado pelo usuário. 
 

O parâmetro C controla a relação entre a complexidade da máquina e o número de 
amostras de treinamento classificados de maneira incorreta, o qual pode ser visto como um 
parâmetro de regularização e seu valor precisa ser determinado pelo usuário. Normalmente, 
este processo é realizado empiricamente através do uso padrão de um conjunto de treinamento 
e teste (validação). Valores muito altos propiciam a geração de modelos mais complexos, 
aumentando o risco de overfitting enquanto que valores muito baixos podem aumentar o risco 
de underfitting. 

Dados de problemas não-linearmente separáveis podem se tornar linearmente 
separáveis mapeando o conjunto de treinamento de seu espaço original em um espaço 

(2.43) 
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transformado de alta dimensionalidade, este é denominado de espaço de características 
(feature space). O mapeamento é realizado por meio de uma função Z, com o intuito de obter 
o novo conjunto de dados que seja possível separar através de um hiperplano. 

 

 
Figura 2.11 –  Fronteira de decisão em padrões não-linearmente separáveis e transformação do conjunto 

de dados no espaço de entrada (a) para o espaço de caracteristicas (b) 

 

Este procedimento é realizado de acordo com o teorema de Cover sobre a 
separabilidade de padrões. O teorema de Cover afirma que um espaço com padrões não-
linearmente separáveis pode ser transformado em um novo espaço de características, onde os 
padrões são linearmente separáveis. Com o mapeamento realizado utiliza-se a ideia do 
hiperplano de separação ótimo, com uma distinção essencial para caso de padrões linearmente 
separáveis: o hiperplano de separação é determinado como uma função linear de vetores 
extraídos do espaço de características em vez do espaço de entrada original. Assim o 
hiperplano ótimo é construído de acordo com o principio da minimização do risco estrutural 
que é baseada na teoria da dimensão VC e depende do cálculo do núcleo de um produto 
interno. 

 

• Núcleo do Produto Interno 

Seja J um vetor retirado do espaço de entrada tendo dimensão �/ e �Z��	�����+�  um 

conjunto de transformações não-lineares do espaço de entrada para o espaço de 
características, �� é a dimensão do espaço de características. Considerando que a função 
��	�	� deve ser definida a priori para todo �. Dessa forma o hiperplano atuando na superfície 

de decisão pode ser definido como: 

���

+�

���
���	� + A � 0 

Onde �������+�  é um conjunto de pesos lineares conectando o espaço de características 

com o espaço de saída e A é o bias. A quantidade Z��	� representa a entrada fornecida ao peso 

�� através do espaço de características. Isto é: 

��	� � �Z/�	�, Z��	�, … , Z+��	��[  

(2.44) 
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(2.45) 

Z/�	� � 1	LFwF	�H�H		 

Adaptando a equação (2.33) relacionando a idéia do espaço de características, pode-se 
definir como: 

 =�h���Z(	�)
�

���
 

   (2.46) 

onde o vetor de características �(J�) corresponde ao padrão de entrada 	� no i-ésimo 
exemplo. A superfície de decisão calculada no espaço de característica é definida como: 

 =�h���Z[(	�)Z(	) = 0
�

���
 

(2.47) 

Onde o termo �u()�(J�) representa o produto interno de dois vetores induzidos no 
espaço de características através do vetor de entrada  e o padrão J� referente ao i-ésimo 
exemplo. Dessa forma o núcleo do produto interno é representado por �(, 	�) e determinado 
por: 

�(, 	�) = 	�u()�(	�) 
                                         

=�Z�(	)Z�(	�)	LFwF	R = 1,2, … ,4
+�

��/
 

(2.48) 

De acordo com Haykin (2001), o núcleo do produto interno �(, 	�) pode ser usado 
para construir o hiperplano ótimo no espaço de característica sem ter que considerar o próprio 
espaço de características de forma explícita. Isto pode ser visto na usando-se a equação (2.48) 
em (2.47), o que resulta em: 

 

�h����(, 	�) = 0
�

���
 

(2.49) 

Outra formulação para a questão dos padrões não-linearmente separáveis surge da 
aplicação do teorema de Mercer (Christopher, 2008). A expansão da equação (2.48) para o 
produto interno �(	, 	′) é um caso especial do teorema de Mercer, que surge na análise 
funcional. Este teorema pode ser formulado como: 

Seja �(	, 	′) uma função kernel contínua e simétrica definida na região fechada 
F ≤ 	 ≤ A e da mesma forma para 	′. A função kernel �(	, 	′) pode ser expandida em uma 
série: 
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��	, 	¡) =�¢�Z�(	)Z�(	¡)
£

���
 

(2.50) 

Com coeficiente ¢� > 0 para todo i. Para que essa expansão seja válida e convergir 
absoluta e uniforme é necessário e suficiente que a condição: 

¤ ¤ �(	, 	¡)¥(	)¥(	¡)�	�	′ ≥ 0
T

}

T

}
 

seja válida para todo ¥(∙) para qual: 

¤ ¥W(	)�	 < ∞
T

}
 

As funções ¥�	(	) são chamadas de autofunções (eigenfunctions) da expansão e os 
coeficientes ¢� são chamados de autovalores (eigenvalues). O fato de todos os autovalores 
serem positivos significa que a função kernel é definida positivamente. 

Algumas observações com base no teorema de Mercer são exibidas: 

• Para ¢� ≠ 1, a i-ésima imagem ̈ ¢�Z�	(	) induzidas no espaço de 

características pelo vetor de entrada J é uma autofunção da expansão; 

• Na teoria, a dimensionalidade do espaço de características (número de 
autovalores e autofunções) pode ser infinitamente grande. 

O teorema de Mercer descreve basicamente quando uma função candidata a kernel é 
de fato um produto interno kernel em um determinado espaço e, portanto aceitável para ser 
utilizada no treinamento de uma máquina de vetores suporte. Porém, este teorema não indica 
como obter as funções Z�(	). 

A função de kernel calcula a similaridade entre o mapeamento dos padrões de entrada 
em um espaço vetorial transformado com alta dimensionalidade. A função recebe dois pontos 

	� e 	� do espaço de entradas e calcula o produto escalar Z�(	�) ∙ Z�"	�# no espaço de 

características (HAYKIN, 2001). 

A escolha do Kernel é determinada a priori de acordo com a natureza do problema e 
realizada empiricamente. Algumas funções kernels mais utilizadas são: as polinomiais, função 
de base radial, do inglês Radial-Basis Function (RBF) e Sigmoidais (Quadro 2.1).  

Na função kernel polinomial, os mapeamentos Z são funções polinomiais: 

                                           �(	, 	¡) = (	′[	 + 1),                                                 (2.51) 

 

Onde © é um parâmetro ajustável correspondente ao grau do polinômio e é 
especificado a priori pelo usuário, de acordo com Boswell (2002), na prática o valor de © 
varia de 1 a ~10.  

A Função de base radial RBF é definida como: 
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                                  ��	, 	¡) = �«¬‖�«�¡‖n                                                (2.52) 

Onde a  (gamma) representa a largura do kernel gaussiano (ou variância da RBF) e é 
especificada pelo usuário. Enquanto que o número de funções de base radial e seus centros 
são determinados automaticamente pelo número de vetores suporte e pelos multiplicadores de 
Lagrange h� associados aos mesmos, respectivamente.  

O kernel Sigmoidal especifica o uso de um perceptron multicamadas, este é descrito 
como: 

                              �(	, 	¡) = tanh	(²/	[	� + ²�)                                                 (2.53) 

Neste kernel o número de neurônios ocultos e seus vetores de pesos são determinados 
automaticamente pelo número de vetores suporte e pelos multiplicadores de Lagrange h� 
associados aos mesmos, respectivamente. 

Quadro 2.1 – Resumo das funções de Kernel  

Resumo das Funções Kernel (núcleo de produto interno) 

Tipo de Kernel Função ³(J, J¡) Comentários 

Polinomial (	′[	 + 1), Dimensão L é definida a priori 
pelo usuário 

RBF �«¬‖�«�¡‖n A largura � é definida a priori 
pelo usuário 

Sigmoidal tanh	(²/	[	� + ²�) O teorema de Mercer é 
satisfeito apenas para alguns 
valores de ²/, ²�. 

Fonte: Adaptada de Haykin (2001) 

A idéia da função kernel é permitir que as operações sejam realizadas no espaço de 
entrada ao invés do espaço de característica com dimensão consideravelmente elevada. Com 
isso, o produto interno não precisa ser avaliado no espaço de características, dessa forma é 
uma maneira de lidar com a maldição da dimensionalidade que trata-se do seguinte fenômeno: 
o número de elementos de treinamento requeridos para que um classificador tenha um bom 
desempenho é uma função exponencial da dimensão do espaço de características. 

 No entanto, o cálculo ainda é criticamente dependente do número de dados de 
treinamento e qualidade da função kernel. Para realizar o mapeamento dependente de 
parâmetros, tais como: a dimensão de um kernel polinomial © ou a largura em uma função de 
kernel (RBF) de base radial ´µ, por estarem diretamente relacionados à separação das classes. 
Esses parâmetros devem ser definidos para um conjunto específico de dados, a fim de obter o 
melhor desempenho do SVM. 
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2.3.3. Máquinas de Vetores Suporte para problemas de Múltiplas Classes 

As SVMs na sua formulação original foram desenvolvidas para classificação de 
problemas com duas classes distintas, ou seja, para o caso de existência de duas classes no 
formato binário. Entretanto existem diversas aplicações que apresentam mais de duas classes 
ou categorias para classificação denominada de classificação em múltiplas classes em termos 
formais esses problemas são composto por pares �J�, ��) no conjunto de treinamento, tal que 
�� 	 ∈ {1,..., k), com k > 2, onde J� é o vetor de exemplos �� é o rotulo das amostras e k o 
número de classes. 

Para realizar a classificação de problemas de múltiplas classes são necessárias técnicas 
de decomposição de vetores.  

Segundo Lorena (2002) existe uma série de motivações para aplicar estratégias 
decomposicionais na solução de problemas multiclasses, pois o uso dessas estratégias pode 
reduzir a complexidade computacional envolvida na construção e resolução do problema total, 
por meio da divisão em subtarefas mais simples. 

Existem diversas estratégias para decomposição de problema multiclasses na literatura, 
as abordagens mais comuns são: 

• Um contra todos: para cada par possível dentre as � classes desejadas, é 
definido um hiperplano que separa o par. Portanto são necessários �(� − 1)/2 
hiperplanos para identificar uma das classes do problema. 
 

• Todos contra um: para cada uma das � classes do problema, é definido um 
hiperplano que separa os elementos dessa classe de outra classe artificial 
formada por todos os outros exemplos. Portanto, são necessários � hiperplanos 
para identificar uma das classes do problema. 

 
• Estratégias baseadas em matrizes de códigos: essa estratégia é baseada em 

matrizes de códigos, onde a linha dessa matriz contêm códigos que são 
atribuídos a cada classe, enquanto que a coluna definem partições binarias das 
� classes e correspondem aos rótulos que essas classes assumem na geração 
dos classificadores binários. (Allwein et al., 2000). 

 
• Estratégias Hierárquicas: a ideia é efetuar discriminações mais suscitais em 

forma de árvore, onde cada nó interno corresponde a um classificador interno 
as quais são refinadas continuamente até o alcance da classificação final. 
Segundo Lorena (2006) é possível afirmar que essa estratégia tempos melhores 
de predição em relação à estratégia baseada em matrizes de código. 
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Além dessas estratégias citas acima existem outras técnicas de decomposição que 
podem ser aplicados em problemas de múltiplas classes em SVM, outras técnicas pode ser 
visto em Lorena (2006). 

Em geral SVM para problemas binários e múltiplas classes dependem da seleção de 
seus parâmetros de regularização internos assim como parâmetros de kernel, conforme 
descrito, estes influenciam diretamente no desempenho do SVM. Entretanto, comumente, a 
escolha desses parâmetros é realizada empiricamente por tentativa e erro, tratando de um 
processo exaustivo, o qual é considerado impraticável (CRISTIANINI et al., 2000).  

Dessa forma o problema de seleção de parâmetros para SVM é considerado por 
diversos autores como um problema de busca, por envolver um espaço de busca (combinação 
de parâmetros), seleção e otimização. Na sessão 2.4 serão abordadas algumas técnicas de 
busca que pode ser utilizadas para solução do problema de seleção de parâmetros para SVM. 

 
2.4. Técnicas de Busca Meta-Heurística 

 
Segundo Zbigniew  et al. (2004) e Rayward-Smith et al. (1996), heurística é uma parte 

de um algoritmo de otimização que usa as informações coletadas durante o processo do 
algoritmo para auxiliar na decisão de quais candidatos a solução deve ser testada ou como a 
solução seguinte deve ser produzida.  

Uma meta-heurística é um método ou algoritmo que combina funções objetivos com 
heurísticas. De acordo com Wise (2009), essa combinação é muitas vezes realizada utilizando 
estatísticas obtidas de amostras em um espaço de busca ou baseiam-se em algum fenômeno 
natural ou processo físico. Como por exemplo, a analogia de algoritmos genéticos com o 
comportamento natural e evolução das espécies da teoria de Charles Darwin ou a metáfora de 
um processo térmico utilizado em metalurgias para Simulated Annealing. 

Nesse contexto, técnicas meta-heurísticas são algoritmos que visam à resolução 
problemas de otimização de modo a alcançar soluções ótimas ou aproximadas ao ótimo, 
normalmente são utilizadas em problemas que não podem ser resolvidos com algoritmos 
convencionais ou que possuem grande complexidade. Muitos desses se enquadram em 
problemas de otimização e busca onde não se sabe se existe uma solução ótima que seja em 
um tempo hábil e um custo computacional aceitável.  

Para Blondin (2009), otimização é um mecanismo pelo qual se encontra o valor 
máximo ou mínimo de uma função ou processo. Esse mecanismo é usado em áreas como 
matemática, física, química, economia e engenharia, onde o objetivo é maximizar a eficiência 
ou encontrar os melhores possíveis elementos em um conjunto de dados de acordo com 
critérios estabelecidos, esses critérios são funções matemáticas associadas ao problema e são 
denominados de função objetivo. A otimização pode se referir tanto à minimização ou 
maximização. A maximização de uma função · é equivalente a minimização do oposto dessa 
mesma função, C·. 

Matematicamente a tarefa de minimização pode ser determinada como: 
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Determinístico 

Estado de Pesquisa 
Espacial 

Marca e Limitação 
 

Geometria 
 Algébrica 

Probabilidade 

 

Subida da Encosta 

Otimização 
Aleatória 

Têmpera 
Simulada 

Busca 
Tabu  

Têmpera  
Paralela  

Encapsulamento 
Estocásticos 

Amostragem Direta 
Monte Carlo 

Algoritmo de 
Monte Carlo 

Computação 
Evolucionária 

Algoritmo 
Evolucionário 

Algoritmos  
Genéticos 

Sistema 
Classificador de 
Aprendizagem 

Programação 
Evolucionária 

Estratégia de 
Evolução 

Programação 
Genética 

Inteligência de 
Enxame 

Otimização por 
Colônia de Formigas 

Otimização por 
Enxame de 

Evolução 
 Diferencial 

Programação 
Genética Padrão 

Pesquisa Harmônica 

Algoritmos Métrica 

Computação Suave 

Inteligência Artificial 

Inteligência 
Computacional 

Programação Guiada Gramática 
Genética 

Programação Genética Linear 

   Dado ·:	ℝd → ℝ           

   Buscar 	̧ ∈ 	ℝd tal que ·(	̧ ≤ ·(	), ∀		 ∈ 	ℝd                

Obviamente a maximização será o inverso da notação acima: 

  Buscar 	̧ ∈ 	ℝd tal que ·(	̧ ≥ ·(	), ∀		 ∈ 	ℝd 

Onde, · é a função objetiva, ℝd é referido como o espaço de busca, o G significa o 
número de dimensões do espaço de busca, ou seja, quantos parâmetros desejam-se otimizar. 
Cada elemento de ℝd é denominado de solução candidata, sendo 	̧ a solução ótima. Os 
algoritmos de otimização normalmente se divididos basicamente em duas classes, 
determinística e probabilística (Figura 2.12). 

Figura 2.12 – Taxonomia dos Algoritmos de Otimização 

Fonte:Wise (2009) 
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2.4.1. Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) foram desenvolvidos por Holland, em 1975, na 
Universidade de Michigan. Segundo Goldberg (1989), os AGs têm como objetivos: abstrair e 
explicar os processos adaptativos em sistemas naturais e desenvolver simulações em 
computador, baseadas na teoria da evolução dos seres vivos encontrados em sistemas naturais. 

Em AG a evolução é um dos princípios fundamentais para sua execução, permitindo 
que uma população de indivíduos (soluções) se modifique até representar a melhor solução 
encontrada. Os indivíduos com as melhores características genéticas têm maiores chances de 
sobrevivência e de produzirem filhos cada vez mais aptos, enquanto indivíduos menos aptos 
tendem a desaparecer. 

  Segundo Holland (1975), os AGs são modelos computacionais que imitam os 
mecanismos da evolução natural para resolver problemas de otimização. Na década de 80, 
foram implementados os primeiros algoritmos genéticos em aplicações industriais. Goldberg, 
um dos alunos de Holland, foi quem desenvolveu o AG e obteve excelentes resultados, 
permitindo a utilização desses algoritmos em diversos problemas de otimização e difícil 
solução. 

Holland (1975) procurou imitar processos da evolução das espécies para formalizar 
um algoritmo e aplicar conceitos da evolução conhecidos como operadores genéticos, tais 
como, genes, cromossomos, seleção, cruzamento e mutação para resolver problemas que 
possui um amplo espaço de busca.  Segundo Goldberg (1989), os principais objetivos da 
pesquisa de Holland eram abstrair e explicar rigorosamente os processos adaptativos dos 
sistemas naturais e desenvolver software de sistemas artificiais capazes de simular a robustez 
dos mecanismos dos sistemas naturais. 

A codificação da solução do problema para o algoritmo é representada por uma lista de 
caracteres chamada cromossomo. Cada cromossomo é formado por genes, onde cada gene 
possui uma informação sobre a resolução do problema em questão e um conjunto de 
cromossomos ou indivíduos forma uma população (Figura 2.13). 

Cromossomo 0 1 0 1 0 1 1  
Figura 2.13 – Representação do Cromossomo 

 

A codificação binária é a mais comum e muito utilizada em alguns problemas, por sua 
facilidade de implementação e manipulação. Esta forma é mais comum dentre as existentes 
por ter sido utilizada com maior ênfase pelo inventor de Algoritmos Genéticos John Holland, 
devido sua relativa simplicidade. 

Um exemplo clássico que podemos citar é o Problema da Mochila. O problema da 
mochila é um dos 21 problemas NP - completos de Richard Karp, que funciona da seguinte 
forma: é dado uma situação onde é necessário preencher uma mochila com objetos de 
diferentes pesos e valores de modo que posso maximizar a utilização da mochila sem 
ultrapassar seu limite de carga. 
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A codificação utilizada nesse problema foi à binária, onde, cada bit é usado para 
identificar se um objeto está ou não na mochila. A Figura 2.14 ilustra um cromossomo com 
codificação binária. 

 
cromossomo A 1 0 1 1 0 1 0 0 
cromossomo B 1 1 1 0 0 1

1 
1 1 

Figura 2.14 – Representação da Codificação Binária 
Fonte: Adaptado de Teixeira (2004) 

 
O tamanho da população de um AG está diretamente associado ao problema, esse 

tamanho é uma heurística, pois se for definida uma população muito grande pode ter um custo 
computacional elevado sem necessidade. No entanto, se for muito pequena ocorrerá uma 
redução nas possibilidades de respostas para o problema, ou seja, vai acabar com a 
diversidade da população e certamente o AG chegará a uma resposta não satisfatória. 
Inicialmente é gerada uma população aleatória de tamanho N indivíduos, respeitando as 
restrições do problema, pois o indivíduo representa uma solução. Conforme sua modelagem o 
AG terá maior chance de ser bem sucedido. 

Na vida real as espécies mais adaptadas ao meio ambiente são as que têm mais 
chances de sobreviver e passar seu código genético adiante, assim gerando filhos mais 
adaptados a cada geração. Para representar esse comportamento da natureza no AG, os 
indivíduos ou soluções são submetidos a uma função de avaliação chamada Aptidão ou 
Fitness, a fim de avaliar os indivíduos conforme critérios determinado por uma função. Esta 
função é modelada de acordo com o problema, portanto cada um terá uma função especifica, 
onde é o fitness que determinará quais indivíduos são mais aptos da população, sendo que os 
cromossomos com melhor valor de fitness têm maior probabilidade de ser selecionado para 
reprodução. Essa função de avaliação é extremamente importante para o AG, pois mostra o 
quanto o cromossomo está próximo da melhor solução ou uma solução aceitável. 

A evolução da população em AGs ocorre após a aplicação de operadores de 
cruzamento e mutação. Os operadores genéticos são a base do funcionamento dos AGs, 
permitindo que uma população inicial se movimente por um dado número de iterações 
(gerações) e consiga gerar populações sucessivas com novos indivíduos possuindo genes dos 
mais adaptados da geração anterior. Portanto, a população gerada é totalmente nova, porém 
possuindo descendentes com características de bons indivíduos das gerações anteriores, 
conseqüentemente diversificando o universo de soluções e aumentando o espaço de busca 
para encontrar uma boa solução para o problema.   

Para realizar o cruzamento faz-se necessário um método de seleção que selecionará os 
melhores indivíduos da população de acordo com seu valor de aptidão. Existem diversas 
maneiras de seleção na população como, por exemplo: roleta, torneio, amostragem universal 
estocástica e elitismo.  

A seleção por roleta é um dos métodos mais utilizados, pois, a seleção ocorre de forma 
aleatória, no entanto dando mais oportunidades de serem sorteados os indivíduos com maior 
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proporção na roleta, a probabilidade de cada indivíduo ser selecionado é calculada através do 
valor de fitness. 

 Este método funciona como uma roleta, onde cada indivíduo da população se tornará 
uma fatia, que por sua vez será dividida de acordo com o grau de aptidão dos indivíduos. A 
divisão da roleta é obtida pela probabilidade da chance de um indivíduo ser sorteado, 
calculada através do valor de fitness de cada um, conforme mostra o exemplo abaixo. O 
indivíduo 	� apresenta 44,4% da somatória do fitness, o que significa que ele vai possuir a 
maior parte da roleta, enquanto o indivíduo 	X possui 2,6% do total dos valores, assim 
ocupando a menor parte da roleta e conseqüentemente um indivíduo com menores chances de 
ser sorteado (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Cálculo da Porcentagem do Fitness 

Roleta 

Indivíduos Fitness (Aptidão) % do Total 

X1 151 44,4 
X2 38 11,2 

X3 9 2,6 
 
X  

142 41,8 

Total 340 100 

 
Após o cálculo da probabilidade do fitness da população a roleta é dividida 

proporcionalmente à porcentagem, representado na Figura 2.15. 

 
Figura 2.15 – Probabilidade dos Indivíduos de acordo com o Fitness 

 
Em seguida a roleta é girada n vezes, onde n é determinado de acordo com o tamanho 

da população. A cada giro será selecionado um indivíduo, no qual será designado a uma área 
de cruzamento. Será aplicado o operador genético de cruzamento nos indivíduos que foram 
selecionados, com objetivo de gerar novos descendentes para população da nova geração. A 
roleta possui um ponteiro e ao ser girada o setor do individuo que estiver sendo apontado será 
o escolhido para o cruzamento, conforme a Figura 2.16. 
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Figura 2.16 –  Método de Seleção Roleta 

 

Porém, esse método tem a desvantagem de possuir uma rigorosa pressão seletiva, ou 
seja, na maioria das vezes selecionar somente os melhores indivíduos, acarretando um grande 
número de cópias de um mesmo candidato para reprodução. Com isso ocorrerá uma 
diminuição da diversidade na população e o AG poderá chegar a um mínimo local sem 
mesmo ter encontrado uma solução satisfatória. 

Através da seleção que será determinado quais indivíduos conseguirão reproduzir e, 
por conseguinte, gerará um determinado número de descendentes para a próxima geração 
conforme o tamanho da população inicial. Após a seleção são aplicados nos indivíduos 
selecionados os operadores genéticos cruzamento e mutação, respectivamente e uma nova 
população será formada. 

O cruzamento tem um papel fundamental no desempenho dos AGs. Seu principal 
objetivo é fazer com que descendentes gerados herdem características dos indivíduos mais 
aptos da população, juntamente com os métodos de seleção. O cruzamento faz com que bons 
indivíduos de uma população se combinem para obter filhos com as características dos pais 
como na herança genética dos seres vivos. Os indivíduos mais aptos na população tendem a 
reproduzir e os menos adaptados tendem a desaparecer. 

Na natureza o cruzamento é um processo de acasalamento das espécies para a 
procriação, ou seja, combinação de material genético com objetivo de reprodução. Em AG o 
cruzamento tem o mesmo objetivo, acasalar os pais e gerar descendentes cada vez mais aptos 
em busca de uma solução ótima. Então a idéia de cruzamento em algoritmos genéticos é a 
recombinação de segmentos ou genes entre pares de cromossomos selecionados para gerar 
novos indivíduos que formarão a população da próxima geração. 

Um dos métodos de cruzamento mais utilizados é definido como “Cruzamento com 
um ponto de corte” que consiste em realizar o cruzamento através de um ponto de corte no 
cromossomo, então a partir do ponto de corte selecionado ocorrerá a troca dos genes e 
gerando a nova descendência (Figura 2.17).  
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A Figura 2.17 representa o cruzamento com um ponto de corte onde é escolhido o 
local do corte e a troca de material cromossômico é efetuada. Assim gerando dois indivíduos 
possuindo as características dos pais. 

1 5 3 8 6 2 7 4 

 

7 2 4 1 5 8 3 6 
 

 

1 5 3 8 5 8 3 6    7 2 4 1 6 2 7 4 
Figura 2.17 –  Representação de Cruzamento com um Ponto de Corte. 

O operador mutação tem como objetivo a alteração aleatoriamente de um gene do 
cromossomo, ou seja, é efetuada uma mudança na constituição cromossômica do individuo 
com o aparecimento de um caractere inexistente nas gerações passadas, com isso garantindo 
uma diversificação genética entre os indivíduos e alcançar um maior número de candidatos à 
solução ótima possível. 

Como no contexto biológico, a mutação em Algoritmos Genéticos é fundamental, pois 
atua de forma crucial na evolução. Com a mutação que ocorre a criação de novos indivíduos 
inexistentes na população, pois, funciona como um operador de manutenção da diversidade 
genética por modificar as características de um indivíduo aleatoriamente. 

Para exemplificar como o processo de mutação é muito importante na evolução da 
população, podemos citar a origem da vida em nosso planeta, que sem a modificação ao acaso 
exercida pelo meio ambiente os seres primitivos não evoluiriam até chegar aos mais 
desenvolvidos como se encontram hoje (Figura 2.18).  

 

 
Figura 2.18 – Exemplificação da Operação de Mutação 

A formulação de um Algoritmo Genético simples pode ser resumida nos seguintes 
passos (Figura 2.19): 

1. Define-se uma população inicial, geralmente formada por indivíduos aleatórios e 
o tamanho é baseado no tipo e na complexidade do problema; 

2. Cálculo para a avaliação de aptidão de cada indivíduo (Fitness); 

Pai 1 

Pai 2 

Filho 1 Filho 2 
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3. Processo de seleção é aplicado para selecionar os melhores indivíduos da 
população para reprodução e criação de novos candidatos à solução, denominado 
de nova geração. 

4. Aplica-se o operador de cruzamento nos candidatos selecionados; 

5. Aplica-se o operador de mutação nos descendentes; 

6. O AG é finalizado quando a solução satisfatória for encontrada, for alcançado 
um determinado número de gerações ou até que o algoritmo não consiga 
encontrar a solução desejada; 

 
Figura 2.19 – Fluxograma do Algoritmos AG 

Fonte: Teixeira (2004) 

De acordo com o conceito apresentado, Rojas & Reyes (2005) utilizaram AGs para a 
parametrização de kernel RBF para SVM utilizando AGs, a fim de aplicar aos problemas de 
classificação. Para tal parametrização foi utilizado um Algoritmo Genético padrão, onde o 
cromossomo foi definido como um vetor n-dimensional contendo valores reais, os quais serão 
utilizados no parâmetro σ da função abaixo: 
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                                                                                   (2.54) 

Para seus experimentos foram utilizados 8 conjunto de dados reais (Iris e Coração) e 
gerados artificialmente de 150 a 1000 exemplos. Experimentos em ambos os conjuntos de 
dados artificiais e Iris com a mesma configuração de parâmetros obteve um desempenho de 
classificação superior a 85%. Isto é observado, apesar das bases de dados artificiais “Iris” com 
ruído, foram caracterizadas por terem mais de metade das variáveis de entrada ruidosas. Por 
outro lado, o conjunto de dados “coração” com e sem ruído rendeu um desempenho a cerca de 
75%, melhorar que o método convencional de busca em grade. Os experimentos da 
abordagem mostraram resultados encorajadores no desempenho da generalização embora 
segundo o autor o método é inviável para grades de busca muito grandes, devido aos custos 
computacionais. Outros experimentos mostram que o refinamento nas taxas de cruzamento e 
mutação podem melhorar o desempenho do algoritmo. 
 

 
2.4.2. Otimização por Enxame de Partículas (PSO) 

Otimização por Enxame de Partículas, do inglês Particle Swarm Optimization (PSO) é 
uma técnica de otimização global proposta por Kennedy & Eberhart (1995), que foi 
introduzida inicialmente para a otimização de funções contínuas e não lineares. O PSO é 
baseado no comportamento social de pássaros, peixes e outros grupos sociais, sendo uma de 
suas principais características a rápida convergência, o que lhe torna melhor ao ser comparado 
com muitos algoritmos de otimização global, como Algoritmos Genéticos (AG), Simulated 
Annealing, Otimização por Colônia de Formigas e outros algoritmos de otimização. PSO 
possui algumas semelhanças com técnicas de computação evolucionária, tais como 
Algoritmos Genéticos (KENNEDY & EBERHART, 1995). O algoritmo é iniciado com uma 
população de soluções aleatórias, visando a busca de locais ótimos e atualizando a cada 
geração, o que difere as técnicas são os operadores para evolução e atualização de cada 
geração ou iteração. 

O PSO pode ser considerado uma heurística baseada em população que se trata de um 
enxame composto por um conjunto de soluções candidatas denominadas de partículas para 
percorrer um espaço de busca. Pode ser considerado também um algoritmo de otimização 
estocástico e, tão importante quanto encontrar o valor final da função objetivo é considerar a 
eficiência computacional durante o processo de otimização (JALKANEN, 2005). Essa é uma 
das principais vantagens desse algoritmo, quando comparada com algoritmos matemáticos e 
outras técnicas heurísticas. Além de apresentar conceito simples, possui fácil implementação e 
robustez para controlar parâmetros (PARK et al., 2005).  

No PSO, simula-se um enxame de estruturas candidatas a resolução do problema, 
chamadas partículas. Tais partículas percorrem um espaço n-dimensional (espaço de busca do 
problema) e são capazes de armazenar informações passadas e compartilhar informações com 
outras partículas. Essas informações são correspondentes ao aprendizado individual e social.  
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Considerando a analogia biológica, muitos animais se favorecem de algum tipo de 
comportamento social, sejam eles para fugir de predadores, dividir tarefas, buscar alimentos e 
até mesmo acasalar. Ao observar um grupo de pássaros em busca de alimento, inicialmente, 
percebe-se que o grupo segue o pássaro que está mais próximo do objetivo, ou seja, 
aparentemente estes dividem a informação da busca.  

Nesse contexto cada partícula do enxame (pássaro) representa uma solução para o 
problema no espaço de busca possuindo posição e velocidade que ajusta seu “vôo” de acordo 
com sua própria experiência. Com a experiência do “vôo” de outras partículas 
(PARSOPOULO e VRAHATIS, 2002), a posição em que a partícula se localiza representa de 
fato a solução que foi encontrada pela mesma naquele momento, sendo calculada através da 
função de desempenho do problema que se deseja otimizar. Cada partícula mantém um 
registro das coordenadas no espaço de busca associadas com o melhor valor de fitness que 
conseguiu até agora. A notação utilizada é L}*�c, do inglês best solution particles, referido 
como melhor aptidão individual. Por fim o PSO matém o registro das coordenadas do melhor 
valor de fitness encontrado entre todas as partículas do enxame denominada de melhor 
solução global e possui a notação {}*�c, do inglês best solution group (Quadro 2.2). 

Quadro 2.2 – Associação dos termos PSO com Analogia Biológica 

Termos PSO Significado (analogia biológica) 
Enxame Bando de Pássaros 
Espaço de Busca Área sobrevoada em busca de alimento  
Posição Localização de cada pássaro 
Solução Ótima Localização do pássaro que encontrou alimento 
Fitness Função de Avaliação 
Pbest Melhor posição conhecida pelo pássaro 
Gbest Melhor posição conhecida pelo pássaro 

 

A movimentação das partículas no espaço de busca é determinada em função de sua 
posição, velocidade, sua melhor posição encontrada e a melhor posição encontrada pelo 
grupo. A cada ciclo ou iteração são atualizadas a velocidade e a posição de cada partícula do 
enxame através das funções (2.55 e 2.56) respectivamente: 

�cº� � » ∗ �c + w� ∗ ¼� ∗ "A�?�?Hr@�RHG,TUc�½t* C 	�# + wW ∗ ¼W ∗ �A�?�?Hr@�RHGfUe¾, C 	�� 
	cº� � 	c + �cº� 

(2.55 e 2.56) 
 
Onde » é o peso de inércia e tem a finalidade de balancear a busca em local e global. 

Para Eberhart & Shi (2000), o parâmetro » atua sobre a velocidade fazendo com que as 
partículas percorram maiores ou menores áreas do espaço de busca, seu valor geralmente 
decai linearmente entre 0.9 e 0.4. Um peso de inércia maior facilita a busca global, enquanto 
que um peso de inércia menor facilita na busca local; w� e wW são ambas variáveis aleatórias 
retiradas de U [0,1]; ¼� e ¼W são fatores de aceleração pessoal e global. Considerando a idéia 
que as partículas são atraídas pela melhor solução individual e global, os parâmetros ¼� e ¼W 
são responsáveis por controlar o quanto as partículas irão se movimentar em cada iteração, 
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geralmente possuem valores iguais entre 0 e 2. O �c representa a velocidade no instante t; 	� 
representa sua posição atual; o A�?�?Hr@�RHG,TUc�½t* representa a melhor posição 	� visitada 

até então e A�?�?Hr@�RHGfUe¾, representa a melhor posição visitada pelo enxame. 

A equação (2.55) calcula uma nova velocidade para cada partícula com base na inércia 
w, sua velocidade atual vÀ, local da partícula no qual o melhor valor de fitness foi alcançado 
até agora L}*�c e a melhor solução encontrada pelo enxame {}*�c. Para Shi (2004), a 
atualização da velocidade do PSO consiste em três partes, a parte "social", a parte "cognitiva" 
e a parte dinâmica. O equilíbrio dentre essas partes determina o equilíbrio entre a capacidade 
de pesquisa global e local, portanto influencia diretamente no desempenho do PSO. Enquanto 
que a equação (2.56) é utilizada para atualizar a posição atual de cada partícula.   

Como na maioria dos algoritmos de otimização, saber o momento de parada é uma 
tarefa muito importante, pois uma parada de forma prematura influencia diretamente no 
desempenho do algoritmo. Para o PSO existem três maneiras bastante utilizada na literatura: o 
critério de convergência, ou seja, quando o algoritmo não consegue um valor de fitness 
melhor depois de um determinado número de iterações; outra maneira é por número de 
iterações pré-estabelecido e por fim, critério de parada por valor de fitness, ou seja, quando é 
atingido um valor pré-definido para a função ou problema que se deseja otimizar. 

O PSO padrão, além da sua eficiência, possui um conceito simples e é de fácil 
implementação (SHI, 2004). O procedimento inicial para a execução do algoritmo consiste 
nos seguintes passos (Figura 2.20): 

1. Inicializar uma população de partículas com posições e velocidades aleatórias 
nas dimensões D no espaço do problema; 

2. Para cada partícula, avaliar sua aptidão com a função de fitness desejada; 

3. Comparar a avaliação de aptidão da partícula com a sua melhor aptidão 
encontrada (pbest). Se o valor atual for melhor, definir pbest igual ao valor atual; 

4. Identificar a partícula no enxame ou vizinhança com o maior sucesso até agora e 
atribuir o índice para uma variável; 

5. Alterar a velocidade e a posição da partícula de acordo com a equação (2.56) e 
(2.57); 

6. Loop para a etapa 2 até que um critério de parada seja cumprido, geralmente um 
valor de aptidão suficientemente bom ou um número máximo de iterações. 

O Fluxograma do funcionamento básico do PSO é apresentado na Figura 2.20. 



 51

 

Figura 2.20 – Fluxograma do Algoritmo PSO 

Fonte: Ferreira (2010) 

De acordo com o que foi apresentado, Zong, Liu & Dou (2006) investigaram um 
método de seleção de parâmetros SVM para regressão (Support Vector Regression) baseada 
no PSO. O artigo propõe um PSO modificado, onde a cada iteração é adicionada n partículas 
com posição e velocidade iniciada aleatoriamente, a fim de fugirem de mínimos locais e 
percorrerem uma área maior no espaço de busca. O PSO mencionado é utilizado para otimizar 
3 parâmetros: parâmetro de complexidade C, parâmetro ε que afeta o numero de vetores 
suporte usados para construir a função de regressão e parâmetro σ do kernel. Com a 
abordagem proposta, os autores conseguiram resultados satisfatórios, não só referente ao 
tempo, mas também sobre a precisão de identificação dos parâmetros ideais em comparação 
com grade de busca. Para essa conclusão os autores utilizaram tempo de execução, erro médio 
e erro médio quadrático. 

 
2.4.3. Tabu Search 

O algoritmo de busca Tabu Search (GLOVER, 1997), também denominado busca 
Tabu, procura imitar o processo de memória dos seres humanos, mas não somente a memória 
imediata (local), também como a memória de mais longa temporalidade, partindo da idéia que 
para chegar ao objetivo a algoritmo deve se lembrar de elementos chaves que podem 
influenciar positivamente ou negativamente em seu desempenho. 
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Tabu Search é um algoritmo de busca iterativa caracterizado pelo uso de uma memória 
flexível para armazenar conhecimento referente aos caminhos que já foram percorridos 
durante a exploração no espaço de soluções. Segundo Glover (1997), é uma meta-heurística 
que consiste em explorar o espaço de busca de um problema utilizando memória adaptativa, 
ou seja, a utilização de mecanismos que permitem que a busca seja de forma mais econômica 
e eficiente, de modo que o caminho a ser explorado seja selecionado de acordo com a 
informação coletada durante o processo de exploração.  

O nome Tabu surgiu devido o algoritmo aplicar determinadas restrições de 
movimentos, assim evitando caminhos que não sejam interessantes e até mesmo para impedir 
mínimos locais ou máximos locais dependendo da natureza do problema. 

Em suma Tabu Search consiste em explorar um conjunto de soluções candidatas de 
um determinado problema de forma iterativa. A busca é realizada com movimentos partindo 
de uma solução inicial para soluções qualificadas como ótimas ou que tenham melhor valor de 
custo para o problema, através da analise do valor de custo da sua vizinhança. A melhor 
dessas soluções (em termos da função de custo) é aceita, de modo que a candidata esteja mais 
próxima da solução ótima do problema. Desta forma, o algoritmo escolhe a nova solução que 
produz a maior melhoria ou a menor deterioração na função de custo, e isto permite que o 
método escape de mínimos locais. Este método é guiado com auxilio de uma lista contendo as 
coordenadas das soluções que já foram visitadas e que não são interessantes para a busca da 
melhor solução. 

O processo de busca ocorre até que uma condição de parada seja atingida ou que seja 
encontrada a melhor solução para o problema. É utilizada uma lista tabu, para armazenar certa 
quantidade de soluções recentemente visitadas, as quais são classificadas como proibidas 
(tabu) em iterações posteriores e assim evitar voltar em soluções já visitadas. A lista tabu 
registra as N ultimas soluções visitadas. Quando a lista está cheia, um novo movimento é 
registrado em substituição ao movimento mais antigo armazenado na lista ou estratégias como 
zerar a lista tabu em um determinado número de iterações também são utilizadas. Assim o 
Tabu Search consegue atingir maior exploração do espaço de soluções buscando sempre 
regiões que ainda não foram visitadas. 

A Figura 2.21 exibe o funcionamento em fluxograma do algoritmo Busca Tabu. 

 
Figura 2.21 – Fluxograma do Algoritmo Tabu Search 
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Geralmente a primeira solução é escolhida aleatoriamente (ver figura (a)). A partir 
disso serão avaliadas as soluções vizinhas de acordo com a função objetivo e a movimentação 
da busca segue para o melhor vizinho (ver figura (b)), levando em consideração soluções que 
já foram visitadas que estejam armazenadas na lista tabu (c) (Figura 2.22). 

 

                           
         a) Solução inicial                  b) Mover para melhor vizinho             c) Criar lista tabu 

Figura 2.22 – Funcionamento do Tabu Search 

 

De acordo com o que foi apresentado Cawley (2001), esse artigo propôs uma seleção 
de modelo para SVM usando Tabu Search, e segundo ele a heurística mostrou-se eficiente e 
robusta para uma gama de condições iniciais do SVM.  

 
2.4.4. Simmulated Annealing (SA) 

O algoritmo Simmulated Annealing trata-se de uma técnica de busca local 
probabilística, também conhecida como Têmpera ou Recozimento Simulado, foi proposta 
originalmente por Kirkpatrick (1983), que se fundamenta analogicamente com a 
termodinâmica, ao simular o arrefecimento de um metal, operação conhecida como 
“recozimento”, onde o metal é aquecido até sua temperatura de fusão e em seguida o processo 
de esfriar lentamente. Os procedimentos dessa operação podem ser visto abaixo: 

• Um metal é aquecido a uma alta temperatura, de modo que ele derreta e seus 
átomos possam se movimentar com muita facilidade; 

• A temperatura do metal derretido é lentamente reduzida de maneira que, a cada 
temperatura, os átomos possam se movimentar o suficiente para tomarem uma 
orientação mais estável; 

• Este processo faz com que os átomos do metal sejam capazes de atingir um estado 
de equilíbrio máximo (energia mínima), produzindo um cristal. 

A ideia foi de desenvolver um algoritmo fundamentado no processo empregado para 
alterar o estado equilíbrio máximo de um determinado material, ou seja, alterar para um 
estado de energia mínima. No quadro abaixo é exibido os principais termos do algoritmo 
Simulated Annealing e sua associação com a termodinâmica. 

Quadro 2.3 – Associação dos termos da Termodinâmica com o algoritmo Simulated Annealing 

Termodinâmica Simulated Annealing 
Estado  Solução do problema 
Energia Valor retornado pela função de avaliação 
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Estado de equilíbrio   Ótimo local 
Estado de equilíbrio máximo Ótimo global 
Temperatura Parâmetro de controle 
Recozimento Busca através da redução de � 
Distribuição de Boltzmann-Gibbs Probabilidade da seleção de um novo ponto 

 
Esta técnica começa a busca da solução a partir de uma solução inicialmente aleatória, 

após isso substitui a solução atual por uma solução próxima, o qual é avaliado por uma função 
objetivo que é testada a cada geração de um vizinho. 

O procedimento principal consiste em um “loop” que gera aleatoriamente em cada 
iteração um único vizinho da solução corrente. O algoritmo básico é composto das seguintes 
etapas: 

1. Inicializar aleatoriamente um ponto 	 (solução inicial) no espaço de busca; 
2. A cada iteração, selecionar um novo ponto 	′ que esteja na vizinhança da solução 

inicial 	, 	¡ ∈ 4�	�; 
3. Determinar a energia de cada das configurações Á�	� e Á�	¡� e verificar a 

variação na energia do sistema: ∆E = E(x’) − E(x) ∆Á � Á�	¡� C 	Á�	�; 
4. Se ∆Á � 0, então 	¡ torna-se o ponto corrente �	 ← 	¡�; caso contrário, a 

probabilidade de 	′ ser selecionado como o ponto corrente é dada por um caso 

particular da distribuição de Boltzmann-Gibbs, ou seja, (�∆Á� � exp �C ∆Ç
[ �; 

5. O algoritmo termina quando algum critério de parada seja atingido, quando 
nenhuma melhora significativa seja alcançada ou quando a temperatura � atingiu 
seu valor mínimo. 

O Fluxograma do funcionamento básico do SA é apresentado na Figura 2.23. 

 
Figura 2.23 – Fluxograma do Algoritmo SA 
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O parâmetro � normalmente é implementado com um decréscimo geométrico, pois um 
� decrescendo lentamente tem maiores chances de encontrar o melhor estado e  � próximo de 
zero a probabilidade de escolher soluções ruins são menores. 

De acordo com essa fundamentação, Boardman & Trappenberg (2006) utilizaram o 
algoritmo Simmulated Annealing com algumas adaptações com o intuito de selecionar os 
parâmetros � e gamma � do kernel RBF e na melhoria do desempenho de generalização de 
conjunto de dados gerados a partir de eletro-fisiologia da retina. 

 

2.4.5. Subida da Encosta (Hill Climbing) 

O Algoritmo Subida da Encosta, do inglês Hill Climbing (HC), é baseado na idéia de 
subida do Monte Everest em meio de um nevoeiro denso durante uma crise de amnésia, onde 
o objetivo é chegar no pico mais alto apenas examinando os locais mais próximos (vizinhos) 
esquecendo os caminhos anteriores, e termina quando alcança um pico em que nenhum 
vizinho tenha o valor mais alto.  

Segundo Russel e Norvig (2003), o algoritmo de subida da encosta é simplesmente um 
laço repetitivo que se movimenta de forma contínua no sentido do valor crescente, isto é, 
encosta acima, e termina quando encontra o pico mais alto. 

Subida da Encosta é uma técnica de busca heurística que combina um método de busca 
geral generate-and-teste (gere-e-teste) com o uso de funções heurísticas para a avaliação dos 
estados gerados pelo método gere-e-teste, a fim de encontrar o melhor caminho a seguir na 
busca e retornar um resultado satisfatório. Portanto, o algoritmo consiste em selecionar um 
estado inicial (nó corrente), avaliá-lo e em seguida compará-lo com todos os estados que 
podem ser gerados a partir do nó corrente. O melhor estado dentre todos é escolhido para ser o 
novo nó corrente. Esse processo é repetido até encontrar o estado-objetivo ou chegar à 
condição de parada. O algoritmo não mantém uma árvore de busca, portanto só precisa 
armazenar o nó corrente e o valor de sua função objetivo. 

Pseudo-algoritmo (Russel e Norvig): 
• Função SUBIDA-DE-ENCOSTA (problema) retorna um estado que é um 

máximo local 
o Entradas: um problema 
o Variáveis locais: nó corrente, nó vizinho 

o ¼Hww�G��	 ← ���È�	4Ó	(Á��ÈÊË	�4���È�[LwHAr��F]) 
o repita 

� �R�RGℎH ← ?@¼�??Hw	�H	Gó	¼Hww�G��	¼H�	�FrHw	�FR?	Fr�H 
� se iÈ�Ë�[�R�RGℎH] ≤ iÈ�Ë�[¼Hww�G��]	 
� ÍÎÏãz	w��HwGFw	iÈ�Ë�[¼Hww�G�� ← �R�RGℎH]	 

Abaixo (Figura 2.24) é exibido o fluxograma do funcionamento do algoritmo Subida 
de Encosta. 
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Figura 2.24 – Fluxograma do Algoritmo Subida da Encosta 
 

A subida da encosta pode ser comparada com uma busca gulosa, isso porque captura o 
próximo estado vizinho sem decidir com antecedência o caminho que seguirá em seguida. 
Esse processo causa alguns problemas no algoritmo como, cair em máximos locais, picos e 
platôs. 

O maior problema do algoritmo está relacionado à convergência prematura, 
principalmente quando a busca encontra um máximo local, pois se trata de um pico mais alto 
que cada um de seus estados vizinhos, embora seja mais baixo que o máximo global o 
algoritmo fica paralisado quando alcança esse estado. Os picos resultam em uma sequência de 
máximos locais, o que ocasiona uma difícil movimentação para algoritmos gulosos e por fim, 
um platô trata-se de uma região onde a função de avaliação é plana. 

Existem alguns métodos para resolver quando o algoritmo alcança um ponto em que 
não há progressos, como os reinícios aleatórios ou movimentos laterais se considerado que a 
natureza do problema seja uma planície. 
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3. SISTEMA PARA OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS 
DE SVM 

Conforme descrito no capítulo 2, a seleção de parâmetros para Máquinas de Vetores 
Suporte afetam diretamente o desempenho do algoritmo, não apenas seus parâmetros de 
regularização, mas também parâmetros relacionados a funções de kernel para casos de 
classificação de dados não-linearmente separáveis. Portanto, o processo de escolha de 
parâmetros é um aspecto muito importante para garantir um bom desempenho do modelo, 
visto que, método de escolha por tentativa e erro é inviável.  

Neste contexto, ao longo deste capítulo é apresentada a proposta de um sistema híbrido 
para a otimização deste processo, o qual está dividido em três seções:  

3.1. Relevância: Nesta seção é apresentado a motivação e um apanhado sobre o 
problema.  

3.2. Modelo: Nesta seção é descrito o método proposto. 

3.3. Técnicas de Busca Meta-Heurística Implementadas: Nesta seção são 
apresentados os aspectos da implementação das técnicas de busca meta-heurística. 

3.1. Relevância 
 

A seleção de parâmetros é um problema bem comum em técnicas de aprendizagem de 
máquina, pois influencia diretamente na qualidade dos modelos. Apesar do SVM possuir uma 
performance eficaz para maioria dos problemas de classificação e regressão, este é sensível a 
seleção adequada dos parâmetros. Muitas estratégias para seleção e otimização do processo 
vêm sendo aplicada para esse tipo de problema, focando principalmente em como definir os 
valores dos parâmetros ideais, visando alcançar um desempenho satisfatório para 
determinados conjuntos de dados. Algumas dessas estratégias possuem resultados 
interessantes outras nem tanto, visto que, é uma tarefa onde requer tratamento de vários 
fatores, como robustez, tempo, erros, custo computacional.  

De acordo com Chapelle et al. (2002), o algoritmo SVM depende de alguns 
parâmetros. Um deles, denominado de � ou Custo, que controla o equilíbrio entre a 
maximização da margem e a minimização dos erros, podendo ser visto como um parâmetro de 
regularização. Outros parâmetros aparecem no mapeamento não-linear do espaço de 
características. Eles são chamados de parâmetros de kernel (visto no capítulo 2). É vastamente 
conhecido que a escolha do kernel e seus parâmetros é um fator chave para o sucesso do 
modelo, como por exemplo, o parâmetro gamma � do kernel RBF e o parâmetro de dimensão 
L do kernel polinomial. A escolha do kernel e seus parâmetros devem ser especificados a 
priori pelo usuário. No entanto, não existe um método padrão ou automático para realizar a 
seleção, e devido à dificuldade de seleção, ajuste e sintonia dos parâmetros poucos tipos 
distintos de kernel vêm sendo aproveitado.  
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O parâmetro de regularização C e parâmetros de kernel são parâmetros que necessitam 
encontrar seus valores ótimos para que minimize a probabilidade de erros no conjunto de 
teste. Normalmente, os parâmetros do kernel junto com o parâmetro de regularização são 
denominados de hiper-parâmetros do SVM. 

Inicialmente, Vapnik (1999) recomendou a concepção direta dos parâmetros do kernel 
e custo por especialistas, com base no conhecimento a priori do conjunto de dados a serem 
avaliados. Contudo, este processo de seleção de parâmetros é realizado empiricamente ou 
através de experimentos utilizando re-amostragens, em outras palavras, procedimento por 
tentativa e erro. No entanto, existe um número significativo de combinações de parâmetros 
que podem ser utilizados, de forma que a utilização de um processo exaustivo como este se 
torna inviável. Dessa forma, para otimizar esse processo, muito autores tratam essa questão 
como um problema de busca (CAWLEY, 2001; FRIEDRICHS et al., 2005; LORENA et al., 
2007; etc.), por envolver a seleção e otimização em um amplo espaço de busca e o cálculo do 
desempenho de cada combinação de parâmetros medida por meio de algum método de 
avaliação. 

 O espaço de busca corresponde ao conjunto de diferentes configurações de parâmetros 
possíveis e a função objetivo corresponde à precisão obtida pelas SVMs para o problema 
sendo resolvido, com o intuito de descobrir a melhor configuração e consequentemente 
maximizar o desempenho das SVMs. 

Na prática, os hiper-parâmetros são geralmente selecionados através de um sistema 
hibrido com SVM e técnicas como busca em grade, busca cega, validação cruzada e métodos 
leave-one-out, porém estes, não garantem a melhor maneira de escolher os melhores 
parâmetros uma vez que podem ser computacionalmente custosos, necessitando de mais 
tempo de busca, mais processamento ou até mesmo cálculos complexos. Outra alternativa 
para seleção dos parâmetros é a utilização do método gradiente. No entanto, segundo Rossi et 
al. (2008), essa abordagem tem problemas, como a necessidade de funções diferenciais e alto 
risco de encontrar um mínimo local. Além disso, esta abordagem pode não levar a um 
conjunto de valores de parâmetro adequado se um bom ponto de partida não é conhecido. 

Na literatura, ainda se encontra a utilização de outras abordagens mais robustas para 
resolver este problema, como algoritmos genéticos, otimização por enxame de partículas, 
otimização por colônia de formigas, dentre outros. Entretanto, com experimentos geralmente 
limitados a poucas bases de dados ou utilizando o algoritmo com um número de iterações 
muito extenso, fatores que podem comprometer a avaliação da qualidade do modelo. Neste 
caso, para um sistema hibrido, pode não ser interessante, uma vez que, o processo de busca 
será muito custoso computacionalmente, comprometendo todo o sistema e consequentemente 
levando mais tempo para o processamento, problemas que normalmente causam insatisfação 
ao usuário. Portanto, para um sistema hibrido é conveniente que os algoritmos sejam mais 
simples possíveis no sentido que possuam bom desempenho em poucos ciclos ou iterações 
para minimizar o custo de processamento.  
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3.2. Modelo Proposto 
 

Este trabalho tem como proposta realizar um estudo sobre as técnicas de busca meta-
heurística, evidenciando seu desempenho, aplicabilidade e como estas favorecem na solução 
do problema de otimização de parâmetros para Máquina de Vetores Suporte, a fim de 
identificar a melhor configuração de parâmetros em um espaço de busca.  

Para a execução da proposta, foram implementados três algoritmos para realização de 
experimentos e comparações: Otimização por Enxame de partículas (do inglês Particle 
Swarm Optimization – PSO), Subida da Encosta (do inglês Hill Climbing – HC) e busca 
aleatória. O objetivo é otimizar a seleção parâmetros para SVMs, utilizando técnicas de busca 
meta-heurística PSO e HC, para identificar uma maneira eficaz para a seleção de parâmetros. 
Além dos algoritmos PSO e HC tradicionais também foram implementados versões 
otimizadas dos mesmos, a fim de obter resultados melhores que os algoritmos tradicionais 
para o problema de seleção de parâmetros do SVM. 

Após o desenvolvimento desses algoritmos, foram executados experimentos para 
realizar uma avaliação comparativa entre eles e com o método de busca em grade totalmente 
aleatória, verificando a aplicabilidade, desempenho e a veracidade do modelo. Os algoritmos 
de busca foram avaliados em uma base de dados maior contendo 38 problemas para alcançar 
resultados mais confiáveis, ao contrario de trabalhos anteriores que avaliam esses algoritmos 
em poucas bases de dados. 

 Na Figura 3.1 é exibida a arquitetura do sistema hibrido com SVM e o algoritmo de 
busca e otimização. As etapas que constituíram o ciclo dessa pesquisa são apresentadas na 
Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Arquitetura do Sistema Hibrido SVM e Algoritmos de Busca Meta-Heurística  

Para a solução do problema, é realizada a combinação do SVM com a técnica de busca 
(Figura 3.1), iniciando sua execução a partir de pontos aleatórios do espaço de busca contendo 
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os parâmetros � e � (parâmetro gamma do kernel RBF) do SVM. O espaço de busca foi 
estabelecido com 21 valores para � e 19 valores para � totalizando 399 combinações distintas 
de � e gamma como é sugerido na literatura (Quadro 3.1).  

Quadro 3.1 – Número de Parâmetros do Espaço de Busca 

Parâmetros Ñ  

Valores 2«Ò, … , 2�Ò 2«�Ò, … , 2X 
Total 21 19 

 

O SVM funciona como uma função fitness para o algoritmo de busca, assim, avaliando 
a configuração dos parâmetros iniciais sugeridos pelo PSO/HC através do cálculo de 
desempenho do SVM.  

O resultado de desempenho calculado pelo SVM retornará para o algoritmo (PSO/HC) 
a fim de verificar se essa é a melhor configuração. Caso não seja, então, o algoritmo sugere 
uma nova combinação de acordo com a estratégia de busca. Este processo é repetido até que o 
algoritmo de busca encontre a melhor configuração dos parâmetros para o SVM ou atinja um 
determinado critério de parada. 

O conjunto de experimentos utilizado é composto por 38 (trinta e oito) problemas de 
regressão coletadas do site WEKA.  Cada base contém até 2178 instâncias sendo que dados 
faltantes foram removidos e a ordem dos exemplos foi alterada para evitar qualquer tipo de 
tendência da coleta de dados do conjunto original. 

 
3.3. Técnicas de Busca Meta-Heurística Implementadas 

 
Para realização dos experimentos foram implementados três algoritmos: Otimização 

por Enxame de Partículas por ser considerado um método de rápida convergência, Subida da 
Encosta devido à sua simplicidade e em diversos tipos de problemas garantir bons resultados 
e, para fins de comparação, também foi implementado busca em grade puramente aleatória.  

O algoritmo PSO foi implementado de acordo como Kennedy, J. & Eberhart, R. 
(1995) especificaram em seu trabalho, utilizando a adição do parâmetro de inércia ao PSO 
original. Para os valores de parâmetros do PSO foram determinados como em Eberhart & Shi 
(2000) e foi realizada uma série de experimentos com variação de número de partículas ©, 
onde cada partícula corresponde a uma combinação de parâmetros do SVM � e �, constante 
de aceleração ÓÔ e Óµ e valor de inércia Õ, onde seu valor sofre um decremento de 0.03 em 
cada iteração do algoritmo. Enquanto que a velocidade inicial das partículas é definida por um 
valor aleatório retirado de um intervalo limitado.  

Este procedimento foi realizado com o intuído de analisar a influência dos parâmetros 
do PSO para o problema e consequentemente melhorar o desempenho para a escolha dos 
parâmetros do SVM.  O Quadro 3.2 exibe os parâmetros do PSO utilizados nos experimentos. 
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Quadro 3.2 – Valores dos Parâmetros dos Algoritmos 

Parâmetro Símbolo Valor 

Número de Partículas L 3; 5; 10; 

Constante de Aceleração ¼�, ¼W {1, 3}; {2, 2}; {3, 1}; 

Variáveis Aleatórias w�, wW U [0,1]; 

Velocidade Ö U [-3,3] 

Inércia » 0.6; 0.8; 

 

Para fins de análise e comparação, além do PSO com o início aleatório da busca dos 
parâmetros do SVM, foi implementado outro PSO com o inicio não-aleatório, onde a busca 
de parâmetros para um problema tem um inicio direcionado, começando por uma combinação 
de parâmetros � e � bem sucedida (i.e. com bons valores de desempenho) anteriormente em 
outras bases de dados. 

A técnica de busca Subida da Encosta foi desenvolvida como especificada em Russel e 
Norvig (2003). Onde em cada passo a solução atual é substituída pelo vizinho com melhor 
valor (Figura 3.2). 

 

  
Figura 3.2 – Processo do Algoritmo Subida da Encosta 

O primeiro nó (nó corrente) é selecionado aleatoriamente, a partir dele são 
selecionados quatro nodos vizinhos (equação 3.1) e o que apresentar melhor valor de fitness 
será o novo nó corrente, onde o valor de cada quadrado representa uma combinação de 
parâmetros � e �. O nó do centro (0,-7) é o inicial e o da direita (0,-6) o que tem melhor 
fitness, na próxima iteração ele será o novo nó corrente e serão expandidos seus vizinhos e 
assim sucessivamente até não encontrar um nó vizinho melhor que o nó corrente.  

                                                 log� �� ← 	 log��� + H@ C 1              

                            	log��� ← 	 log��� + H@ C 1                                           (3.1)   
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A versão otimizada do algoritmo Subida da Encosta, a solução corrente inicial deixará 
de ser totalmente aleatória e passará a ser definida a partir de soluções bem sucedidas em 
problemas anteriores. A solução corrente inicial é selecionada a partir de um grupo de 38 
combinações de parâmetros �	�	�	considerados boas soluções para os problemas, para 
encontrar essas combinações os problemas foram executados anteriormente e armazenado as 
melhores soluções, com isso, a escolha do nó inicial é realizada aleatoriamente entre as 
melhores eliminando somente as melhores combinações de parâmetro do problema em 
questão. Após a escolha do nó corrente é definida a vizinhança conforme a (equação 3.2), este 
modo torna o processo de busca mais rápido. Os nodos gerados a partir do corrente serão 
testados e o que tiver melhor valor de fitness será a novo nó corrente. 

                                              log( �) ← 	 log(�) 	+ H@ − 2              

                          	log(�) ← 	 log( �) + H@ − 2                                             (3.2)   

A condição de parada tanto para o PSO quanto para o algoritmo Subida da Encosta é 
encontrada quando forem avaliadas trinta soluções diferentes, foi determinado este valor para 
todos os experimentos com intuito de evitar executar um número elevado de combinações de 
parâmetros no SVM. Desde modo, evita-se um tempo de execução muito alto e potencializa o 
valor do algoritmo, no sentindo que de ele se torna eficiente para o problema com um número 
de iterações relativamente baixo. 

A execução do sistema foi realizada de modo off-line, ou seja, o valor de fitness para 
cada combinação de parâmetros foi encontrada a priori a partir da execução do SVM 
aplicando a validação cruzada com 10-folds utilizando a implementação do SVM do software 
“R statistical” (especificamente o pacote e1071 interface para o LIBSVM, biblioteca para 
máquinas de vetores suporte para problemas de regressão). Cada configuração de parâmetro 
tem como fitness o NMSE que se trata do erro médio quadrático normalizado (equação 3.3) 
obtido no experimento de validação cruzada. 

4��Á = ∑ (�� − �ÚÛ)����
W

(�� − �Ü)W  

                                                   (3.3) 

 Onde 4 é o número de casos, �� e �ÚÛ  são valores-alvo e valores previstos para o caso R, 
e �Ü é a média dos valores-alvos. 
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4. RESULTADOS 
Neste capitulo, serão apresentados os experimentos com base nos sistemas híbridos 

dos algoritmos de busca heurísticas com o SVM, assim como os testes realizados com o 
algoritmo de busca aleatória, com o objetivo de testar o desempenho dos algoritmos PSO e 
Subida da Encosta em relação ao método puramente aleatório. 

4.1. Estudo 1: Sistema híbrido com Subida da Encosta e SVM – Nesta seção são 
apresentados os testes e resultados do sistema híbrido combinado pelo algoritmo 
Subida da Encosta com SVM. 

4.2. Estudo 2: Sistema híbrido com PSO e SVM – Nesta seção os experimentos e 
resultados do sistema híbrido composto pelo algoritmo PSO e SVM e uma análise 
comparativa com a busca aleatória, além disso, é apresentada uma análise sobre 
influência de alguns de seus parâmetros para o problema de otimização. 

4.3. Análise Comparativa dos Resultados – Nesta seção, é apresentada uma análise 
comparativa dos resultados entre a busca aleatória e o Estudo 2, bem como dois 
métodos de implementação do PSO, tradicional e otimizado. 

Para a avaliação do método de otimização de parâmetros proposto foi utilizado para 
todos os estudos uma base de dados contendo 38 problemas de benchmak com o espaço de 
busca com a combinação de 399 parâmetros de � e � (gamma), onde para cada problema foi 
realizada 100 execuções e cada iteração até que visite 30 soluções diferentes. Sendo assim, em 
cada uma das execuções o sistema retorna uma lista contendo o resultado de desempenho das 
30 iterações de � e �	para o SVM, ou seja, 3.000 valores de NMSE das combinações de 
parâmetros selecionada na busca. Após executado as 100 vezes, foi calculada a média 
aritmética do valor de desempenho (NMSE) para cada problema, assim obtendo um conjunto 
com 38 listas contendo 30 valores correspondente as médias das 100 execuções de cada 
problema.  

Para sintetizar os resultados de todos os problemas foi calculado a média através deste 
conjunto contendo 38 médias, dessa forma, obtendo uma lista com 30 valores de desempenho 
correspondente a média das médias dos 38 problemas. Para demonstrar estaticamente que as 
médias são diferentes, foi utilizado o Teste de Wilcoxon Rank, que trata de um teste não-
paramétrico adequado para comparar as funções de distribuição de uma variável pelo menos 
ordinal medida em duas amostras independentes ou pareadas (HOLLANDER & WOLFE, 
1999). 

 
4.1. Estudo 1 - Sistema híbrido com Subida da Encosta e SVM 

 
Para este caso, foi realizado a implementação do algoritmo Subida da Encosta para a 

seleção de parâmetros do SVM e realizado um estudo comparativo com o algoritmo busca 
aleatória. 
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Primeiramente, o algoritmo Subida da encosta começa sua execução selecionando o 
primeiro nó com a combinação de parâmetros � e gamma aleatoriamente e calcula do valor de 
desempenho. A partir do nó inicial são expandidas quatro soluções vizinhas. Essas soluções 
são avaliadas e a que obtiver o melhor desempenho será a nova solução corrente. Caso não 
exista nenhuma solução melhor que a solução corrente, o algoritmo termina sua execução com 
condição de ter completado a avaliação de 30 soluções distintas. Se não tiver completado o 
número de 30 soluções, um novo nó corrente (�, �) é gerado aleatoriamente e segue o mesmo 
processo. 

No entanto, o algoritmo Subida da Encosta apresenta uma desvantagem para o 
problema de otimização de parâmetros de SVM com condição de parada as 30 iterações, pois 
cada solução visitada corresponde a uma solução que será executada no SVM. Portanto, essa 
desvantagem consiste na inclusão de duas soluções não interessantes das quatro soluções 
vizinhas na lista das 30 soluções, levando em consideração que uma solução será o melhor 
caminho e a outra já foi adicionada na lista na iteração anterior.  

O algoritmo foi executado cem vezes para cada um dos 38 problemas e ao fim da 
execução foi obtido 100 listas com 30 valores de desempenho cada, totalizando 3.000 valores 
de desempenho para cada problema e calculado a média aritmética. Assim, tem-se 38 listas 
contendo 30 valores de desempenho cada, correspondente a média de cada problema. O 
Gráfico 4.1 foi construído a partir da média das médias dos 38 problemas e exibe o 
desempenho do algoritmo com 100 execuções em relação à busca aleatória. Os números na 
vertical são intervalos dos valores de desempenho para as configurações de parâmetros � e � 
executada, enquanto que os valores na horizontal representam o número de soluções distintas 
visitadas. 

 
Gráfico 4.1 – Subida da Encosta x Busca Aleatória 

 
 Nota-se que a busca aleatória obteve um desempenho melhor que o algoritmo Subida 
da Encosta devido à natureza de seu processo ser por busca local, deste modo muitas soluções 
consideradas ruins são executas no SVM e acrescentada ao número de soluções visitadas 
definidas para os experimentos, com isso em poucas iterações é alcançado 30 soluções 
visitadas. 
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Para tentar resolver esse problema, também foi implementado uma versão do 
algoritmo Subida da Encosta otimizada, ou seja, a solução corrente inicial deixará de ser 
totalmente aleatória e passará a ser definida a partir de soluções bem sucedidas em problemas 
anteriores, como descrito na seção 3.3.  

O Gráfico 4.2 abaixo representa o desempenho do algoritmo Subida da Encosta 
otimizada com passos largos e Busca Aleatória, calculado a partir da média das médias da 
execução dos 38 problemas. 

 

Gráfico 4.2 – Subida da Encosta com passos largos x Busca Aleatória 

Nessa implementação, o algoritmo Subida da Encosta obteve uma melhora no seu 
desempenho, no gráfico percebe-se que a curva decai com maior velocidade em relação ao 
gráfico (4.1), assim, agilizando o processo da busca. No entanto, nota-se que a Busca 
Aleatória permanece melhor na maioria das execuções devido à observação descrita 
anteriormente sobre o embasamento da Subida da Encosta ser de busca local, uma busca mais 
refinada. 

O gráfico (4.3) mostra o desempenho entre Subida da Encosta otimizada com inicio 
direcionado e passos largos e Busca Aleatória, calculado através da média das médias dos 38 
problemas com 100 execuções. 
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Gráfico 4.3 – Desempenho Subida da Encosta com inicio direcionado e passos largos x Busca Aleatória 

A Tabela 4.1 corresponde ao teste de wilcoxon com 5% de significância, 95% de 
confiança. Com a análise dos resultados pode-se afirmar que as médias (calculadas através do 
desempenho) dos algoritmos Subida da Encosta e Busca Aleatória são distintas, o que não 
estava vidente no Gráfico 4.1. 

Tabela 4.1 –Teste de Wilcoxon para Subida da Encosta  x Busca Aleatória 

Técnicas Teste de Wilcoxon 

Subida da Encosta (SE) x 
Busca Aleatória (BA) 

wilcox.test(SE, BA, paired = TRUE, alternative = "two.sided", conf.level=0.95) 
 
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
 
data:  SE and BA  
 
p-value = 2.702e-06 
 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0  

Resultado: 
O teste foi realizado com o nível de 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. 
Wilcoxon signed rank test 
data:  SE and BA  
p-value = 2.702e-06 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Conclusão: 
Uma vez que o p-valor computado (2.702x10-6) é menor que 0,05 (5% de significância), há evidências para se 
rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias (rejeita-se a hipótese nula H0) e, então, podemos concluir que 
os algoritmos têm desempenhos distintos.  

 

A Tabela 4.2 corresponde ao teste de wilcoxon com 5% de significância, 95% de 
confiança. Com a análise dos resultados pode-se afirmar que as médias dos algoritmos Subida 
da Encosta Otimizada e Busca Aleatória são distintas, o que não estava vidente no Gráfico 
4.3. 

Tabela 4.2 – Teste de Wilcoxon para Subida da Encosta Otimizada x Busca Aleatória 

Técnicas Teste de Wilcoxon 

Subida da Encosta 
Otimizada (SEO) x 

Busca Aleatória (BA) 

wilcox.test(SEO, BA, paired = TRUE, alternative = "two.sided", conf.level=0.95) 
 
        Wilcoxon signed rank test 
 
data:  SEO and BA  
 
p-value = 0.03842 
 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Resultado: 
O teste foi realizado com o nível de 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. 
Wilcoxon signed rank test 
data:  SEO and BA  
p-value = 0.03842 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
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Conclusão: 
Uma vez que o p-valor computado (0.03842) é menor que 0,05 (5% de significância), há evidências para se 
rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias (rejeita-se a hipótese nula H0) e, então, podemos concluir que 
os algoritmos têm desempenhos distintos.  

 

Com a realização do teste de wilcoxon ficou evidente que as médias das Técnicas de 
Buscas abordadas são distintas. Nesse contexto, foi criado um histograma para deixar evidente 
o melhor algoritmo, contendo o número de vitórias entre os algoritmos, em cada iteração de 
uma execução o algoritmo que obter o melhor valor de desempenho é o vitorioso, deste modo 
em 30 iterações para 100 execuções o número máximo de vitórias que um algoritmo pode 
atingir é de 3 mil. Abaixo pode se observar no gráfico de barras 4.4 referente a quantidade de 
vitórias entre o algoritmo Subida da Encosta Otimizada e Busca Aleatória.  

 

Gráfico 4.4 – Nº de vitoriosos entre Subida da Encosta Otimizada x Busca Aleatória  

 
Nessa comparação, podemos perceber que na maioria dos problemas o algoritmo 

Subida da Encosta otimizado apresenta maior número de vitórias com exceção dos problemas 
32 e 34 que são outliers da base de dados e apresentaram comportamento muito diferenciado 
em relação aos outros problemas. 

Já no gráfico 4.5, é exibido a comparação de desempenho dos três algoritmos, Subida 
da Encosta tradicional, busca aleatória e Subida da Encosta Otimizada, onde é notável a 
diferença da evolução da curva e a melhora do algoritmo para a resolução do problema de 
otimização de parâmetros para SVM. 
 

 



 68

Gráfico 4.5 – Desempenho Subida da Encosta x Busca Aleatória x Subida da Encosta Otimizada 

 
 

4.2. Estudo 2 - Sistema híbrido com PSO e SVM 
 

Neste estudo, foi implementado o algoritmo PSO original para a seleção de parâmetros 
do SVM, realizando experimentos com a utilização de diversos valores para os parâmetros do 
PSO: ¼�, ¼W, número de partículas L e inércia », como descrito no Capítulo 3 (Quadro 3.1). 
Por fim foi feito um estudo comparativo do desempenho do algoritmo PSO em relação à 
busca aleatória.  

Os resultados dos experimentos com parâmetros partículas, inércia e constante de 
aceleração do PSO não obtiveram uma diferença significativa entre seus desempenhos, 
conforme pode ser visualizado detalhadamente no Apêndice A. Foram realizados 18 
experimentos para análise e construído os gráficos através da média das médias dos valores de 
desempenhos dos 38 problemas. No entanto, para efeito de visualização serão mostrados 
detalhadamente 9 gráficos e os demais estão disponíveis no Apêndice A. 

 Os Gráficos 4.6, 4.7 e 4.8 mostram o desempenho do PSO comparado com o 
algoritmo de Busca Aleatória com a configuração de parâmetros ¼�, ¼W � 1	�	3, » � 0.6, 
L � 3, ¼�, ¼W � 3	�	1, » � 0.6 e L � 3, ¼�, ¼W � 2	�	2, » � 0.8 e L � 3, respectivamente. 

 
Gráfico 4.6 – Desempenho do PSO x Busca AleatóriaI (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â, © � á� 
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Gráfico 4.7 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória II (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â e © � á� 

 

 
Gráfico 4.8 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória III  (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã e © � á� 
Como pode ser observado nos gráficos acima o algoritmo Busca Aleatória consegue 

superar levemente o desempenho do PSO e sendo melhor com pouca diferença entre 5 e 20 
soluções visitadas como pode ser visto na curva de cor preta que está na maior parte da 
execução abaixo da tracejada. No caso do Gráfico (4.7) com o parâmetro ¼� maior o PSO 
obteve um pior na evolução, enquanto que no Gráfico (4.8) a combinação do ¼�, ¼W � 2 com o 
aumento da inércia obtiveram um desempenho similar ao Gráfico 4.6. 

 Com as configurações ¼�, ¼W � 1	�	3, » � 0.6, L � 5, ¼�, ¼W � 3	�	1, » � 0.6 e L �
5, ¼�, ¼W � 2	�	2, » � 0.8 e L � 5 os desempenhos são mostrados nos Gráficos 4.9, 4.10 e 
4.11 respectivamente. 
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Gráfico 4.9 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória IV  (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â e © � å� 

 

Gráfico 4.10 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória V (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â e © � å� 
 

 

 

Gráfico 4.11 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória VI  (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã e © � å� 
Como nos experimentos com 3 partículas os testes realizados com 5 partículas 

exibidos nos Gráficos 4.9, 4.10 e 4.11 seguiram o mesmo comportamento de evolução uma 
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piora em toda evolução do Gráfico 4.10 com as constantes de aceleração ¼� � 3, ¼W � 1 e um 
desempenho similar dos experimentos mostrado nos Gráficos 4.9 e 4.11. 

Também foram realizados experimentos com as configurações de parâmetros do PSO 
como, ¼�, ¼W � 1	�	3, » � 0.6, L � 10, ¼�, ¼W � 3	�	1, » � 0.6 e L � 10, ¼�, ¼W � 2	�	2, 
» � 0.8 e L � 10, exibidos nos Gráficos 4.12, 4.13 e 4.14 respectivamente. 

 

Gráfico 4.12 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória VII  (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â e © � Ô0� 
 

 

 

Gráfico 4.13 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória VIII   (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â e © � Ô0� 
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Gráfico 4.14 – Desempenho do PSO x Busca Aleatória IX (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã e © � Ô0� 

 

A Tabela 4.3 corresponde ao teste de wilcoxon com 5% de significância, 95% de 
confiança. Com a análise dos resultados pode-se afirmar que as médias dos algoritmos PSO e 
Busca Aleatória são distintas, o que não estava vidente no Gráfico 4.14. 

Tabela 4.3 – Teste de Wilcoxon para PSO x Busca Aleatória 

Técnicas Teste de Wilcoxon 

PSO x Busca Aleatória 
(BA) 

wilcox.test(PSO, BA, paired = TRUE, alternative = "two.sided", conf.level=0.95) 
 
        Wilcoxon signed rank test 
 
data:  PSO and BA  
 
p-value = 1.863e-09 
 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Resultado: 
O teste foi realizado com o nível de 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. 
Wilcoxon signed rank test 
data:  PSO and BA  
p-value = 1.863e-09 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Conclusão: 
Uma vez que o p-valor computado (1,863x10-9) é menor que 0,05 (5% de significância), há evidências para se 
rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias (rejeita-se a hipótese nula H0) e, então, podemos concluir que 
os algoritmos têm desempenhos distintos.  

 
Comparando todos os testes para analisar a influência dos parâmetros do PSO para a 

base de dados utilizada neste trabalho é notável que não existe grande diferença com o uso de 
3, 5 e 10 partículas assim como as mudanças de inércia e constante de aceleração local e 
global. Portanto, para os próximos experimentos realizados foi utilizada a combinação fixa de 
parâmetros do PSO como: ¼�, ¼W � 2	�	2, inércia » � 0.8 (BLONDIN, 2009; SHI, 2004), 
com decremento de 0.03 e 10 partículas. Apesar do algoritmo Busca Aleatória obter um 
desempenho levemente maior que o PSO, o mesmo atingiu melhor desempenho no número de 
vitorias por iteração de cada execução, pode se observar que o PSO é melhor em 
aproximadamente 69% dos problemas, como pode ser visto no gráfico de barras abaixo. 
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Gráfico 4.15 – Nº de vitoriosos entre PSO x Busca Aleatória   

Além da implementação original do PSO, também foi desenvolvido um PSO 
otimizado com início direcionado com intuído de partir de um ponto com soluções bem 
sucedidas. As soluções consideradas bem sucedidas foram selecionadas a priori com a 
execução do PSO tradicional e armazenadas em um arquivo. Ao iniciar o PSO otimizado 
foram selecionadas 10 combinações de C e γ bem sucedidas em outras bases de dados, ou 
seja, 10 partículas iniciais, eliminando somente as soluções do problema em questão, ou seja, 
37 problemas. Após isso, o processo segue o mesmo do algoritmo tradicional. Deste modo, a 
busca do PSO será mais direcionada partindo de soluções consideras boas pelo algoritmo e 
consequentemente alcançará melhores resultados. 

O Gráfico 4.16 mostra o desempenho do algoritmo PSO otimizado em relação ao 
algoritmo Busca Aleatória para o problema de otimização de parâmetros do SVM. 

 
Gráfico 4.16 – Desempenho do PSO Otimizado x Busca Aleatória   

 
A Tabela 4.4 corresponde ao teste de wilcoxon com 5% de significância, 95% de 

confiança. Com a análise dos resultados pode-se afirmar que as médias dos algoritmos PSO 
Otimizado e Busca Aleatória são distintas, assim reforçando o que foi visto no Gráfico 4.16. 

Tabela 4.4 – Teste de Wilcoxon para PSO Otimizado x Busca Aleatória  

Técnicas Teste de Wilcoxon 
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PSO Otimizado 
(PSOO) X 

Busca Aleatória (BA) 

wilcox.test(PSOO, BA, paired = TRUE, alternative = "two.sided", conf.level=0.95) 
 
        Wilcoxon signed rank test 
 
data:  PSOO and BA  
 
p-value = 1.863e-09 
 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Resultado: 
O teste foi realizado com o nível de 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. 
Wilcoxon signed rank test 
data:  PSOO and BA  
p-value = 1.863e-09 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Conclusão: 
Uma vez que o p-valor computado (1,863x10-9) é menor que 0,05 (5% de significância), há evidências para se 
rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias (rejeita-se a hipótese nula H0) e, então, podemos concluir que 
os algoritmos têm desempenhos distintos.  

 

Neste caso o PSO obteve uma melhora em relação à Busca Aleatória, pode-se notar 
através da linha tracejada que está abaixo da outra linha em toda evolução da curva. No 
gráfico de barras abaixo nota-se que na maioria dos problemas o PSO otimizado possui quase 
70% de vitórias em relação ao método por Busca Aleatória (Gráfico 4.17). 

 

 
Gráfico 4.17 – Nº de vitoriosos entre PSO Otimizado x Busca Aleatória   

 

No Gráfico 4.18 é apresentado a curva de desempenho entre o PSO, Busca Aleatória e 
PSO Otimizado. 
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Gráfico 4.18 – Desempenho PSO x PSO Otimizado x Busca Aleatória 

 
 
4.3. Análise Comparativa entre PSO tradicional, PSO otimizado e Subida da Encosta 

otimizada 
 

Além dos experimentos realizados com PSO e Subida da Encosta em comparação ao 
algoritmo Busca Aleatória, também foram realizados experimentos comparativos entre o PSO 
tradicional com PSO otimizado e PSO otimizado com Subida da Encosta otimizado proposto 
neste trabalho.  

No gráfico abaixo (4.19), pode ser observado que o PSO com o inicio direcionado 
apresentou melhor desempenho em todo decorrer da evolução, no entanto no fim da curva os 
algoritmos ficaram mais próximos. 

 
Gráfico 4.19 – Desempenho do PSO Otimizado x PSO Tradicional  

 
Consequentemente, o PSO Otimizado apresentou uma performance melhor na maioria 

dos problemas exibido no Gráfico 4.20, o PSO Otimizado obteve mais de 70% de iterações 
vitoriosas em relação ao tradicional, com exceção dos problemas outliers 32 e 34 que 
possuem um comportamento fora do padrão dos demais.  
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Gráfico 4.20 – Nº de vitoriosos entre PSO Otimizado x PSO Tradicional 

 

No Gráfico 4.21 é apresentado à comparação entre o PSO Otimizado e Subida da 
Encosta Otimizada. Pode ser observado que ambos iniciam muito abaixo dos algoritmos com 
sua forma original, entretanto o PSO apresenta uma evolução muito mais rápida que o 
algoritmo Subida da Encosta devido à natureza do seu processo ser mais exploratória. Desta 
forma, a curva do PSO sofre uma evolução mais rápida. No início e estabilizando com pouca 
evolução da metade para o fim da curva, por outro lado o algoritmo Subida da Encosta mesmo 
com a implementação de passos mais largos possui a natureza do processo por uma busca 
mais refinada o que torna a evolução mais lenta. 

 

 
Gráfico 4.21 – Desempenho do PSO Otimizado x Subida da Encosta Otimizada   

 
A Tabela 4.5 corresponde ao teste de wilcoxon com 5% de significância, 95% de 

confiança. Com a análise dos resultados pode-se afirmar que as médias dos algoritmos PSO 
Otimizado e Subida da Encosta Otimizada são distintas, assim reforçando o que foi visto no 
Gráfico 4.21. 
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Tabela 4.5 – Teste de Wilcoxon para PSO Otimizado x Subida da Encosta Otimizada 

Técnicas Teste de Wilcoxon 

PSO X 
Subida da Encosta 

(SE) 

wilcox.test(PSOO, SEO, paired = TRUE, alternative = "two.sided", conf.level=0.95) 
 
        Wilcoxon signed rank test 
 
data:  PSOO and SEO  
 
p-value = 2.689e-05 
 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Resultado: 
O teste foi realizado com o nível de 95% de confiança, ou seja, 5% de significância. 
Wilcoxon signed rank test 
data:  PSOO and SEO 
p-value = 2.689e-05 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
Conclusão: 
Uma vez que o p-valor computado (2.689x10-5) é menor que 0,05 (5% de significância), há evidências para se 
rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias (rejeita-se a hipótese nula H0) e, então, podemos concluir que 
os algoritmos têm desempenhos distintos.  

 
 

Por fim, no Gráfico 4.22 é exibido a comparação entre o PSO Otimizado, Subida da 
Encosta Otimizado e Busca Aleatória. Nota-se que os algoritmos otimizados alcançaram uma 
melhora evidente em relação o método de busca aleatória. 

 

 
Gráfico 4.22– Desempenho PSO Otimizado x Subida da Encosta Otimizada x Busca Aleatória 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este capítulo descreve as considerações finais deste trabalho, apresentando uma 

discussão sobre o estudo, as propostas de trabalhos futuros e as conclusões obtidas com o 
trabalho. 

Diante dos resultados apresentados, é possível perceber que o algoritmo Subida da 
Encosta apresenta melhores resultados quando parte de soluções consideradas boas para o 
problema de seleção de parâmetros do SVM, bem como quando alterado sua vizinhança para 
os vizinhos dos vizinhos mais próximos. 

Em relação ao algoritmo Subida da Encosta em sua forma original não obteve 
resultados interessantes, devido sua fundamentação na idéia de vizinhança mais próxima, já 
que, esse método torna a busca mais refinada e um processo mais lento, conforme foi 
apresentado nos experimentos. 

Quanto ao algoritmo PSO foi realizado experimentos para analisar a influência de seus 
parâmetros (números de partículas, constantes de aceleração e inércia) para o problema de 
seleção de parâmetros do SVM, com o intuito de melhorar o processo de busca na base de 
dados. No entanto, não foi obtida diferença significativa nos testes e foi utilizado valores de 
parâmetros sugeridos na literatura.  

Os experimentos do PSO na sua forma tradicional em comparação com o algoritmo de 
Busca Aleatória apresentaram bons resultados, apesar de que visivelmente não foi perceptível. 
No entanto, no histograma de número de vitórias por cada iteração é demonstrado que mais de 
69% dos problemas da base de dados possuem melhor desempenho com PSO do que com a 
Busca Aleatória. No entanto, apesar de resultados satisfatórios foram realizadas melhorias  no 
algoritmo para torná-lo mais interessante para o problema de seleção de parâmetros do SVM 
por meio do desenvolvimento de uma versão otimizada do PSO, onde foram obtidos 
resultados mais visíveis em comparação com o PSO tradicional e busca aleatória. 

E por fim, foi analisado o comportamento dos algoritmos PSO Otimizado e Subida da 
Encosta Otimizado, sendo possível analisar que mesmo com uma melhora considerável o 
algoritmo Subida da Encosta não conseguiu superar o processo robusto do PSO que possui 
garantia de resultados satisfatórios na maioria de problemas envolvendo otimização. 

 
5.1. Trabalhos Futuros 

 
A relevância de um trabalho pode ser avaliada também pelas oportunidades de 

trabalhos futuros que o mesmo provê. Então, buscando obter tal importância, a seguir são 
propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser identificados a partir 
desse estudo.  

• Implementar os algoritmos PSO e Subida da Encosta integrado com o SVM a fim de 
realizar experimentos em tempo real para obter uma estimativa de poder de 
processamento e tempo computacional necessário para todo o processo de execução 
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do SVM, assim verificar a viabilidade para uma futura ferramenta hibrida ou 
biblioteca integrado com uma técnica de busca meta-heuristícas; 

• Experimentar outras técnicas de busca que foram abordadas neste trabalho e 
verificar sua viabilidade para o problema. 

• Realizar experimentos com um intervalo de parâmetros maior que a combinação de 
399 parâmetros de C e � do kernel RBF. 

• Realizar experimentos com um número maior de parâmetros além do C e � do kernel 
RBF. 

• Realizar testes com outras funções de kernel pouco utilizadas devido à dificuldade de 
escolha ideal de seus parâmetros. 

 
5.2. Conclusões 

 
Neste trabalho foi proposto um sistema hibrido para seleção de parâmetros de 

Máquinas de Vetores Suporte utilizando técnicas de busca meta-heuristíca. No inicio da 
investigação foram realizados experimentos com os algoritmos Subida da Encosta e PSO para 
testar a viabilidade do algoritmo para o problema. No entanto, foram obtidos resultados pouco 
satisfatórios, então foram desenvolvidas versões otimizadas dos algoritmos para melhorar o 
processo de busca.  

Na maioria dos trabalhos encontrados na literatura os algoritmos para seleção de 
parâmetros seguem sua busca até alcançar um determinando valor como critério de parada, 
que normalmente são bem extensos como 100 gerações, 1.000, 3.000 gerações, etc. ou até 
mesmo até encontrar a melhor solução. Para um sistema hibrido com SVM esse método torna-
se muito custoso e demorado principalmente se a base de dados utilizada for muito grande.  

Nesse contexto, foi estipulado neste trabalho que a execução do algoritmo termina 
quando forem testadas 30 combinações de parâmetros � e � diferentes, sendo este um número 
considerado muito abaixo do que normalmente é utilizado. Foi determinado este valor para 
todos os experimentos com intuito de evitar executar um número elevado de combinações de 
parâmetros no SVM. Desde modo, evita-se um tempo de execução muito alto e potencializa o 
valor do algoritmo, no sentindo que de ele se torna eficiente para o problema com um número 
de iterações relativamente baixo. 

De acordo com os resultados alcançados é possível perceber que um algoritmo mais 
simples como Subida da Encosta é inviável para a seleção de parâmetros com um critério de 
parada com poucas iterações. No entanto, a versão otimizada do algoritmo Subida da Encosta 
de acordo com os experimentos realizados é viável para o problema, principalmente pelos 
resultados satisfatórios obtidos e a simplicidade do seu processo. 

Os experimentos com o PSO para o problema mostrou que o algoritmo também é 
viável para a seleção de parâmetros SVM, assim como a versão otimizada que obteve bons 
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resultados, comprovando que em 30 execuções o SVM consegue selecionar os melhores 
parâmetros ou pelo menos com desempenho satisfatório espaço de 399 combinações distintas.  
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APÊNDICE A – EXPERIMENTOS  
 

 
Experimento I: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â, © � á� 

 
 

 
Experimento II: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â, © � á� 

 
 

 
Gráfico III: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. ã, © � á� 
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Experimento IV: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. â, © � á� 

 
 

 
Experimento V: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. ã, © � á� 

 
 

 
Experimento VI: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã, © � á� 
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Experimento VII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â, © � å� 

 
 

 
Experimento VIII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â, © � å� 

 
 

 
Experimento IX: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. â, © � å� 
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Experimento X: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. ã, © � å� 

 
 

 
Experimento XI: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. ã, © � å� 

 
 

 
Experimento XII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã, © � å� 
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Experimento XIII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. â, © � Ô0� 

 
 

 
Experimento XIV: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. â, © � Ô0� 

 

 
Experimento XV: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. â, © � Ô0� 
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Experimento XVI: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � Ô	Í	á, Õ � 0. ã, © � Ô0� 

 
 

 
Experimento XVII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � á	Í	Ô, Õ � 0. ã, © � Ô0� 

 

 
Experimento XVIII: Desempenho do PSO x Busca Aleatória (ÓÔ, Óµ � µ	Í	µ, Õ � 0. ã, © � Ô0� 

 


