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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um novo método de otimização de redes neurais artificiais para 

composição de ensembles de redes neurais artificiais. O método proposto combina o 

algoritmo evolucionário Evolução Diferencial com Vizinhança Global e Local (DEGL - 

Differential Evolution with Global and Local Neighborhood) com três técnicas multimodais: 

fitness sharing, especiação e simple subpopulation scheme. 

Para uma boa generalização de um ensemble seus componentes devem apresentar 

duas características: bom desempenho e diversidade. Como o poder de generalização de uma 

rede neural artificial está intimamente relacionado à sua arquitetura e aos seus pesos iniciais, 

para atingir bom desempenho, as redes neurais artificiais foram construídas de maneira 

automática através do algoritmo evolucionário. Para manter a diversidade entre as redes e 

para que um maior número de soluções ótimas fosse encontrado, técnicas multimodais foram 

incorporadas ao algoritmo evolucionário. 

O desempenho deste método é investigado através de experimentos realizados em 

seis bases benchmarks de aprendizagem de máquina para problemas de classificação.  O 

método proposto se mostrou competitivo quando comparado a outros métodos da literatura e 

estatisticamente relevante quando comparado a métodos baseados em seus componentes. 

 

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais, Evolução Diferencial, Ensembles, 

Otimização Multimodal de Redes Neurais Artificiais. 
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ABSTRACT 

 

This master thesis presents a new artificial neural network (ANN) optimization method for 

composition of artificial neural network ensembles. The proposed method combines 

Differential Evolution with Global and Local Neighborhood (DEGL) evolutionary algorithm 

and three multimodal techniques: fitness sharing, speciation and simple subpopulation 

scheme.  

For good generalization of an ensemble, their components must have two 

characteristics: good performance and diversity. The artificial neural network generalization 

power is closely related to their architecture and their initial weights, so, to achieve good 

performance, ANNs have been built in an automatic way through the evolutionary algorithm. 

To maintain diversity between ANNs and in order that a greater number of optimal solutions 

were found, multimodal techniques were incorporated into the evolutionary algorithm. 

The performance of this method is investigated through experiments on six 

machine learning benchmarks for classification problems. The proposed method is 

competitive when compared to other methods of literature and statistically significant when 

compared to methods based on its components. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Differential Evolution, Ensembles, 

Multimodal Optimization of Artificial Neural Networks. 
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CAPÍTULO 1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Motivação 

 

A linha de pesquisa Redes Neurais Artificiais Evolucionárias, um dos temas de pesquisa mais 

recentes na área de Redes Neurais Artificiais (RNAs), visa a combinação de RNAs com 

algoritmos evolucionários com o objetivo de criar um sistema mais robusto e eficiente. A 

combinação de redes neurais artificiais com algoritmos evolucionários formam um modelo 

computacional unificado de sistemas adaptativos que possui o poder de aprendizagem das 

redes e a capacidade de adaptação dos algoritmos evolucionários (BRAGA, 2007; YAO, 

2008). 

A otimização evolucionária de redes neurais artificiais, ou seja, o uso de 

algoritmos baseados em evolução para a definição dos parâmetros de uma RNA, como pesos 

e arquitetura, vem sendo utilizada desde o início da década de 1990. Seu principal objetivo é 

executar a tarefa de busca por RNAs de alto desempenho de maneira automática. 

O desempenho das redes neurais artificiais está intimamente relacionado à 

arquitetura e aos pesos iniciais, principalmente no que se refere à sua capacidade de 

generalização. A escolha destes parâmetros é inerente ao problema em questão, ou seja, uma 

rede neural artificial próxima do ideal é uma rede com parâmetros específicos e escolhidos 

adequadamente para resolver um determinado problema. Tais características tornam a 
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adequada definição dos parâmetros de uma RNA um processo crítico, além de ser uma tarefa 

complicada, devido ao grande número de possíveis soluções no espaço de busca. 

Sem usar um método automático, os projetistas de RNAs teriam que especificar 

seus parâmetros enfrentando o seguinte problema: quais parâmetros são os melhores para um 

determinado problema? 

Outro problema que os projetistas teriam que enfrentar está relacionado com o 

tamanho da RNA. Se o tamanho da rede é menor do que o necessário, ela será incapaz de 

aprender informações sobre o conjunto de treinamento, o que é conhecido como underfitting. 

Por outro lado, se o tamanho da rede é maior do que o necessário, ela aprenderá informações 

irrelevantes do conjunto de treinamento, o que é conhecido como overfitting. Ambos 

underfitting e overfitting são prejudiciais à habilidade de generalização da rede neural 

artificial. Portanto, é desejável ter um algoritmo que determine automaticamente a arquitetura 

de uma rede neural artificial. 

Muitos trabalhos vêm sendo pesquisados buscando redes neurais artificiais ótimas 

ou quase ótimas através de otimização evolucionária de RNAs. Entretanto muitos problemas 

são muito grandes e complexos para que uma única RNA resolva-o sozinha. Para estes 

problemas, uma estratégia a ser utilizada é a de dividir e conquistar, que transforma um 

problema grande em um problema menor, ou seja, reduz sua complexidade. Um modo de 

implementar esta estratégia é através de ensembles.  

A ideia por trás do conceito de ensembles é muito simples: coletar o maior 

número de opiniões antes de tomar uma decisão. Esta ideia está diretamente relacionada ao 

modo como vivemos e tomamos decisões, principalmente se a decisão tem importantes 

consequências financeiras, médicas ou sociais. Ler comentários antes de comprar um produto, 

ou pedir pareceres médicos diferentes antes de passar por uma cirurgia importante são apenas 

alguns dos inúmeros exemplos cotidianos onde podemos considerar as decisões de vários 
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especialistas. 

Em aprendizagem de máquina, a opinião de um médico ou de um consumidor 

pode ser encarada como a saída dada por um classificador. Após consultar diferentes 

classificadores, a decisão final é tomada através da combinação das saídas de cada um dos 

classificadores. Este sistema formado por uma coleção de classificadores treinados para 

resolver o mesmo problema, cuja saída é dada pela combinação das saídas dos classificadores 

que o compõem é chamado de ensemble. 

No projeto de redes neurais artificiais, em vez de usar uma única RNA para 

resolver um problema complexo, um ensemble de redes neurais artificiais combina um 

conjunto de redes que aprendem a decompor o problema em sub-problemas e a resolvê-los de 

forma eficiente. 

Um ensemble de redes neurais artificiais apresenta diversas vantagens, como 

conseguir executar tarefas mais complexas, ser um sistema mais robusto e geralmente 

apresentar desempenho superior ao desempenho das redes que o compõe. Apesar de todas 

estas vantagens, construir um ensemble não é uma tarefa fácil. Para o sucesso de um 

ensemble, duas características devem ser encontradas em seus componentes: bom 

desempenho e diversidade. 

 

1.2  Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo propor um método de busca automática por redes neurais 

artificiais para a composição de ensembles. Para que este objetivo seja alcançado, é 

importante que as RNAs apresentem bom desempenho e que haja diversidade entre elas. 

Como discutido na sessão anterior, o poder de generalização de uma rede neural 

artificial está intimamente relacionado à sua arquitetura e aos seus pesos iniciais. Portanto 
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para obter RNAs com alto desempenho, foi desenvolvido um sistema que combina redes 

neurais artificiais e algoritmos evolucionários. O objetivo deste sistema é otimizar os 

parâmetros da RNA. 

Para esta tarefa foi escolhido o algoritmo evolucionário evolução diferencial com 

vizinhança global e local (DEGL – Differential Evolution with Global and Local 

Neighborhood) que é um algoritmo baseado na estratégia DE/target-to-best/1 da evolução 

diferencial (DE - Differential Evolution). O ponto fraco da estratégia DE/target-to-best/1 é o 

fato de ela favorecer a explotação, já que nela, todos os indivíduos são atraídos pelo mesmo 

melhor indivíduo da população. O algoritmo DEGL propõe realizar um balanceamento entre 

exploração e explotação, através de dois modelos de vizinhança: vizinhança local onde cada 

vetor é mutado usando o melhor vetor encontrado em sua vizinhança, e mutação global que 

leva em consideração o melhor vetor encontrado na população inteira para mutar um membro 

da população. 

Este algoritmo foi escolhido por ser uma variação recente da evolução diferencial 

e por apresentar bons resultados quando comparado com outros métodos também derivados 

da DE, como mostra Neri (2010). 

Para obter diversidade entre as redes neurais artificiais que formarão o ensemble, 

técnicas multimodais foram incorporadas ao algoritmo DEGL. A principal característica de 

uma técnica multimodal é manter a diversidade entre os indivíduos em um processo 

evolucionário para que um maior número de soluções ótimas seja encontrado. 

As técnicas utilizadas foram  simple subpopulation scheme, especiação e fitness 

sharing. 
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1.3  Contribuições 

 

As principais contribuições deste trabalho são: 

- Otimização de arquitetura e pesos iniciais de redes neurais artificiais multi-layer 

perceptron evitando que o projetista da RNA tenha que definir tais parâmetros; 

- Introduzir a DEGL como um possível algoritmo para determinar a arquitetura de 

uma rede neural artificial e comparar seu desempenho com o desempenho de outros métodos; 

- Verificar o uso de algoritmos evolucionários multimodais para a formação dos 

componentes que construirão um ensemble; 

- Verificar o comportamento do método através de técnicas estatísticas; 

- Verificar o desempenho do método para problemas de classificação. 

 

Este trabalho de pesquisa gerou a seguinte publicação: 

Mineu, N. L.; Ludermir, T. B.; Almeida, L. M. Topology optimization for 

artificial neural networks using differential evolution. In: International Joint Conference on 

Neural Networks, 2010. Barcelona – Espanha. Anais… Los Alamitos - EUA: IEEE Press, 

2010. páginas 4062-4068. 

 

1.4  Estrutura do Documento 

 

Esta dissertação de mestrado está organizada em oito capítulos: 

 

- Capítulo 2: Algoritmos Evolucionários 

Neste capítulo será apresentada uma introdução sobre o tema e serão apresentados 
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com detalhes os dois algoritmos evolucionários usados neste projeto. 

 

- Capítulo 3: Técnicas Multimodais 

Este capítulo apresenta conceitos básicos sobre os problemas multimodais e expõe 

três técnicas capazes de resolvê-los. Tais técnicas são as usadas nos algoritmos evolucionários 

deste trabalho. 

 

- Capítulo 4: Ensembles 

Este capítulo apresenta uma introdução sobre o tema e descreve algumas regras de 

combinação de redes neurais artificiais. 

 

- Capítulo 5: Otimização de Redes Neurais Artificiais 

O capítulo apresenta diversas formas de otimizar RNAs através de algoritmos 

evolucionários e apresenta alguns trabalhos que usaram esta abordagem com sucesso. 

 

- Capítulo 6: Método de Otimização de Redes Neurais Artificiais para 

Composição de Ensembles 

Este capítulo discute questões de implementação, isto é, como foi feita a 

combinação da rede neural artificial com os algoritmos evolucionários e com as técnicas 

multimodais. Ainda descreve como um indivíduo representa uma RNA e como ele é 

interpretado pelo sistema. 

 

- Capítulo 7: Experimentos e Resultados 

Neste capítulo são descritas as bases de dados usadas nas simulações, como os 

experimentos foram planejados e exibe os resultados dos experimentos realizados. 



7 
 

 

 

- Capítulo 8: Conclusão e Trabalhos Futuros 

Este capítulo traz um resumo do que foi feito ao longo deste trabalho e aborda 

algumas sugestões para continuação da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2   ALGORITMOS EVOLUCIONÁRIOS 

 

2.1  Introdução 

 

Os algoritmos evolucionários (AEs) são modelos computacionais baseados no processo de 

evolução das espécies, ou seja, eles se baseiam na teoria da evolução de Darwin (1859) cujo 

principal mecanismo é a seleção natural. Segundo a teoria de Darwin, os indivíduos precisam 

competir pelos recursos do ecossistema ao qual pertencem, pois estes recursos são limitados. 

A seleção natural favorece os indivíduos que tem melhor desempenho nesta competição, 

fazendo com que os indivíduos mais aptos sobrevivam, gerem suas proles e tenham seus 

genes propagados ao longo das próximas gerações. Este processo pode favorecer a produção 

de indivíduos cada vez mais adaptados ao seu ecossistema (EIBEN, 2003; LINDEN, 2008). 

Nos algoritmos evolucionários, um ecossistema é o problema a ser resolvido, os 

indivíduos são as possíveis soluções para este problema e a aptidão é a qualidade das 

soluções, ou seja, quão bem uma solução resolve o problema. Os AEs propõem um método de 

otimização através de tentativa e erro, onde uma população de soluções (indivíduos) é gerada 

e a pressão de seleção causa a seleção natural, fazendo com que a aptidão da população 

aumente. Algumas das melhores soluções são usadas para gerar novas soluções através dos 

operadores genéticos. A função dos operadores genéticos é alterar e redistribuir informação 

dentro da população (EIBEN, 2003). 

Holland (1992) cita alguns exemplos de operadores genéticos como mutação, 
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recombinação, inversão, dominação, modificação, translocação e exclusão, embora os mais 

comuns sejam mutação e recombinação. 

Mutação é um operador genético unário que faz mudanças aleatórias e não 

tendenciosas nos indivíduos. Na mutação um atributo da solução é aleatoriamente modificado 

de modo a gerar uma nova solução (indivíduo). A Figura 2.1 ilustra o processo de mutação. 

Neste exemplo os indivíduos são binários e a mutação ocorre trocando o bit 1 pelo 0 e vice-

versa. Em destaque estão os bits que foram mutados. 

 

pai 1 1 1 1 1 1 1 1 

         

prole 0 1 1 0 1 0 1 1 

 

Figura 2.1  Mutação 

 

A recombinação é o processo onde dois ou mais indivíduos, denominados pais, 

trocam  informações a fim de formar um ou mais novos indivíduos, chamados de filhos ou 

prole. O processo em que a recombinação ocorre selecionando-se  dois indivíduos para serem 

pais é conhecido como cruzamento (EIBEN, 2003; HOLLAND, 1992). A Figura 2.2 exibe 

um exemplo de recombinação. Nele apenas 2 indivíduos são selecionados como pais, portanto 

ocorre o processo de recombinação denominado cruzamento. Um ponto aleatório para a 

divisão dos pais é selecionado. Então a prole é criada através da troca dos pedaços resultantes 

da divisão. 

Nesta figura cada pai possui uma cor: o primeiro pai é branco e o segundo pai é 

cinza. Através da representação em cores é possível ver que cada filho recebeu uma parte de 

um pai e outra do outro pai. O primeiro filho recebeu os 3 primeiros bits do primeiro pai e os 

5 últimos bits do segundo pai. O inverso ocorreu para o segundo filho. 
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pais 

1 1 1 1 1 1 1 1 

        

0 0 0 0 0 0 0 0 

         

         

proles 

1 1 1 0 0 0 0 0 

        

0 0 0 1 1 1 1 1 

 

Figura 2.2  Recombinação com 2 pais: Cruzamento 

 

O pseudocódigo descrito no Algoritmo 2.1, retirado de Eiben (2003), apresenta 

um modelo geral de um algoritmo evolucionário. O algoritmo inicia gerando diversas 

soluções candidatas de modo a formar a população inicial. A população inicial é formada por 

indivíduos gerados aleatoriamente, embora nesta fase seja possível inserir algum tipo de 

conhecimento específico do problema com o objetivo de elevar a aptidão da população inicial. 

O próximo passo é avaliar cada um dos indivíduos da população inicial para que o processo 

de otimização seja guiado pelas melhores soluções. Então o algoritmo entra num ciclo de 

otimização, primeiro selecionando os indivíduos que sofrerão modificações genéticas, depois 

aplicando os operadores genéticos, e então selecionado os indivíduos que estão aptos para 

passar para a próxima geração. O ciclo de otimização acaba quando o critério de parada é 

alcançado, como por exemplo, um número máximo de gerações ou avaliações de aptidão é 

alcançado, a diversidade da população está abaixo de um limite aceitável, ou quando é 

alcançado, se conhecido, um valor ótimo de aptidão (EIBEN, 2003). 
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Algoritmo 2.1. Esquema Geral de um Algoritmo Evolucionário 
1 início 
2    INICIALIZE a população aleatoriamente 
3    AVALIE cada indivíduo 
4    enquanto (condição de parada não alcançada) faça  
5       SELECIONE os pais 
6       RECOMBINE os pais 
7       MUTE a prole resultante 
8       AVALIE os novos indivíduos 
9       SELECIONE os indivíduos para a próxima geração 
10    fim enquanto 
11 fim 

 

2.2  Evolução Diferencial 

 

A Evolução Diferencial (DE – Differential Evolution) foi proposta por Storn e Price em 1995 

no relatório técnico (STORN, 1995) com o objetivo de ser uma função de otimização versátil, 

confiável e fácil de implementar. A DE é um algoritmo para otimização de parâmetros reais 

que gera novos indivíduos a partir de perturbações em indivíduos atuais da população. Esta 

perturbação é gerada através da diferença entre dois indivíduos selecionados aleatoriamente 

da população (PRICE, 2005). 

A DE inicia com uma população de NP indivíduos gerados aleatoriamente. Cada 

indivíduo  é  um  vetor  D-dimensional  que  representa  uma  solução  candidata  para o 

problema.  Em  cada  geração  G,  a  população  corrente  é  transformada  de   modo  a  gerar 

a  próxima  geração  (G+1).  Cada  indivíduo  i  é  representado  da  seguinte  forma:      

푋⃗ , = {푥 , , ,푥 , , ,푥 , , , … , 푥 , , }, onde 푥 , ,  representa o atributo j do indivíduo i na 

geração G. 

Cada atributo da população inicial, quando G = 0, é inicializado dentro do 

intervalo 푋⃗ = 푥 , , … , 푥 ,  e 푋⃗ = 푥 , , … ,푥 , , se distribuindo 

uniformemente sobre o espaço de busca. Portanto o j-ésimo atributo do i-ésimo indivíduo é 

inicializado como 
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푥 , , = 푥 , + 푟푎푛푑 , (0,1) × (푥 , − 푥 , ) 

 

onde randi,j(0,1) é um número aleatório que segue uma distribuição uniforme com valores 

entre 0 e 1. 

A próxima fase é a mutação, onde os vetores mutantes 푉⃗ são gerados a partir dos 

membros da população corrente 

 

푉⃗ , = 푋⃗ , + 퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

 

onde 푋⃗  e 푋⃗  são vetores selecionados aleatoriamente para cada vetor base e 푋⃗  é o vetor 

base. 푋⃗ , 푋⃗  e 푋⃗  são diferentes entre si. O fator de escala F é um parâmetro positivo 

entre 0 e 1 que controla o ritmo de evolução da população (PRICE, 2005) . 

É o método de criação do vetor mutante que diferencia uma estratégia da DE de 

outra. Em algumas estratégias o vetor base é selecionado aleatoriamente (equação 2.3) em 

outras é o melhor vetor encontrado naquela geração (equação 2.6). Em algumas estratégias há 

apenas uma subtração entre vetores selecionados aleatoriamente (equação 2.3 e 2.6), em 

outras há duas subtrações (equação 2.4). 

Abaixo alguns exemplos de estratégias da DE. 

 

DE/rand/1: 푉ሬ⃗ , = 푋⃗ , + 퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

DE/rand/2: 푉ሬ⃗ , = 푋⃗ , + 퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) +  퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

DE/target-to-best/1: 푉ሬ⃗ , = 푋⃗ , +  퐹 × (푋⃗ , −  푋⃗ , )  +  퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

DE/best/1: 푉ሬ⃗ , = 푋⃗ , + 퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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Os índices 푟 , 푟 , 푟 , 푟  e 푟  indicam que os vetores são selecionados 

aleatoriamente da população. Eles são todos diferentes entre si e diferentes do índice do vetor 

i. O vetor 푋⃗  é o indivíduo com melhor aptidão da população na geração G. 

A convenção geral para o nome de uma estratégia é DE/x/y/z onde DE vem de 

differential evolution, x é a forma de seleção do vetor base, y é o número de subtrações entre 

vetores aleatórios e z é o tipo de cruzamento: exp para exponencial e bin para binomial. 

Logo após a mutação ser finalizada é realizado o cruzamento. No cruzamento os 

membros da população, 푋⃗ , , e os vetores mutantes, 푉⃗ , , trocam atributos para formarem os 

vetores trial 푈⃗ ,  = {푢 , , ,푢 , , ,푢 , , , … ,푢 , , }. A taxa de cruzamento (Cr), que é um dos 

do parâmetros do algoritmo, controla a troca de atributos. Ela atua como um limiar que 

determina quando o vetor trial herda um atributo do vetor mutante ou do vetor atual da 

população. Embora o papel da taxa de cruzamento seja sempre o mesmo, os tipos de 

cruzamento a utilizam de maneira diferente. 

No cruzamento exponencial, primeiro é escolhido aleatoriamente um número 

inteiro n entre [1, D]. O atributo do vetor mutante com o índice n é copiado para o vetor trial 

na posição n. A origem dos atributos subsequentes de 푈⃗ ,  é determinada comparando a taxa 

de cruzamento Cr com um número aleatório entre 0 e 1 gerado através da distribuição 

uniforme randj(0,1). Para cada atributo é gerado um novo número. Enquanto randj(0,1) ≤ Cr, 

os atributos são copiados do vetor mutante, mas assim que randj(0,1) > Cr o atributo corrente 

e todos os outros são copiados do vetor 푋⃗ , . 

A Figura 2.3 ilustra um exemplo de cruzamento exponencial. A troca de atributos 

se inicia no índice j igual a 4 (n = 4). A partir deste ponto, se inicia a comparação da taxa de 

cruzamento com um valor aleatório entre 0 e 1. Em todos os casos que randj foi menor ou 

igual à taxa de cruzamento, os atributos do vetor trial foram herdados do vetor mutante, isto é, 

o valor e a posição foram transferidas do vetor mutante para o vetor trial. Mas assim que randj 
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foi maior que a taxa de cruzamento, todos os atributos que estavam vazios no vetor trial 

foram preenchidos com os valores do vetor 푋⃗ ,  nas mesmas posições. 

 

    n     

j = 1 2 3 4 5 6 7 8 

푉⃗ ,  20 1 11 5 12 24 13 6 

   
início  

randj ≤ Cr 

 

randj ≤ Cr 

 

randj ≤ Cr 

 

randj ≤ Cr 

  

푈⃗ ,  8 19 22 5 12 24 13 3 

         
randj > Cr 

푋⃗ ,  8 19 22 15 7 23 12 3 
 

Figura 2.3  Cruzamento exponencial 

 

No cruzamento binomial, cada atributo é avaliado individualmente. Um número 

aleatório que segue a distribuição uniforme é gerado para cada atributo (randj(0,1)). Se o valor 

gerado for menor ou igual que Cr, o atributo j é copiado do vetor mutante. Se o valor gerado 

for maior que Cr, o atributo j é copiado do vetor 푋⃗ ,  

 

푢 , , =  
푣 , , , se 푟푎푛푑 (0,1) ≤ 퐶푟 ou 푗 = 푗
푥 , , , se não                                            

 

onde jrand é um valor qualquer gerado a partir de uma distribuição uniforme inteira (randint) 

entre [1, D] para garantir que 푈⃗ ,  seja diferente de 푋⃗ , . 

A Figura 2.4 ilustra um exemplo de cruzamento binomial. 

 

 

(2.7) 
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   jrand      

j = 1 2 3 4 5 6 7 8 

푉⃗ ,  20 1 11 5 12 24 13 6 

 

randj ≤ Cr 

  
 

randj ≤ Cr 

 

randj ≤ Cr 

  

randj ≤ Cr 

  

푈⃗ ,  20 19 11 5 12 23 13 3 

   
randj > Cr     

randj > Cr 
  

randj > Cr 

푋⃗ ,  8 19 22 15 7 23 12 3 
 

Figura 2.4  Cruzamento binomial 

 

O vetor trial é então avaliado e comparado com o vetor 푋⃗ , . Para a próxima 

geração são selecionados os indivíduos com melhor aptidão. Os novos indivíduos são 

definidos como 

 

푋⃗ , =  
푈⃗ , , se 푓 푈⃗ , ≤ 푓(푋⃗ , ) 
푋⃗ , , se não.                           

 

 

Uma vez que a nova população foi criada, os processos de mutação, cruzamento e 

seleção são repetidos até que um critério de parada seja alcançado. 

A Figura 2.5 ilustra o esquema geral da Evolução Diferencial. As flechas indicam 

cada uma das fases do algoritmo, enquanto as caixas indicam o que é gerado após cada fase. 

O algoritmo 2.2 exibe o pseudocódigo da DE. 

 

 

 

 

(2.8) 
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Figura 2.5  Esquema geral da DE 

 

Algoritmo 2.2  Evolução Diferencial 
1 início 
2    // INICIALIZAÇÃO 
3    Gere aleatoriamente a população inicial de NP indivíduos 
4    //AVALIAÇÃO 
5    Avalie cada indivíduo 
6    enquanto o critério de parada não for satisfeito faça 
7       para i = 1 até NP 
8          // MUTAÇÃO 
9          Selecione o vetor base 푋⃗ ,  
10          Selecione aleatoriamente da população atual 푋⃗ ,  sendo 푋⃗ ,  ≠  푋⃗ ,  
11          Selecione aleatoriamente da população atual 푋⃗ ,  sendo 푋⃗ ,  ≠ 푋⃗ ,  ≠  푋⃗ ,  
12          Calcule o vetor mutante 푉⃗ , = 푋⃗ , + 퐹 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 
13          // CRUZAMENTO 
14          Gere jrand = randint(1,D) 
15          para j = 1 até D 
16             se j = jrand ou randj(0,1) ≤ Cr 
17                푢 , ,  =  푣 , ,  
18             se não 
19                푢 , ,  =  푥 , ,  
20             fim se 
21          fim para 
22          //AVALIAÇÃO 
23          Avalie o novo indivíduo 푈⃗ ,  
24          // SELEÇÃO 
25          se 푓 푈⃗ , ≤ 푓(푋⃗ , ) 
26             푋⃗ ,  =  푈⃗ ,  
27          se não 
28             푋⃗ ,  =  푋⃗ ,  
29          fim se 
30       fim para 
31    fim enquanto 
32 fim 

Cruzamento 
(Mutantes X População) 

Mutação 

Seleção 
(Trial X População) 

Inicialização 

Término 

Vetores 
Mutantes 

População 

Vetores 
Trial 
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2.3  Evolução Diferencial com Vizinhança Global e Local 

 

A  Evolução Diferencial com Vizinhança Global e Local (DEGL – Differential Evolution with 

Global and Local Neighborhood) foi desenvolvida por Das et al. (2009) no qual uma  família  

de  variantes  da  estratégia  DE/target-to-best/1  é proposta.  

A maioria dos algoritmos baseados em população busca o equilíbrio entre dois 

aspectos contraditórios de sua execução: a exploração e a explotação. Exploração significa a 

capacidade do algoritmo de "explorar" ou pesquisar todas as regiões possíveis do espaço de 

busca, enquanto explotação significa a capacidade de convergir para as soluções quase ótimas 

o mais rápido possível (DAS, 2009). 

A estratégia DE/target-to-best/1 utiliza o melhor indivíduo da população para 

gerar seus vetores mutantes. Tal abordagem favorece a explotação, já que todos os vetores são 

atraídos pelo mesmo melhor vetor encontrado na população, convergindo rapidamente para o 

mesmo ponto. Para combinar as capacidades de exploração e explotação da DE, a DEGL usa 

um esquema de mutação híbrida, que utiliza um operador de mutação explorativo e 

explotativo, com o objetivo de equilibrar seus efeitos (DAS, 2009).  

Para tal equilíbrio, a DEGL propõe dois modelos de vizinhança: o modelo de 

vizinhança local onde cada vetor é mutado através do melhor vetor encontrado em sua 

vizinhança e o modelo de vizinhança global que leva em consideração o melhor vetor 

encontrado na população inteira para mutar um membro da população. 

A vizinhança de um vetor é formada pelo conjunto de vetores ao qual se está 

conectado, ou seja, a vizinhança é criada de acordo com a ordem dos índices dos membros da 

população, por exemplo, o vetor 푋⃗  tem como vizinhos diretos os vetores 푋⃗  e 푋⃗ . 

Cada vetor possui uma vizinhança de raio k, onde k é um inteiro tal que 0 < k ≤ 

(NP – 1) / 2. Portanto a vizinhança de um vetor é definida como: 푋⃗ , , … , 푋⃗ , , … , 푋⃗ , . 
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Cruzamento 
(Mutantes X População) 

Mutação 
Global 

Mutação 
Local 

Seleção 
(Trial X População) 

Inicialização 

Término 

Combinação dos Mutantes 
(Local X Global) População 

Vetores 
Mutantes 

Locais 

Vetores 
Trial 

Vetores 
Mutantes 
Globais 

Vetores 
Mutantes 

A vizinhança possui formato de anel, ou seja, o vetor 푋⃗ ,  é vizinho direto do 

vetor 푋⃗ , , como ilustra a Figura 2.6. Nesta figura, é possível visualizar a vizinhança de raio 

2 (k = 2) do vetor 푋⃗ ,  indicada pelas circunferências escuras. 

 

 

Figura 2.6  Topologia em anel da vizinhança na DEGL 

 

A DEGL possui todas as fases da DE mais 2 fases: a fase de mutação local e a 

fase de mutação global. São estas novas fases que caracterizam os modelos de vizinhança 

local e global do algoritmo. Pela Figura 2.7, é possível visualizar a estrutura da DEGL.  

 

 

Figura 2.7  Esquema geral da DEGL 

 

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  

푋⃗ ,  
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Na mutação da DEGL, é criado um vetor mutante local para cada membro da 

população usando o melhor vetor da vizinhança deste membro e mais dois outros vetores 

selecionados aleatoriamente também de sua vizinhança 

 

퐿⃗ , = 푋⃗ , + 훼 × (푋⃗ _ , −  푋⃗ , ) +  훽 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

 

onde 푋⃗ _ ,  é o melhor vetor da vizinhança de 푋⃗ ,  e os vetores 푋⃗ ,  e 푋⃗ ,  são os 2 vetores 

selecionados aleatoriamente da vizinhança de 푋⃗ ,  seguindo a restrição de  푝 ≠ 푞 ≠ 푖. 

De forma similar o vetor mutante global é criado 

 

퐺⃗ , = 푋⃗ , + 훼 × (푋⃗ _ , −  푋⃗ , ) +  훽 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 

 

onde 푋⃗ _ ,  é o melhor vetor da população, 푋⃗ ,  e 푋⃗ ,  são vetores selecionados 

aleatoriamente da população seguindo a restrição de 푟 ≠ 푟 ≠ 푖, e 훼 e 훽 são os fatores de 

escala. 

Depois de criados os vetores mutantes local e global, eles são combinados a fim 

de formar o vetor mutante 

 

푉⃗ ,  =  푤 × 퐺⃗ , + (1 −푤) × 퐿⃗ , . 

 

A estratégia DE/target-to-best/1 utiliza apenas a parte correspondente à mutação 

global para gerar seus vetores mutantes. Portanto quando o fator de peso 푤 da DEGL for 1, 

ela será equivalente à estratégia target-to-best da evolução diferencial. 

A DEGL introduz 4 novos parâmetros: 훼,훽,푤 e 푘. Os parâmetros 훼 e 훽 têm o 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 
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mesmo papel do parâmetro F na DE, que é o de controlar o ritmo de evolução da população 

(PRICE, 2005). No entanto, o parâmetro mais crucial na DEGL é talvez o fator de peso 푤. 

O parâmetro 푤 controla o balanceamento entre exploração e explotação: valores 

pequenos em 푤 favorecem a componente de vizinhança local (melhor exploração), enquanto 

que valores grandes em 푤 favorecem a componente global (melhor explotação). Portanto, 

adaptações de 푤 durante a execução do algoritmo podem melhorar o seu desempenho. No 

artigo que propõe a DEGL (DAS, 2009) são considerados 3 esquemas de seleção e adaptação 

de 푤. 

Peso Incremental: todos os vetores têm o mesmo 푤 que é inicializado em 0 e é 

incrementado até 1 durante o processo. Isso favorece a exploração nos primeiros estágios da 

execução e promove a explotação nos estágios finais. Neste esquema, são considerados 2 

métodos: 

a) Linear: 푤 = . 

b) Exponencial: 푤 = 푒푥푝  × ln (2) − 1. 

 

Peso Randômico: o peso de cada vetor varia de acordo com uma distribuição 

randômica uniforme entre 0 e 1, isto é, 푤 ,  ~ rand(0,1). Este esquema pode diminuir a 

velocidade de convergência, introduzindo maior diversidade. 

 

Peso Auto-Adaptativo: cada vetor possui seu próprio 푤. O peso é incorporado no 

vetor como uma variável adicional, aumentando a dimensão do problema. Uma geração agora 

é composta de vetores 퐴⃗ , = {푋⃗ , , 푆⃗ , }, onde 푆⃗ ,  = {푤 , }. Durante a fase de inicialização 

푤 ,  é inicializado aleatoriamente entre (0, 1). A evolução de 퐴⃗ ,  ocorre em 2 etapas: 

- evolução de 푋⃗ ,  através dos mutantes local e global; 

(2.12) 

(2.13) 
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- evolução de 푆⃗ ,  que ocorre apenas de forma global 

 

푤′ , = 푤 , + 퐹 × 푤 _ , −  휔 , +  퐹 × (푤 , −푤 , ) 

 

onde 푤 _ ,  é o peso associado ao melhor vetor da população e 푤 ,  e 푤 ,  são os pesos 

associados a 퐴⃗ ,  e 퐴⃗ ,  que foram usados para formar o mutante global. O novo valor de 

푤′ ,  deve estar entre o intervalo [0,05;0,95] da seguinte maneira 

 

se       푤′ , > 0 ,95,푤′ , = 0,95; 

senão  푤 , < 0,05,푤 , = 0,05. 

 

Então o vetor mutante é criado usando o novo peso 푤′ ,  

 

푉⃗ ,  =  푤′ , × 퐺⃗ , + (1 −푤′ , ) × 퐿⃗ , . 

 

Neste esquema de adaptação e seleção de 푤 o cruzamento sofre uma pequena 

adaptação, já que agora o fator de peso está incorporado no indivíduo. O cruzamento entre 

푋⃗ ,  e 푉⃗ ,  ocorre como na DE, criando o vetor trial 푈⃗ , . O peso de 푋⃗ ,  não participa do 

cruzamento. O vetor 퐴⃗  da próxima geração é definido como segue 

 

퐴⃗ , = {푋⃗ , = 푈⃗ , , 푆⃗ , = {푤′ , }}, se 푓(푈⃗ , ) ≤  푓(푋⃗ , ) 

퐴⃗ , = {푋⃗ , = 푋⃗ , , 푆⃗ , = {푤 , }}, se 푓(푈⃗ , ) >  푓(푋⃗ , ). 

 

O Algoritmo 2.3 exibe o pseudocódigo da evolução diferencial com vizinhança 

(2.14) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.15) 
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global e local. 

 

Algoritmo 2.3  DEGL 
1 início 
2    // INICIALIZAÇÃO 
3    Gere aleatoriamente a população inicial de NP indivíduos 
4    //AVALIAÇÃO 
5    Avalie cada indivíduo 
6    enquanto o critério de parada não for satisfeito faça 
7       para i = 1 até NP 
8          // MUTAÇÃO LOCAL 
9          Encontre 푋⃗ _ , , o melhor indivíduo na vizinhança de 푋⃗ ,  

10          Selecione aleatoriamente 푋⃗ ,  da vizinhança de 푋⃗ , , sendo 푋⃗ , ≠ 푋⃗ ,   
11          Selecione aleatoriamente 푋⃗ ,  da vizinhança de 푋⃗ , , sendo 푋⃗ ,  ≠ 푋⃗ , ≠ 푋⃗ ,   
12          Calcule o vetor mutante local 퐿⃗ , = 푋⃗ , + 훼 × (푋⃗ _ , −  푋⃗ , ) +  훽 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 
13          //MUTAÇÃO GLOBAL 
14          Encontre 푋⃗ _ , , o melhor indivíduo da população atual 
15          Selecione aleatoriamente da população atual 푋⃗ , , sendo 푋⃗ ,  ≠  푋⃗ ,  
16          Selecione aleatoriamente da população atual 푋⃗ , , sendo 푋⃗ ,  ≠ 푋⃗ ,  ≠  푋⃗ ,  
17          Calcule o vetor mutante global 퐺⃗ , = 푋⃗ , + 훼 × (푋⃗ _ , −  푋⃗ , ) + 훽 × (푋⃗ , − 푋⃗ , ) 
18          // MUTAÇÃO 
19          Calcule o vetor mutante 푉⃗ , = 푤 × 퐺⃗ , + (1 −푤) × 퐿⃗ ,  
20          // CRUZAMENTO 
21          Gere jrand = randint(1,D) 
22          para j = 1 até D 
23             se j = jrand ou randj(0,1) ≤ Cr 
24                푢 , ,  =  푣 , ,  
25             se não 
26                푢 , ,  =  푥 , ,  
27             fim se 
28          fim para 
29          //AVALIAÇÃO 
30          Avalie o novo indivíduo 푈⃗ ,  
31          // SELEÇÃO 
32          se 푓 푈⃗ , ≤ 푓(푋⃗ , ) 
33             푋⃗ ,  =  푈⃗ ,  
34          se não 
35             푋⃗ ,  =  푋⃗ ,  
36          fim se 
37       fim para 
38    fim enquanto 
39 fim 
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CAPÍTULO 3   TÉCNICAS MULTIMODAIS 

 

3.1  Introdução 

 

Uma função multimodal é aquela que possui diversas soluções ótimas em seu espaço de 

busca, das quais muitas soluções são ótimas locais e apenas uma é ótima global. Em 

problemas de busca e otimização, tais funções são muito difíceis de serem resolvidas, pois a 

multimodalidade geralmente causa dificuldades para os algoritmos de otimização encontrar a 

solução ótima global (DEB, 2001). 

A tarefa de otimização de funções multimodais envolve mais do que apenas 

encontrar uma solução ótima. Em problemas multimodais o principal objetivo é encontrar o 

maior número de soluções ótimas (BÄCK, 1997). 

O conhecimento de múltiplas soluções ótimas (global e locais) no espaço de busca 

fornece uma visão panorâmica da função o que pode ser bastante útil quando for necessário 

escolher uma solução ótima alternativa. Isto porque a solução ótima atual pode não 

permanecer a melhor solução no futuro, como em problemas em constante mudança, que 

podem inserir novas restrições que impossibilitam a implementação da solução ótima atual. 

Além disso, esta visão panorâmica da função também pode trazer informações úteis sobre as 

propriedades das soluções (DEB, 2001; DEB, 2010). 

O uso de populações nos algoritmos evolucionários pode parecer promissor em 

identificar múltiplas soluções ótimas, principalmente porque nas gerações iniciais, soluções 



24 
 

 

próximas a múltiplas soluções ótimas ganham destaque. Mas o número finito da população 

combinado com a possibilidade de um indivíduo se relacionar com qualquer outro indivíduo 

faz com que a população acabe convergindo para um único ótimo. Sendo assim, apesar de ser 

possível encontrar múltiplas soluções nas gerações iniciais, não é possível mantê-las ao longo 

das próximas gerações (DEB, 2001; EIBEN, 2003). 

Portanto, para tratar problemas de otimização de funções multimodais através de 

algoritmos evolucionários é necessário incorporar alguma técnica de manutenção de 

diversidade no processo evolutivo. Dois dos principais métodos para tal tarefa são a 

especiação e o niching. 

O objetivo dos algoritmos de niching é distribuir os membros da população pelos 

picos (problemas de maximização) ou vales (problemas de minimização), ou seja, distribuir 

os indivíduos pelas regiões de alta aptidão que são conhecidas como nichos. Exemplos 

conhecidos de técnicas de niching são fitness sharing e crowding. 

O objetivo dos algoritmos de especiação é restringir o relacionamento dos 

indivíduos, permitindo seu relacionamento apenas entre indivíduos de mesma espécie. A 

especiação será descrita com mais detalhes na sessão 3.3 (BÄCK, 1997). 

 

3.2  Fitness Sharing 

 

Fitness sharing, proposto por Goldberg e Richardson (1987), é um mecanismo de 

escalonamento de aptidão que resulta em indivíduos sendo alocados nas regiões ótimas do 

espaço de busca. Tal mecanismo controla o número de indivíduos que podem ser alocados em 

um determinado nicho, dispondo os indivíduos de maneira proporcional à aptidão do nicho 

(BÄCK, 1997). 

A Figura 3.1 ilustra o comportamento do fitness sharing em um problema de 
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maximização de uma função multimodal. 

 

 

Figura 3.1  Distribuição dos indivíduos dentre os nichos usando fitness sharing 

 

No fitness sharing, a aptidão de cada indivíduo 푖 da população é depreciada de 

acordo com o número de indivíduos que lhe são semelhantes na população. A aptidão 

compartilhada, 푓′(푖), de um indivíduo é calculada dividindo sua aptidão real, 푓(푖), pela soma 

dos valores da função de compartilhamento (푠ℎ) entre o indivíduo e todos os outros 

indivíduos da população, incluindo o próprio indivíduo. 

 

푓′(푖)  =  ( )
∑ ( ( , ))

 

 

A função de compartilhamento é uma função que usa como valor de entrada a 

distância entre dois indivíduos da população. Tal informação é usada para calcular o grau de 

similaridade entre eles. O grau de similaridade é controlado através de um limiar 휎 , de 

modo que apenas os indivíduos que estão dentro do raio 휎  de distância afetarão a aptidão 

compartilhada uns dos outros. A função de compartilhamento retorna 0 para indivíduos fora 

do raio 휎  e um valor entre 0 e 1, de acordo com a similaridade, para indivíduos dentro do 

raio 휎 . O valor 1 é retornado para indivíduos idênticos. 

 

(3.1) 
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푠ℎ(푑)  =  1 − (푑/휎 )  se 푑 ≤ 휎  
0              se não

 

 

onde 푑(푖, 푗) é a função que calcula a distância entre i e j, e α é o valor que determina o 

formato da função de compartilhamento (BÄCK, 1997; EIBEN, 2003). 

 

3.3  Especiação 

 

A especiação é uma técnica onde os operadores genéticos de aridade maior que 1 são 

aplicados apenas entre indivíduos genotípica ou fenotipicamente similares. Tal técnica impõe 

restrições de relacionamento baseando-se em alguns aspectos dos indivíduos, definindo-os 

como pertencentes a diferentes espécies. Na especiação, um indivíduo só pode se relacionar 

com outros indivíduos que pertençam a sua espécie (EIBEN, 2003). 

Nos problemas de otimização multimodal, cada solução ótima pode ser vista 

como mantenedora de uma espécie, portando a ideia por trás da especiação é que cada 

conjunto de espécies trabalhe para encontrar a solução ótima do nicho ao qual pertence 

(BÄCK, 1997). 

Um grande número de algoritmos foram propostos para implementar a 

especiação, e estes podem ser divididos em duas abordagens. Uma delas é usar informações 

do próprio indivíduo para restringir seu relacionamento, como “Phenotypic and genotypic 

mating restriction” proposto por Deb (1989), onde para escolher o companheiro de um 

indivíduo é considerada a distância entre eles. Caso essa distância seja menor que um limiar 

eles podem se relacionar, se não outro companheiro deve ser encontrado. A outra forma de 

implementar esta técnica é incluindo rótulos nos indivíduos a fim de identificar a qual espécie 

eles pertencem. Esses rótulos são incluídos no genótipo dos indivíduos e sofrem alterações 

através dos operadores genéticos. Eles podem ser inicializados aleatoriamente ou através de 

(3.2) 
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algum conhecimento específico de similaridade entre os indivíduos. Um exemplo desta 

abordagem é o “Simple Subpopulation Scheme” descrito a seguir (BÄCK, 1997; EIBEN, 

2003). 

 

3.4  Simple Subpopulation Scheme 

 

O simple subpopulation scheme, proposto por Spears (1994), é uma técnica que implementa a 

especiação através do uso de rótulos compostos por bits, chamados tag bits. As tag bits são 

anexadas aos indivíduos e cada conjunto de bits representa uma espécie da população. Cada 

indivíduo pertence a apenas uma espécie e indivíduos de mesma espécie possuem o mesmo 

rótulo, isto é, o mesmo conjunto de bits (BÄCK, 1997). 

No simple subpopulation scheme, as tag bits são empregadas de modo que n tag 

bits podem ser usadas para representar 2n subpopulações. Desta forma, uma tag bit é capaz de 

representar duas subpopulações: a subpopulação de rótulo 0 e a subpopulação de rótulo 1. 

Duas tag bits representarão 4 subpopulações e assim por diante (SPEARS, 1994). 

Além da restrição de relacionamento, as tag bits também são usadas para executar 

o fitness sharing, a fim de evitar a superpopulação das regiões ótimas. Com isso, a aptidão de 

um indivíduo é calculada considerando sua aptidão real, 푓(푖), e o tamanho da sua 

subpopulação 

 

푓′(푖)  =  
푓(푖)
‖푆 ‖      푖 ∈  푆  

 

onde 푆  é a subpopulação à qual o indivíduo i pertence e ‖푆 ‖ é o tamanho da subpopulação, 

isto é, o número de indivíduos que pertencem a esta subpopulação (BÄCK, 1997; SPEARS, 

(3.3) 
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1994). 
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CAPÍTULO 4   ENSEMBLES 

 

4.1  Introdução 

 

O principal objetivo de um sistema que trabalha com classificação é alcançar o melhor 

desempenho possível, isto é, alcançar a menor taxa de erro possível. Isto fez com que diversos 

esquemas de classificação fossem desenvolvidos para qualquer problema de classificação a 

ser resolvido. Desta forma, uma avaliação dos resultados de uma série de experimentos com 

classificadores diferentes parece ser a solução para a escolha do classificador que fornecerá a 

solução final do problema em questão (KITTLER, 1998). 

Considerando as redes neurais artificiais como o tipo de classificador usado no 

sistema, há uma infinidade de parametrizações que podem ser feitas para a geração de 

diferentes classificadores, como por exemplo, usar algoritmos de aprendizagem diferentes 

para cada rede neural artificial. Sendo assim, é possível fazer alguns testes para tentar 

encontrar uma parametrização aceitável e então confiar todos as futuras classificações à 

melhor rede encontrada. No entanto, embora uma RNA possa apresentar melhor desempenho 

do que as outras redes, o conjunto de padrões classificados errados pelas diferentes redes 

neurais artificiais não são necessariamente os mesmos. Isto sugere que diferentes 

classificadores podem oferecer informações complementares sobre os padrões a serem 

classificados. Portanto, em vez de selecionar a melhor RNA, é preferível manter todo o 

conjunto de redes, ou pelo menos um subconjunto delas, e executá-las todas com uma 
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estratégia de decisão coletiva. Tal conjunto de redes neurais artificiais trabalhando de maneira 

cooperativa é conhecido como um ensemble (HANSEN, 1990; KITTLER, 1998). 

Um ensemble, também conhecido como máquinas de comitê, é uma coleção de 

classificadores treinados para resolver o mesmo problema, cuja saída é dada pela combinação 

das saídas dos classificadores que o compõe (BROWN, 2004; ZHAO, 2005). 

A Figura 4.1 ilustra a estrutura básica de um ensemble composto de 

classificadores do tipo redes neurais artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Estrutura de um ensemble 

 

Considerando um ensemble formado por redes neurais artificiais, sua construção 

pode ser dividida em três fases: construção, seleção e combinação de componentes. 

Na fase de construção, uma população de RNAs candidatas a formar o ensemble é 

gerada e treinada. Então, para formar o ensemble é necessário selecionar algumas destas 

candidatas, isto é, escolher dentre as redes neurais artificiais disponíveis, aquelas que 

possivelmente melhor irão contribuir no desempenho final do ensemble. Nesta fase, o ideal é 

que haja diversidade entre as redes selecionadas, isto porque, é desejável que os 

classificadores tenham opiniões diferentes, evitando que eles todos façam os mesmos 

saída do ensemble 

combinação das saídas das redes neurais 

... rede 1 rede 2 rede n 

entrada 
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julgamentos ao mesmo tempo. A fase de seleção é necessária, pois incluir todos as RNAs 

disponíveis pode depreciar o desempenho do ensemble. Por fim, na fase de combinação de 

componentes, as saídas das redes neurais artificiais selecionadas são combinadas de modo a 

formar a saída do ensemble (BROWN, 2004; COELHO, 2006; ZHOU, 2002). 

Neste trabalho, a construção das RNAs foi feita através de algoritmos 

evolucionários. Para manter a diversidade entre as redes, necessária na seleção,  foram usadas 

técnicas multimodais acopladas nos algoritmos evolucionários. As regras de combinação 

usadas neste trabalho, são descritas a seguir. 

 

4.2  Combinação de Componentes 

 

A combinação de componentes pode ser realizada de diversas maneiras, como exposto por 

Lima (2004). As técnicas usadas neste trabalho foram: 

 

- média: neste método, a saída do ensemble é a média entre as saídas de cada um 

de seus componentes antes da conversão para os rótulos das classes. Para cada neurônio de 

saída i de cada rede neural artificial calcule a saída 푦  do ensemble 

 

푦 =  푦 (푥) 퐾  

 

onde K é o número de redes neurais artificiais que compõe o ensemble, 푦 (푥) é a saída do 

neurônio de saída i da rede k. 

A classe com maior valor médio é a classe escolhida para a resposta final do 

ensemble (COELHO, 2006; KIM, 2008). 

(4.1) 
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- média ponderada: nesta estratégia, a saída de cada RNA é multiplicada por um 

peso 푤i que é calculado através da taxa de classificação do classificador atual dividida pela 

soma de todas as taxas de classificação, como mostra a equação 4.2 

 

푤 =
1 − 퐸

∑ (1 − 퐸 )
 

 

onde 퐸  é a taxa de erro da i-ésima rede neural artificial e K é o número de RNAs que compõe 

o ensemble. 

Após ponderar as saídas de cada rede por seus pesos, a saída do ensemble pode ser 

calculada usando o método média descrito acima (COELHO, 2006; KIM, 2008). 

 

- voto majoritário: neste método, a classe escolhida por cada um dos 

componentes do ensemble é considerado como um voto favorável à esta classe. A saída do 

ensemble é a classe que obtiver o maior número votos, isto é, a classe escolhida pela maioria 

das redes neurais artificiais (COELHO, 2006; KIM, 2008). 

 

- vencedor: este método aponta como rótulo da classe na saída do ensemble, a 

saída da RNA que apresentar o maior valor dentre todos seus componentes (COELHO, 2006; 

KIM, 2008). 

 

Para ilustrar o comportamento da combinação de componentes em um ensemble, a 

Tabela 4.1 apresenta o caso de um problema de duas classes, classe A e B, e ensembles com 

três componentes combinados através dos métodos apresentados. A saída real de cada rede e 

de cada ensemble é apresentada nas colunas classe A e classe B. A coluna rótulo indica a 

classe escolhida por cada classificador. 

(4.2) 
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Tabela 4.1  Combinação de Componentes 

  Erro classe  A classe B rótulo 

saída da 
rede 

Rede 1 0,3 0,3 0,1 A 
Rede 2 0,2 0,2 0,8 B 
Rede 3 0,05 0,6 0,4 A 

saída do 
ensemble 

média 0,37 0,43 B 
média ponderada 0,13 0,15 B 
voto majoritário 2 1 A 

vencedor 0,60 0,80 B 
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CAPÍTULO 5   OTIMIZAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

5.1  Introdução 

 

O desempenho das RNAs perceptron multicamadas está intimamente relacionado à 

inicialização de seus parâmetros, abrangendo o número de camadas ocultas, o número de 

neurônios em cada uma das camadas ocultas, o tipo de função de ativação, os pesos iniciais, 

as conexões entre os neurônios, o algoritmo de aprendizagem e os parâmetros do algoritmo de 

aprendizagem. Isto faz com que a adequada definição dos parâmetros de uma rede neural 

artificial seja um processo crítico, além de ser uma tarefa complicada, devido ao grande 

número de possíveis redes neurais artificiais no espaço de busca. Outro problema é que a 

escolha destes parâmetros deve ser feita especialmente para modelar o problema a ser 

resolvido, fazendo com que o uso de redes previamente utilizadas não garanta um bom 

desempenho (ALMEIDA, 2007; BRAGA, 2007). 

O projeto manual de redes neurais artificiais, ou método de tentativa e erro, é 

muito dependente do conhecimento e habilidades que o projetista tem acerca das diferentes 

características das RNAs e do problema. À medida que a complexidade do problema aumenta, 

o projeto manual torna-se cada vez mais difícil, chegando ao ponto de ser humanamente 

intratável. Além disso, o método de tentativa e erro demanda muito tempo e não apresenta 

resultados confiáveis. Portanto, é desejável ter um algoritmo que determine automaticamente 

os parâmetros de uma RNA (ABRAHAM, 2004). 
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5.2  Abordagem Evolucionária 

 

A abordagem evolucionária para otimização de redes neuraisartificiais utiliza uma classe de 

algoritmos conhecida como algoritmos evolucionários para executar a tarefa de busca por 

redes de alto desempenho. Sua principal característica é a possibilidade de uma rede neural 

artificial evoluir em direção à RNA ótima do problema em questão sem intervenção externa, 

eliminando assim a tarefa de busca por redes neurais artificiais ótimas ou quase ótimas de 

maneira manual. Outra característica importante do uso de algoritmos evolucionários para 

tratar este tipo de problema está relacionada às propriedades destes algoritmos: eles 

apresentam bom desempenho em encontrar a região ótima e são capazes de lidar com espaços 

grandes, não-diferenciáveis, complexos e multimodais (YAO,1993; YAO, 1999). 

Os AEs podem ser utilizados na evolução de diferentes parâmetros de uma rede 

neural artificial. Dentre eles estão: evolução dos pesos, evolução da arquitetura, evolução dos 

atributos de entrada, entre outros (YAO, 1999). 

Existem diversas maneiras de evoluir os pesos de uma RNA. A maneira mais 

comum é usar o algoritmo evolucionário para encontrar os pesos iniciais, ou seja, para 

encontrar uma região boa no espaço de busca, e então usar um algoritmo de aprendizagem de 

RNAs para refinar os pesos. Dentro desta abordagem híbrida existem dois métodos: o método 

inspirado do modelo evolutivo de Lamarck e o método inspirado no efeito de Baldwin. No 

método de Lamarck os pesos da rede neural artificial treinada são codificados de volta no 

indivíduo, enquanto que no método de Baldwin os pesos da rede treinada não retornam ao 

indivíduo, embora a aptidão seja calculada usando a rede treinada. Outra possibilidade é usar 

o próprio AE como algoritmo de treinamento, isto é, utilizar apenas o AE para modificar os 

pesos da rede. Tal abordagem é muito útil quando a função de ativação dos neurônios não é 

diferenciável e algoritmos de treinamento baseados no gradiente descendente não podem ser 
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usados, e também porque o mesmo algoritmo evolucionário pode ser usado para treinar 

diferentes redes independente se elas são recorrentes ou feedforward. O algoritmo 

evolucionário também pode ser usado para refinar os pesos encontrados por um algoritmo de 

aprendizado de RNAs tradicional. Em geral, inserir algum tipo de conhecimento específico do 

problema na população inicial ajuda o AE a encontrar boas soluções (CANTÚ-PAZ, 2005; 

YAO, 1999). 

A evolução da arquitetura inclui a evolução do número de camadas ocultas, a 

evolução do número de neurônios em cada camada oculta, a evolução das conexões e a 

evolução da função de ativação. Uma questão importante na evolução da arquitetura é quanto 

de informação será evoluída. Em um extremo, apenas as informações mais importantes 

relacionadas à arquitetura, como camadas ocultas e neurônios ocultos, são codificadas nos 

indivíduos e evoluídas. Tal abordagem é chamada de codificação indireta. Em outro extremo, 

todas as informações referentes à arquitetura, isto é, camadas ocultas, neurônios ocultos, 

conexões e função ativação, são codificadas no indivíduo e evoluídas. Tal abordagem é 

chamada de codificação direta. Um problema nesta abordagem é o tamanho que um indivíduo 

precisaria ter para codificar todas estas informações quando uma rede neural artificial grande 

fosse necessária, levando ao aumento de tempo de processamento (YAO, 1999). 

Na evolução dos atributos de entrada de uma rede neural artificial, o algoritmo 

evolucionário atua fazendo um pré-processamento dos dados, reduzindo o número de 

atributos de entrada e consequentemente reduzindo o tamanho da rede. 

 

5.3  Trabalhos Relacionados 

 

Redes neurais artificiais e algoritmos evolucionários vêm sendo combinados desde o começo 

dos anos 1990. Sua principal característica é juntar em um único modelo computacional o 
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poder de aprendizagem das RNAs e a capacidade de adaptação dos algoritmos evolucionários 

(YAO, 2008). 

Após a evolução diferencial ser proposta em 1995, e com sua popularização nos 

anos seguintes, vários trabalhos da comunidade científica começaram a ser propostos 

combinando redes neurais artificiais e evolução diferencial. Tais trabalhos utilizam a evolução 

diferencial para treinar RNAs (ILONEN, 2003), para definir sua arquitetura (BHUIYAN, 

2009), para selecionar seus parâmetros de treinamento (TRICHAKIS, 2009) e para selecionar 

seus atributos de entrada (JURSA, 2008), e foram usados com sucesso para resolver diversos 

problemas, tais como simulação de aquíferos cársticos (TRICHAKIS, 2009), detecção de 

bordas de imagens digitais (BASTURK, 2009), predição de falência em bancos (CHAUHAN, 

2009), problemas de engenharia (LAHIRI, 2009), previsão de força de vento (JURSA, 2008), 

detecção de câncer de mama (CHEN, 2006), diagnóstico em colonoscopia (MAGOULAS, 

2004) e aproximação de funções (LIU, 2004). 

Zarth e Ludermir (2009) propuseram em seu trabalho um método para otimização 

evolucionária de redes neurais artificiais usando evolução diferencial e uma técnica 

multimodal com subpopulações paralelas, chamada de modelo de ilhas. No modelo de ilhas, 

cada subpopulação evolui de forma independente em direção a uma solução. Para promover o 

compartilhamento de informações, o melhor indivíduo de cada subpopulação é movido para 

uma subpopulação vizinha. Este trabalho é parte da dissertação de mestrado Zarth (2010). 

Kim e Cho (2008) apresentam em seu trabalho, um método para gerar redes 

neurais artificiais otimizadas de maneira evolucionária e com diversidade entre elas para a 

formação de ensembles. Neste trabalho as redes são otimizadas através de algoritmos 

genéticos (AGs) e a diversidade é alcançada incorporando-se o fitness sharing ao AG. Com o 

uso do fitness sharing, foi necessário utilizar métodos para calcular a distância e medir a 

diferença entre as RNAs. Foram usados três métodos: saída média, correlação de Pearson e 
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entropia de Kullback-Leibler modificada. Para a combinação de componentes no ensemble, 

eles usaram 9 métodos diferentes, mas o destaque ficou com a técnica behavior-knowledge 

space (BKS). Mais detalhes sobre esta técnica podem ser encontrados em Huang e Suen 

(1995). 

Abbass (2003) propôs um método de evolução de redes neurais artificiais baseado 

no algoritmo pareto-differential evolution. Em seu trabalho, os ensembles são  formados por 

todas as redes encontradas na fronteira de Pareto. As regras de combinação usadas foram: 

média, voto majoritário e vencedor. Neste artigo, ele apresenta uma comparação entre duas 

formulações multi-objetivo para a formação de ensembles de redes neurais artificiais. A 

primeira formulação divide o conjunto de treinamento em dois subconjuntos estratificados e 

não sobrepostos e tem como objetivos minimizar os erros de treinamento em cada 

subconjunto.  A segunda formulação acrescenta ruído aleatório ao conjunto de treinamento 

para formar um segundo objetivo. Portanto, nesta formulação um objetivo é minimizar o erro 

sobre todo o conjunto de treinamento e o outro objetivo é minimizar o erro sobre todo o 

conjunto de treinamento acrescido do ruído aleatório. 
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CAPÍTULO 6   MÉTODO DE OTIMIZAÇÃO DE REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENSEMBLES 

 

6.1  Funcionamento do Sistema 

 

O sistema proposto integra uma rede neural artificial (RNA) perceptron multicamadas e o 

algoritmo evolucionário evolução diferencial com vizinhança global e local (DEGL). Ainda 

foi integrado ao sistema uma técnica de manutenção de diversidade, incorporada no algoritmo 

evolucionário DEGL. As técnicas usadas foram fitness sharing (FS), especiação (ESP) e 

simple subpopulation scheme (SSS). 

A seguir será descrito em detalhes a combinação da DEGL com cada uma das 

técnica acima citadas. Para verificar o desempenho do método proposto, as mesmas 

combinações descritas nesta sessão, foram feitas com o algoritmo evolucionário evolução 

diferencial (DE). 

 

6.1.1  Combinação DEGL e RNA 

 

Nesta combinação, a DEGL é executada e a rede neural artificial é incorporada em sua fase de 

avaliação dos indivíduos. Cada indivíduo da população é pré-processado com o objetivo de 

encontrar os valores dos parâmetros da rede. Então, estes valores são passados para a RNA de 

modo a montar sua estrutura inicial, isto é, arquitetura e pesos iniciais. Nesta etapa, a rede 
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neural artificial é treinada por algumas épocas e para a aptidão do indivíduo é considerado o 

erro de classificação sobre o conjunto de treinamento. O método de Baldwin foi usado nesta 

integração entre RNA e algoritmo evolucionário, ou seja, os pesos alterados pelo algoritmo de 

aprendizagem não retornam ao indivíduo. A seleção da classe na saída da rede é feita usando 

o método winner-takes-all. A Figura 6.1 ilustra a composição do sistema. 

 

 

Figura 6.1  Composição do sistema 

 

6.1.2  Combinação DEGL e FS 

 

Na combinação da DEGL com o fitness sharing, após a fase de avaliação dos indivíduos é 

realizado o compartilhamento de aptidão. Nele, o 휎  é calculado da seguinte forma 

 

SISTEMA DEGL+RNA 
ALGORITMO EVOLUCIONÁRIO 
início 
    inicialização da população 
    avaliação dos indivíduos 
 
 
 
 
    enquanto critério de parada não for alcançado faça 
        mutação local 
        mutação global 
        mutação 
        recombinação 
        avaliação dos indivíduos 
 
 
 
 
        seleção 
    fim enquanto 
fim 

REDE NEURAL ARTIFICIAL 
treinar 
aptidão = erro de classificação sobre treino 

REDE NEURAL ARTIFICIAL 
treinar 
aptidão = erro de classificação sobre treino 
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휎 =  
1

2푁푃  푑  

 

onde NP é o tamanho da população e 푑  é a distância entre a a-ésima e a b-ésima rede neural 

artificial. 

Para o cálculo da distância entre as redes, usado para calcular o 휎  e para 

calcular o valor da função de compartilhamento (푠ℎ), foi usado o método da saída média, 

conforme Kim e Cho (2008). 

Considerando que a rede neural artificial a possua m neurônios de saída, seu vetor 

de saída pode ser expresso como 푂⃗ = (표 ,표 , … , 표 ). Portanto, a saída média da rede a é 

 

표 = 푒 (푥 ) 푝 

 

onde p é o número de padrões, 푒 (푥 ) é a saída do j-ésimo neurônio de saída para o t-ésimo 

padrão de entrada. A distância entre duas RNAs é a distância euclidiana entre suas saídas 

médias. A similaridade entre as redes neurais artificiais a e b é 

 

푑 = (표 − 표 ) . 

 

Outra modificação feita na DEGL para a incorporação do fitness sharing foi na 

fase de seleção, isto é, na fase de escolha dos indivíduos que irão passar para a próxima 

geração. No DEGL-FS a seleção é feita juntando os pais e os filhos em uma única população 

e então selecionando-se os NP melhores indivíduos. O Algoritmo 6.1 exibe o pseudocódigo 

(6.2) 

(6.3) 

(6.1) 
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da combinação entre a DEGL e o fitness sharing. 

 

Algoritmo 6.1  DEGL-FS 
1 início 
2     inicialização da população 
3     avaliação dos indivíduos 
4     enquanto o critério de parada não for satisfeito faça 
5         mutação local 
6         mutação global 
7         mutação 
8         cruzamento 
9         avaliação dos indivíduos 

10         cálculo da aptidão compartilhada 
11         seleção dos melhores indivíduos através da aptidão compartilhada 
12    fim enquanto 
13 fim 

 

6.1.3  Combinação DEGL e ESP/ SSS 

 

Na combinação da DEGL com a especiação e o simple subpopulation scheme foram usados 

rótulos numéricos inteiros dentro do intervalo [1, número de subpopulações]. Os rótulos 

foram adicionados aos indivíduos aumentando sua dimensão em uma unidade. Logo, os 

rótulos também passam pelos operadores genéticos da DEGL. No entanto, devido ao uso de 

diferenciação entre atributos de mesma posição pelo operador de mutação e à troca de 

atributos de mesma posição pelo operador de cruzamento, nenhuma alteração é feita no 

atributo correspondente ao rótulo, fazendo com que os indivíduos permaneçam na mesma 

subpopulação durante todo o processo evolucionário. 

Para a execução dos algoritmos DEGL-ESP e DEGL-SSS, a população deve ser 

dividida em grupos de acordo com o número de subpopulações. Para isso, os indivíduos 

foram agrupados de acordo com sua similaridade através do algoritmo k-médias.  

Para evitar que subpopulações muito pequenas fossem criadas, definiu-se que 

cada subpopulação teria no mínimo 60% de indivíduos sobre seu valor médio de indivíduos. 
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푛ú푚푒푟표 푚í푛푖푚표 푑푒 푖푛푑푖푣í푑푢표푠 =  푁푃/푛ú푚푒푟표 푑푒 푠푢푏푝표푝푢푙푎çõ푒푠 ∗  0,6. 

 

Desta forma, para populações de tamanho 100 e com número de subpopulações 

igual a 4, o número mínimo de indivíduos é 15. 

O Algoritmo 6.2 exibe o pseudocódigo da combinação entre a DEGL e a 

especiação. 

 

Algoritmo 6.2  DEGL-ESP 
1 início 
2     inicialização da população 
3     agrupamento dos indivíduos através do k-médias 
4     avaliação dos indivíduos 
5     enquanto o critério de parada não for satisfeito faça 
6         para cada subpopulação faça 
7             mutação local 
8             mutação global 
9             mutação 

10             cruzamento 
11             avaliação dos indivíduos 
12             seleção 
13         fim para 
14    fim enquanto 
15 fim 

 

Para a combinação DEGL-SSS ainda é necessário realizar o compartilhamento de 

aptidão. De acordo com o SSS, este compartilhamento é feito dividindo-se a aptidão de cada 

indivíduo pelo número de indivíduos de sua subpopulação. Como no caso deste trabalho, o 

objetivo é minimizar o erro de classificação, a nova aptidão f′(i), após o compartilhamento de 

aptidão, é calculada como descrito na equação 6.5. 

 

푓′(푖)  =  푓(푖)  ∗  ‖푆 ‖     푖 ∈  푆  

 

onde 푓(푖) é a aptidão real, 푓′(푖) é a aptidão compartilhada, 푆  é a subpopulação à qual o 

indivíduo i pertence e ‖푆 ‖ é o tamanho da subpopulação, isto é, o número de indivíduos que 

(6.5) 

(6.4) 
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pertencem a esta subpopulação. 

O Algoritmo 6.3 exibe o pseudocódigo da combinação entre a DEGL e o simple 

subpopulation scheme. 

 

Algoritmo 6.3  DEGL-SSS 
1 início 
2     inicialização da população 
3     agrupamento dos indivíduos através do k-médias 
4     avaliação dos indivíduos 
5     enquanto o critério de parada não for satisfeito faça 
6         para cada subpopulação faça 
7             mutação local 
8             mutação global 
9             mutação 

10             cruzamento 
11             avaliação dos indivíduos 
12             compartilhamento de aptidão 
13             seleção 
14         fim para 
15    fim enquanto 
16 fim 

 

A mesma divisão de indivíduos pelas subpopulações foi usada para a execução da 

especiação e do simple subpopulation scheme 

 

6.2  Esquema de Codificação dos Indivíduos 

 

Através dos algoritmos evolucionários é otimizada a arquitetura e os pesos iniciais da rede 

neural artificial. Um indivíduo codifica as informações sobre o algoritmo de aprendizagem e 

seus parâmetros, a arquitetura e os pesos da rede. Portanto, um indivíduo é composto das 

seguintes partes: ‘algoritmo de aprendizagem’, ‘parâmetros dos algoritmos de aprendizagem’, 

‘número de camadas ocultas’, ‘número de neurônios ocultos’, ‘funções de ativação’ e ‘pesos’, 

como ilustra a Figura 6.2. 
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algoritmo de 
aprendizagem 

parâmetros dos algoritmos 
de aprendizagem 

número de 
camadas 
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ocultos 

funções de 
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Figura 6.2  Composição de um indivíduo 

 

Nesta representação são usados apenas valores contínuos, portanto para a seleção 

do valor dos parâmetros da RNA que não são contínuos foi utilizada uma abordagem igual à 

usada em Almeida e Ludermir (2010). Nesta abordagem, a seleção do valor destes parâmetros 

é feita considerando o atributo com valor mais representativo da parte a qual ele pertence. A 

seguir, será descrita de forma detalhada como é feita a seleção de cada um dos valores das 

partes do método proposto, de modo a montar a estrutura da rede neural artificial. 

 

6.2.1  Parte ‘algoritmo de aprendizagem’ 

 

Para esta parte foram definidos quatro possíveis algoritmos, sendo eles Backpropagation 

(BP), Resilient Backpropagation (RPROP), Levenberg-Marquardt (LM) e Scaled Conjugate 

Gradient (SCG). 

Cada um dos quatro algoritmos possui um atributo na parte ‘algoritmo de 

aprendizagem’, portanto esta parte possui 4 atributos. O primeiro atributo corresponde ao 

algoritmo BP, o segundo ao algoritmo RPROP, o terceiro ao algoritmo LM e o quarto atributo 

corresponde ao algoritmo SCG. A determinação do algoritmo a ser utilizado para treinar a 

rede é feita selecionando o maior valor dentre os quatro atributos. Se o maior valor for o do 

primeiro atributo então será usado o algoritmo BP, se o maior valor for o do segundo atributo 

então será usado o algoritmo RPROP, e assim por diante. 
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6.2.2  Parte ‘parâmetros dos algoritmos de aprendizagem’ 

 

De acordo com o algoritmo de aprendizagem utilizado, são então extraídos do indivíduo os 

valores de seus parâmetros. Os parâmetros selecionados para serem otimizados foram:  

- taxa de aprendizado e momentum, para o algoritmo Backpropagation; 

- taxa de aprendizado, incremento para alteração no peso, decremento para 

alteração no peso, alteração de peso inicial e alteração de peso máxima, para o algoritmo 

Resilient Backpropagation; 

- µ inicial, fator de redução do µ, fator de aumento do µ e µ máximo, para o 

algoritmo Levenberg-Marquardt; 

- alteração no peso (σ) e regulamento da indefinição (λ) para o algoritmo Scaled 

Conjugate Gradient. 

Esta parte possui um número total de treze atributos, sendo cada atributo 

correspondente a um dos parâmetros dos algoritmos de aprendizagem. Cada conjunto de 

parâmetros de cada algoritmo de aprendizagem possui uma posição pré-determinada dentro 

desta parte, desta forma, assim que definido o algoritmo de aprendizagem é possível recuperar 

os valores de seus parâmetros. 

Todos os parâmetros desta parte possuem valores contínuos, mas eles não são 

diretamente codificados no indivíduo. Eles são inicializados dentro do intervalo [-1.0, 1.0] e 

um mapa linear é usado para obter os valores reais dos parâmetros. 

 

6.2.3  Parte ‘número de camadas ocultas’ 

 

A parte ‘camadas’ possui a dimensão igual ao número máximo de camadas. Neste trabalho, o 

número máximo de camadas é três, portanto esta parte possui a dimensão igual a três. Para a 
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seleção da quantidade de camadas ocultas é considerado o atributo de valor mais 

representativo. Se este valor estiver no primeiro atributo então a RNA terá apenas uma 

camada, se estiver no segundo atributo a RNA terá duas camadas, e assim por diante. 

 

6.2.4  Parte ‘número de neurônios ocultos’ 

 

Para a seleção do número de neurônios também é usado o esquema de valor mais 

representativo, e para calcular a sua dimensão são considerados o número máximo de 

camadas e o número máximo de neurônios por camada. Portanto a dimensão desta parte é 

 

   푛ú푚푒푟표 푚á푥푖푚표 푑푒 푐푎푚푎푑푎푠 × 푛ú푚푒푟표 푚á푥푖푚표 푑푒 푛푒푢푟ô푛푖표푠 푝표푟 푐푎푚푎푑푎. 

 

Considerando o número máximo de neurônios por camada igual a n, os n 

primeiros atributos são correspondentes à primeira camada, e o seu número de neurônios é 

selecionado através da posição do atributo de valor mais representativo. Os próximos n 

atributos são correspondentes à segunda camada, e assim por diante. O número de neurônios 

das camadas de entrada e saída não varia durante o processo evolucionário e é dependente do 

problema. 

Neste trabalho o número máximo de neurônios ocultos é dez. 

 

6.2.5  Parte ‘funções de ativação’ 

 

Para a seleção das funções de ativação é usado um esquema parecido com o usado em 

‘algoritmo de aprendizagem’. Para cada camada há um conjunto de funções que podem ser 

selecionadas, sendo elas: sigmóide logística, tangente hiperbólica, linear e de base radial. 

(6.6) 



48 
 

 

Portanto a dimensão desta parte é  

 

푛ú푚푒푟표 푚á푥푖푚표 푑푒 푐푎푚푎푑푎푠 × 푛ú푚푒푟표 푑푒 푓푢푛çõ푒푠 푑푒 푎푡푖푣푎çã표. 

 

A função de ativação de cada camada é selecionada através da posição do atributo 

de valor mais representativo. A função de ativação da camada de saída é sempre linear. 

 

6.2.6  Parte ‘pesos’ 

 

A parte ‘pesos’ possui dimensão fixa, que é calculada de acordo com o número de bias, o 

número máximo de camadas, o número máximo de neurônios por camada, a quantidade de 

entradas e saídas. Portanto, sua dimensão é 

 

número de entradas × número de neurônios na 1ª camada + 

número de neurônios na 1ª camada × número de neurônios na 2ª camada + 

número de neurônios na 2ª camada × número de neurônios na 3ª camada + ... + 

número de neurônios na n-1-ésima camada × número de neurônios na n-ésima camada + 

número de neurônios na n-ésima camada × número de saídas + 

bias 1ª camada + bias 2ª camada + ... + bias n-ésima camada. 

 

Os valores dos pesos são contínuos e diretamente codificados nos indivíduos. 

Portanto eles são diretamente extraídos do indivíduo e passados à rede. 

 

  

(6.7) 

(6.8) 
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6.2.7  Exemplo do Esquema de Codificação 

 

A Figura 6.3 exemplifica um indivíduo que possui o número máximo de camadas igual a dois 

e número máximo de neurônios por camada igual a quatro. Esta rede neural artificial será 

treinada através do algoritmo backpropagation, portanto os parâmetros do algoritmo de 

treinamento correspondem aos dois primeiros atributos da parte ‘parâmetros dos algoritmos 

de aprendizagem’. A RNA possui duas camadas ocultas, sendo a primeira camada com dois 

neurônios e segunda camada com três neurônios. A primeira camada possui função de 

ativação sigmóide logística e a segunda camada possui função de ativação tangente 

hiperbólica. 

 

algoritmo de 
aprendizagem 

parâmetros dos algoritmos 
de aprendizagem camadas neurônios 

0,7 0,5 0,1 0,4 0,9 0,1 0,2 ... 1 -1 0,2 0,4 0,1 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,5 0 
 

funções de ativação pesos 
0,4 0,2 0,3 -0,9 0,1 0,7 0,6 0,1 0,9 -0,1 0,3 0,6 ... 0,2 -0,4 0,1 

 

Figura 6.3  Exemplo de codificação de um indivíduo 

 

Nesta representação todos os indivíduos possuem o mesmo tamanho. A dimensão 

de um indivíduo é calculada considerando o tamanho de cada uma das partes acima citadas. A 

Tabela 6.1 sumariza o tamanho de cada parte. 
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Tabela 6.1  Sumário da Dimensão de Cada Parte 

Parte Tamanho da Parte 
algoritmo de aprendizagem 4 
parâmetros dos algoritmos de aprendizagem 13 
número de camadas ocultas 3 
número de neurônios ocultos 3×10 = 30 (equação 6.6) 
funções de ativação 3 × 4 = 12 (equação 6.7) 
pesos depende do problema (equação 6.8) 
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CAPÍTULO 7   EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

7.1  Bases de Dados 

 

Para a validação do método proposto, foram usadas seis bases de dados para problemas de 

classificação, sendo elas: Cancer, Card, Diabetes, Glass, Heart e Horse. Todas as bases são 

benchmarks do repositório de aprendizagem de máquina Proben1 disponível em 

ftp://ftp.cs.cuhk.hk/pub/proben1. 

Durante os experimentos cada conjunto de dados foi dividido em duas metades: 

50% para treinamento e 50% para teste. Para evitar overfitting, a metade usada para o 

treinamento foi dividida em dois conjuntos: o conjunto de avaliação do indivíduos (70% dos 

dados de treinamento) e o conjunto de validação (com 30% dos dados de treinamento), 

conforme descrito por Cantú-Paz e Kamath (2005). Desta forma 35% dos exemplos são 

usados para o treino da rede, 15% dos exemplos são usados para validação e 50% dos 

exemplos são usados para teste. 

A base Cancer contém dados para o diagnóstico em câncer de mama, ou seja, ela 

tenta classificar um tumor como sendo benigno ou maligno com base em descrições de 

células colhidas por exame microscópico, como por exemplo, a regularidade do tamanho e da 

forma da célula. Esta base possui 699 exemplos com 9 atributos de entrada e 2 atributos de 

saída (PRECHELT, 1994). 

A base Card prevê a aprovação ou não de um cartão de crédito a um cliente. Cada 
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exemplo corresponde a um requerimento real de cartão de crédito e sua classificação 

corresponde à resposta dada pela instituição financeira. Esta base possui 690 exemplos com 

51 atributos de entrada e 2 atributos de saída e poucos atributos sem valor (PRECHELT, 

1994). 

A base Diabetes, baseada em dados pessoais (idade, número de vezes que ficou 

grávida) e resultados de exames médicos (como por exemplo pressão sanguínea, índice de 

massa corpórea, etc.) de índias Pima, possui 768 exemplos com 8 atributos de entrada e 2 de 

saídas. Seu objetivo é determinar se uma índia Pima tem ou não diabete. Esta base de dados 

possui muitos atributos com valores 0, o que muito provavelmente indica valores faltosos 

(PRECHELT, 1994). 

A base Glass contém dados relativos à classificação de vidros. Os resultados de 

análises químicas de estilhaços de vidros mais o índice de refração são usados para classificar 

as amostras em janelas construídas por processos flutuantes e não flutuantes, janelas de 

automóveis, recipientes, louças e faróis. São 214 exemplos com 9 atributos de entrada e 6 de 

saída (PRECHELT, 1994). 

A base Heart prevê doenças cardíacas, através de informações pessoais, como 

idade, sexo, hábito de fumar e descrições de dores dos pacientes, e resultados de exames 

médicos como pressão sanguínea e eletro cardiograma. Esta base é composta de 920 

exemplos com 35 atributos de entrada e 2 atributos de saída. A maioria dos atributos possui 

valores faltosos (PRECHELT, 1994). 

A base Horse tem a finalidade de predizer se um cavalo, acometido de cólica vai 

sobreviver, morrer ou ser sacrificado. É composta de 364 exemplos com 58 entradas e 3 

saídas, e 30% dos atributos são valores faltosos (PRECHELT, 1994). 

A Tabela 7.1 sumariza as informações sobre as bases de dados descritas. 
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Tabela 7.1  Sumário das Bases de Dados Usadas 

Base de 
Dados 

Número 
Total de 

Exemplos 

Número de 
Exemplos 
de Treino 

Número de 
Exemplos de 

Validação 

Número de 
Exemplos 
de Teste 

Número 
de 

Atributos 

Número 
de 

Classes 

Dimensão 
dos 

Indivíduos 
Cancer 699 245 105 349 9 2 404 
Card 690 242 103 345 51 2 824 

Diabetes 768 269 115 384 8 2 394 
Glass 214 75 32 107 9 6 448 
Heart 920 322 138 460 35 2 664 
Horse 364 128 61 182 58 3 905 

 

7.2  Método de Comparação 

 

Para validar os resultados obtidos foi aplicado o teste de hipótese t pareado com 95% de 

confiança, verificando se as médias dos sistemas comparados são iguais ou não, conforme 

equação abaixo 

 

h0: média sistema 1 = média sistema 2 

ha: média sistema 1 ≠ média sistema 2. 

 

O resultado do teste de hipótese será apresentado em tabelas individuais, onde 

cada célula representa o resultado do teste de hipótese entre o sistema da linha versus o 

sistema da coluna. O resultado do teste de hipótese segue a seguinte legenda, lembrando que a 

comparação é realizada através dos erros de classificação: 

- o símbolo ‘=’ indica que o teste de hipótese não rejeitou a hipótese nula, isto é, 

os sistemas comparados obtiveram o mesmo desempenho (a diferença entre as médias não é 

estatisticamente relevante); 

- os símbolos ‘<’ e ‘>’ indicam que o teste de hipótese rejeitou a hipótese nula, 

isto é, os sistemas comparados não obtiveram o mesmo desempenho (a diferença entre as 

(7.1) 
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médias é estatisticamente relevante). Desta forma, o símbolo ‘<’ indica melhor desempenho e 

o símbolo ‘>’ indica pior desempenho. 

Para ilustrar, considere o exemplo apresentado na Tabela 7.2. Nele, ‘A’ obteve o 

erro de classificação menor do que o de ‘B’. Portanto ‘A’ obteve melhor desempenho do que 

‘B’. ‘A’ obteve desempenho igual a ‘C’ e ‘A’ obteve desempenho inferior a ‘D’, pois seu erro 

de classificação é maior do que o de ‘D’. 

Tabela 7.2  Exemplo de Teste de hipótese 

Teste de hipótese B C D 
A < = > 

 

 

7.3  Parâmetros dos Algoritmos 

 

Para os experimentos realizados foram considerados os parâmetros descritos na Tabela 7.3. 

 

Tabela 7.3  Parâmetros Selecionados 

 Descrição Valor 

AE 

Esquemas da DE DE/rand/1/bin e DE/target-to-best/1/bin 
Seleção e adaptação de w na DEGL Incremental linear, incremental exponencial, 

randômico, auto-adaptativo e pesos fixos: 0 e 0,5 
Número de indivíduos 100 
Número de subpopulações dos 
algoritmos multimodais 

4, 5 e 6 

Pesos iniciais [-1, 1] 
Taxa de cruzamento (Cr) 0,9 
Fatores de escala α, β e F 0,8 
Tamanho da vizinhança k para DEGL 10% do tamanho da população 
Critérios de parada Número máximo de 50 gerações ou alcançar valor 

mínimo de aptidão 0 

RNA 

Número máximo de camadas 3 
Número máximo de neurônios 10 
Critérios de parada dentro do SH Número máximo de 5 épocas ou alcançar valor 

mínimo de erro 0 
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Para os parâmetros do algoritmo evolucionário, os valores usados nos 

experimentos correspondentes à taxa de cruzamento, aos fatores de escala e ao tamanho da 

vizinhança são os valores encontrados por Das et al. (2009), no artigo que propõe a DEGL. 

De maneira arbitrária foram definidos os valores dos parâmetros ‘número de indivíduos’, 

‘número de subpopulações dos algoritmos multimodais’ e ‘critérios de parada’. Os parâmetros 

da rede neural artificial também foram definidos de modo arbitrário. 

Cada algoritmo foi executado 30 vezes, sendo que para cada execução uma nova 

divisão do conjunto de treino, validação e teste foi realizada. As mesmas 30 divisões de cada 

uma das bases de dados selecionadas foram usadas por todos os algoritmos. 

Embora o processo evolucionário tenha sido guiado pelo erro de classificação no 

conjunto de treino, as RNAs finais foram selecionadas através do erro de classificação no 

conjunto de validação. Este é um meio de validar todo o processo do sistema. 

 

7.4  Resultados 

 

Os experimentos foram executados para os seguintes grupos, sempre com a mesma população 

inicial gerada aleatoriamente: 

- redes neurais artificiais: neste grupo foram executados cinco tipos de rede 

neurais, cada tipo variando apenas de algoritmo de aprendizagem. O primeiro tipo considera o 

algoritmo de aprendizagem expresso através do indivíduo, isto é, dentre os atributos 

reservados para a parte ‘algoritmo de aprendizagem’, aquele que apresentar o maior valor 

determina o algoritmo a ser utilizado. Portanto, neste tipo as RNAs podem ser treinas através 

dos quatro algoritmos de aprendizagem selecionados neste trabalho: backpropagation (BP), 

resilient backpropagation (RPROP), levenberg-marquardt (LM) e scaled conjugate gradient 

(SCG). Este tipo é mencionado nas tabelas de resultados com o nome RNA. 
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Os próximos tipos de rede, desconsideram o algoritmo de aprendizagem expresso 

através do indivíduo, embora considerem todos os outros parâmetros da rede que estão no 

indivíduo. Nestas abordagens cada um dos 50 indivíduos foi executado com os quatro 

algoritmos de aprendizagem selecionados (BP, RPROP, LM e SCG). Nas tabelas de 

resultados, cada um destes tipos são citados através da legenda de seu algoritmo de 

treinamento. Logo, RNA-BP indica RNAs treinadas através do backpropagation, RNA-

RPROP se refere às redes treinadas pelo algoritmo resilient backpropagation, RNA-LM são 

as redes treinadas pelo levenberg-marquardt e RNA-SCG indica RNAs treinadas pelo scaled 

conjugate gradient. 

 

- sistema RNA+DE ou RNA+DEGL: este grupo é composto pelos sistemas que 

integram apenas uma rede neural artificial e um algoritmo evolucionário. Nas tabelas de 

resultados, este grupo será referido como RNA+DE ou RNA+DEGL. 

 

- sistemas multimodais: este grupo é formados pelos sistemas que combinam 

redes neurais artificiais, algoritmos evolucionários e técnicas múltimodias. Nas tabelas de 

resultados, este grupo será referido como RNA+DE tipo de técnica multimodal (número de 

subpopulações) ou RNA+DEGL tipo de técnica multimodal (número de subpopulações). 

 

Os resultados de cada um deste grupos foram sintetizados em uma única tabela, 

que reúne apenas os sistemas com melhor desempenho, isto é, com menor erro de 

classificação. Para os sistemas RNA+DE, RNA+DEGL e multimodais foram selecionados o 

melhor sistema DE e o melhor sistema DEGL. Os resultados completos de cada grupo podem 

ser encontrados no apêndice A. 

Os resultados exibidos nas sessões seguintes são médias e desvios-padrão 
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calculados através dos valores obtidos em cada uma das 30 execuções. Eles são representados 

da seguinte forma: média (desvio-padrão). Para cada sistema será apresentado o erro de 

classificação médio (coluna Erro) sobre o conjunto de testes e o tempo médio em minutos 

(coluna Tempo) de cada execução. Para os sistemas RNA+DE, RNA+DEGL e multimodais, 

ainda será apresentado o número de avaliações médio (coluna Avaliações) realizado em cada 

execução. Em cada geração são executadas 100 avaliações, portanto o número máximo de 

avaliações que podem ocorrer em uma execução são 5000. A não ocorrência de 5000 

avaliações em uma execução significa que o sistema interrompeu a evolução porque alcançou 

o critério de parada ‘valor mínimo de aptidão 0’. O melhor sistema para cada base de dados 

aparece em negrito nas tabelas de resultados. Caso o melhor sistema não seja RNA+DEGL, o 

melhor sistema considerando apenas a combinação RNA+DEGL aparecerá em negrito e 

itálico. 

Para a formação dos ensembles foram usados os melhores indivíduos de cada 

sistema. A especiação (ESP) e o simple subpopulation scheme (SSS) usaram o melhor 

indivíduo de cada subpopulação final. O fitness sharing (FS) usou os melhores indivíduos da 

população final. A composição dos ensembles foi testada com 4, 5 e 6 RNAs. 

Para a exibição dos resultados dos testes de hipótese, o nome dos sistemas foram 

abreviados segundo mostra a Tabela 7.4. 

As tabelas que exibem o resultado dos testes de hipótese entre os ensembles 

DEGL e ensembles DE possuem originalmente 36 sistemas RNA+DE e 36 sistemas 

RNA+DEGL, resultando em 1296 resultados. Como a maioria dos resultados é ‘=’, isto é, a 

diferença entre as médias não é estatisticamente relevante, devido limitações de espaço serão 

exibidos apenas os resultados que apresentaram alguma diferença estatística (símbolos ‘<’ ou 

‘>’). 
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Tabela 7.4  Pseudônimos dos Sistemas 

Sistemas Pseudônimo 
DE/ rand DE rand 

DE/ target-to-best DE ttb 
DEGL/ w linear DEGL lin 

DEGL/ w exponencial DEGL exp 
DEGL/ w randômico DEGL rand 

DEGL/ w auto-adaptativo DEGL aa 
DEGL/ w= 0 DEGL 0 

DEGL/ w=0,5 DEGL 0,5 

 

7.4.1 Base de Dados Cancer 

 

Para a base de dados Cancer, os melhores resultados de cada sistema são exibidos através da 

Tabela 7.5. O sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + 

especiação com 6 subpopulações DE/ target-to-best com 4,29% de erro. 

 

Tabela 7.5  Resultados Cancer: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ target-to-best 0,0448 (0,011) 3,6 (3,48) 553,33 (465,89) 
 DEGL/ w randômico 0,0447 (0,01) 2,63 (3,3) 756,67 (928,36) 

F 
S 

DE/ target-to-best 0,0449 (0,011) 12,38 (13,2) 1730 (1826,08) 
DEGL/ w linear 0,0443 (0,01) 11,14 (11,98) 1580 (1699,98) 

E 
S 
P 

(4) DE/ rand 0,046 (0,012) 13,07 (13,99) 1870 (2002,09) 
(4) DEGL/ auto-adaptativo 0,0448 (0,013) 4,81 (4,49) 646,67 (598,7) 

(5) DE/ target-to-best 0,045 (0,01) 6,17 (9,1) 813,33 (1138,28) 
(5) DEGL/ auto-adaptativo 0,0454 (0,011) 6,05 (7,19) 793,33 (903,23) 

(6) DE/ target-to-best 0,0429 (0,011) 8,66 (11,56) 1133,33 (1453,49) 
(6) DEGL/ w=0 0,0433 (0,012) 8,87 (11,71) 1200 (1539,82) 

S 
S 
S 

(4) DE/ rand 0,0446 (0,012) 14,7 (14,56) 2216,67 (2161,27) 
(4) DEGL/ w linear 0,0434 (0,011) 7,8 (9,08) 1066,67 (1140,58) 

(5) DE/ target-to-best 0,0478 (0,015) 8,18 (8,47) 1080 (1103,1) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,0448 (0,009) 6,63 (7,95) 833,33 (910,98) 

(6) DE/ rand 0,0484 (0,012) 11,86 (12,54) 1720 (1832,92) 
 (6) DEGL/ w=0 0,0435 (0,01) 9,06 (9,98) 1250 (1344,91) 
  RNA-GCE 0,0439 (0,01) 1,08 (0,08)  
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A Tabela 7.6 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra média e 

média ponderada. O sistema com menor erro de classificação para ambas as regras de 

combinação foi RNA + especiação com 6 componentes DEGL/ w randômico com 3,62% de 

erro.   

Pela Tabela 7.7 é possível visualizar os resultados das rede neurais combinadas 

pela regra voto majoritário e vencedor. Para a regra voto majoritário, o sistema com menor 

erro de classificação foi RNA + simple subpopulation scheme com 6 componentes DEGL/ 

w=0 com 3,66% de erro. Para a regra vencedor, o sistema com menor erro de classificação foi 

RNA + especiação com 6 componentes DEGL/ w=0,5 com 3,77% de erro. 

As Tabelas 7.8 e 7.9 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando cada 

ensemble com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. 

Através desta tabelas é possível ver que os ensemble obtiveram desempenho 

superior aos sistemas. Para esta base se destacaram os ensembles com regra de combinação 

média e média ponderada. Neles, apenas os ensembles formados através do fitness sharing 

obtiveram desempenho igual a 3 sistemas: RNA + especiação com 6 componentes DE/ target-

to-best, RNA + simple subpopulation scheme com 4 componentes DEGL/ w linear e RNA +  

+ simple subpopulation scheme com 6 componentes DEGL/ w=0. Os ensembles com pior 

desempenho foram aqueles formados através do fitness sharing. 

A Tabela 7.10 exibe os resultados dos testes de hipótese entre os melhores 

ensembles DEGL e os melhores ensembles DE.  Para esta base apenas o sistema RNA + 

especiação com 6 componentes DEGL/ w randômico nos ensembles média e média ponderada 

obtiveram desempenho superior a cinco sistemas DE do ensemble vencedor. O ensemble 

vencedor formado por sistemas FS-DEGL apresentou erro médio maior, ou seja, desempenho 

inferior, que os ensembles média e média ponderada formados pelo sistema RNA + 

especiação com 5 componentes DE/ rand. 
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Tabela 7.6  Resultados Cancer: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,0405 (0,01) 0,0407 (0,009) 0,0397 (0,009) 0,0405 (0,01) 0,0407 (0,009) 0,0398 (0,009) 

DE 
ttb 0,0387 (0,009) 0,0385 (0,009) 0,0385 (0,008) 0,0387 (0,009) 0,0385 (0,009) 0,0385 (0,008) 

DEGL 
lin 0,0387 (0,007) 0,04 (0,008) 0,0388 (0,009) 0,0387 (0,007) 0,04 (0,008) 0,0388 (0,009) 

DEGL 
exp 0,0403 (0,008) 0,0394 (0,009) 0,0394 (0,008) 0,0402 (0,008) 0,0395 (0,009) 0,0395 (0,008) 

DEGL 
rand 0,0396 (0,008) 0,0387 (0,007) 0,0394 (0,008) 0,0396 (0,008) 0,0387 (0,007) 0,0394 (0,008) 

DEGL 
AA 0,0409 (0,009) 0,0403 (0,008) 0,0413 (0,007) 0,0408 (0,009) 0,0403 (0,008) 0,0413 (0,007) 

DEGL 
0 0,0412 (0,009) 0,04 (0,007) 0,0395 (0,007) 0,0412 (0,009) 0,0401 (0,007) 0,0395 (0,007) 

DEGL 
0,5 0,04 (0,008) 0,0398 (0,007) 0,0395 (0,007) 0,0399 (0,008) 0,0398 (0,007) 0,0395 (0,007) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,0391 (0,007) 0,0365 (0,007) 0,0371 (0,008) 0,0392 (0,007) 0,0365 (0,007) 0,0372 (0,008) 

DE 
ttb 0,0388 (0,008) 0,0376 (0,006) 0,0381 (0,007) 0,0388 (0,008) 0,0375 (0,006) 0,0381 (0,007) 

DEGL 
lin 0,0381 (0,008) 0,0379 (0,007) 0,0382 (0,007) 0,0381 (0,008) 0,038 (0,007) 0,0383 (0,007) 

DEGL 
exp 0,0377 (0,008) 0,0387 (0,007) 0,0374 (0,008) 0,0377 (0,008) 0,0387 (0,007) 0,0374 (0,008) 

DEGL 
rand 0,039 (0,007) 0,0388 (0,006) 0,0362 (0,006) 0,039 (0,007) 0,0388 (0,006) 0,0362 (0,006) 

DEGL 
AA 0,0373 (0,008) 0,0373 (0,006) 0,0368 (0,007) 0,0373 (0,008) 0,0373 (0,006) 0,0367 (0,007) 

DEGL 
0 0,039 (0,008) 0,0372 (0,008) 0,0374 (0,006) 0,0388 (0,008) 0,0372 (0,008) 0,0374 (0,006) 

DEGL 
0,5 0,038 (0,008) 0,0383 (0,006) 0,037 (0,007) 0,0379 (0,007) 0,0384 (0,006) 0,0369 (0,007) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,0382 (0,007) 0,0374 (0,007) 0,0381 (0,008) 0,0382 (0,007) 0,0373 (0,007) 0,0381 (0,008) 

DE  
ttb 0,039 (0,008) 0,0382 (0,007) 0,0367 (0,007) 0,039 (0,008) 0,0382 (0,007) 0,0367 (0,007) 

DEGL 
lin 0,0381 (0,007) 0,0379 (0,007) 0,037 (0,008) 0,0382 (0,007) 0,038 (0,007) 0,037 (0,008) 

DEGL 
exp 0,0389 (0,008) 0,0379 (0,008) 0,0382 (0,007) 0,0389 (0,008) 0,038 (0,008) 0,0382 (0,007) 

DEGL 
rand 0,0384 (0,006) 0,0374 (0,007) 0,0373 (0,007) 0,0384 (0,006) 0,0374 (0,007) 0,0374 (0,007) 

DEGL 
AA 0,0383 (0,008) 0,0378 (0,006) 0,037 (0,007) 0,0382 (0,008) 0,0378 (0,006) 0,0371 (0,007) 

DEGL 
0 0,0384 (0,006) 0,0367 (0,007) 0,037 (0,006) 0,0384 (0,006) 0,0366 (0,006) 0,037 (0,006) 

DEGL 
0,5 0,0369 (0,008) 0,0372 (0,007) 0,0366 (0,008) 0,0369 (0,008) 0,0372 (0,007) 0,0366 (0,008) 
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Tabela 7.7  Resultados Cancer: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,0414 (0,008) 0,0399 (0,008) 0,0394 (0,008) 0,043 (0,011) 0,043 (0,011) 0,0425 (0,011) 

DE 
ttb 0,0393 (0,008) 0,0381 (0,008) 0,038 (0,007) 0,0399 (0,008) 0,04 (0,009) 0,0403 (0,009) 

DEGL 
lin 0,0405 (0,008) 0,0388 (0,008) 0,0392 (0,009) 0,0406 (0,008) 0,0414 (0,009) 0,041 (0,009) 

DEGL 
exp 0,0415 (0,008) 0,0394 (0,008) 0,0399 (0,008) 0,0416 (0,008) 0,0428 (0,01) 0,0422 (0,009) 

DEGL 
rand 0,0396 (0,008) 0,0382 (0,008) 0,0384 (0,008) 0,0417 (0,009) 0,041 (0,009) 0,0408 (0,01) 

DEGL 
aa 0,0416 (0,009) 0,0402 (0,008) 0,0408 (0,008) 0,0422 (0,01) 0,0417 (0,01) 0,0424 (0,01) 

DEGL 
0 0,0418 (0,009) 0,0394 (0,007) 0,0397 (0,007) 0,0426 (0,009) 0,0419 (0,01) 0,0417 (0,01) 

DEGL 
0,5 0,0405 (0,007) 0,0394 (0,007) 0,0391 (0,007) 0,0426 (0,008) 0,0428 (0,009) 0,043 (0,009) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,04 (0,009) 0,0374 (0,007) 0,0381 (0,007) 0,0423 (0,012) 0,0386 (0,007) 0,0397 (0,008) 

DE 
ttb 0,0401 (0,008) 0,0386 (0,008) 0,0381 (0,009) 0,04 (0,008) 0,0385 (0,005) 0,0392 (0,007) 

DEGL 
lin 0,0393 (0,009) 0,0387 (0,007) 0,0383 (0,008) 0,0394 (0,008) 0,0412 (0,009) 0,0412 (0,008) 

DEGL 
exp 0,0406 (0,01) 0,039 (0,008) 0,0381 (0,008) 0,0402 (0,007) 0,0404 (0,009) 0,0399 (0,006) 

DEGL 
rand 0,0391 (0,007) 0,0397 (0,007) 0,0376 (0,007) 0,0408 (0,009) 0,0395 (0,009) 0,0378 (0,006) 

DEGL 
aa 0,0399 (0,008) 0,0375 (0,006) 0,0367 (0,008) 0,0381 (0,007) 0,0386 (0,006) 0,0406 (0,007) 

DEGL 
0 0,0409 (0,009) 0,0375 (0,007) 0,0374 (0,007) 0,0397 (0,007) 0,0394 (0,009) 0,0379 (0,006) 

DEGL 
0,5 0,0391 (0,008) 0,0391 (0,006) 0,0373 (0,008) 0,0392 (0,006) 0,0385 (0,007) 0,0377 (0,008) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,0383 (0,008) 0,0386 (0,007) 0,0381 (0,007) 0,0399 (0,007) 0,0399 (0,008) 0,0399 (0,008) 

DE  
ttb 0,039 (0,009) 0,0381 (0,007) 0,038 (0,008) 0,0401 (0,007) 0,0402 (0,007) 0,039 (0,007) 

DEGL 
lin 0,0392 (0,008) 0,0378 (0,007) 0,0385 (0,007) 0,0402 (0,007) 0,0394 (0,007) 0,0384 (0,007) 

DEGL 
exp 0,0401 (0,008) 0,0389 (0,008) 0,0379 (0,007) 0,0407 (0,007) 0,0401 (0,009) 0,0394 (0,008) 

DEGL 
rand 0,0397 (0,007) 0,0388 (0,007) 0,0378 (0,009) 0,0392 (0,007) 0,0385 (0,007) 0,0395 (0,008) 

DEGL 
aa 0,0388 (0,009) 0,0382 (0,007) 0,0381 (0,007) 0,0391 (0,007) 0,0388 (0,007) 0,0391 (0,008) 

DEGL 
0 0,039 (0,008) 0,0382 (0,006) 0,0366 (0,008) 0,0398 (0,008) 0,0383 (0,006) 0,04 (0,008) 

DEGL 
0,5 0,0404 (0,01) 0,0384 (0,006) 0,0369 (0,009) 0,0383 (0,01) 0,0386 (0,007) 0,0383 (0,008) 
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Tabela 7.8  Teste de Hipótese Cancer: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
GCE 

DEGL 
rand 

DEGL 
lin 

(4) 
DEGL 

aa 

(5) 
DE 
ttb 

(6) 
DE 
ttb 

(4) 
DEGL 

lin 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

0 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
lin < < < < < = = < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < = = < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < = = < = 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
lin < < < < < = = < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < = = < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < = = < = 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 
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Tabela 7.9  Teste de Hipótese Cancer: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
GCE 

DEGL 
rand 

DEGL 
lin 

(4) 
DEGL 

aa 

(5) 
DE 
ttb 

(6) 
DE 
ttb 

(4) 
DEGL 

lin 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

0 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
rand = < = = < = = < = 

(5) DEGL 
rand < < < < < = < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < = < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
rand < < < < < = = < = 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < = = < = 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
lin = = = = = = = = = 

(5) DEGL 
rand = = = = = = = = = 

(6) DEGL 
rand = = = = = = = = = 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < = < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < = < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < = = < = 

(5) DEGL 
0 < < < < < = < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < = < < < 
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Tabela 7.10  Teste de Hipótese Cancer: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles 
DE 

                            Ensemble DE 
 
 
Ensemble DEGL 

Média Média 
Ponderada Vencedor 

ESP ESP FS ESP SSS 
(5) 

rand (5) rand (4) ttb (6) ttb (4) ttb (4) 
rand 

(5) 
rand 

Média ESP (6) rand 
  

< < < < < 
Média 

Ponderada ESP (6) rand 
  

< < < < < 

Vencedor FS 
(4) lin > > 

     
(5) rand > > 

     
 

7.4.2  Base de Dados Card 

 

Para a base Card, os melhores resultados dos sistema são exibidos através da Tabela 7.11. O 

sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + simple 

subpopulation scheme com 6 subpopulações DEGL/ auto-adaptativo com 15,41% de erro. 

 

Tabela 7.11  Resultados Card: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ rand 0,162 (0,022) 48,2 (3,75) 5000 (0) 
 DEGL/ auto-adaptativo 0,157 (0,019) 47,8 (19,02) 5000 (0) 

F 
S 

DE/ target-to-best 0,1634 (0,021) 27,38 (5,37) 5000 (0) 
DEGL/ w exponencial 0,1582 (0,023) 28,43 (4,28) 5000 (0) 

E 
S 
P 

(4) DE/ rand 0,1673 (0,022) 48,54 (2,21) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w=0 0,1591 (0,017) 54,77 (3,92) 5000 (0) 

(5) DE/ target-to-best 0,1659 (0,019) 55,07 (10) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,1553 (0,02) 63,9 (10,61) 5000 (0) 

(6) DE/ rand 0,1558 (0,02) 37,19 (8,37) 5000 (0) 
(6) DEGL/ w=0 0,1586 (0,017) 41,8 (10,74) 5000 (0) 

S 
S 
S 

(4) DE/ target-to-best 0,1603 (0,021) 54,45 (8,78) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w exponencial 0,1564 (0,017) 55,2 (10,71) 5000 (0) 

(5) DE/ target-to-best 0,1596 (0,023) 54,53 (6,38) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0 0,1573 (0,02) 52,17 (4,17) 5000 (0) 

(6) DE/ rand 0,1644 (0,022) 45,75 (7,33) 5000 (0) 
 (6) DEGL/ auto-adaptativo 0,1541 (0,016) 55,21 (9,76) 5000 (0) 
  RNA-RPROP 0,1754 (0,029) 1,24 (0,05)  
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A Tabela 7.12 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra média e 

média ponderada. Para a regra média, os sistemas com menor erro de classificação foram 

RNA + simple subpopulation scheme com 6 componentes DE/ rand e RNA+ fitness sharing 

com 5 componentes DEGL/ w=0 com 14,04% de erro. Para a regra média ponderada, o 

melhor sistema foi RNA + fitness sharing com 5 componentes DEGL/ w=0 com 14,03% de 

erro. 

A Tabela 7.13 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra voto 

majoritário e vencedor. O sistema com menor erro de classificação para a regra voto 

majoritário foi RNA + fitness sharing com 6 componentes DEGL/ w=0 com 13,75% de erro. 

Para a regra vencedor, o sistema com menor erro de classificação foi RNA + fitness sharing 

com 5 componentes DEGL/ w=0 com 14,37% de erro. 

As Tabelas 7.14 e 7.15 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando os 

ensembles com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. Através destas 

tabelas é possível ver que os ensembles obtiveram desempenho superior aos sistemas. Para 

esta base se destacaram os ensembles com regra de combinação média e média ponderada. 

Nestas regras todos ensembles obtiveram desempenho superior aos sistemas. Os ensembles 

formados pela regra voto também obtiveram bom desempenho, pois apenas o ensemble RNA 

+ especiação com 4 componentes DEGL/ linear não superou os melhores sistemas. Os 

ensembles com pior desempenho foram aqueles formados através da especiação com a regra 

vencedor, pois a maioria de seus resultados ficou estatisticamente equivalente aos resultados 

dos sistemas. Com esta mesma regra o fitness sharing DEGL obteve melhor resultado do que 

todos os sistemas. 

 

 

  



66 
 

 

Tabela 7.12  Resultados Card: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,1454 (0,015) 0,1427 (0,017) 0,1427 (0,016) 0,1459 (0,015) 0,1425 (0,017) 0,1429 (0,016) 

DE 
ttb 0,1439 (0,015) 0,1448 (0,014) 0,1435 (0,016) 0,1444 (0,015) 0,1451 (0,015) 0,1434 (0,016) 

DEGL 
lin 0,1458 (0,016) 0,1447 (0,017) 0,1438 (0,017) 0,146 (0,016) 0,1451 (0,017) 0,1438 (0,017) 

DEGL 
exp 0,145 (0,016) 0,1446 (0,015) 0,1449 (0,016) 0,1448 (0,016) 0,1449 (0,016) 0,1451 (0,016) 

DEGL 
rand 0,1467 (0,014) 0,1455 (0,014) 0,1442 (0,016) 0,1467 (0,014) 0,1455 (0,014) 0,1441 (0,016) 

DEGL 
AA 0,1482 (0,017) 0,1465 (0,019) 0,1442 (0,018) 0,1485 (0,017) 0,1462 (0,019) 0,1442 (0,018) 

DEGL 
0 0,1411 (0,016) 0,1404 (0,017) 0,1405 (0,017) 0,1411 (0,016) 0,1403 (0,017) 0,1405 (0,017) 

DEGL 
0,5 0,1462 (0,016) 0,1447 (0,016) 0,1446 (0,015) 0,1463 (0,016) 0,1448 (0,015) 0,1444 (0,015) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,1444 (0,017) 0,147 (0,015) 0,1415 (0,014) 0,1446 (0,017) 0,147 (0,015) 0,1415 (0,014) 

DE 
ttb 0,1446 (0,016) 0,144 (0,016) 0,1415 (0,016) 0,1449 (0,016) 0,144 (0,015) 0,1418 (0,016) 

DEGL 
lin 0,1451 (0,017) 0,142 (0,015) 0,1434 (0,017) 0,1454 (0,017) 0,1418 (0,015) 0,1431 (0,017) 

DEGL 
exp 0,1453 (0,013) 0,1468 (0,015) 0,1429 (0,015) 0,1453 (0,014) 0,1469 (0,015) 0,1429 (0,014) 

DEGL 
rand 0,1447 (0,016) 0,1454 (0,016) 0,1433 (0,015) 0,145 (0,016) 0,1453 (0,016) 0,143 (0,015) 

DEGL 
AA 0,1443 (0,018) 0,142 (0,014) 0,1439 (0,014) 0,1441 (0,018) 0,1424 (0,014) 0,1442 (0,014) 

DEGL 
0 0,1448 (0,015) 0,1444 (0,015) 0,1445 (0,015) 0,1452 (0,015) 0,1445 (0,015) 0,1443 (0,015) 

DEGL 
0,5 0,149 (0,014) 0,1438 (0,015) 0,1423 (0,017) 0,1491 (0,014) 0,1439 (0,015) 0,1423 (0,017) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,1471 (0,018) 0,1467 (0,019) 0,1404 (0,014) 0,1472 (0,017) 0,1471 (0,019) 0,1406 (0,014) 

DE  
ttb 0,1446 (0,016) 0,1459 (0,014) 0,1448 (0,017) 0,1449 (0,016) 0,1456 (0,014) 0,1448 (0,016) 

DEGL 
lin 0,1428 (0,018) 0,1454 (0,018) 0,1454 (0,013) 0,1429 (0,018) 0,1452 (0,018) 0,1456 (0,013) 

DEGL 
exp 0,1471 (0,015) 0,1432 (0,015) 0,1426 (0,017) 0,1469 (0,015) 0,1432 (0,015) 0,1426 (0,017) 

DEGL 
rand 0,1496 (0,012) 0,1452 (0,015) 0,1421 (0,016) 0,1496 (0,012) 0,1451 (0,015) 0,1422 (0,016) 

DEGL 
AA 0,1471 (0,016) 0,144 (0,015) 0,1445 (0,015) 0,1469 (0,016) 0,1438 (0,015) 0,1446 (0,014) 

DEGL 
0 0,1462 (0,019) 0,1431 (0,014) 0,1439 (0,016) 0,1458 (0,018) 0,1432 (0,015) 0,1442 (0,016) 

DEGL 
0,5 0,145 (0,017) 0,1436 (0,019) 0,1466 (0,018) 0,1447 (0,017) 0,1437 (0,018) 0,1464 (0,018) 
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Tabela 7.13  Resultados Card: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,1465 (0,018) 0,1433 (0,017) 0,1418 (0,017) 0,1495 (0,015) 0,1486 (0,015) 0,1479 (0,016) 

DE 
ttb 0,1487 (0,013) 0,1432 (0,015) 0,143 (0,013) 0,1498 (0,015) 0,1528 (0,014) 0,1527 (0,015) 

DEGL 
lin 0,1442 (0,017) 0,1444 (0,019) 0,1442 (0,018) 0,1496 (0,017) 0,1498 (0,017) 0,1493 (0,016) 

DEGL 
exp 0,1498 (0,014) 0,1442 (0,014) 0,1453 (0,013) 0,1495 (0,02) 0,1511 (0,019) 0,1507 (0,019) 

DEGL 
rand 0,1495 (0,015) 0,1457 (0,012) 0,1452 (0,015) 0,152 (0,015) 0,1519 (0,015) 0,1502 (0,017) 

DEGL 
aa 0,149 (0,017) 0,1493 (0,017) 0,1477 (0,017) 0,1496 (0,017) 0,1489 (0,018) 0,1499 (0,017) 

DEGL 
0 0,1399 (0,018) 0,1386 (0,018) 0,1375 (0,018) 0,144 (0,017) 0,1437 (0,018) 0,1443 (0,018) 

DEGL 
0,5 0,1469 (0,015) 0,1443 (0,016) 0,145 (0,015) 0,15 (0,016) 0,15 (0,017) 0,1512 (0,016) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,1473 (0,015) 0,1451 (0,016) 0,1432 (0,014) 0,1506 (0,019) 0,1535 (0,016) 0,1461 (0,013) 

DE 
ttb 0,1504 (0,014) 0,1448 (0,016) 0,1434 (0,016) 0,148 (0,017) 0,1508 (0,014) 0,1504 (0,019) 

DEGL 
lin 0,1475 (0,018) 0,1429 (0,015) 0,1437 (0,016) 0,1497 (0,017) 0,1489 (0,017) 0,1482 (0,019) 

DEGL 
exp 0,15 (0,015) 0,1453 (0,016) 0,146 (0,013) 0,1481 (0,017) 0,15 (0,016) 0,1516 (0,018) 

DEGL 
rand 0,148 (0,016) 0,1445 (0,017) 0,1463 (0,016) 0,1513 (0,015) 0,1489 (0,018) 0,1459 (0,017) 

DEGL 
aa 0,1497 (0,018) 0,1433 (0,016) 0,1462 (0,017) 0,1476 (0,02) 0,1498 (0,013) 0,1473 (0,017) 

DEGL 
0 0,1476 (0,013) 0,1451 (0,015) 0,1421 (0,016) 0,1491 (0,015) 0,1512 (0,016) 0,1528 (0,017) 

DEGL 
0,5 0,1496 (0,012) 0,1437 (0,016) 0,1432 (0,018) 0,1516 (0,012) 0,1493 (0,017) 0,1474 (0,016) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,1485 (0,016) 0,1461 (0,017) 0,142 (0,017) 0,1474 (0,016) 0,1498 (0,019) 0,1474 (0,015) 

DE  
ttb 0,1476 (0,015) 0,1471 (0,016) 0,1449 (0,016) 0,1503 (0,017) 0,152 (0,015) 0,1488 (0,017) 

DEGL 
lin 0,1455 (0,015) 0,1466 (0,018) 0,1445 (0,016) 0,1481 (0,017) 0,1506 (0,017) 0,1517 (0,016) 

DEGL 
exp 0,1481 (0,014) 0,1447 (0,016) 0,1424 (0,017) 0,1496 (0,015) 0,1476 (0,016) 0,1499 (0,016) 

DEGL 
rand 0,1526 (0,015) 0,1437 (0,015) 0,1446 (0,016) 0,1534 (0,014) 0,1495 (0,015) 0,1456 (0,013) 

DEGL 
aa 0,1481 (0,018) 0,1447 (0,018) 0,1444 (0,016) 0,1496 (0,017) 0,1484 (0,013) 0,1475 (0,014) 

DEGL 
0 0,1466 (0,016) 0,1435 (0,014) 0,1441 (0,015) 0,1506 (0,019) 0,15 (0,016) 0,149 (0,016) 

DEGL 
0,5 0,1473 (0,017) 0,1417 (0,016) 0,1449 (0,018) 0,1481 (0,017) 0,1478 (0,018) 0,1492 (0,016) 
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Tabela 7.14  Teste de Hipótese Card: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
aa 

DEGL 
exp 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DE 
rand 

(4) 
DEGL 

exp 

(5) 
DEGL 

0 

(6) 
DEGL 

AA 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 
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Tabela 7.15  Teste de Hipótese Card: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
aa 

DEGL 
exp 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DE 
rand 

(4) 
DEGL 

exp 

(5) 
DEGL 

0 

(6) 
DEGL 

AA 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
lin < = < < = = = < = 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < = = < = = = = = 

(5) DEGL 
rand < = = < = = = = = 

(6) DEGL 
rand < < < < = < < < = 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < = = < = = = = = 

(5) DEGL 
exp < < < < = = < < = 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 
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Tabela 7.16  Teste de Hipótese Card: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles DE 

Ensemble 
DE 

 
Ensemble  
DEGL 

Média Voto Vencedor 
SSS ESP SSS FS ESP SSS 

(5) ttb (4) 
rand 

(4) 
ttb 

(4) 
rand 

(5) 
rand 

(6) 
rand 

(4) 
ttb 

(5) 
ttb 

(6) 
rand 

(4) 
rand 

(5) 
rand 

(6) 
rand 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) w=0 
   

< 
   

< 
    

(5) w=0 
   

< < 
  

< 
  

< 
 

(6) w=0 
   

< 
   

< 
  

< 
 

E 
S 
P 

(5) aa 
       

< 
    

(6) 
w=0,5        

< 
    

S 
S 
S 

(5) w=0 
       

< 
    

(6) rand 
       

< 
    

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 

F 
S 

(4) w=0 
   

< 
   

< 
    

(5) w=0 
   

< < 
  

< 
  

< 
 

(6) w=0 
   

< 
   

< 
  

< 
 

E 
S 
P 

(5) lin 
       

< 
    

(6) 
w=0,5        

< 
    

S 
S 
S 

(5) w=0 
       

< 
    

(6) rand 
       

< 
    

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) w=0 
   

< < 
  

< 
  

< 
 

(5) w=0 
 

< < < < < < < 
 

< < < 
(6) w=0 < < < < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(5) lin 
       

< 
    

(6) w=0 
       

< 
    

S 
S 
S 

(5) 
w=0,5        

< 
    

(6) exp 
       

< 
    

  

A Tabela 7.16 exibe os resultados dos testes de hipótese entre os melhores 

ensembles DEGL e os melhores ensembles DE.  Para esta base, o destaque fica com os 

ensembles formados pela regra voto majoritário sistema FS-DEGL. Eles foram os sistemas 

que obtiveram o maior número de desempenho melhor quando comparados com os sistemas 

DE, e praticamente todos seus sistemas foram melhores que os sistemas formados pela regra 
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vencedor DE. 

Os ensembles formados pelas regras média e média ponderada sistema FS-DEGL 

apresentaram um desempenho mediano quando comparados ao ensemble regra vencedor DE. 

 

7.4.3  Base de Dados Diabetes 

 

Para a base de dados Diabetes, os melhores resultados de cada sistema são exibidos através da 

Tabela 7.17. O sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + 

simple subpopulation scheme com 4 subpopulações DEGL/ w=0,5 com 24,84% de erro. 

 

Tabela 7.17  Resultados Diabetes: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ rand 0,2556 (0,019) 21,28 (4,42) 5000 (0) 
 DEGL/ w exponencial 0,2533 (0,017) 30,79 (5,61) 5000 (0) 

F 
S 

DE/ rand 0,2595 (0,023) 27,33 (7,3) 5000 (0) 
DEGL/ w=0,5 0,2503 (0,018) 26,88 (7,6) 5000 (0) 

E 
S 
P 

(4) DE/ target-to-best 0,254 (0,019) 21,86 (1,29) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w randômico 0,2516 (0,018) 22,15 (1,74) 5000 (0) 

(5) DE/ rand 0,2576 (0,024) 34,85 (0,82) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0 0,2528 (0,018) 36,46 (1,24) 5000 (0) 

(6) DE/ rand 0,2496 (0,016) 34,72 (0,81) 5000 (0) 
(6) DEGL/ w exponencial 0,2519 (0,019) 37,62 (2,35) 5000 (0) 

S 
S 
S 

(4) DE/ rand 0,2532 (0,019) 34,27 (2,81) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w=0,5 0,2484 (0,019) 37,97 (4,33) 5000 (0) 

(5) DE/ rand 0,2538 (0,018) 34,82 (1,38) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,2498 (0,017) 38,87 (2,66) 5000 (0) 

(6) DE/ target-to-best 0,2565 (0,027) 24,26 (5,95) 5000 (0) 
 (6) DEGL/ w exponencial 0,251 (0,017) 24,16 (6,61) 5000 (0) 
  RNA-GCE 0,2519 (0,017) 1,02 (0,09)  

 

A Tabela 7.18 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra média e 

média ponderada. Para a regra média e média ponderada, o sistema com menor erro de 

classificação foi RNA + especiação com 5 componentes DE/ target-to-best com 23,45% de 
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erro. Considerando o ensemble DEGL, o melhor sistema da regra média foi RNA + simple 

subpopulation scheme com 5 componentes DEGL/ w linear com 23,52% de erro e da regra 

média ponderada foi RNA + simple subpopulation scheme com 5 componentes DEGL/ w 

exponencial com 23,52% de erro. 

A Tabela 7.19 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra voto 

majoritário e vencedor. Para a regra voto majoritário, o sistema com menor erro de 

classificação foi RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ w linear com 23,533% de 

erro. Para a regra vencedor foi RNA + especiação com 6 componentes DEGL/ w auto-

adaptativo com 23,585% de erro. 

As Tabelas 7.20 e 7.21 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando os 

ensembles com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. Através destas 

tabelas é possível ver que os ensembles obtiveram desempenho superior aos sistemas. Para 

esta base todos os ensembles obtiveram erro médio estatisticamente menor do que os sistemas 

individualmente, exceto por três ensembles: RNA + simple subpopulation scheme com 4 

componentes DEGL/ w=0,5 com a regra de combinação voto majoritário e RNA + especiação 

com 4 componentes DEGL/ w linear e RNA+ simple subpopulation scheme com 4 

componentes DEGL/ w randômico com  a regra de combinação vencedor. 

A Tabela 7.22 exibe os resultados dos testes de hipótese entre os melhores 

ensembles DEGL e os melhores ensembles DE. Para esta base alguns sistema RNA + DEGL 

obtiveram desempenho superior a três sistemas DE: RNA + especiação com 4 componentes 

DE/ rand e RNA + simple subpopulation scheme com 4 componentes DE/ rand da regra voto 

majoritário, e RNA + simple subpopulation scheme com 6 componentes DE/ rand da regra 

vencedor. 
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Tabela 7.18  Resultados Diabetes: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,2375 (0,016) 0,2385 (0,015) 0,2397 (0,015) 0,2375 (0,017) 0,2392 (0,016) 0,2395 (0,015) 

DE 
ttb 0,2537 (0,074) 0,2514 (0,074) 0,251 (0,074) 0,2543 (0,074) 0,2516 (0,074) 0,2512 (0,074) 

DEGL 
lin 0,2404 (0,014) 0,2394 (0,017) 0,2396 (0,016) 0,2407 (0,014) 0,2393 (0,016) 0,2396 (0,016) 

DEGL 
exp 0,241 (0,015) 0,2374 (0,014) 0,2367 (0,016) 0,2405 (0,015) 0,2375 (0,014) 0,2365 (0,016) 

DEGL 
rand 0,2403 (0,015) 0,2391 (0,014) 0,2391 (0,012) 0,2404 (0,015) 0,2394 (0,013) 0,2386 (0,012) 

DEGL 
AA 0,2367 (0,014) 0,2356 (0,013) 0,2362 (0,014) 0,2372 (0,015) 0,2357 (0,014) 0,2357 (0,014) 

DEGL 
0 0,2397 (0,018) 0,2385 (0,016) 0,2387 (0,019) 0,24 (0,018) 0,2387 (0,016) 0,2385 (0,019) 

DEGL 
0,5 0,2378 (0,015) 0,2362 (0,014) 0,2372 (0,013) 0,238 (0,015) 0,236 (0,014) 0,2372 (0,013) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,238 (0,015) 0,2365 (0,016) 0,2363 (0,015) 0,238 (0,015) 0,2365 (0,016) 0,2366 (0,015) 

DE 
ttb 0,2404 (0,017) 0,2345 (0,013) 0,2348 (0,014) 0,2405 (0,016) 0,2345 (0,013) 0,2351 (0,014) 

DEGL 
lin 0,2409 (0,016) 0,2365 (0,015) 0,2415 (0,013) 0,241 (0,016) 0,2362 (0,015) 0,2419 (0,012) 

DEGL 
exp 0,243 (0,013) 0,237 (0,016) 0,2359 (0,013) 0,243 (0,014) 0,2372 (0,016) 0,236 (0,013) 

DEGL 
rand 0,2397 (0,013) 0,2408 (0,016) 0,2369 (0,012) 0,2397 (0,013) 0,2411 (0,016) 0,2369 (0,012) 

DEGL 
AA 0,2377 (0,016) 0,2389 (0,013) 0,2363 (0,014) 0,2378 (0,016) 0,2385 (0,013) 0,2363 (0,014) 

DEGL 
0 0,2427 (0,015) 0,2389 (0,014) 0,2374 (0,015) 0,2425 (0,015) 0,2391 (0,014) 0,2374 (0,014) 

DEGL 
0,5 0,2423 (0,017) 0,2377 (0,011) 0,2378 (0,012) 0,2424 (0,017) 0,2377 (0,011) 0,2379 (0,012) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,2399 (0,017) 0,2377 (0,012) 0,237 (0,015) 0,2398 (0,017) 0,2379 (0,012) 0,2369 (0,016) 

DE  
ttb 0,2392 (0,015) 0,2385 (0,015) 0,242 (0,016) 0,2392 (0,014) 0,2385 (0,016) 0,2421 (0,016) 

DEGL 
lin 0,2401 (0,013) 0,2365 (0,011) 0,2359 (0,012) 0,2399 (0,013) 0,2366 (0,011) 0,2359 (0,013) 

DEGL 
exp 0,2409 (0,019) 0,2352 (0,015) 0,239 (0,014) 0,2407 (0,018) 0,2352 (0,015) 0,2388 (0,014) 

DEGL 
rand 0,2406 (0,017) 0,2371 (0,015) 0,2375 (0,017) 0,2408 (0,017) 0,2372 (0,015) 0,2377 (0,017) 

DEGL 
AA 0,2401 (0,014) 0,2367 (0,013) 0,2365 (0,016) 0,2408 (0,014) 0,237 (0,013) 0,2364 (0,017) 

DEGL 
0 0,2374 (0,013) 0,2353 (0,017) 0,2378 (0,015) 0,2376 (0,012) 0,2354 (0,017) 0,238 (0,015) 

DEGL 
0,5 0,2396 (0,016) 0,2392 (0,016) 0,2374 (0,013) 0,2397 (0,016) 0,2393 (0,016) 0,2377 (0,013) 
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Tabela 7.19  Resultados Diabetes: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,2456 (0,016) 0,2404 (0,014) 0,2416 (0,014) 0,24 (0,018) 0,2427 (0,02) 0,2429 (0,021) 

DE 
ttb 0,2431 (0,017) 0,2373 (0,016) 0,2412 (0,015) 0,2564 (0,074) 0,2528 (0,074) 0,2525 (0,074) 

DEGL 
lin 0,244 (0,013) 0,2407 (0,015) 0,2418 (0,016) 0,2408 (0,014) 0,2415 (0,016) 0,2403 (0,015) 

DEGL 
exp 0,241 (0,018) 0,2367 (0,016) 0,2369 (0,016) 0,2442 (0,014) 0,2408 (0,014) 0,2418 (0,016) 

DEGL 
rand 0,2409 (0,013) 0,2378 (0,013) 0,2383 (0,014) 0,2411 (0,016) 0,2431 (0,014) 0,2427 (0,012) 

DEGL 
aa 0,2383 (0,013) 0,2366 (0,013) 0,2371 (0,014) 0,2366 (0,013) 0,2373 (0,013) 0,239 (0,012) 

DEGL 
0 0,2431 (0,017) 0,2398 (0,017) 0,242 (0,017) 0,2411 (0,02) 0,2418 (0,017) 0,2408 (0,018) 

DEGL 
0,5 0,2378 (0,014) 0,238 (0,015) 0,2384 (0,013) 0,2406 (0,017) 0,2391 (0,02) 0,2386 (0,018) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,2438 (0,017) 0,237 (0,015) 0,2367 (0,015) 0,2418 (0,014) 0,2415 (0,014) 0,241 (0,014) 

DE 
ttb 0,2446 (0,015) 0,2402 (0,014) 0,2378 (0,014) 0,2418 (0,02) 0,2392 (0,013) 0,2403 (0,016) 

DEGL 
lin 0,2398 (0,014) 0,2353 (0,015) 0,2408 (0,013) 0,2407 (0,015) 0,239 (0,014) 0,2446 (0,013) 

DEGL 
exp 0,2431 (0,016) 0,2385 (0,014) 0,2377 (0,014) 0,2464 (0,013) 0,2381 (0,018) 0,2393 (0,013) 

DEGL 
rand 0,2398 (0,012) 0,2451 (0,016) 0,2385 (0,013) 0,2423 (0,014) 0,2431 (0,017) 0,2391 (0,016) 

DEGL 
aa 0,2455 (0,017) 0,2409 (0,013) 0,2395 (0,013) 0,2412 (0,015) 0,241 (0,016) 0,2359 (0,015) 

DEGL 
0 0,2441 (0,015) 0,2377 (0,014) 0,2379 (0,014) 0,2445 (0,016) 0,2421 (0,016) 0,24 (0,02) 

DEGL 
0,5 0,2438 (0,015) 0,239 (0,013) 0,2393 (0,01) 0,2439 (0,018) 0,2385 (0,012) 0,2415 (0,014) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,2439 (0,017) 0,2391 (0,014) 0,2365 (0,015) 0,2391 (0,015) 0,2419 (0,016) 0,2443 (0,017) 

DE  
ttb 0,2441 (0,015) 0,2393 (0,014) 0,2398 (0,016) 0,2388 (0,015) 0,243 (0,015) 0,2447 (0,016) 

DEGL 
lin 0,247 (0,012) 0,2402 (0,013) 0,2378 (0,013) 0,2416 (0,014) 0,2391 (0,011) 0,2408 (0,014) 

DEGL 
exp 0,2442 (0,015) 0,2367 (0,014) 0,2403 (0,016) 0,2451 (0,018) 0,2391 (0,015) 0,242 (0,017) 

DEGL 
rand 0,2466 (0,014) 0,2378 (0,015) 0,2391 (0,014) 0,2398 (0,019) 0,2389 (0,014) 0,2385 (0,018) 

DEGL 
aa 0,244 (0,013) 0,2374 (0,013) 0,2398 (0,014) 0,243 (0,018) 0,2377 (0,013) 0,2404 (0,017) 

DEGL 
0 0,241 (0,012) 0,2376 (0,015) 0,2399 (0,016) 0,2408 (0,017) 0,2391 (0,017) 0,2431 (0,018) 

DEGL 
0,5 0,2399 (0,014) 0,2395 (0,014) 0,2401 (0,012) 0,2431 (0,016) 0,2394 (0,016) 0,2421 (0,013) 
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Tabela 7.20  Teste de Hipótese Diabetes: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 

Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
SCG 

DEGL 
exp 

DEGL 
0,5 

(4) 
DEGL 
rand 

(5) 
DEGL 

0 

(6) 
DE 
rand 

(4) 
DEGL 

0,5 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

exp 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL  
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL  
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < < < < < 
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Tabela 7.21  Teste de Hipótese Diabetes: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
SCG 

DEGL 
exp 

DEGL 
0,5 

(4) 
DEGL 
rand 

(5) 
DEGL 

0 

(6) 
DE 
rand 

(4) 
DEGL 

0,5 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

exp 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < = < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
lin < < < < < < = < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
rand < < < < < < = < < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
rand < < < < < < < < < 
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Tabela 7.22  Teste de Hipótese Diabetes: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles 
DE 

                            Ensemble DE 
 
Ensemble DEGL 

Voto Vencedor 
ESP SSS SSS 

(4) DE 
rand 

(4) DE 
rand 

(6) DE 
rand 

Média 

FS (5) aa < < < 
ESP (6) exp < < < 

SSS 
(5) exp < < < 
(6) lin < < < 

Média 
Ponderada 

FS 
(5) aa  < < 
(6) aa 

 
< < 

ESP (6) exp  < < 

SSS (5) exp < < < 
(6) lin 

 
< < 

Voto ESP (5) lin < < < 
Vencedor ESP (6) aa 

  
< 

 

7.4.4  Base de Dados Glass 

 

Para a base de dados Glass, os melhores resultados de cada sistema são exibidos através da 

Tabela 7.23. O sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + 

simple subpopulation scheme com 5 subpopulações DEGL/ w=0,5 com 37,13% de erro. 

A Tabela 7.24 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra média e 

média ponderada. O sistema com menor erro de classificação para ambas as regras foi RNA + 

especiação com 6 componentes DEGL/ w auto-adaptativo. Para a regra média a taxa de erro 

foi 34,74% de erro e para a regra média ponderada foi 34,92%. 

A Tabela 7.25 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra voto 

majoritário e vencedor. O sistema com menor erro de classificação para a regra voto 

majoritário foi RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ w=0,5 com 35,45% de erro. 

Para a regra vencedor foi RNA + simple subpopulation scheme com 6 componentes DEGL/ 

w=0,5 com 35,92% de erro.  
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Tabela 7.23  Resultados Glass: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ target-to-best 0,3935 (0,042) 19,44 (3,08) 4923,33 (383,89) 
 DEGL/ w=0 0,391 (0,047) 27,27 (3,94) 5000 (0) 

F 
S 

DE/ target-to-best 0,4065 (0,035) 29,79 (7,38) 5000 (0) 
DEGL/ w=0 0,4034 (0,04) 29,45 (6,71) 5000 (0) 

E 
S 
P 

(4) DE/ rand 0,3984 (0,042) 32,71 (0,82) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w randômico 0,3847 (0,043) 35,8 (2,82) 5000 (0) 

(5) DE/ rand 0,4019 (0,043) 32,83 (3,8) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,3717 (0,04) 35,96 (5,52) 4953,33 (255,6) 

(6) DE/ rand 0,3994 (0,039) 24,91 (6,39) 5000 (0) 
(6) DEGL/ w exponencial 0,3879 (0,052) 25,71 (7,14) 5000 (0) 

S 
S 
S 

(4) DE/ target-to-best 0,395 (0,043) 36,03 (2,3) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w=0 0,3879 (0,049) 34,76 (1,66) 5000 (0) 

(5) DE/ target-to-best 0,4047 (0,05) 35,29 (1,81) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,3713 (0,048) 37,39 (3,18) 5000 (0) 

(6) DE/ target-to-best 0,3931 (0,044) 33,79 (4,15) 5000 (0) 
 (6) DEGL/ w=0,5 0,3897 (0,046) 34,86 (5,32) 5000 (0) 
  RNA-GCE 0,3857 (0,049) 0,91 (0,08)  

 

As Tabelas 7.26 e 7.27 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando os 

ensembles DEGL com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. Para esta 

base todos os ensembles média e média ponderada apenas não obtiveram melhor desempenho 

absoluto quando comparados aos sistemas RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ 

w=0,5 e RNA + simple subpopulation scheme com 5 componentes DEGL/ w=0,5. No 

entanto, foram os ensembles com melhor resultado. O ensemble voto majoritário também 

obteve mesmo desempenho quando comparado aos sistemas acima citados e mais alguns 

outros sistemas obtendo por volta de 65% de resultados favoráveis no teste de hipótese. Já o 

ensemble vencedor obteve o pior desempenho, já que mais da metade de seus resultados do 

teste de hipótese foram ‘=’. 
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Tabela 7.24  Resultados Glass: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,3685 (0,038) 0,3639 (0,04) 0,3673 (0,041) 0,3692 (0,036) 0,3645 (0,04) 0,3685 (0,039) 

DE 
ttb 0,3688 (0,041) 0,3636 (0,038) 0,362 (0,037) 0,3682 (0,039) 0,3639 (0,037) 0,3623 (0,038) 

DEGL 
lin 0,3589 (0,041) 0,3551 (0,039) 0,3539 (0,042) 0,3579 (0,039) 0,3555 (0,04) 0,3536 (0,042) 

DEGL 
exp 0,3536 (0,037) 0,3583 (0,033) 0,3542 (0,034) 0,3539 (0,039) 0,3579 (0,035) 0,3536 (0,038) 

DEGL 
rand 0,3701 (0,04) 0,3611 (0,046) 0,3601 (0,044) 0,3707 (0,039) 0,3604 (0,046) 0,3598 (0,046) 

DEGL 
AA 0,3654 (0,041) 0,3614 (0,036) 0,3576 (0,035) 0,3645 (0,042) 0,3604 (0,035) 0,3576 (0,035) 

DEGL 
0 0,3639 (0,041) 0,3564 (0,039) 0,3511 (0,039) 0,3645 (0,041) 0,3555 (0,038) 0,3514 (0,04) 

DEGL 
0,5 0,3601 (0,043) 0,3561 (0,036) 0,3526 (0,043) 0,3604 (0,042) 0,3558 (0,037) 0,3517 (0,044) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,3626 (0,039) 0,3579 (0,046) 0,3636 (0,038) 0,3636 (0,039) 0,3573 (0,047) 0,3639 (0,037) 

DE 
ttb 0,3688 (0,039) 0,3685 (0,039) 0,3611 (0,04) 0,3692 (0,038) 0,3685 (0,039) 0,3614 (0,038) 

DEGL 
lin 0,366 (0,04) 0,3589 (0,045) 0,3545 (0,039) 0,3657 (0,041) 0,3586 (0,044) 0,3561 (0,038) 

DEGL 
exp 0,3651 (0,036) 0,3617 (0,039) 0,3505 (0,037) 0,3642 (0,035) 0,3623 (0,04) 0,3508 (0,036) 

DEGL 
rand 0,3713 (0,034) 0,3623 (0,036) 0,3586 (0,039) 0,3704 (0,035) 0,362 (0,036) 0,3573 (0,039) 

DEGL 
AA 0,3604 (0,036) 0,3502 (0,038) 0,3474 (0,036) 0,3611 (0,038) 0,3495 (0,038) 0,3492 (0,035) 

DEGL 
0 0,3558 (0,035) 0,3642 (0,034) 0,3589 (0,038) 0,3564 (0,035) 0,3632 (0,034) 0,357 (0,038) 

DEGL 
0,5 0,3636 (0,046) 0,3526 (0,047) 0,3536 (0,04) 0,3629 (0,047) 0,353 (0,047) 0,3542 (0,041) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,3632 (0,038) 0,3695 (0,038) 0,3626 (0,047) 0,3629 (0,038) 0,3682 (0,039) 0,3623 (0,049) 

DE  
ttb 0,3704 (0,04) 0,3642 (0,039) 0,3611 (0,043) 0,3717 (0,039) 0,3645 (0,039) 0,3611 (0,043) 

DEGL 
lin 0,3651 (0,039) 0,3573 (0,044) 0,3607 (0,047) 0,3611 (0,039) 0,3589 (0,045) 0,3601 (0,048) 

DEGL 
exp 0,3502 (0,045) 0,3604 (0,04) 0,3629 (0,037) 0,3517 (0,045) 0,3611 (0,039) 0,3614 (0,037) 

DEGL 
rand 0,3623 (0,036) 0,3592 (0,046) 0,357 (0,041) 0,3629 (0,034) 0,3592 (0,044) 0,3561 (0,039) 

DEGL 
AA 0,3688 (0,044) 0,352 (0,039) 0,3558 (0,041) 0,3698 (0,045) 0,3533 (0,038) 0,3551 (0,044) 

DEGL 
0 0,3598 (0,04) 0,3589 (0,036) 0,3542 (0,05) 0,3586 (0,039) 0,3592 (0,035) 0,3545 (0,051) 

DEGL 
0,5 0,357 (0,039) 0,3548 (0,05) 0,353 (0,041) 0,357 (0,039) 0,3545 (0,05) 0,3542 (0,041) 
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Tabela 7.25  Resultados Glass: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,3704 (0,037) 0,3673 (0,039) 0,3695 (0,041) 0,3872 (0,04) 0,3826 (0,046) 0,3854 (0,048) 

DE 
ttb 0,3741 (0,038) 0,3607 (0,037) 0,3629 (0,043) 0,3798 (0,037) 0,3769 (0,038) 0,3766 (0,041) 

DEGL 
lin 0,3735 (0,046) 0,3654 (0,043) 0,366 (0,045) 0,3804 (0,043) 0,3794 (0,04) 0,3798 (0,039) 

DEGL 
exp 0,3645 (0,034) 0,3632 (0,04) 0,3654 (0,039) 0,3732 (0,043) 0,3713 (0,043) 0,3735 (0,042) 

DEGL 
rand 0,3751 (0,031) 0,3642 (0,036) 0,3692 (0,029) 0,385 (0,044) 0,3813 (0,041) 0,3729 (0,043) 

DEGL 
aa 0,372 (0,047) 0,3611 (0,04) 0,3611 (0,037) 0,3829 (0,042) 0,3872 (0,04) 0,3822 (0,042) 

DEGL 
0 0,3723 (0,044) 0,3692 (0,037) 0,3639 (0,037) 0,376 (0,045) 0,3713 (0,046) 0,3654 (0,038) 

DEGL 
0,5 0,3657 (0,043) 0,3636 (0,04) 0,3607 (0,046) 0,3729 (0,043) 0,3723 (0,042) 0,3776 (0,049) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,3685 (0,045) 0,3695 (0,051) 0,3664 (0,041) 0,3738 (0,041) 0,3741 (0,052) 0,3897 (0,043) 

DE 
ttb 0,376 (0,036) 0,3685 (0,04) 0,3735 (0,034) 0,3857 (0,044) 0,3804 (0,044) 0,3925 (0,044) 

DEGL 
lin 0,3745 (0,042) 0,371 (0,042) 0,3642 (0,036) 0,3794 (0,042) 0,3692 (0,04) 0,3732 (0,042) 

DEGL 
exp 0,3645 (0,043) 0,3604 (0,041) 0,3558 (0,042) 0,3838 (0,045) 0,3816 (0,043) 0,3763 (0,036) 

DEGL 
rand 0,3685 (0,041) 0,3732 (0,036) 0,3648 (0,039) 0,386 (0,042) 0,3748 (0,041) 0,3835 (0,048) 

DEGL 
aa 0,3679 (0,043) 0,3548 (0,043) 0,3623 (0,033) 0,3701 (0,042) 0,3704 (0,04) 0,3636 (0,043) 

DEGL 
0 0,3676 (0,041) 0,3676 (0,045) 0,3757 (0,039) 0,3741 (0,044) 0,3776 (0,041) 0,3866 (0,035) 

DEGL 
0,5 0,3692 (0,044) 0,3545 (0,046) 0,3629 (0,045) 0,3676 (0,041) 0,3607 (0,047) 0,3745 (0,046) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,3751 (0,041) 0,3701 (0,043) 0,3654 (0,037) 0,3857 (0,041) 0,3769 (0,049) 0,3888 (0,051) 

DE  
ttb 0,3751 (0,04) 0,3729 (0,039) 0,3673 (0,043) 0,3857 (0,045) 0,3835 (0,042) 0,3741 (0,04) 

DEGL 
lin 0,3704 (0,044) 0,3614 (0,042) 0,3679 (0,044) 0,3735 (0,044) 0,3732 (0,05) 0,3763 (0,053) 

DEGL 
exp 0,3648 (0,041) 0,3642 (0,041) 0,362 (0,036) 0,3692 (0,046) 0,3794 (0,041) 0,3688 (0,043) 

DEGL 
rand 0,371 (0,035) 0,3645 (0,042) 0,3614 (0,046) 0,381 (0,041) 0,3757 (0,035) 0,3779 (0,034) 

DEGL 
aa 0,3701 (0,033) 0,3645 (0,036) 0,3667 (0,032) 0,381 (0,045) 0,3598 (0,039) 0,3757 (0,047) 

DEGL 
0 0,3645 (0,039) 0,3726 (0,042) 0,3654 (0,043) 0,3769 (0,045) 0,3769 (0,045) 0,3763 (0,044) 

DEGL 
0,5 0,3645 (0,041) 0,3561 (0,051) 0,3607 (0,05) 0,3804 (0,042) 0,3639 (0,05) 0,3592 (0,038) 
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Tabela 7.26  Teste de Hipótese Glass: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
GCE 

DEGL 
0 

DEGL 
0 

(4) 
DEGL 
rand 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

exp 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

0,5 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
lin < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < = < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0 < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < = < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
aa < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
0 < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0 < < < < = < < = < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0 < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
aa < < < < < < < = < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < = < < = < 

(5) DEGL 
aa < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 
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Tabela 7.27  Teste de Hipótese Glass: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
GCE 

DEGL 
0 

DEGL 
0 

(4) 
DEGL 
rand 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

exp 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

0,5 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
exp = < < < = < < = < 

(5) DEGL 
aa < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
exp = < < = = = = = < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 

(6) DEGL  
exp < < < < = < < = < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0 = < < = = = < = < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0,5 = < < = = < < = < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
0,5 = = < = = = = = = 

(5) DEGL  
exp = = < = = = = = = 

(6) DEGL 
0 = < < = = = = = < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0,5 = < < = = = = = = 

(5) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
aa = < < = = = < = < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
exp = = < = = = = = = 

(5) DEGL 
aa < < < < = < < = < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < = < < = < 
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As Tabelas 7.28 e 7.29 exibem os resultados dos testes de hipótese entre os 

melhores ensembles DEGL e os melhores ensembles DE. Como ilustra as tabelas, diversos 

ensembles DEGL obtiveram melhor desempenho do que as ensembles DE. Mas o destaque 

desta vez ficou com os sistemas RNA + especiação com 5 e 6 componentes DEGL/ w auto-

adaptativo para as regras de combinação média e média ponderada. Os quatro sistemas  

obtiveram melhor desempenho do que todos os ensembles formados pela regra vencedor, 

além de superarem outros métodos de combinação. Vários outros ensembles obtiveram 

desempenho superior a pelo menos um dos sistemas combinados pela regra vencedor. 

O ensemble com melhor desempenho, isto é, que superou um número maior de 

ensembles DE, foi RNA + especiação com 6 componentes DEGL/ w auto-adaptativo com a 

regra de combinação média. 

 

Tabela 7.28  Teste de Hipótese Glass: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles DE 

                                    Ensemble DE 
 
 
Ensemble DEGL 

Média Média 
ponderada 

FS FS 

(4)  rand (4)  ttb 

Média ESP (6) aa < < 
Média 

ponderada ESP (6) aa < 
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Tabela 7.29  Teste de Hipótese Glass: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles DE 

           Ensemble            
DE 

 
Ensemble  
DEGL 

voto vencedor 

FS ESP SSS FS ESP SSS 
(4)  

rand 
(4)  

rand 
(5)  
ttb 

(4)  
ttb 

(5)  
rand 

(4)  
ttb 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

(4)  
rand 

(5)  
rand 

(6)  
rand 

(4)  
rand 

(5)  
rand 

(6)  
ttb 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) w exp 
   

< 
 

< < < < 
 

< < < < 
(5) w lin 

     
< < < 

  
< < 

  
(6) w=0 

   
< 

 
< < < < 

 
< < < < 

E 
S 
P 

(4) w=0 
     

< < < 
  

< < 
  

(5) aa < 
  

< 
 

< < < < < < < < < 
(6) aa < < < < < < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) w exp 
   

< 
 

< < < < 
 

< < < < 
(5) aa 

   
< 

 
< < < < 

 
< < < < 

(6) w=0,5 
   

< 
 

< < < 
  

< < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 

F 
S 

(4) w exp 
   

< 
 

< < < 
  

< < < 
 

(5) w=0 
     

< < < 
  

< < 
  

(6) w=0 
   

< 
 

< < < < 
 

< < < < 

E 
S 
P 

(4) w=0 
     

< < < 
  

< < 
  

(5) aa < 
  

< 
 

< < < < < < < < < 
(6) aa < 

  
< < < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) w exp 
   

< 
 

< < < 
  

< < < < 
(5) aa 

   
< 

 
< < < < 

 
< < < < 

(6) w=0,5 
     

< < < 
  

< < 
  

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) w exp 
          

< < 
  

(5) aa 
          

< < 
  

(6) w=0,5 
          

< < 
  

E 
S 
P 

(4) w exp 
          

< 
   

(5) w=0,5 
     

< < 
   

< < 
  

(6) w exp 
     

< < 
   

< < 
  

S 
S 
S 

(4) w=0 
          

< < 
  

(5) w=0,5 
     

< 
    

< < 
  

(6) w=0,5 
          

< < 
  

V 
E 
N 
C 

F 
S 

(6) w=0 
          

< 
   

E 
S 
P 

(4) w=0,5 
          

< 
   

(5) w=0,5 
          

< < 
  

(6) aa 
          

< < 
  

S 
S 
S 

(5) aa 
     

< 
    

< < 
  

(6) w=0,5 
     

< 
    

< < 
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7.4.5  Base de Dados Heart 

 

Para a base de dados Heart, os melhores resultados de cada sistema são exibidos através da 

Tabela 7.30. O sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + 

simple subpopulation scheme com 5 subpopulações DE/ rand com 19,36% de erro. 

 

Tabela 7.30  Resultados Heart: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ target-to-best 0,2022 (0,024) 35,34 (7,13) 5000 (0) 
 DEGL/ w=0,5 0,2 (0,02) 44 (7,66) 5000 (0) 

F 
S 

DE/ rand 0,1998 (0,019) 30,86 (7,62) 5000 (0) 
DEGL/ w randômico 0,1986 (0,021) 30,27 (8,73) 5000 (0) 

E 
S 
P 

(4) DE/ rand 0,1992 (0,019) 42,85 (1,95) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w=0 0,1974 (0,018) 46,96 (2,59) 5000 (0) 

(5) DE/ rand 0,1953 (0,016) 27,24 (1,06) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w randômico 0,1954 (0,015) 33,38 (2,55) 5000 (0) 

(6) DE/ target-to-best 0,2004 (0,02) 45,78 (8,25) 5000 (0) 
(6) DEGL/ auto-adaptativo 0,1977 (0,019) 47,95 (9,22) 5000 (0) 

S 
S 
S 

(4) DE/ rand 0,1995 (0,027) 26,86 (1,45) 5000 (0) 
(4) DEGL/ auto-adaptativo 0,1987 (0,014) 33,13 (2,77) 5000 (0) 

(5) DE/ rand 0,1936 (0,02) 31,38 (7,27) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w exponencial 0,1977 (0,019) 36,81 (8,85) 5000 (0) 

(6) DE/ target-to-best 0,1972 (0,019) 46,85 (5,37) 5000 (0) 
 (6) DEGL/ w linear 0,1958 (0,02) 49,29 (6,18) 5000 (0) 
  RNA-RPROP 0,2136 (0,03) 1,25 (0,06)  

 

Para os ensembles formados pelas regras média e média ponderada, os resultados 

são exibidos pela Tabela 7.31. Na regra média, o sistema com menor erro de classificação foi 

RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ w=0,5 com 17,7% de erro. Para a regra média 

ponderada, o mesmo sistema obteve melhor desempenho, com taxa de erro de 17,72% de 

erro. 

A Tabela 7.32 exibe os resultados das rede neurais combinadas pela regra voto 

majoritário e vencedor. Para o voto majoritário, o sistema com menor erro de classificação foi 
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RNA + simple subpopulation scheme com 5 componentes DEGL/ w=0 com 17,87% de erro. 

Para o vencedor, o sistema com menor erro de classificação foi RNA + especiação 

com 4 componentes DEGL/ w randômico com 17,99% de erro. 

As Tabelas 7.33 e 7.34 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando os 

ensembles DEGL com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. Através 

destas tabelas é possível ver que os ensembles obtiveram desempenho superior aos sistemas. 

Para esta base todos os ensembles formados pelas regras média e média ponderada obtiveram 

erro médio estatisticamente menor do que os sistemas individualmente. Para a regra voto 

majoritário apenas um ensemble obteve desempenho igual: RNA + simple subpopulation 

scheme com 4 componentes DE/ rand. E para a regra vencedor foram dois ensembles: RNA + 

simple subpopulation scheme com 5 componentes DEGL/ w randômico e RNA + simple 

subpopulation scheme com 6 componentes DEGL/ w auto-adaptativo. 

A Tabela 7.35 exibe os resultados dos testes de hipótese entre os melhores 

ensembles DEGL e os melhores ensembles DE. Nesta base, alguns poucos ensembles DEGL 

obtiveram erro médio superior a três ensembles DE formados pela regra vencedor. Os 

ensembles DEGL que se destacaram foram: RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ 

w=0,5 e RNA + simple subpopulation scheme com 6 componentes DEGL/ w exponencial 

para as regras média e média ponderada. 

 

 

  



87 
 

 

Tabela 7.31  Resultados Heart: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,1808 (0,014) 0,1798 (0,015) 0,1798 (0,016) 0,1806 (0,014) 0,1797 (0,015) 0,1799 (0,015) 

DE 
ttb 0,1805 (0,016) 0,1791 (0,015) 0,1791 (0,013) 0,1806 (0,016) 0,1794 (0,015) 0,1791 (0,013) 

DEGL 
lin 0,1818 (0,018) 0,1817 (0,017) 0,1801 (0,017) 0,1819 (0,018) 0,1817 (0,016) 0,18 (0,017) 

DEGL 
exp 0,181 (0,016) 0,1799 (0,017) 0,1791 (0,015) 0,1809 (0,016) 0,1804 (0,016) 0,1791 (0,015) 

DEGL 
rand 0,1822 (0,017) 0,181 (0,016) 0,18 (0,015) 0,1824 (0,017) 0,181 (0,016) 0,1799 (0,015) 

DEGL 
AA 0,1816 (0,013) 0,1821 (0,014) 0,1818 (0,015) 0,1814 (0,013) 0,1821 (0,014) 0,1817 (0,015) 

DEGL 
0 0,1838 (0,016) 0,1818 (0,015) 0,1804 (0,015) 0,1836 (0,016) 0,1817 (0,016) 0,1804 (0,015) 

DEGL 
0,5 0,1823 (0,013) 0,1808 (0,011) 0,1796 (0,012) 0,1822 (0,013) 0,1808 (0,011) 0,1794 (0,012) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,1809 (0,015) 0,1813 (0,013) 0,1804 (0,014) 0,181 (0,015) 0,1812 (0,014) 0,18 (0,014) 

DE 
ttb 0,1822 (0,015) 0,1786 (0,017) 0,1798 (0,018) 0,1823 (0,015) 0,1786 (0,017) 0,1797 (0,018) 

DEGL 
lin 0,1823 (0,014) 0,1795 (0,014) 0,1796 (0,015) 0,182 (0,014) 0,1794 (0,014) 0,1793 (0,014) 

DEGL 
exp 0,1824 (0,018) 0,1787 (0,017) 0,1812 (0,017) 0,1826 (0,018) 0,179 (0,017) 0,1814 (0,016) 

DEGL 
rand 0,1797 (0,015) 0,1778 (0,015) 0,1833 (0,016) 0,1804 (0,015) 0,1778 (0,015) 0,1831 (0,016) 

DEGL 
AA 0,1841 (0,017) 0,1797 (0,018) 0,1822 (0,016) 0,1843 (0,017) 0,1799 (0,018) 0,1821 (0,016) 

DEGL 
0 0,1833 (0,014) 0,1825 (0,017) 0,1784 (0,016) 0,1832 (0,015) 0,1825 (0,017) 0,1784 (0,016) 

DEGL 
0,5 0,185 (0,016) 0,177 (0,016) 0,181 (0,017) 0,1846 (0,016) 0,1772 (0,016) 0,1809 (0,017) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,1812 (0,016) 0,1799 (0,016) 0,1799 (0,019) 0,1809 (0,016) 0,1796 (0,016) 0,1799 (0,019) 

DE  
ttb 0,1829 (0,019) 0,1818 (0,017) 0,1799 (0,018) 0,183 (0,019) 0,182 (0,017) 0,1799 (0,018) 

DEGL 
lin 0,1843 (0,018) 0,1815 (0,016) 0,1803 (0,015) 0,1845 (0,018) 0,1813 (0,016) 0,1802 (0,015) 

DEGL 
exp 0,1838 (0,015) 0,1815 (0,018) 0,1783 (0,014) 0,1839 (0,014) 0,1814 (0,018) 0,1782 (0,014) 

DEGL 
rand 0,1801 (0,018) 0,1796 (0,02) 0,1817 (0,017) 0,1799 (0,018) 0,1795 (0,02) 0,1817 (0,017) 

DEGL 
AA 0,1807 (0,015) 0,1819 (0,016) 0,1788 (0,018) 0,1809 (0,015) 0,1821 (0,016) 0,1786 (0,018) 

DEGL 
0 0,1838 (0,017) 0,1788 (0,015) 0,1821 (0,015) 0,1836 (0,017) 0,1785 (0,015) 0,1822 (0,015) 

DEGL 
0,5 0,1833 (0,017) 0,1829 (0,016) 0,1829 (0,016) 0,1836 (0,017) 0,183 (0,016) 0,183 (0,016) 
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Tabela 7.32  Resultados Heart: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,1825 (0,013) 0,1801 (0,015) 0,1801 (0,016) 0,1851 (0,015) 0,1851 (0,015) 0,1856 (0,017) 

DE 
ttb 0,1817 (0,013) 0,1816 (0,014) 0,1803 (0,015) 0,1827 (0,019) 0,1838 (0,017) 0,1836 (0,015) 

DEGL 
lin 0,1841 (0,012) 0,1817 (0,014) 0,181 (0,012) 0,1853 (0,019) 0,1837 (0,017) 0,183 (0,017) 

DEGL 
exp 0,1841 (0,015) 0,1819 (0,015) 0,1804 (0,015) 0,1836 (0,016) 0,1833 (0,017) 0,183 (0,017) 

DEGL 
rand 0,1851 (0,017) 0,182 (0,015) 0,181 (0,016) 0,1851 (0,016) 0,1833 (0,017) 0,1848 (0,016) 

DEGL 
aa 0,183 (0,016) 0,1841 (0,014) 0,1831 (0,014) 0,1851 (0,016) 0,1851 (0,015) 0,1851 (0,017) 

DEGL 
0 0,1832 (0,016) 0,1794 (0,015) 0,1801 (0,016) 0,1838 (0,017) 0,1854 (0,016) 0,185 (0,016) 

DEGL 
0,5 0,1846 (0,014) 0,1831 (0,013) 0,183 (0,012) 0,1849 (0,013) 0,1846 (0,014) 0,1844 (0,016) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,184 (0,016) 0,1813 (0,015) 0,1837 (0,013) 0,1845 (0,017) 0,1853 (0,014) 0,1833 (0,015) 

DE 
ttb 0,1841 (0,013) 0,1799 (0,016) 0,1814 (0,015) 0,1851 (0,017) 0,1859 (0,017) 0,1846 (0,018) 

DEGL 
lin 0,1856 (0,015) 0,1821 (0,014) 0,183 (0,013) 0,1822 (0,016) 0,1853 (0,015) 0,1829 (0,015) 

DEGL 
exp 0,1875 (0,014) 0,1796 (0,017) 0,1822 (0,016) 0,1859 (0,019) 0,1836 (0,017) 0,1863 (0,017) 

DEGL 
rand 0,1866 (0,014) 0,1806 (0,014) 0,184 (0,015) 0,1799 (0,018) 0,1823 (0,017) 0,1861 (0,014) 

DEGL 
aa 0,1864 (0,014) 0,1826 (0,02) 0,1827 (0,017) 0,1872 (0,02) 0,1859 (0,018) 0,1872 (0,014) 

DEGL 
0 0,183 (0,015) 0,1828 (0,018) 0,1799 (0,016) 0,1847 (0,015) 0,1887 (0,017) 0,1831 (0,017) 

DEGL 
0,5 0,1855 (0,014) 0,1788 (0,012) 0,1846 (0,015) 0,1867 (0,016) 0,1826 (0,018) 0,1858 (0,016) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,1844 (0,017) 0,1809 (0,014) 0,1789 (0,015) 0,1845 (0,017) 0,1862 (0,016) 0,1876 (0,017) 

DE  
ttb 0,1858 (0,021) 0,182 (0,017) 0,1793 (0,017) 0,1906 (0,018) 0,188 (0,018) 0,186 (0,016) 

DEGL 
lin 0,187 (0,018) 0,1809 (0,019) 0,1815 (0,014) 0,1875 (0,019) 0,1864 (0,017) 0,1849 (0,017) 

DEGL 
exp 0,1846 (0,016) 0,183 (0,015) 0,1818 (0,017) 0,1861 (0,017) 0,1832 (0,018) 0,1852 (0,014) 

DEGL 
rand 0,1859 (0,017) 0,1801 (0,02) 0,1819 (0,016) 0,1839 (0,019) 0,183 (0,023) 0,1862 (0,017) 

DEGL 
aa 0,1847 (0,015) 0,1817 (0,016) 0,1802 (0,019) 0,1828 (0,014) 0,1832 (0,018) 0,1837 (0,019) 

DEGL 
0 0,1886 (0,017) 0,1787 (0,014) 0,1817 (0,015) 0,1846 (0,016) 0,1845 (0,017) 0,1872 (0,017) 

DEGL 
0,5 0,1853 (0,017) 0,1841 (0,016) 0,1828 (0,015) 0,1866 (0,019) 0,1859 (0,015) 0,1851 (0,015) 
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Tabela 7.33  Teste de Hipótese Heart: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
0,5 

DEGL 
rand 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DE 
rand 

(6) 
DEGL 

aa 

(4) 
DEGL 

aa 

(5) 
DE 
rand 

(6) 
DEGL  

lin 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL  
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL  
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL  
exp < < < < < < < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL  
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL  
exp < < < < < < < < < 
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Tabela 7.34  Teste de Hipótese Heart: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
0,5 

DEGL 
rand 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DE 
rand 

(6) 
DEGL 

aa 

(4) 
DEGL 

aa 

(5) 
DE 
rand 

(6) 
DEGL  

lin 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < < < < = < 

(5) DEGL 
0 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
aa < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < < < = < 

(6) DEGL 
aa < < < < < < < = < 
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Tabela 7.35  Teste de Hipótese Heart: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles DE 

                                          Ensemble DE 
 
Ensemble DEGL 

vencedor 
ESP SSS 

(5) rand (5) rand (6) ttb 

Média 
ESP (5)  w=0,5 < < < 
SSS (6) w exp 

 
< 

 
Média Ponderada 

ESP (5) w=0,5 < < < 
SSS (6) w exp 

 
< < 

 

7.4.6  Base de Dados Horse 

 

Para a base de dados Horse, os melhores resultados de cada sistema são exibidos através da 

Tabela 7.36. O sistema com menor erro de classificação foi o sistema multimodal RNA + 

simple subpopulation scheme com 4 subpopulações DEGL/ w=0 com 37,95% de erro. 

 

Tabela 7.36  Resultados Horse: Melhores Sistemas 

  Sistema Erro Tempo Avaliações 

R 
N 
A 
+ 

 DE/ target-to-best 0,391 (0,035) 51,93 (22,54) 4793,33 (829,18) 
 DEGL/ auto-adaptativo 0,3852 (0,027) 45,18 (17,03) 5000 (0) 

F 
S 

DE/ rand 0,3938 (0,037) 35,35 (7,95) 5000 (0) 
DEGL/ w=0 0,3877 (0,036) 35,46 (7,31) 5000 (0) 

E 
S 
P 

(4) DE/ target-to-best 0,3824 (0,034) 52,97 (8,21) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w randômico 0,3853 (0,037) 54,49 (9,39) 4923,33 (419,92) 

(5) DE/ rand 0,3912 (0,042) 50,63 (9,19) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w=0,5 0,3859 (0,033) 53,72 (15,83) 4713,33 (818,63) 

(6) DE/ target-to-best 0,3962 (0,034) 53,16 (9,54) 5000 (0) 
(6) DEGL/ w linear 0,3863 (0,034) 52,88 (10,03) 5000 (0) 

S 
S 
S 

(4) DE/ target-to-best 0,3874 (0,04) 53,73 (9,72) 5000 (0) 
(4) DEGL/ w=0 0,3795 (0,033) 50,97 (6,61) 5000 (0) 

(5) DE/ target-to-best 0,3929 (0,041) 56,07 (6,44) 5000 (0) 
(5) DEGL/ w randômico 0,387 (0,037) 55,13 (9,83) 4860 (712,26) 

(6) DE/ rand 0,3859 (0,041) 36,72 (3,4) 5000 (0) 
 (6) DEGL/ w linear 0,3835 (0,026) 36,73 (4,15) 5000 (0) 
  RNA-RPROP 0,3833 (0,053) 1 (0,04)  
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Como exibido pela Tabela 7.37, para regra média, o sistema com menor erro de 

classificação foi RNA + especiação com 5 componentes DEGL/ w=0,5 com 35,24% de erro. 

Para a regra média ponderada, este mesmo sistema obteve o menor erro de classificação com 

35,29% de erro. 

Pela Tabela 7.38 é possível visualizar os resultados das rede neurais combinadas 

pela regra voto majoritário e vencedor. O sistema com menor erro de classificação para a 

regra voto majoritário foi RNA + simple subpopulation scheme com 4 componentes DEGL/ 

w=0,5 com 35,57% de erro. 

Para regra vencedor, os sistemas com menor erro de classificação foram RNA + 

especiação com 5 componentes DEGL/ w exponencial e RNA + simple subpopulation scheme 

com 6 componentes DEGL/ w linear com 36,04% de erro. 
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Tabela 7.37  Resultados Horse: Combinação por Média e Média Ponderada 

Ensemble 
Média Média Ponderada 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,3734 (0,033) 0,3835 (0,062) 0,3828 (0,055) 0,374 (0,032) 0,3758 (0,036) 0,3756 (0,036) 

DE 
ttb 0,3764 (0,035) 0,3731 (0,036) 0,3703 (0,038) 0,3756 (0,035) 0,3729 (0,036) 0,3711 (0,037) 

DEGL 
lin 0,3727 (0,031) 0,3718 (0,032) 0,3725 (0,029) 0,3729 (0,032) 0,372 (0,032) 0,3727 (0,028) 

DEGL 
exp 0,378 (0,03) 0,3789 (0,032) 0,3789 (0,033) 0,3784 (0,028) 0,3786 (0,032) 0,376 (0,03) 

DEGL 
rand 0,3782 (0,035) 0,376 (0,034) 0,3766 (0,029) 0,3764 (0,033) 0,3749 (0,034) 0,3764 (0,03) 

DEGL 
aa 0,3648 (0,036) 0,3656 (0,033) 0,3656 (0,032) 0,3647 (0,036) 0,3668 (0,033) 0,3647 (0,033) 

DEGL 
0 0,3692 (0,026) 0,3711 (0,028) 0,3725 (0,032) 0,3683 (0,027) 0,3703 (0,028) 0,3718 (0,032) 

DEGL 
0,5 0,3659 (0,038) 0,3643 (0,037) 0,3628 (0,039) 0,3667 (0,037) 0,3641 (0,039) 0,3632 (0,039) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,3672 (0,031) 0,3658 (0,031) 0,3625 (0,032) 0,3667 (0,032) 0,3643 (0,031) 0,3623 (0,031) 

DE 
ttb 0,3612 (0,024) 0,361 (0,032) 0,365 (0,027) 0,3604 (0,025) 0,3619 (0,031) 0,3647 (0,028) 

DEGL 
lin 0,363 (0,031) 0,3632 (0,031) 0,3575 (0,027) 0,363 (0,031) 0,3628 (0,032) 0,357 (0,027) 

DEGL 
exp 0,3634 (0,03) 0,3592 (0,033) 0,365 (0,026) 0,3639 (0,03) 0,3592 (0,033) 0,3639 (0,027) 

DEGL 
rand 0,3694 (0,034) 0,3553 (0,034) 0,3623 (0,033) 0,3692 (0,033) 0,3562 (0,033) 0,3615 (0,032) 

DEGL 
aa 0,3665 (0,03) 0,3568 (0,022) 0,3586 (0,033) 0,3665 (0,03) 0,3571 (0,022) 0,3593 (0,032) 

DEGL 
0 0,3683 (0,027) 0,3617 (0,028) 0,3643 (0,03) 0,3681 (0,028) 0,3621 (0,027) 0,365 (0,031) 

DEGL 
0,5 0,3592 (0,026) 0,3524 (0,025) 0,3549 (0,03) 0,3595 (0,025) 0,3529 (0,026) 0,356 (0,03) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,3636 (0,034) 0,3658 (0,027) 0,3668 (0,033) 0,3641 (0,034) 0,3661 (0,027) 0,3661 (0,033) 

DE  
ttb 0,367 (0,037) 0,3564 (0,037) 0,3612 (0,029) 0,3672 (0,037) 0,3559 (0,037) 0,3604 (0,029) 

DEGL 
lin 0,3549 (0,031) 0,3665 (0,034) 0,3601 (0,028) 0,3555 (0,031) 0,3656 (0,035) 0,3601 (0,029) 

DEGL 
exp 0,3698 (0,03) 0,3639 (0,026) 0,3573 (0,03) 0,37 (0,029) 0,3643 (0,026) 0,3564 (0,03) 

DEGL 
rand 0,3608 (0,032) 0,3559 (0,028) 0,3604 (0,033) 0,3597 (0,031) 0,3568 (0,028) 0,3603 (0,032) 

DEGL 
aa 0,3636 (0,031) 0,3581 (0,034) 0,3659 (0,03) 0,3632 (0,031) 0,3582 (0,033) 0,3652 (0,03) 

DEGL 
0 0,3597 (0,036) 0,3595 (0,029) 0,3584 (0,03) 0,3592 (0,035) 0,3603 (0,028) 0,3593 (0,03) 

DEGL 
0,5 0,3579 (0,03) 0,3566 (0,028) 0,3593 (0,032) 0,3577 (0,029) 0,3551 (0,028) 0,3586 (0,033) 
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Tabela 7.38  Resultados Horse: Combinação por Voto Majoritário e Vencedor 

Ensemble 
Voto Majoritário Vencedor 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

4 
Componentes 

5 
Componentes 

6 
Componentes 

F 
S 

DE 
rand 0,3767 (0,032) 0,3804 (0,031) 0,3777 (0,033) 0,3821 (0,034) 0,391 (0,081) 0,3919 (0,081) 

DE 
ttb 0,376 (0,033) 0,38 (0,032) 0,3749 (0,032) 0,378 (0,035) 0,3766 (0,034) 0,3758 (0,034) 

DEGL 
lin 0,3747 (0,035) 0,3767 (0,029) 0,3771 (0,031) 0,372 (0,035) 0,3736 (0,035) 0,3731 (0,034) 

DEGL 
exp 0,3828 (0,031) 0,3855 (0,028) 0,3841 (0,03) 0,3784 (0,03) 0,3777 (0,029) 0,3808 (0,039) 

DEGL 
rand 0,3784 (0,033) 0,3773 (0,034) 0,3788 (0,037) 0,3832 (0,046) 0,3799 (0,047) 0,3872 (0,048) 

DEGL 
aa 0,3711 (0,036) 0,3711 (0,031) 0,3707 (0,033) 0,3679 (0,038) 0,3709 (0,036) 0,3681 (0,035) 

DEGL 
0 0,3692 (0,03) 0,3709 (0,031) 0,3674 (0,034) 0,3762 (0,032) 0,3722 (0,03) 0,3756 (0,034) 

DEGL 
0,5 0,3723 (0,037) 0,3722 (0,033) 0,3734 (0,036) 0,3725 (0,034) 0,3712 (0,033) 0,3703 (0,032) 

E 
S 
P 

DE 
rand 0,3731 (0,033) 0,3637 (0,035) 0,3658 (0,029) 0,3725 (0,032) 0,3767 (0,031) 0,3846 (0,034) 

DE 
ttb 0,3641 (0,032) 0,369 (0,031) 0,3659 (0,027) 0,3639 (0,025) 0,3711 (0,035) 0,3705 (0,031) 

DEGL 
lin 0,3672 (0,025) 0,3687 (0,034) 0,3632 (0,031) 0,3734 (0,032) 0,3661 (0,032) 0,3639 (0,029) 

DEGL 
exp 0,3696 (0,032) 0,3665 (0,034) 0,3643 (0,026) 0,3687 (0,033) 0,3604 (0,031) 0,3705 (0,027) 

DEGL 
rand 0,3654 (0,031) 0,3685 (0,035) 0,3659 (0,031) 0,3756 (0,034) 0,3606 (0,036) 0,3698 (0,029) 

DEGL 
aa 0,3701 (0,032) 0,3643 (0,026) 0,3639 (0,032) 0,3716 (0,029) 0,3661 (0,025) 0,3645 (0,035) 

DEGL 
0 0,3744 (0,03) 0,3658 (0,028) 0,3647 (0,028) 0,3736 (0,031) 0,3617 (0,031) 0,3753 (0,031) 

DEGL 
0,5 0,3701 (0,03) 0,3612 (0,027) 0,359 (0,028) 0,3654 (0,031) 0,3678 (0,025) 0,3639 (0,028) 

S 
S 
S 

DE 
rand 0,3705 (0,031) 0,3692 (0,029) 0,3639 (0,033) 0,3639 (0,035) 0,3738 (0,031) 0,3727 (0,03) 

DE  
ttb 0,3711 (0,036) 0,3586 (0,034) 0,3632 (0,028) 0,3811 (0,032) 0,365 (0,033) 0,3623 (0,03) 

DEGL 
lin 0,3654 (0,029) 0,3679 (0,034) 0,3595 (0,032) 0,3656 (0,026) 0,372 (0,038) 0,3604 (0,038) 

DEGL 
exp 0,3734 (0,032) 0,3665 (0,027) 0,3601 (0,027) 0,3718 (0,036) 0,369 (0,029) 0,3658 (0,026) 

DEGL 
rand 0,3678 (0,035) 0,3608 (0,026) 0,3672 (0,036) 0,3637 (0,036) 0,3643 (0,032) 0,3661 (0,032) 

DEGL 
aa 0,3687 (0,032) 0,363 (0,033) 0,3701 (0,03) 0,3674 (0,035) 0,3745 (0,036) 0,3736 (0,035) 

DEGL 
0 0,3674 (0,033) 0,3623 (0,033) 0,3645 (0,031) 0,3694 (0,034) 0,3656 (0,031) 0,3625 (0,031) 

DEGL 
0,5 0,3557 (0,03) 0,3617 (0,03) 0,3634 (0,028) 0,3619 (0,033) 0,3626 (0,029) 0,3674 (0,035) 
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Tabela 7.39  Teste de Hipótese Horse: Melhores Ensembles Média X Melhores Sistemas e 
Melhores Ensembles Média Ponderada X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
AA 

DEGL 
0 

(4) 
DE ttb 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

lin 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL  
rand 

(6) 
DEGL 

lin 

M 
É 
D 
I 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
aa = < < = < < = < < 

(5) DEGL 
0,5 = < < = < < = < < 

(6) DEGL 
0,5 = < < < < < = < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL  
lin < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(6) DEGL  
exp < < < < < < < < < 

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 
O 
N 
D 
E 
R 
A 
D 
A 

F 
S 

(4) DEGL 
aa = < < = < < = < < 

(5) DEGL 
0,5 = < < = < < = < < 

(6) DEGL 
0,5 = < < < < < = < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL  
lin < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL  
exp < < < < < < < < < 
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Tabela 7.40  Teste de Hipótese Horse: Melhores Ensembles Voto Majoritário X Melhores 
Sistemas e Melhores Ensembles Vencedor X Melhores Sistemas 

                  Sistema 
 
Ensemble 

  FS ESP SSS 

RNA-
RPROP 

DEGL 
aa 

DEGL 
0 

(4) 
DE ttb 

(5) 
DEGL 

0,5 

(6) 
DEGL 

lin 

(4) 
DEGL 

0 

(5) 
DEGL  
rand 

(6) 
DEGL 

lin 

V 
O 
T 
O 

F 
S 

(4) DEGL 
0 = < < = < < = < = 

(5) DEGL 
0 = = = = = = = = = 

(6) DEGL 
0 = < < = < < = < < 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
rand = < < < < < = < < 

(5) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 < < < < < < < < < 

(5) DEGL 
rand < < < < < < < < < 

(6) DEGL  
lin < < < < < < < < < 

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

F 
S 

(4) DEGL 
aa = < < = = = = = = 

(5) DEGL 
aa = = = = = = = = = 

(6) DEGL 
aa = < < = < < = < = 

E 
S 
P 

(4) DEGL 
0,5 = < < < < < = < < 

(5) DEGL 
exp < < < < < < < < < 

(6) DEGL 
0,5 = < < < < < = < < 

S 
S 
S 

(4) DEGL 
0,5 = < < < < < < < < 

(5) DEGL 
0,5 = < < < < < < < < 

(6) DEGL 
lin = < < < < < < < < 
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As Tabelas 7.39 e 7.40 exibem os resultados dos testes de hipótese comparando os 

ensembles DEGL com melhor desempenho com o melhor sistema de cada grupo. Os 

ensembles que se destacaram foram os formados pela especiação e pelo simple subpopulation 

scheme para as regras média e média ponderada, pois todos seus ensembles obtiveram melhor 

desempenho do que os sistemas. Ainda, para a regra voto majoritário todos os ensembles 

formados pelo simple subpopulation scheme também obtiveram melhor desempenho do que 

os sistemas. Os ensembles com pior desempenho foram os formados pelo fitness sharing regra 

vencedor, obtendo apenas 26% de resultados favoráveis no teste de hipótese, seguidos dos 

ensembles fitness sharing regra voto majoritário com 41% de resultados favoráveis. 

A Tabela 7.41 exibe os resultados dos testes de hipótese entre os melhores 

ensembles DEGL e os melhores ensembles DE. Como ilustra as tabelas, diversos ensembles 

DEGL obtiveram melhor desempenho do que as ensembles DE. Contudo, o destaque ficou 

com os ensembles formados pela especiação e pelo simple subpopulation scheme combinados 

pelas regras média e média ponderada. Eles superaram um número maior de ensembles DE, e 

foram unanimemente melhores do que os ensembles fitness sharing para as regras voto e 

vencedor. 

O ensemble RNA + simple subpopulation scheme com 4 componentes DEGL/ 

w=0,5 combinado pela regra voto majoritário também obteve bom desempenho quando 

comparado aos ensembles DE formados pelo fitness sharing considerando todas as regras de 

combinação. 

Vários outros ensembles obtiveram desempenho superior a pelo menos um dos 

sistemas combinados pela regra voto majoritário. 
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Tabela 7.41  Teste de Hipótese Horse: Melhores Ensembles DEGL X Melhores Ensembles DE 

       Ensemble 
DE 

Ensemble 
DEGL 

Média Média P. Voto Vencedor 
FS FS FS SSS FS ESP 

(4)  
rand 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

(4)  
rand 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

(4)  
ttb 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

(4)  
rand 

(4)  
ttb 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

(5)  
ttb 

(6)  
ttb 

M 
É 
D 
I 
A 

E 
S 
P 

(4)  
w=0,5       < < <  < < <   

(5)  
w=0,5 < < < < < < < < < < < < < < < 

(6)  
w=0,5 < < 

 
< < 

 
< < < 

 
< < < 

  

S 
S 
S 

(4)  w 
lin < < 

 
< < 

 
< < < 

 
< < < 

  
(5)  w 
rand < <  < <  < < <  < < <   

(6)  w 
exp    <   < < <  < < <   

M 
É 
D 
I 
A 
 

P 

E 
S 
P 

(4)  
w=0,5       

< < < 
 

< < < 
  

(5)  
w=0,5 < < < < < < < < < < < < < < < 

(6)  
w=0,5 < <  <   < < <  < < <   

S 
S 
S 

(4)  w 
lin < <  < <  < < <  < < <   
(5)  

w=0,5 < < 
 

< < 
 

< < < < < < < 
 

< 

(6)  w 
exp < 

  
< 

  
< < < 

 
< < < 

  

V 
O 
T 
O 

E 
S 
P 

(5)  
w=0,5        <   <     

(6)  
w=0,5       < < <  < < <   

S 
S 
S 

(4)  
w=0,5 < < 

 
< < 

 
< < < 

 
< < < 

  
(5)  w 
rand        

< 
  

< 
    

(6)  w 
lin        

< 
  

< 
    

V 
E 
N 
C 
E 
D 
O 
R 

E 
S 
P 

(5)  w 
exp        <   <     
(6)  

w=0,5        <        

S 
S 
S 

(4)  
w=0,5        

< 
       

(5)  
w=0,5        

< 
       

(6)  w 
lin        

< 
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7.5  Análises 

 

A Tabela 7.42 exibe algumas informações referentes a arquitetura e algoritmos de 

aprendizagem das redes neurais artificiais selecionadas para formarem os ensembles DEGL. 

 

Tabela 7.42  Arquiteturas e Algoritmos Selecionados 

   
Neurônios 

 

  
Camadas 1ª camada 2ª camada 3ª camada Algoritmos 

  
MED DP MED DP MED DP MED DP BP RPROP LM SCG 

C
A
N
C
E
R 

FS 1,93 0,80 6,07 2,70 3,66 3,53 1,64 3,02 0,22% 10,48% 79,22% 10,07% 

ESP 1,99 0,78 6,07 2,61 3,86 3,48 1,77 3,12 0,11% 14,26% 68,85% 16,78% 

SSS 2,00 0,78 6,02 2,61 3,85 3,45 1,78 3,12 0,00% 14,41% 68,26% 17,33% 

C
A
R
D 

FS 1,77 0,81 5,64 2,90 3,14 3,62 1,40 2,83 0,00% 3,22% 95,89% 0,89% 

ESP 2,05 0,76 5,76 2,83 4,29 3,50 1,88 3,17 0,00% 3,26% 94,15% 2,59% 

SSS 2,06 0,75 5,74 2,85 4,32 3,48 1,84 3,14 0,00% 3,07% 94,67% 2,26% 

D
I
A
B
E
T 

FS 1,58 0,74 6,61 2,62 2,52 3,42 0,95 2,47 0,00% 3,41% 94,15% 2,44% 

ESP 1,76 0,77 6,73 2,64 3,51 3,74 1,27 2,80 0,00% 3,70% 91,96% 4,33% 

SSS 1,74 0,78 6,81 2,61 3,44 3,74 1,32 2,86 0,00% 3,22% 91,81% 4,96% 

G
L
A
S
S 

FS 1,33 0,59 8,54 1,66 2,20 3,73 0,51 2,00 0,00% 0,00% 99,96% 0,04% 

ESP 1,49 0,66 7,99 1,96 3,11 4,04 0,69 2,22 0,00% 0,22% 99,33% 0,44% 

SSS 1,50 0,67 8,02 1,97 3,13 4,03 0,70 2,26 0,00% 0,22% 99,48% 0,30% 

H
E
A
R
T 

FS 1,64 0,76 5,94 2,79 2,74 3,51 1,01 2,41 0,00% 4,78% 94,26% 0,96% 

ESP 1,88 0,76 6,13 2,81 4,02 3,72 1,36 2,77 0,00% 8,56% 89,19% 2,26% 

SSS 1,91 0,77 6,14 2,84 4,12 3,72 1,45 2,86 0,00% 8,44% 88,96% 2,59% 

H
O
R
S
E 

FS 1,47 0,72 5,99 2,63 2,16 3,41 0,76 2,19 4,26% 4,63% 87,37% 3,74% 

ESP 1,77 0,78 5,90 2,75 3,39 3,61 1,30 2,77 0,22% 8,81% 81,89% 9,07% 

SSS 1,74 0,76 5,78 2,76 3,34 3,65 1,17 2,67 0,07% 7,93% 83,07% 8,93% 
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Nesta tabela são apresentados médias (colunas MED) e desvios-padrão (colunas 

DP) do número de camadas ocultas (coluna Camadas) e do número de neurônios em cada uma 

das três camadas ocultas possíveis (coluna Neurônios) das redes selecionadas para formarem 

os ensembles. Ainda nesta tabela é apresentado o porcentual de uso dos algoritmos de 

aprendizagem (coluna Algoritmos), isto é, o número porcentual de RNAs selecionadas para 

formar os ensembles que usaram backpropagation (BP), RPROP, levenberg-marquardt (LM) 

ou gradiente conjugado escalonado (SCG) para o seu treinamento. Os valores de cada coluna 

são exibidos para cada técnica multimodal. 

Através da Tabela 7.42 é possível ver que o fitness sharing (FS) de maneira geral, 

gerou redes neurais artificiais menores dos que as outras técnicas e que a especiação (ESP) e o 

simple subpopulation scheme (SSS) geraram arquiteturas muito parecidas, o que explica o 

resultado dos ensembles formados por estas duas técnicas serem tão parecidos. 

Para a base Cancer os ensembles formados pelas técnicas multimodais ESP e SSS 

apresentaram o melhor desempenho, enquanto o FS obteve o pior desempenho. A arquitetura 

média de cada uma das técnicas usadas, isto é, FS, ESP e SSS, é muito próxima, portanto o 

baixo desempenho do fitness sharing não está relacionado à arquitetura. Mas o que pode-se 

observar através desta tabela, é que o FS concentrou muitos esforços na utilização do 

levenberg-marquadt, enquanto a ESP e o SSS, embora a maioria de suas redes tenham usado o 

LM, conseguiram utilizar um pouco mais os algoritmos RPROP e SCG, que são algoritmos 

que demonstraram melhor desempenho no treinamento de RNAs. Este fato pode ter 

impactado diretamente no desempenho dos ensembles formados pelas técnicas ESP e SSS. 

Já para a base Card, os ensembles formados pelo fitness sharing foram os 

melhores.  As redes neurais artificiais formadas pelo FS foram mais compactas 

principalmente na segunda camada, em que a média ficou bem abaixo das médias da ESP e do 

SSS. Na terceira camada, a média e o desvio padrão ficaram abaixo da média e do desvio dos 
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outros métodos. Para esta base, todas as técnicas apresentaram o porcentual de algoritmos de 

aprendizagem usados muito próximos. Tais características revelam que o FS-DEGL 

conseguiu encontrar redes com arquiteturas mais apropriadas para o problema. 

Para a base Diabetes todos os ensembles obtiveram bons resultados. As 

arquiteturas geradas pela ESP e pela SSS são muito parecidas, mas o FS gerou arquiteturas 

um pouco mais compactas principalmente na segunda e terceira camadas. O que pode ter sido 

determinante para o bom desempenho de todas as técnicas é o fato de que, embora o 

algoritmo SCG tenha obtido melhor desempenho no treinamento de redes neurais artificiais 

para esta base, a diferença de seu erro de classificação para o erro dos algoritmos LM e 

RPROP é pequena. Portanto, mesmo que o fitness sharing tenha usado mais o LM do que as 

outras técnicas, isto não interferiu em seu desempenho. 

Para a base Glass os ensembles obtiveram um desempenho parecido, o que pode 

ser devido ao fato de a arquitetura e o porcentual dos algoritmos de aprendizagem estarem 

muito parecidos para as três técnicas. Apesar do desempenho parecido, ele não foi 

satisfatório. Este desempenho mediano pode ser devido ao fato desta base ter poucos 

exemplos (214), fazendo com que o conjunto de treinamento seja muito pequeno e a rede 

tenha dificuldade de aprender. 

Para a base Heart todos os ensembles obtiveram bons resultados. Para esta base a 

arquitetura do FS ficou bem diferente da arquitetura da ESP e do SSS, e o porcentual dos 

algoritmos de aprendizagem também divergiu. Isto sugere que as características da base 

tiveram mais impacto sobre o aprendizado do que as características da rede. De fato, esta base 

possui apenas duas classes que são balanceadas (44,7% exemplos de uma classe e 55,3% de 

exemplos da outra classe) e muitos exemplos para treinamento e teste. 

Para a base Horse os ensembles formados pelas técnicas multimodais especiação e 

simple subpopulation scheme apresentaram o melhor desempenho enquanto o fitness sharing 
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obteve o pior desempenho. A arquitetura média e o porcentual do algoritmo de aprendizagem 

do FS ficaram bem diferentes dos valores da ESP e do SSS. O que mostra que a ESP e o SSS 

convergiram para uma arquitetura mais adequada ao problema. 

 

7.6  Comparação com Outros Métodos 

 

O método proposto nesta dissertação, aqui denominado E-MDEGL (Ensemble - Multimodal 

DEGL), consiste em criar um algoritmo da DEGL multimodal para otimizar redes neurais 

artificiais e usar alguns de seus indivíduos para compor um ensemble. Ele será comparado 

com os seguintes métodos de otimização de RNAs, descritos na sessão 6.3: 

- evolução diferencial combinado com modelo de ilhas, aqui denominado DEMI 

(Zarth, 2009); 

- ensembles formadas a partir de algoritmos genéticos combinados com fitness 

sharing, aqui chamado AGFS (Kim, 2008); 

- ensembles criadas a partir do algoritmo pareto-differential evolution, aqui 

chamado PDE (Abbass, 2003). Como descrito na sessão 6.3, este método utiliza duas 

formulações para a seleção de objetivos. Os resultados referentes à primeira  formulação são 

chamados de Prob1 e os resultados referentes à segunda formulação são chamados de Prob2.  

O E-MDEGL ainda será comparado com o método EAPSONN que combina os 

algoritmos evolucionários estratégia evolucionária, particle swarm optimization e algoritmos 

genéticos e os algoritmos de treinamento de redes neurais artificiais backpropagation e 

levenberg-marquardt em um único algoritmo. 

Para a comparação dos resultados serão exibidos a média (coluna MED) e desvio-

padrão (DP) sobre a taxa de classificação. 
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7.6.1  E-MDEGL X DEMI 

 

Na comparação entre E-MDEGL e DEMI, foi escolhido o sistema DEGL multimodal com 

melhor desempenho dentre todas as regras de combinação de ensembles, que é o sistema RNA 

+ DEGL/ w exponencial com técnica multimodal simple subpopulation scheme com 6 

subpopulações combinado através da regra média. 

Comparando as médias de cada um dos métodos, E-MDEGL e DEMI, o E-

MDEGL teve a taxa de classificação um pouco melhor do que o DEMI e uma menor variação 

entre seus valores, como mostra a Tabela 7.43 

 

Tabela 7.43  Diabetes: Comparação entre E-MDEGL e DEMI 

E-MDEGL DEMI 
MED DP MED DP 

0,7648 0,0146 0,7586 0,0237 

 

7.6.2  E-MDEGL X AGFS X PDE 

 

Para a comparação do E-MDEGL com AGFS e PDE, foi escolhido o sistema com melhor 

desempenho de cada regra de combinação de ensembles do método proposto. Na base Cancer, 

para a regra voto majoritário o melhor sistema foi RNA + SSS (6 componentes) DEGL/ w=0. 

Para a regra vencedor foi RNA + ESP (6 componentes) DEGL/ w=0,5. Para as regras média e 

média ponderada o melhor sistema foi RNA + ESP (6 componentes) DEGL/ w randômico. Os 

valores de cada sistema são exibidos através da Tabela 7.44. 
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Tabela 7.44  Cancer: Comparação entre Métodos 

 AGFS E-MDEGL 

 Saída Média Correlação Entropia  
 MED DP MED DP MED DP MED DP 

Voto Majoritário 0,969 0,013 0,968 0,008 0,946 0,030 0,963 0,008 
Vencedor 0,972 0,016 0,934 0,043 0,882 0,080 0,962 0,008 

Média 0,977 0,006 0,980 0,008 0,975 0,013 0,964 0,006 
Média Ponderada 0,977 0,005 0,980 0,008 0,975 0,013 0,964 0,006 

BKS 0,988 0,008 0,988 0,006 0,988 0,010   
 

Para esta base, o método AGFS superou o método E-MDEGL tanto quando 

comparado os resultados dos melhores sistemas  (em negrito), quanto quando comparado cada 

regra de combinação separadamente. 

Na base Card, para todas as regras de combinação, o melhor sistema foi RNA + 

FS (5 componentes) DEGL/ w=0. Os valores são exibidos pela Tabela 7.45. 

 

Tabela 7.45  Card: Comparação entre Métodos 

 AGFS PDE E-MDEGL 

 Saída Média Correlação Entropia Prob1 Prob2   
 MED DP MED DP MED DP MED DP MED DP MED DP 

Voto 
Majoritário 0,842 0,012 0,845 0,010 0,839 0,010 0,862 0,049 0,844 0,056 0,863 0,018 

Vencedor 0,772 0,082 0,817 0,043 0,783 0,077 0,858 0,044 0,824 0,053 0,856 0,018 

Média 0,852 0,008 0,855 0,011 0,864 0,007 0,865 0,043 0,844 0,058 0,860 0,017 

Média 
Ponderada 0,852 0,008 0,855 0,011 0,864 0,007     0,860 0,017 

BKS 0,911 0,001 0,908 0,015 0,904 0,014       
 

Para esta base, mais uma vez o método AGFS superou o método E-MDEGL 

quando comparado os resultados dos melhores sistemas (em negrito), pois a regra de 

combinação BKS se mostrou melhor que todas as outras regras. Mas quando cada regra de 
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combinação é comparada separadamente, o E-MDEGL obteve o melhor desempenho quando 

comparado com os outros valores das regras voto majoritário. Na regra vencedor, o método E-

MDEGL ficou atrás apenas do método PDE problema 1, por apenas 0,002 de diferença. 

Na regra média, o melhor método foi PDE problema 1, seguido do AGFS-

Entropia e então o E-MDEGL. Na regra média ponderada o E-MDEGL ficou com o segundo 

lugar, sendo o melhor sistema o AGFS-Entropia. 

Na base Diabetes, para a regra voto majoritário o melhor sistema foi RNA + ESP 

(5 componentes) DEGL/ w linear. Para a regra vencedor foi RNA + ESP (6 componentes) 

DEGL/ w auto-adaptativo. Para as regras média e média ponderada o melhor sistema foi RNA 

+ SSS (5 componentes) DEGL/ w exponencial. Os valores são exibidos pela Tabela 7.46. 

 

Tabela 7.46  Diabetes: Comparação entre Métodos 

 AGFS PDE E-MDEGL 

 Saída Média Correlação Entropia Prob1 Prob2   

 MED DP MED DP MED DP MED DP MED DP MED DP 

Voto 
Majoritário 0,608 0,027 0,595 0,040 0,545 0,090 0,779 0,033 0,744 0,034 0,765 0,015 

Vencedor 0,608 0,027 0,595 0,040 0,545 0,090 0,777 0,037 0,746 0,032 0,764 0,015 

Média 0,745 0,025 0,719 0,030 0,748 0,023 0,777 0,032 0,744 0,034 0,765 0,015 

Média 
Ponderada 0,742 0,023 0,721 0,029 0,748 0,023     0,765 0,015 

BKS 0,782 0,036 0,795 0,028 0,798 0,047       

 

Para esta base, o melhor ensemble é o BKS AGFS-Entropia. Quando comparado 

cada regra de combinação separadamente, o melhor desempenho fica com o PDE problema 1 

seguido do E-MDEGL para as regras voto majoritário, vencedor e média. O método E-

MDEGL é o melhor para a regra média ponderada. 
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7.6.3  E-MDEGL X EAPSONN 

 

O próximo método a ser comparado com o E-MDEGL é o método EAPSONN proposto por 

Almeida e Ludermir (2010). Este método foi escolhido por ser um método recente de 

otimização evolucionária de redes neurais artificiais, por expor resultados para todas as bases 

de dados usadas nesta dissertação e por usar um esquema de codificação de indivíduos que 

inspirou o esquema usado neste trabalho. 

O método EAPSONN combina os algoritmos evolucionários estratégia 

evolucionária, particle swarm optimization e algoritmos genéticos e os algoritmos de 

treinamento de redes neurais artificiais backpropagation e levenberg-marquardt, reunindo 

algumas características de cada uma desta técnicas. Ele usa o mecanismo de mutação e auto-

adaptação da estratégia evolucionária ao qual o PSO é incorporado contribuindo com o 

refinamento das soluções encontradas. Então estas soluções passam pelo treinamento através 

dos algoritmos backpropagation e/ ou levenberg-marquardt para que uma busca local seja 

executada. Em seguida as soluções passam pela fase de seleção de sobreviventes usado pelo 

algoritmo genético. 

Em cada linha de cada base de dados são exibidos os erros de classificação do 

EAPSONN usando backpropagation (EAPSONN-BP), do EAPSONN usando 

backpropagation e levenberg-marquardt (EAPSONN-BPLM) e do melhor resultado do E-

MDEGL considerando todas as regras de combinação. Em negrito está o melhor resultado 

para cada base. 

O método E-MDEGL obteve melhores resultados que o EAPSONN em todas as 

bases,como ilustra a Tabela 7.47. O destaque ficou para o E-MDEGL na base Glass, onde ele 

ficou com erro de classificação 7% abaixo do EAPSONN. Na base Horse, o E-MDEGL 

também obteve uma boa diferença, ficando 3% abaixo do erro de classificação do EAPSONN. 
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Tabela 7.47  Comparação entre E-MDEGL e EAPSONN 

Base de 
Dados Método MED DP 

CANCER 
EAPSONN-BP 0,0387 0,0110 

EAPSONN-BPLM 0,0449 0,0138 
média SPE (6) DEGL/ w randômico 0,0362 0,0061 

CARD 
EAPSONN-BP 0,2085 0,0456 

EAPSONN-BPLM 0,1624 0,0186 
voto FS (6) DEGL/ w =0 0,1375 0,0177 

DIABETES 
EAPSONN-BP 0,2533 0,0189 

EAPSONN-BPLM 0,2561 0,0202 
média SSS (5) DEGL/ w exponencial 0,2352 0,0146 

GLASS 
EAPSONN-BP 0,6210 0,0510 

EAPSONN-BPLM 0,4184 0,0421 
média SPE (6) DEGL/ w auto-adaptativo 0,3474 0,0357 

HEART 
EAPSONN-BP 0,2005 0,0165 

EAPSONN-BPLM 0,2065 0,0195 
média SPE (5) DEGL/ w=0,5 0,1770 0,0162 

HORSE 
EAPSONN-BP 0,3844 0,0220 

EAPSONN-BPLM 0,3938 0,0332 
média SPE (5) DEGL/ w=0,5 0,3524 0,0254 
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CAPÍTULO 8   CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

8.1  Conclusões 

 

Este trabalho apresentou um novo método de otimização de redes neurais artificiais para 

composição de ensembles de redes neurais artificiais. O método proposto combina o 

algoritmo evolucionário Evolução Diferencial com Vizinhança Global e Local (DEGL - 

Differential Evolution with Global and Local Neighborhood) com três técnicas multimodais, 

gerando assim três sistemas: fitness sharing combinado com DEGL (FS-DEGL), especiação 

combinado com DEGL (ESP-DEGL) e simple subpopulation scheme combinado com DEGL 

(SSS-DEGL). Aqui, o método proposto será denominado E-MDEGL (Ensemble-Multimodal 

DEGL). 

Como discutido nos capítulos anteriores, para uma boa generalização de um 

ensemble seus componentes devem apresentar duas características: bom desempenho e 

diversidade. Para atingir um bom desempenho, as RNAs foram construídas de maneira 

automática através do algoritmo evolucionário, moldando-se ao problema a ser resolvido. 

Para manter a diversidade entre as redes neurais artificiais, técnicas multimodais foram 

incorporadas ao algoritmo evolucionário. 

Embora a efetividade do método E-MDEGL tenha sido investigada na tarefa de 

otimização de redes neurais artificiais, isto é, na otimização de arquitetura, pesos iniciais e 

algoritmo de aprendizagem de uma rede multi-layer perceptron, ele pode ser facilmente 
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implementado para tratar de outras tarefas, bastando apenas algumas adaptações na 

representação da solução e na função que calcula a aptidão do indivíduo. 

O método proposto foi testado através de experimentos realizados em seis bases 

benchmarks de aprendizagem de máquina. Para verificar seu desempenho, ainda foram 

realizados experimentos considerando uma versão do método proposto que utiliza o algoritmo 

evolucionário Evolução Diferencial conhecida com DE do inglês Differential Evolution(E-

MDE), as versões multimodais da DEGL e da DE sem ensembles, as versões simples da 

DEGL e da DE sem técnicas multimodais e sem ensembles  e um conjunto de cinco RNAs 

treinadas através de quatro algoritmos de aprendizagem bem estabelecidos na literatura 

(RNA). 

Através da comparação do método proposto com os sistemas não-ensemble, isto é, 

as versões multimodais da DEGL e da DE, as versões simples da DEGL e da DE e as redes 

neurais artificiais, foi possível verificar a superioridade do método proposto. Considerando a 

regra de combinação média, em 96% das vezes o método proposto foi estatisticamente melhor 

do que estes sistemas. Nas outras 4%, o método foi estatisticamente equivalente. 

Na comparação do E-MDEGL com o E-MDE, a grande maioria dos testes de 

hipótese indicaram que os sistemas são equivalentes. Apenas em 0,05% de todas as 

comparações o E-MDEGL apresentou desempenho inferior ao E-MDE. Em 5,53%, o E-

MDEGL foi superior ao E-MDE. Dentro deste valor, o método proposto se destacou nas bases 

Glass e Horse, que em 14,43% e 11,27% das comparações, respectivamente, apresentou 

melhor desempenho do que o E-MDE. O E-MDEGL ainda se mostrou competitivo quando 

comparado a outros métodos da literatura. 

Na comparação do E-MDEGL com os outros métodos da literatura que usam 

ensembles, o método proposto obteve resultados muito similares aos resultados dos outros 

métodos, considerando cada regra de combinação separadamente. Considerando todas as 
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regras, o método AGFS usando a regra BKS obteve os melhores resultados. Levando em 

consideração a similaridade dos resultados do E-MDEGL com os resultados do AGFS, pode 

ser que com a implementação do ensemble E-MDEGL-BKS, o método proposto alcance 

resultados ainda melhores. 

Na comparação do método proposto com o EAPSONN, o E-MDEGL obteve 

resultados melhores para todas as seis bases de dados. 

A principal limitação do método proposto está relacionada à grande quantidade de 

tempo consumida para que as soluções possam ser encontradas. Este consumo demasiado é 

devido ao treinamento das redes durante o processo evolucionário. Durante a busca evolutiva, 

redes com diferentes configurações são geradas e, consequentemente, precisam ser treinadas 

para o cálculo da aptidão e avaliação dos indivíduos. 

 

8.2  Trabalhos Futuros 

 

Os bons resultados obtidos através do método proposto incentivam o desenvolvimento de 

mais pesquisas nesta área. Esta sessão sugere alguns temas, basicamente voltados para o 

melhoramento e aprimoramento deste método. As extensões deste trabalho podem incluir: 

 

- testar outras regras de combinação para construção de ensembles, como a regra 

BKS (Behavior-Knowledge Space) que apresentou melhor desempenho do que as outras 

regras de combinação, como verificado na seção 7.6; 

 

- verificar o desempenho do método através de outros parâmetros do algoritmo 

evolucionário DEGL. Neste trabalho foram utilizados apenas os parâmetros sugeridos por Das 

et al. (2009). Uma boa alternativa de implementação da variação dos parâmetros é através de 
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métodos automáticos, como o proposto por Zhang et al. (2009) que usa uma distribuição de 

probabilidade para tal tarefa; 

 

- implementar um método para escolher a melhor adaptação de w 

automaticamente durante a execução do algoritmo evolucionário. Os experimentos realizados 

nesta dissertação não revelaram um método de adaptação de w como o melhor, o que sugere 

que tal adaptação é dependente do problema e pode mudar durante o processo evolucionário; 

 

- transformar o problema atual de minimização do erro de classificação em um 

problema multi-objetivo, como por exemplo, minimizar número de camadas e número de 

neurônios da camada oculta; 

 

- verificar o desempenho do método proposto através de outros meios de evolução 

dos pesos, como o método de Lamarck, descrito na sessão 6.2; 

 

- verificar o desempenho do método para diferentes  tipos de problema. Nos 

experimentos realizados foram considerados apenas algumas bases de dados para problemas 

de classificação. Portanto ainda fica em aberto executar o método proposto para diferentes 

tipos de problema, como previsão por exemplo, e para problemas de maior complexidade. 

Também ainda não foi investigado o comportamento deste método com diferentes medidas de 

erro. 

- verificar o desempenho do método proposto através de diferentes regras de 

combinação de classificadores. Considerando as regras de combinação média, média 

ponderada, voto majoritário e vencedor separadamente, o método proposto apresentou um 

desempenho muito competitivo quando comparado ao método AGFS de (TAL). No entanto o 
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AGFS obteve o melhor desempenho através da regra de combinação BKS.  
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APÊNDICE A 

 

A.1  Base de Dados Cancer 

 

Tabela 1  Resultados Cancer: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,05501 0,01421 1,49 0,16 

RNA-BP 0,06399 0,01847 1,54 0,07 
RNA-LM 0,05759 0,01466 1,31 0,07 

RNA-RPROP 0,04986 0,01231 1,31 0,07 
RNA-GCE 0,04394 0,00991 1,08 0,08 

 

Tabela 2  Resultados Cancer: Sistemas 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,04814 0,01228 8,93 9,85 1470,00 1597,23 
DE/ target-to-best 0,04479 0,01110 3,60 3,48 553,33 465,89 
DEGL/  linear 0,04747 0,01113 3,26 3,48 946,67 964,09 

DEGL/  exponencial 0,04642 0,01078 2,57 3,43 753,33 913,78 
DEGL/  randômico 0,04470 0,00991 2,63 3,30 756,67 928,36 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04489 0,01013 3,14 4,92 896,67 1309,77 
DEGL/ = 0 0,04585 0,01192 4,20 5,39 1233,33 1523,68 

DEGL/ =0,5 0,04575 0,01228 1,82 1,68 523,33 434,45 
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Tabela 3  Resultados Cancer: Sistemas Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,05119 0,01168 19,59 15,01 2790,00 2140,79 
DE/ target-to-best 0,04489 0,01094 12,38 13,20 1730,00 1826,08 
DEGL/  linear 0,04432 0,01047 11,14 11,98 1580,00 1699,98 

DEGL/  exponencial 0,04699 0,01089 11,95 12,00 1640,00 1617,28 
DEGL/  randômico 0,04670 0,01129 13,50 14,31 1826,67 1865,65 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04623 0,01066 10,91 11,58 1513,33 1616,24 
DEGL/ = 0 0,05024 0,01553 14,92 13,93 2123,33 1997,18 

DEGL/ =0,5 0,04460 0,01167 12,86 13,56 1746,67 1795,35 
 

Tabela 4  Resultados Cancer: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,04604 0,01211 13,07 13,99 1870,00 2002,09 
DE/ target-to-best 0,04747 0,00918 7,69 9,50 1016,67 1214,31 
DEGL/  linear 0,04594 0,01210 5,85 8,00 773,33 976,60 

DEGL/  exponencial 0,04585 0,01264 8,72 10,47 1136,67 1269,40 
DEGL/  randômico 0,04575 0,01130 6,56 7,26 873,33 934,38 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04479 0,01289 4,81 4,49 646,67 598,70 
DEGL/ = 0 0,04766 0,01167 7,31 7,57 1000,00 998,27 

DEGL/ =0,5 0,04527 0,01094 5,39 5,94 696,67 731,31 

5 

DE/ rand 0,04976 0,01456 14,84 14,77 2150,00 2153,23 
DE/ target-to-best 0,04499 0,00982 6,17 9,10 813,33 1138,28 
DEGL/  linear 0,04709 0,00911 6,31 6,85 850,00 885,03 

DEGL/  exponencial 0,04766 0,01135 8,89 8,51 1213,33 1154,22 
DEGL/  randômico 0,04699 0,01313 5,24 5,69 676,67 689,17 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04537 0,01129 6,05 7,19 793,33 903,23 
DEGL/ = 0 0,04862 0,01565 10,33 11,98 1420,00 1645,77 

DEGL/ =0,5 0,04604 0,01029 5,67 7,78 726,67 936,22 

6 

DE/ rand 0,04737 0,01231 14,22 14,51 2073,33 2120,01 
DE/ target-to-best 0,04288 0,01125 8,66 11,56 1133,33 1453,49 
DEGL/  linear 0,04862 0,01265 6,24 6,87 840,00 869,64 

DEGL/  exponencial 0,04489 0,01282 7,74 8,66 1040,00 1098,46 
DEGL/  randômico 0,04728 0,01653 5,41 4,66 720,00 599,66 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04642 0,01285 6,97 7,77 890,00 895,72 
DEGL/ = 0 0,04327 0,01230 8,87 11,71 1200,00 1539,82 

DEGL/ =0,5 0,04651 0,01135 4,95 5,10 646,67 616,85 
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Tabela 5  Resultados Cancer: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,04460 0,01153 14,70 14,56 2216,67 2161,27 
DE/ target-to-best 0,04756 0,01196 8,71 11,67 1176,67 1515,82 
DEGL/  linear 0,04336 0,01105 7,80 9,08 1066,67 1140,58 

DEGL/  exponencial 0,04355 0,01052 8,11 10,83 1080,00 1259,28 
DEGL/  randômico 0,04728 0,01301 6,78 8,46 933,33 1143,30 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04365 0,01055 5,96 8,02 816,67 974,89 
DEGL/ = 0 0,04565 0,01275 7,48 9,94 1110,00 1459,89 

DEGL/ =0,5 0,04718 0,01371 4,59 4,56 623,33 570,35 

5 

DE/ rand 0,04814 0,01384 14,29 14,62 2046,67 2095,76 
DE/ target-to-best 0,04776 0,01509 8,18 8,47 1080,00 1103,10 
DEGL/  linear 0,04661 0,01113 8,67 10,77 1146,67 1351,30 

DEGL/  exponencial 0,04776 0,01357 6,93 6,36 916,67 808,18 
DEGL/  randômico 0,04756 0,01044 5,54 5,57 723,33 678,07 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04651 0,00857 5,57 6,70 726,67 817,88 
DEGL/ = 0 0,04527 0,00812 8,14 10,45 1103,33 1391,22 

DEGL/ =0,5 0,04479 0,00873 6,63 7,95 833,33 910,98 

6 

DE/ rand 0,04842 0,01198 11,86 12,54 1720,00 1832,92 
DE/ target-to-best 0,04862 0,01036 8,36 9,81 1120,00 1279,12 
DEGL/  linear 0,04651 0,01095 6,09 7,48 833,33 978,50 

DEGL/  exponencial 0,04661 0,01095 5,29 4,57 733,33 600,19 
DEGL/  randômico 0,04670 0,01169 6,45 7,06 850,00 873,66 

DEGL/  auto-adaptativo 0,04441 0,01146 5,52 5,34 743,33 681,62 
DEGL/ = 0 0,04346 0,01010 9,06 9,98 1250,00 1344,91 

DEGL/ =0,5 0,04451 0,01095 5,40 6,09 706,67 751,98 
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A.2  Base de Dados Card 

 

Tabela 6  Resultados Card: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,18686 0,02998 1,90 0,14 

RNA-BP 0,29005 0,06026 1,52 0,03 
RNA-LM 0,20261 0,03526 2,83 0,26 

RNA-RPROP 0,17536 0,02925 1,24 0,05 
RNA-GCE 0,19382 0,03131 1,10 0,06 

 

Tabela 7  Resultados Card: Sistemas  

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,16203 0,02188 48,20 3,75 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,16280 0,02134 63,24 10,59 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,15749 0,01799 46,48 14,71 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,16831 0,02291 46,54 17,30 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,15836 0,01742 49,45 16,14 4960,00 219,09 

DEGL/  auto-adaptativo 0,15700 0,01917 47,80 19,02 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,16271 0,02617 41,16 13,80 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,15816 0,01814 45,81 12,75 5000,00 0,00 
 

Tabela 8  Resultados Card: Sistemas  Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,18097 0,03179 30,36 2,30 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,16338 0,02110 27,38 5,37 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16203 0,01993 27,41 3,90 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,15816 0,02268 28,43 4,28 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16164 0,02320 28,48 6,73 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,15981 0,02379 28,02 5,15 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,16097 0,02608 30,27 4,22 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,16280 0,02507 26,70 6,23 5000,00 0,00 
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Tabela 9  Resultados Card: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,16734 0,02189 48,54 2,21 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,17043 0,02063 59,68 5,64 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16106 0,02415 60,13 4,17 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,16039 0,01709 59,68 4,88 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16473 0,01962 63,64 6,76 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,16251 0,02356 62,27 6,59 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,15913 0,01725 54,77 3,92 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,16077 0,01887 64,95 6,95 4993,33 36,51 

5 

DE/ rand 0,16734 0,02782 47,24 7,42 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,16589 0,01858 55,07 10,00 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,15942 0,01742 58,33 9,04 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,16251 0,02799 56,56 7,90 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16396 0,01890 61,00 9,93 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,16164 0,02138 59,68 8,95 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,16068 0,01785 53,35 7,22 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,15527 0,02021 63,90 10,61 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,15585 0,01954 37,19 8,37 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,15671 0,02133 42,46 9,81 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16454 0,02069 43,68 10,99 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,16280 0,01833 43,71 9,83 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16425 0,01913 46,18 10,67 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,16329 0,01932 46,14 11,30 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,15855 0,01663 41,80 10,74 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,16058 0,02323 48,47 13,15 5000,00 0,00 
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Tabela 10  Resultados Card: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,16435 0,02058 46,13 6,88 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,16029 0,02095 54,45 8,78 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16097 0,02278 56,06 9,94 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,15643 0,01727 55,20 10,71 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16329 0,02573 59,89 10,98 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,16213 0,01907 56,74 13,78 4893,33 584,24 
DEGL/ = 0 0,15932 0,02128 50,64 8,82 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,15913 0,02017 60,77 11,38 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,16589 0,02802 46,75 5,27 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,15961 0,02347 54,53 6,38 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16077 0,01883 57,56 5,77 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,16290 0,02343 57,06 7,06 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16280 0,02584 60,54 7,83 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,16338 0,02205 59,68 6,52 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,15729 0,01960 52,17 4,17 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,16377 0,02747 62,29 8,63 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,16444 0,02207 45,75 7,33 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,16860 0,02267 52,85 8,98 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,16068 0,02472 53,49 8,91 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,15498 0,01913 52,91 6,98 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,16203 0,01776 54,94 8,72 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,15411 0,01569 55,21 9,76 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,16290 0,02408 50,03 8,37 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,16184 0,01988 57,83 9,82 5000,00 0,00 
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A.3  Base de Dados Diabetes 

 

Tabela 11  Resultados Diabetes: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,26823 0,01943 1,48 0,07 

RNA-BP 0,29627 0,03865 1,54 0,04 
RNA-LM 0,26780 0,01834 1,27 0,05 

RNA-RPROP 0,25530 0,02106 1,26 0,07 
RNA-GCE 0,25191 0,01737 1,02 0,09 

 

Tabela 12  Resultados Diabetes: Sistemas  

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,25564 0,01914 21,28 4,42 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25642 0,01989 24,29 7,05 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25825 0,01884 30,43 5,44 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25330 0,01726 30,79 5,61 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,26033 0,01832 29,91 5,91 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25972 0,02292 31,30 6,85 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25512 0,02017 28,54 4,88 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25443 0,02530 31,99 7,09 5000,00 0,00 
 

Tabela 13  Resultados Diabetes: Sistemas  Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,25955 0,02340 27,33 7,30 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,26016 0,02448 27,72 7,75 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25686 0,02345 27,01 7,31 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,26259 0,02778 27,37 7,63 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25694 0,01896 27,69 7,65 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,26693 0,03102 27,34 8,00 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25712 0,02376 26,42 6,93 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25035 0,01822 26,88 7,60 5000,00 0,00 
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Tabela 14  Resultados Diabetes: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,25616 0,01959 20,16 0,45 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25399 0,01908 21,86 1,29 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25252 0,01964 22,24 1,38 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25330 0,01820 21,81 1,38 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25156 0,01827 22,15 1,74 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25295 0,01816 22,49 1,46 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25451 0,02402 21,55 0,97 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25929 0,01986 22,78 1,76 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,25764 0,02395 34,85 0,82 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25981 0,02319 37,89 1,87 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25651 0,02292 38,85 2,39 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25313 0,01796 37,65 2,17 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25512 0,02062 38,97 3,01 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,26354 0,02216 38,77 2,63 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25278 0,01796 36,46 1,24 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25530 0,01983 39,21 2,86 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,24957 0,01611 34,72 0,81 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25035 0,01844 37,50 1,71 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25851 0,01631 37,14 2,06 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25191 0,01898 37,62 2,35 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25477 0,02025 38,05 2,38 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25495 0,01937 37,90 2,15 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25773 0,02119 36,31 1,36 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25408 0,02215 38,63 2,58 5000,00 0,00 
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Tabela 15  Resultados Diabetes: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,25321 0,01875 34,27 2,81 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25634 0,01780 36,49 3,45 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25816 0,01851 37,52 3,74 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25521 0,01555 36,57 3,64 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25859 0,01777 37,64 4,18 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25790 0,01490 37,97 4,20 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25408 0,01772 35,78 3,20 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,24835 0,01898 37,97 4,33 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,25382 0,01775 34,82 1,38 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25677 0,02633 38,07 2,24 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25443 0,02359 37,27 2,09 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25000 0,01883 37,32 1,60 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25608 0,01837 39,32 2,77 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25391 0,01672 37,80 3,18 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25234 0,01609 36,54 1,42 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,24983 0,01654 38,87 2,66 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,25668 0,02270 22,42 5,42 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,25651 0,02680 24,26 5,95 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,25373 0,02002 24,18 6,18 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,25095 0,01687 24,16 6,61 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,25755 0,02104 24,78 5,80 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,25799 0,01650 25,08 5,95 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,25356 0,01684 23,57 5,91 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,25295 0,01544 24,87 6,29 5000,00 0,00 
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A.4  Base de Dados Glass 

 

Tabela 16  Resultados Glass: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,40841 0,03905 1,38 0,07 

RNA-BP 0,62118 0,06474 1,38 0,02 
RNA-LM 0,39502 0,05281 1,37 0,07 

RNA-RPROP 0,39003 0,04062 1,15 0,07 
RNA-GCE 0,38567 0,04914 0,91 0,08 

 

Tabela 17  Resultados Glass: Sistemas  

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,40779 0,04311 18,14 0,79 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39346 0,04225 19,44 3,08 4923,33 383,89 
DEGL/  linear 0,39907 0,04473 27,66 5,23 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,40685 0,05426 27,54 4,84 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39252 0,04265 28,22 4,88 4976,67 127,80 

DEGL/  auto-adaptativo 0,40031 0,04526 28,26 5,42 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,39097 0,04670 27,27 3,94 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,40623 0,04090 29,38 4,50 5000,00 0,00 
 

Tabela 18  Resultados Glass: Sistemas  Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,42274 0,06394 29,72 6,67 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,40654 0,03477 29,79 7,38 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,40935 0,05121 29,70 7,25 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,41371 0,05921 29,93 6,54 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,41371 0,06626 30,04 7,20 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,41028 0,05820 30,26 6,24 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,40343 0,04048 29,45 6,71 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,40623 0,05302 30,89 7,63 5000,00 0,00 
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Tabela 19  Resultados Glass: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,39844 0,04197 32,71 0,82 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,40872 0,04624 34,43 1,71 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39751 0,04090 34,43 2,59 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,38629 0,04843 33,81 1,47 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,38474 0,04294 35,80 2,82 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,40093 0,05334 35,80 3,03 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,39346 0,04665 34,19 1,35 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39221 0,04161 35,40 3,17 4933,33 265,66 

5 

DE/ rand 0,40187 0,04265 32,83 3,80 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,40249 0,06218 34,51 4,33 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,40125 0,05130 35,14 3,17 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39315 0,05241 35,12 3,11 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,40654 0,04719 35,97 3,75 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,38131 0,05121 35,49 4,59 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,39626 0,04967 34,00 4,02 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,37165 0,04023 35,96 5,52 4953,33 255,60 

6 

DE/ rand 0,39938 0,03926 24,91 6,39 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,40249 0,04784 25,76 7,06 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39688 0,04851 26,34 7,49 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,38785 0,05240 25,71 7,14 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39875 0,04427 26,78 7,72 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,38941 0,04095 26,77 7,38 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,40125 0,04611 26,23 7,31 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39657 0,05381 27,94 7,81 5000,00 0,00 
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Tabela 20  Resultados Glass: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,40000 0,04762 34,10 0,94 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39502 0,04293 36,03 2,30 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,38816 0,05889 36,56 1,95 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39128 0,04919 35,32 1,95 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39439 0,04568 36,63 2,47 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39657 0,04213 37,12 2,42 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,38785 0,04925 34,76 1,66 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39408 0,05042 38,08 3,50 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,41277 0,05287 33,79 1,27 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,40467 0,05043 35,29 1,81 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39502 0,04846 35,60 1,94 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39283 0,05307 35,20 1,73 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39377 0,05211 37,57 3,02 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,40125 0,03778 35,23 3,97 4876,67 499,44 
DEGL/ = 0 0,40561 0,05675 35,02 1,48 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,37134 0,04778 37,39 3,18 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,40966 0,04872 32,50 3,60 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39315 0,04431 33,79 4,15 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39875 0,04717 34,22 4,16 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39252 0,03873 34,38 5,07 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39034 0,04998 34,93 5,51 4986,67 73,03 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39221 0,04103 34,62 5,02 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,40093 0,04021 33,26 4,71 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38972 0,04632 34,86 5,32 5000,00 0,00 
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A.5  Base de Dados Heart 

 

Tabela 21  Resultados Heart: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,22804 0,03380 1,46 0,37 

RNA-BP 0,29399 0,03083 1,63 0,05 
RNA-LM 0,24058 0,03754 2,22 0,21 

RNA-RPROP 0,21355 0,02979 1,25 0,06 
RNA-GCE 0,22623 0,03653 1,08 0,07 

 

Tabela 22  Resultados Heart: Sistemas  

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,20261 0,02170 26,81 4,70 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20225 0,02378 35,34 7,13 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20283 0,02066 35,67 5,82 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20036 0,02279 34,54 4,87 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,20080 0,02027 39,19 6,12 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,20899 0,02157 37,80 7,52 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20145 0,01948 29,65 2,80 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,20000 0,01968 44,00 7,66 5000,00 0,00 
 

Tabela 23 Resultados Heart: Sistemas  Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,19978 0,01922 30,86 7,62 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20478 0,03019 29,96 10,71 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20435 0,02154 30,39 8,88 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20043 0,02344 30,29 8,54 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,19862 0,02129 30,27 8,73 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,20304 0,02007 29,04 7,93 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20159 0,01840 30,41 7,18 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,19986 0,01739 28,81 9,21 5000,00 0,00 
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Tabela 24  Resultados Heart: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,19920 0,01898 42,85 1,95 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20333 0,01932 50,25 4,17 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20080 0,02185 51,63 3,68 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20493 0,02202 51,01 3,82 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,19855 0,01654 55,01 4,19 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,19964 0,01916 54,49 5,60 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,19739 0,01832 46,96 2,59 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,19775 0,01487 57,34 4,94 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,19529 0,01615 27,24 1,06 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20196 0,02099 31,01 2,46 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,19877 0,01684 31,74 2,07 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20181 0,02247 31,44 2,87 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,19536 0,01452 33,38 2,55 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,20413 0,01775 33,50 3,54 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20217 0,01805 29,20 2,23 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,19906 0,01708 34,88 3,55 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,20406 0,02104 40,08 7,07 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20036 0,02019 45,78 8,25 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20297 0,01674 46,16 8,32 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,19949 0,01501 46,65 7,65 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,20232 0,01870 48,76 9,55 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,19768 0,01912 47,95 9,22 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20007 0,02342 42,88 8,53 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,20449 0,01697 50,24 11,45 5000,00 0,00 
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Tabela 25  Resultados Heart: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,19949 0,02663 26,86 1,45 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,20514 0,02667 30,91 2,29 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20500 0,02281 31,50 2,14 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20601 0,02347 31,86 2,37 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,20000 0,01932 34,36 2,81 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,19870 0,01447 33,13 2,77 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20036 0,01831 29,13 1,46 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,20116 0,02257 34,50 4,13 5000,00 0,00 

5 

DE/ rand 0,19355 0,01960 31,38 7,27 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,19920 0,01886 35,76 8,24 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,20080 0,02137 37,06 9,09 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,19768 0,01871 36,81 8,85 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,19797 0,02151 37,85 8,26 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,20051 0,02038 37,66 7,82 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20239 0,02110 32,93 6,89 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,19935 0,01800 40,69 8,99 5000,00 0,00 

6 

DE/ rand 0,19870 0,01648 42,65 4,52 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,19717 0,01868 46,85 5,37 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,19580 0,01953 49,29 6,18 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,20029 0,02328 49,40 4,24 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,20551 0,02067 51,58 5,18 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,19717 0,02006 52,02 5,82 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,20312 0,01731 45,64 5,24 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,19725 0,02099 53,34 6,70 5000,00 0,00 
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A.6  Base de Dados Horse 

 

Tabela 26  Resultados Horse: Redes Neurais 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos 

 Média Desvio Média Desvio 
RNA 0,40238 0,03480 1,13 0,17 

RNA-BP 0,39359 0,03548 1,39 0,03 
RNA-LM 0,39927 0,03730 2,31 0,34 

RNA-RPROP 0,38333 0,05328 1,00 0,04 
RNA-GCE 0,40513 0,04405 0,75 0,05 

 

Tabela 27  Resultados Horse: Sistemas  

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,39780 0,03097 44,34 10,24 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39103 0,03514 51,93 22,54 4793,33 829,18 
DEGL/  linear 0,38700 0,03583 42,75 13,44 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39414 0,04086 39,71 11,15 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,38864 0,03481 42,23 15,58 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,38516 0,02666 45,18 17,03 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,39377 0,03829 40,12 6,30 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38901 0,03824 41,91 21,12 4836,67 625,04 
 

Tabela 28  Resultados Horse: Sistemas  Multimodais – Fitness Sharing 

 Erro de Classificação Tempo em Minutos Número de Avaliações 
RNA+ Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

DE/ rand 0,39377 0,03744 35,35 7,95 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39780 0,03257 33,47 8,19 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,38828 0,03777 38,06 11,76 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39396 0,04633 37,41 11,49 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,39707 0,04152 33,73 7,11 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39176 0,03915 35,59 11,98 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,38773 0,03592 35,46 7,31 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38956 0,03697 33,24 10,44 5000,00 0,00 
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Tabela 29  Resultados Horse: Sistemas  Multimodais – Especiação  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,39194 0,04351 52,04 6,70 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,38242 0,03383 52,97 8,21 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39451 0,03186 52,82 8,27 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,38883 0,03318 50,50 9,02 4936,67 346,89 
DEGL/  randômico 0,38535 0,03703 54,49 9,39 4923,33 419,92 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39359 0,03942 55,28 8,87 4970,00 164,32 
DEGL/ = 0 0,39377 0,03881 51,66 7,26 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39176 0,03325 54,93 11,93 4826,67 622,53 

5 

DE/ rand 0,39121 0,04153 50,63 9,19 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39487 0,02838 53,38 11,47 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39359 0,03908 51,42 12,39 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39414 0,05042 49,30 12,02 4906,67 511,21 
DEGL/  randômico 0,38626 0,03555 52,00 14,61 4816,67 653,94 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39432 0,02910 51,43 13,22 4900,00 388,63 
DEGL/ = 0 0,38974 0,03368 49,80 10,33 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38590 0,03293 53,72 15,83 4713,33 818,63 

6 

DE/ rand 0,39689 0,03898 52,50 6,83 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39615 0,03351 53,16 9,54 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,38626 0,03433 52,88 10,03 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39029 0,03401 50,90 11,06 4886,67 620,75 
DEGL/  randômico 0,38974 0,03519 54,84 9,46 4916,67 348,48 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39029 0,03873 54,64 9,32 4973,33 146,06 
DEGL/ = 0 0,39194 0,03247 51,31 7,92 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39011 0,03561 51,20 13,67 4683,33 919,18 
 

  



134 
 

 

Tabela 30  Resultados Horse: Sistemas  Multimodais – Simpe Subpopulation Scheme  

   erro de classificação tempo em minutos número de avaliações 

   média desvio média desvio média desvio 

S 
U 
B 
P 
O 
P 
U 
L 
A 
Ç 
Õ 
E 
S 

4 

DE/ rand 0,39212 0,04113 51,58 6,30 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,38736 0,04027 53,73 9,72 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39414 0,03463 53,95 9,36 4933,33 365,15 

DEGL/  exponencial 0,39744 0,03907 53,87 9,17 4946,67 292,12 
DEGL/  randômico 0,39359 0,03603 54,66 9,67 5000,00 0,00 

DEGL/  auto-adaptativo 0,38516 0,02909 54,75 9,02 4943,33 310,38 
DEGL/ = 0 0,37949 0,03319 50,97 6,61 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38223 0,04209 55,56 14,69 4773,33 876,88 

5 

DE/ rand 0,39359 0,03358 52,44 4,16 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,39286 0,04086 56,07 6,44 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,39908 0,05218 53,88 5,73 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,39432 0,03776 54,24 6,83 5000,00 0,00 
DEGL/  randômico 0,38700 0,03734 55,13 9,83 4860,00 712,26 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39286 0,03346 57,22 6,32 5000,00 0,00 
DEGL/ = 0 0,40549 0,03780 53,51 6,65 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,38700 0,03781 56,45 14,78 4760,00 881,46 

6 

DE/ rand 0,38590 0,04118 36,72 3,40 5000,00 0,00 
DE/ target-to-best 0,38791 0,03042 36,92 3,98 5000,00 0,00 
DEGL/  linear 0,38352 0,02607 36,73 4,15 5000,00 0,00 

DEGL/  exponencial 0,38993 0,03500 36,28 4,56 4976,67 127,80 
DEGL/  randômico 0,40458 0,04411 36,34 6,28 4900,00 547,72 

DEGL/  auto-adaptativo 0,39066 0,03680 36,83 4,84 4950,00 238,89 
DEGL/ = 0 0,39029 0,02607 35,36 2,72 5000,00 0,00 

DEGL/ =0,5 0,39194 0,03515 37,01 7,40 4853,33 579,97 
 

 


