
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VILMAR SANTOS NEPOMUCENO 

 
 
 
 

“Algoritmos de Agrupamento Tradicionais 
versus Sistemas de Comitê de 

Agrupamentos: Análise de Dados de 
Expressão Gênica " 

 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                                                           ORIENTADOR(A): Profa. Dra. Teresa Bernarda Ludermir 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, AGOSTO/2008 





 
Catalogação na fonte 

Bibliotecário Vimário Carvalho da Silva, CRB 4-1204 
 
Nepomuceno, Vilmar Santos.   
      Algoritmos de agrupamento tradicionais versus sistemas de comitê 
de agrupamentos: análise de dados de expressão gênica. / Vilmar 
Santos Nepomuceno. - Recife: O Autor, 2012.  
      ix, 77 f.: fig. tab.  
 
      Orientadora: Profª Drª Teresa Bernarda Ludermir. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, CIN, 
Ciência da Computação, 2012. 
         
      Inclui bibliografia, apêndice e glossário. 
 
      1. Algoritmos. 2. Comitês de agrupamento. 3. Dados de expressão 
gênica. I. Ludermir, Teresa Bernarda (orientadora). II. Título. 
 
       005.1 (22. ed.)                         MEI 2012-007                                                                                                                                                                           
  



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Informática

Vilmar Santos Nepomuceno

Algoritmos de Agrupamento Tradicionais versus Sistemas de
Comitê de Agrupamentos: Análise de Dados de Expressão

Gênica

Trabalho apresentado ao Programa de Pós-graduação em
Ciência da Computação do Centro de Informática da Uni-
versidade Federal de Pernambuco como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre em Ciência da Com-
putação.

Orientadora: Profa. Dra. Teresa Bernarda Ludermir
Co-orientador: Prof. Dr. Marcílio Carlos Pereira de Souto

Recife
29 de Agosto de 2008



Dedico esta dissertação a minha família, a minha noiva e
a Deus.



Agradecimentos

Agradeço a minha família, minha noiva, a Deus e a todos aqueles que de alguma forma con-

tribuíram para a conclusão dessa dissertação.

iv



“Dar menos que o seu melhor é sacrificar o dom que recebeu.”
—STEVE PREFONTAINE



Resumo

Este trabalho investiga o impacto do uso de comitês de agrupamentos para a análise de dados de

expressão gênica. Mais especificamente, é realizada uma comparação dos desempenhos obti-

dos com algoritmos de combinação (comitês) com aqueles dos algoritmos de agrupamento in-

dividuais (algoritmos base). Para isso, são utilizados três métodos de comitês de agrupamento

mais estabelecidos na literatura: matriz de co-associação, re-rotulagem e votação e comitês

baseados em particionamento de grafos. As técnicas de agrupamento individuais escolhidas

para realizar a comparação são: k-médias, mistura finita de gaussianas e o algoritmo hierár-

quico. Além de representarem diferentes paradigmas de agrupamento, estes algoritmos estão

sendo muito utilizados no contexto de expressão gênica. Os resultados obtidos indicam que

os algoritmos de comitê conseguem recuperar melhor a estrutura real dos dados, quando com-

parados aos algoritmos individuais. Outro aspecto observado na análise desenvolvida é que os

comitês homogêneos conseguem, em geral, um melhor desempenho do que os comitês hete-

rogêneos. De forma geral, os resultados dos experimentos indicam que, tanto os algoritmos

individuais, quanto as técnicas de comitê apresentaram pequenas diferenças entre o número

de grupos gerados, para os melhores desempenhos, e o número real de classes existentes nos

dados.

Palavras-chave: Algoritmos de Agrupamento, Comitês de Agrupamento e Dados de Expres-

são Gênica.
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Abstract

This work intends to analyze gene expression data using clustering ensemble. This work will

realize a comparation between executions results of the combination algorithms with some

clustering algorithms. Will be used three methods of committees already used with success:

Co-association matrix, voting and committees based on graphs partitioning. The individual

clustering techniques used to compare are: k-means, Gaussian finite mixture, and hierarchical

method. Those technique represent diferent clustering paradigms and were used to form the

base partitions. All this algorithms are used in the context of gene expression data. The results

indicate that the ensemble algorithms got a better performance than the individual algorithms.

The homogeneous ensembles got a better performance than heterogeneous ensembles, what

isn’t expected, by the fact of that, the heterogeneous ensembles, receive entries from diferent

techniques and, therefore, with diferent biases. In general, both the individual algorithms, as

the ensemble techniques show small diferences between the number of the generated clusters,

in the best performances, and the real number of clusters.

Keywords: Clustering Algorithms, Clustering Ensemble and Gene Expression Data.
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Motivação

O emprego de métodos computacionais na Biologia iniciou-se na década de 1980, quando

biólogos experimentais, em conjunto com cientistas da computação, físicos e matemáticos,

começaram a aplicar esses métodos na modelagem de sistemas biológicos e foi durante esse

período, que ferramentas computacionais foram desenvolvidas, por essa comunidade, para

análise dos dados, utilizando algoritmos da Ciência da Computação ([de Souto et al., 2003]).

Vários problemas da Biologia estão sendo resolvidos com o uso de ferramentais com-

putacionais. Atualmente, a disciplina da informática que utiliza técnicas e ferramentas para

trabalhar com informações biológicas chama-se Bioinformática ou Biologia Computacional

([Baldi and Brunak, 2001]; [Setúbal, 2003]; [de Souto et al., 2003]).

Neste trabalho destaca-se um problema em particular na área de Biologia Molecular que é a

análise de dados de expressão gênica. Esta análise é de grande importância para a Biologia, pois

é possível gerar informações relevantes sobre as funções das célula, uma vez que as mudanças

na fisiologia de um organismo são geralmente acompanhadas por mudanças nos padrões de

expressão dos genes ([Alberts et al., 2004]).

Devido ao avanço das tecnologias utilizadas na obtenção de dados de expressão gênica, o

volume de dados gerados aumentou de forma exponencial. Estas novas tecnologias permitem a

medição da expressão de milhares de genes de uma só vez ([Abbott, 1999]), assim como a re-

alização de vários tipos diferentes de análise ([de Souto et al., 2003]). Além da grande quanti-

dade de informação gerada, a alta complexidade desses dados faz com que meios convencionais

de armazenamento, análise e comparação dos dados se tornem limitados. A rica informação

contida nesses dados e sua vasta implicação biológica faz necessária a busca de técnicas mais

robustas para realização destas análises. Dentre as novas tecnologias, merece destaque o em-

1



1.1 MOTIVAÇÃO 2

prego de algoritmos sofisticados baseados em Aprendizado de Máquina (AM), entre eles, os

algoritmos de agrupamento ([Tamayo et al., 1999]; [Golub et al., 1999]; [Alizadeh et al., 2000];

[de Souto et al., 2003]; [Liew and Yang, 2005]; [Kumar et al., 2005]).

Inicialmente, as análises de diagnósticos médicos para o tratamento de câncer dependiam

exclusivamente do esforço dos biólogos para estabelecer, baseado no conhecimento destes

especialistas, as subclasses de um determinado tumor. Porém ainda não existiam procedi-

mentos específicos e bem fundamentados que auxiliassem a tarefa a ser realizada. O primeiro

passo nessa direção surgiu com a idéia de analisar os dados de expressão gênica de tumores

utilizando algoritmos de agrupamento e, a partir dessa análise, embasar melhor as decisões

sobre a definição das subclasses de um tumor ([Golub et al., 1999]; [Alizadeh et al., 2000];

[Bittner et al., 2000]; [Inamura et al., 2005]).

A forma mais comum de análise de agrupamento em um conjunto de dados é envolvendo

várias execuções repetidas do mesmo algoritmo, quando este algoritmo é sensível aos parâme-

tros de inicialização, o que pode provocar aleatoriedade nos resultados ([Jain and Dubes, 1988]).

Outra forma de análise é a busca pela melhor solução individual, levando em consideração um

critério de otimização definido pelo usuário ([Jain and Dubes, 1988]). Trabalhos recentes nessa

área mostram que, na maioria das vezes, em lugar de procurar uma única solução com base em

um único critério, pode-se produzir resultados mais robustos por meio da combinação de várias

soluções, cada uma produzida de acordo com um critério, em uma solução consenso - comitês

de agrupamento ([Frossyniotis et al., 2002]; [Zeng et al., 2002]; [Strehl and Ghosh, 2002];

[Dimitriadou et al., 2003]; [Dudoit and Fridlyand, 2003]; [Greene et al., 2004];

[Hu and Yoo, 2004]; [Kuncheva, 2004]). Uma das motivações para se aplicar técnicas de comitê

para algoritmos não supervisionados foi o bom desempenho desses quando utilizados por

métodos de aprendizado de máquina supervisionados ([Breiman, 1996]; [Dietterich, 1998];

[Kuncheva, 2004]).

Levando em consideração todas as razões já expostas, é realizado neste trabalho um es-

tudo empírico sobre a utilização de técnicas de comitê para algoritmos de agrupamento não-

supervisionados, utilizando dados de expressão gênica derivados de tumores. Esta dissertação

é uma extensão dos trabalhos realizados por [Souto et al., 2005] e [Souto et al., 2006], porém

utilizando metodologias diferentes para a realização dos experimentos e avaliação dos resul-
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tados. Um ponto importante é que apesar da relevância desse tipo de análise existem poucos

trabalhos seguindo a linha de pesquisa envolvendo técnicas de comitê e dados de expressão

gênica ([Monti et al., 2003]; [Hu and Yoo, 2004]; [Dudoit and Fridlyand, 2003]).

1.2 Objetivos e Abordagem

O presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicabilidade de algoritmos de comitê em

dados de expressão gênica. Para realizar essa análise foram escolhidos três algoritmos de agru-

pamento: k-médias, mistura finita de gaussianas e o algoritmo hierárquico, que representam

diferentes paradigmas. Estas três técnicas serviram de entrada para as técnicas de comitê. Para

o algoritmo hierárquico foram utilizadas duas abordagens, com ligação média e com ligação

completa. Todos esses algoritmos estão sendo amplamente utilizados no contexto de expressão

gênica ([Monti et al., 2003]; [Quackenbush, 2001]; [Slonim, 2002]; [Alizadeh et al., 2000]).

Também foram utilizados nesse trabalho três técnicas de comitês de agrupamentos que estão

tendo sucesso em sua aplicação, são elas: matriz de co-associação ([Fred and Jain, 2005]), re-

rotulagem e votação ([Dimitriadou et al., 2003]), e comitês baseados em particionamento de

grafos ([Strehl and Ghosh, 2002]).

Para a realização dos experimentos foram utilizadas oito bases de dados geradas a partir

de dados de expressão gênica de tumores, elas podem ser encontradas originalmente em:

[Alizadeh et al., 2000], [Armstrong et al., 2002], [Bhattacharjee et al., 2001],

[Bittner et al., 2000], [Bredel et al., 2005], [Su et al., 2001], [Tomlins et al., 2007],

[Yeoh et al., 2002], mas nesta dissertação utilizaremos as versões propostas em

[Souto et al., 2008a]. As amostras das bases de dados utilizadas possuem rótulos de identi-

ficação o que auxilia, entre outras coisas, a analisar a capacidade dos algoritmos em encontrar

a estrutura dos dados ([Jain et al., 1999]). Outro ponto que pode ser analisado é a influência da

normalização dos dados nos resultados, como também o tipo de distância utilizada nos algo-

ritmos base.

Os algoritmos de agrupamento são executados com toda a base de dados. A acurácia

dos resultados foi analisada utilizando um índice externo, que mede a concordância entre
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os resultados obtidos pelos agrupamentos e uma classificação dos dados conhecidas a priori

([Jain and Dubes, 1988]).

Mais especificamente, os objetivos desse trabalho são:

• Analisar a aplicabilidade de algoritmos de comitê em bases de dados de expressão gênica

de câncer;

• Analisar a influência de técnicas de pré-processamento de dados nos resultados das

técnicas de comitê;

• Verificar a cobertura reduzida dos algoritmos de comitê, ou seja, se as técnicas utilizadas

sofrem influência do número de grupos formados, e quanto difere do número real de

classes.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos.

• Capítulo 2: neste momento serão apresentados conceitos relacionados a análise de dados

de expressão gênica e trabalhos relacionados com o apresentado nesta dissertação.

• Capítulo 3: neste capítulo serão descritas as técnicas computacionais utilizadas nesse tra-

balho, tanto as técnicas de agrupamento individuais quanto os algoritmos de combinação.

• Capítulo 4: são apresentadas neste capítulo as bases de dados utilizadas nessa dissertação

assim como a descrição dos experimentos realizados.

• Capítulo 5: neste momento os resultados obtidos são apresentados, juntamente com uma

discussão sobre eles.

• Capítulo 6: neste capítulo são mostradas as conclusões obtidas durante o desenvolvi-

mento do trabalho, como também a apresentação de trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Análise de Dados de Expressão Gênica

Este capítulo explica os conceitos de Biologia e de Bioinformática que serão imprescindíveis

para o bom entendimento desse trabalho. Entre outras coisas, é mostrado como as tecnologias

atuais tornam possível a captura das informações de expressão gênica presente nas células.

A primeira Seção trata do mecanismo de obtenção e dos principais conceitos sobre expres-

são gênica. Na Seção 2.2 é apresentada uma técnica muito comum para a obtenção das medidas

de expressão gênica. Na Seção 2.3 serão apresentados desafios computacionais quando se tra-

balha com dados de expressão gênica. Na Seção 2.4 serão mostrados trabalhos relacionados

com a natureza dessa dissertação. E, por fim, na Seção 2.5 serão feitas considerações sobre o

capítulo.

2.1 Expressão Gênica

As proteínas são fundamentais para o bom funcionamento das células dos seres vivos. Elas

são co-responsáveis pela regulação dessas células, além de possuírem funções estruturais. O

processo de síntese de proteínas pode ser ativado a qualquer momento durante a vida de um ser

vivo. Para que a ativação ocorra depende-se de algumas condições, que podem ser impostas

pelo ambiente no qual o indivíduo está inserido, ou pelo estágio atual da vida do organismo

([de Souto et al., 2003]; [Alberts, 1997]).

Em todas as células do corpo de qualquer ser vivo existem estruturas, conhecidas como áci-

dos desoxirribonucléicos (DNA, DesoxyriboNucleic Acid). Tal estrutura também é responsável

por armazenar as características hereditárias dos seres vivos ([Alberts, 1997]).

Uma molécula de DNA é formada por duas fitas anti-paralelas entrelaçadas em forma de

dupla hélice (Figura 2.1). Cada fita é composta por uma sequência de bases nitrogenadas,

5
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conhecidas como nucleotídeos, essas bases são: Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) e

Timina (T). Um nucleotídio de uma fita se liga a um complementar na outra fita. Para que essa

ligação ocorra existe uma regra: A=T, T=A, C≡ G e G≡ C, em que cada “-” representa uma

ponte de hidrogênio ([de Souto et al., 2003]).

Figura 2.1 Estrutura de uma molécula de DNA ([de Souto et al., 2003])

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

essa regra de ligação. Moléculas de DNA de fita simples, que são encontradas apenas em

condições especiais, têm a capacidade de se ligar a sequências complementares em um processo

chamado hibridização. Esse processo é utilizado em muitas das técnicas de Biologia Molecular

([de Souto et al., 2003]).

A compreensão dessas estruturas é a chave para se entender o conceito de expressão gênica,

que é o processo pelo qual os trechos de DNA são interpretados na produção de proteínas. A

expressão gênica é composta por duas etapas ([Alberts et al., 2004]):

• Transcrição: uma determinada parte do DNA é transcrito em uma molécula intermediária,

chamada de ácido ribonucléico (RNA, RiboNucleic Acid);

• Tradução: as moléculas de RNA são traduzidas em proteínas.

De maneira simplificada, pode-se dizer que a transcrição é a etapa de formação de uma fita

de RNA complementar a uma determinada região do DNA, ou seja, uma fita de RNA gerada

contém bases nitrogenadas complementares as bases da sequência de DNA (Figura 2.2).
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Figura 2.2 Processo Transcrição e Tradução ([de Souto et al., 2003])

No início da transcrição, partes do DNA são utilizados como moldes para guiar a síntese de

moléculas de RNA. A transcrição produz três tipos de RNA ([Alberts, 1997]):

• RNAm: RNA mensageiro, que carrega a informação genética codificada em sua sequência

de nucleotídeos, dos cromossomos para os ribossomos, em que cada grupo de três nu-

cleotídeos (códon) representa um aminoácido1, componente de uma proteína.

• RNAt: RNA transportador, que em conjunto com o ribossomo, traduz o código genético

para produção de proteínas.

• RNAr: RNA ribossômico, que é parte integrante das múltiplas subunidades do ribossomo.

A estrutura básica de uma molécula de RNA é ligeiramente diferente do DNA. Isso acontece

porque a base nitrogenada Uracila (U) substitui a Timina (T), porém as outras bases continuam

sendo as mesmas ([Alberts et al., 2004]). Ao contrário do DNA, o RNA é uma fita simples, o

que o torna mais flexível, podendo seu corpo dobrar-se para permitir que uma parte da molécula

forme ligações fracas com outras partes da mesma molécula.

Na etapa de transcrição partes específicas do DNA são transcritas em sequências de RNAm.

Na etapa de tradução (Figura 2.2), as fitas de RNAm geradas na etapa de transcrição são lidas

1Esta relação de códon com aminoácido é chamada de código genético ([Alberts, 1997])
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pelos ribossomos em grupos de três nucleotídeos por vez, denominados de códon. De fato, cada

grupo de três nucleotídeos do RNAm representa um aminoácido constituinte de uma proteína.

O produto final gerado pela etapa de tradução é obtido pela união de aminoácidos em uma

sequência particular, que adquire uma conformação específica, formando uma estrutura tridi-

mensional com sítios reativos em sua superfície ([Alberts et al., 2004]). Após a tradução, geral-

mente, as proteínas ainda passam por algumas modificações para que possam exercer adequa-

damente suas funções. As proteínas desempenham funções específicas, de acordo com sua

própria sequência de aminoácidos que foi especificada geneticamente. Acima de tudo, as pro-

teínas são responsáveis por colocar em ação a informação genética da célula. O entendimento

de todo esse processo de formação das proteínas é uma grande fonte de conhecimento sobre os

seres vivos, e, portanto, deve ser exaustivamente explorado.

2.2 Expressão Gênica: microarrays

A análise da expressão dos genes é de grande interesse para as Ciências Biológicas. Esse tipo

de análise pode fornecer informações importantes sobre as funções de uma célula, uma vez que

as mudanças na fisiologia de um organismo são geralmente acompanhadas por mudanças nos

padrões de expressão dos genes ([Alberts, 1997]).

Existem duas abordagens para a avaliação da expressão gênica: a análise do transcriptoma e

a análise do proteoma ([Faceli et al., 2005]). A análise do transcriptoma refere-se a análise feita

a partir do produto da transcrição (RNAm), que são intermediários no processo de produção de

proteína. Já a análise do proteoma é baseada na análise direta das proteínas obtidas no processo

de expressão, esta abordagem possui um custo mais elevado, devido a complexidade, para a

sua realização. Por este motivo a análise de transcriptoma torna-se a mais usada e é realizada

medindo-se a quantidade de RNAm correspondente a proteína, que está presente na célula, o

que pode ser chamado de nível de expressão do gene ([Alberts et al., 2004]).

Diversas técnicas têm sido propostas para obtenção da expressão dos genes: SAGE (Serial

Analysis of Gene Expression), Real-time RT-PCR (Reverse-Transcription Polymerase Chain

Reaction) ([D’Haeseleer et al., 1999]) e microarray de DNA. Muitas destas técnicas podem ser
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utilizadas em estudos de genomas inteiros, como também na expressão de genes ativos, no orde-

namento e sequenciamento dos genes, na determinação de variantes genéticas, em diagnósticos

de doenças e várias outras aplicações ([Slonim, 2002]).

Uma das técnicas mais utilizadas atualmente é o microarray. Essa técnica permite medir

o nível de expressão de dezenas de milhares de genes em paralelo, enquanto abordagens tradi-

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

gene por vez [Jiang et al., 2004]. Há dois principais tipos de microarray: o single-channel, em

que faz parte os chips Affymetrix [Lockhart, 1996] e o double-channel, em que se encaixa o

cDNA (DNA complementar) [Schena and et al., 1995]. Esses dois tipos de arranjos comparti-

lham três procedimentos básicos ([Teffery, 2002]):

• Preparação do chip: um microarray é uma pequena lâmina (chip) no qual milhares de

moléculas de DNA (sondas) são fixadas em forma de grid. Cada spot desse grid conterá

milhares de sequências idênticas de uma molécula de DNA.

• Preparação das amostras, rotulagem e hibridização: no caso de double-channel, duas

amostras de RNAm (uma amostra de teste e uma de controle) são transcritas em cDNA.

Em seguida, elas são rotuladas com corantes fluorescentes e então hibridizadas com as

sondas na superfície do chip.

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

pelas moléculas de cDNA hibridizadas.

O princípio de microarrays baseia-se, principalmente, na propriedade de hibridização por

complementariedade dos ácidos nucléicos e no fato das sondas, no arranjo, apresentarem se-

quências similares as dos genes de interesse, e complementares as do cDNA. Um típico expe-

rimento consiste na comparação de níveis de expressão gênica entre duas condições de teste,

como caso controle, pré e pós-tratamento, com ou sem determinada manipulação experimen-

tal. O princípio da técnica single-channel envolve a conversão do RNA total obtido a partir do

tecido de interesse por meio de uma reação de transcriptase reversa. Em seguida, o cDNA serve

de molde para uma reação de transcrição in vitro na presença de nucleotídeos marcados com

fluoróforos, resultando no cRNA (RNA complementar) marcado. Essas moléculas marcadas
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são hibridizadas na lâmina de microarray e podem se ligar ou não às sondas representadas no

mesmo, se ambas as sequências forem complementares. A lâmina hibridizada é então corada

e submetida a um scanner, conectado a um software específico que analisa os dados e quan-

tifica a intensidade da fluorescência em cada ponto. O sinal gerado representa a ligação do

cRNA proveniente da amostra em estudo com a sonda no arranjo, e tende a ser proporcional

à abundância do cRNA presente, até certa concentração de transcritos. A quantificação do

sinal permite que a expressão de milhares de genes seja comparada entre diferentes condições

experimentais ([Guindalini and Tufik, 2007]).

Neste trabalho foram usados dados de microarray cDNA e Affymetrix, pois são os dois

tipos de plataformas para medição de expressão gênica mais populares ([Alizadeh et al., 2000];

[Armstrong et al., 2002]; [Golub et al., 1999]).

A Figura 2.3 mostra o esquema de um microarray e suas fases. A Figura 2.4 mostra as

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

mais forte.

Figura 2.3 Esquema de um microarray ([de Souto et al., 2003]).

Devido ao avanço dessas técnicas de obtenção de expressão de genes, em que é possível,

com algumas delas, medir a expressão de milhares de genes em paralelo, o volume de dados

a ser analisado cresce de forma exponencial, tornando as técnicas convencionais de armazena-
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Figura 2.4 Chip de genes. Apresenta os sinais de intensidade de cada gene.

mento, análise e comparação de dados limitadas. Além disso, a rica informação contida nesses

dados e sua vasta implicação biológica requerem novas tecnologias para sua análise. Dentre es-

sas novas tecnologias, merece destaque o desenvolvimento de algoritmos sofisticados de apren-

dizado de máquina ([de Souto et al., 2003]).

2.3 Análise Computacional

Com a grande massa de dados de expressão gênica disponível faz-se necessário, então, encon-

trar meios automáticos para analisar e interpretar o significado biológico dos possíveis padrões

que possam existir nestes dados: por exemplo, identificação de funções dos genes e desco-

berta de subclasses de tumores. Como mencionado na Seção anterior, existem várias técnicas

disponíveis para a coleta dos dados, mas neste trabalho foi dado foco a técnica de microarray

em suas duas principais abordagens: cDNA e Affymetrix.

A análise dessa grande quantidade de dados geralmente é apenas viável por meio de uso de

métodos computacionais ou estatísticos, principalmente os da área de Aprendizado de Máquina

(AM) ([D’Haeseleer et al., 1999]). Técnicas de AM podem ser divididas, de maneira geral,

em aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Se antes do processo de

aprendizado o algoritmo recebe um conjunto de exemplos (instâncias ou objetos), cada um

sendo formado por um conjunto de atributos de entrada e um conjunto de atributos de saída
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(rótulos), então esse tipo de aprendizado pode ser chamado de aprendizado supervisionado.

Os seguintes algoritmos representam esse tipo de abordagem: redes neurais artificiais do tipo

multilayer perceptron, máquinas de vetores de suporte, algoritmos genéticos e árvores de de-

cisão ([de Souto et al., 2003], [Mitchell, 1997]).

Em contraste, aprendizado não supervisionado é realizado quando, para cada objeto, apenas

os atributos de entrada estão disponíveis para treinamento. Essas técnicas de aprendizado são

utilizadas quando o objetivo for encontrar em um conjunto de dados padrões ou tendências

(grupos) que auxiliem o entendimento desses dados. Os seguintes algoritmos representam essa

abordagem: redes neurais do tipo mapas auto-organizáveis, algoritmo k-médias e algoritmos

de agrupamento hierárquico ([de Souto et al., 2003], [Jain and Dubes, 1988]). O foco desse

trabalho está relacionado com técnicas de aprendizado não supervisionado.

Do ponto de vista de aprendizado de máquina, os valores de expressão gênica medidos

podem ser organizados de várias maneiras. Pode-se organizar de forma que cada gene possa

ser visto como um objeto, em que os níveis de expressão, nas várias condições, representam

cada uma dos atributos do objeto ([de Souto et al., 2003]).

Outra maneira de representação é considerar cada amostra como um objeto, em que os atri-

butos são os valores da expressão para cada gene. Neste trabalho, os dados utilizados apresen-

tam características da segunda forma de organização. Um aspecto importante em relação a esse

tipo de organização é a alta dimensionalidade dos dados, causada pela grande quantidade de

genes que são medidos, em contraste com a pouca quantidade de amostras (objetos), quando

são utilizados genes como amostras têm-se justamente o contrário, muitas linhas e poucas co-

lunas ([de Souto et al., 2003]).

O primeiro caso indica como resultado a distinção entre as diversas condições da célula,

por exemplo, discernir os padrões de expressão de uma célula normal e uma cancerosa. Em

contraste, no segundo caso, são analisadas similaridades entre os genes, podendo-se encontrar

e entender funções dos genes que não se tinha conhecimento anteriormente e que podem ser

vistas através das similaridades com genes já conhecidos. Um ponto importante é que, em

ambos os contextos, a maioria das bases de dados apresentam classes desbalanceadas, o que

dificulta a análise dos dados ([de Souto et al., 2003]).



2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 13

2.4 Trabalhos Relacionados

Nesta Seção serão descritos alguns trabalhos relacionados com dados de expressão gênica,

assim como trabalhos que falam sobre análise de agrupamento de dados de expressão e ainda

outros que contribuem com informações sobre comitês de agrupamento. Muitas das técnicas

de agrupamento mencionadas nesta Seção, principalmente as relacionadas a comitês, serão

explicadas em mais detalhes no próximo capítulo.

Um dos trabalhos pioneiros na área de técnicas de agrupamento para dados de expressão

gênica foi o de [Eisen et al., 1998], em que os autores usaram a técnica de agrupamento hie-

rárquico para agrupar genes de acordo com suas expressões. Diferentemente do trabalho de

[Eisen et al., 1998], a análise de agrupamento realizada neste trabalho faz o agrupamento por

amostras das expressões dos genes de pacientes com câncer.

O trabalho de [Golub et al., 1999] é um dos pioneiros na análise de expressão gênica para

dados de câncer utilizando técnicas de agrupamento. A base de dados era formada por 38

amostras de dois tipos conhecidos de leucemia: Leucemia Mielóide Aguda (AML, do inglês

Acute Myeloid Leukemia) e Leucemia Aguda Linfoblástica (ALL, do inglês Acute Lymphoblastic

Leukemia). A divisão dos grupos foi feita em 11 amostras para AML e 27 amostras para ALL.

Para o agrupamento foi utilizada a técnica SOM (SOM, do inglês Self Organized Maps) que

mostrou resultados bem satisfatórios na obtenção das classes AML e ALL e assim, os autores

resolveram estender o trabalho tentando agrupar subclasses mais refinadas, encontrando quatro

grupos que correspondiam a AML, ALL, ALL-linhagem T e ALL-linhagem B.

[Alizadeh et al., 2000] usam microarrays de DNA para conduzir estudos sobre a caracte-

rização sistemática de expressão de genes em amostras de pacientes com linfoma difuso de

grandes células B (DLBCL, do inglês Difuse Large B-cell Lymphoma). Os autores mostram

que existe uma diversidade de expressões entre tumores dos pacientes de DLBCL. Foram iden-

tificados duas formas distintas de DLBCL que tiveram padrões indicativos de expressão de

genes em diferentes estágios da diferenciação da célula B. Segundo os autores, a classificação

molecular dos tumores baseada em expressão de genes ajuda a identificar previamente subtipos

de câncer que não tinham sido detectados.

Em [Bittner et al., 2000] foram utilizadas 31 amostras de melanoma, e para a realização
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do agrupamento foram utilizadas as técnicas MDS (Multidimensional Scaling), que é baseada

no algoritmo de agrupamento hierárquico, e uma técnica não-hierárquica, chamada de CAST

(Cluster Affinity Search Technique) ([Ben-Dor et al., 1999]). Com isto foi possível caracterizar

dois grupos de melanomas a partir dos dados.

Durante o trabalho de [Bhattacharjee et al., 2001] foi gerada uma taxonomia para câncer de

pulmão usando microarrays Affymetrix. Foram analisadas 12600 sequências em 186 amostras

de tumores. Agrupamento Hierárquico e probabilístico de dados de expressão foram utilizados

para distinguir subclasses de adenocarcinoma de pulmão e como resultado foram encontrados

quatro grupos: adenocarcinomas (AC), câncer de pulmão de célula pequena (SCLC, do inglês

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

Lung Carcinoma) e tumor escamoso (SCC, do inglês Squamous Cell Carcinoma).

Usando dados de vários tipos de câncer, de vários órgãos do corpo, obtidos através de

microarray Affymetrix, [Su et al., 2001] conseguiu construir uma primeira geração de esquema

de predição molecular para os tipos de câncer estudados. A técnica de aprendizagem de

máquina utilizada foi máquinas de vetores de suporte, conseguindo em 90%, das 175 amostras,

acertar a predição do local de origem do tumor. O experimento estudou a expressão de 26

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

fígado, 6 de pâncreas, 8 de bexiga e 13 de gastroesôfago, de 12533 genes.

No trabalho de [Armstrong et al., 2002] foi possível mostrar que a leucemia com translo-

cação MLL (Mixed-Lineage Leukemia) é uma doença nova e diferente em relação aos tipos

ALL (Acute Lymphoblastic Leukemia) e AML (Acute Myelogenous Leukemia), sendo assim

necessário exames mais seletivos da expressão dos genes. Para realizar o estudo foram uti-

lizadas técnicas de agrupamento e o algoritmo k-vizinhos mais próximos (k-NN, do inglês

k-Nearest Neighbors).

No trabalho de [Yeoh et al., 2002] foram utilizados dados obtidos usando microarrays

Affymetrix para analisar os padrões de expressão de genes de leucemia do tipo ALL em sangue

de pacientes pediátricos, com a finalidade de determinar se esses padrões de expressão melho-

rariam a identificação do risco para os pacientes. Foi possível identificar padrões de expressão

distintos de leucemia que identificavam sub-tipos importantes para o prognóstico da doença.

Os sub-tipos encontrados foram: T-ALL, leucemia com as proteínas E2A-PBX1, BCR-ABL
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ou TEL-AML1, rearranjo de MLL e “hiper-diploide > 50 cromossomos”. Além disso, outros

sub-grupos de ALL foram identificados baseando-se nos seus padrões únicos de expressão.

[Bredel et al., 2005] aplica uma abordagem de redes baseadas em conhecimento para anali-

sar as funções chaves de 50 amostras de gliomas. Tal abordagem procura combinar a análise da

expressão gênica das amostras, com estatística inferencial e mapeamento dinâmico de dados de

expressão dentro de uma base de anotação funcional. Ao final foram reconhecidos três grupos

diferentes de dados, composto por 31 amostras de glioblastomas, 14 de oligodendroglioma e 5

de astrocitoma.

Um modelo foi proposto no trabalho de [Tomlins et al., 2007] para a realização de uma

análise da evolução do câncer de próstata do epitélio benigno até a metástase, utilizando dados

obtidos por microarray de cDNA. Foram analisados tecidos dos tipos epitélio benigno (27

amostras), tecido canceroso em metástase (20 amostras), câncer de próstata (32 amostras),

neoplasia intraepitelial de próstata (13 amostras) e estroma (12 amostras).

Os próximos trabalhos são referentes ao uso de técnicas de comitês de agrupamento, portanto

possuem uma relação mais direta com o objetivo dessa dissertação. Um trabalho proposto por

[Dudoit and Fridlyand, 2003] mostra o uso de dois métodos de re-amostragem baseados na

técnica de bagging para melhorar a avaliação e a precisão dos algoritmos de agrupamento. A

primeira técnica é a BagClust1 em que o procedimento é repetidamente aplicado para cada

amostragem resultante do bootstrap e a partição final é obtida por algum método de votação.

A segunda técnica é a BagClust2 em que é construída uma nova matriz de dissimilaridade,

gravando, para cada par de objetos, a proporção de vezes em que eles foram agrupados juntos.

Essa nova matriz de dissimilaridade é, então, usada como entrada para um processo de agrupa-

mento e a partição resultante é considerada a partição final (consenso). O trabalho mostrou que

os métodos de agrupamento bagged tiveram médias de precisão maiores do que os resultados

obtidos com o método de agrupamento individual PAM ( Partitioning Around Medoid).

Em [Zeng et al., 2002] é proposta uma abordagem de meta-agrupamento para extrair infor-

mação dos resultados de diferentes técnicas de agrupamento, com a finalidade de obter uma

melhor interpretação da distribuição dos dados. A idéia chave é representar os resultados dos

agrupamentos em forma de uma matriz, em que cada entrada dessa matriz representa uma

medida de distância entre dois objetos do conjunto de dados. A distância é capaz de extrair
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eficientemente o sinal estatístico da estrutura de grupo obtida. Essa matriz é então repassada

para o método hierárquico para a realização do meta-agrupamento. Para a avaliação da técnica

foram utilizadas duas bases artificiais e duas bases reais e as partições usadas como entrada

foram geradas pelos algoritmos: k-médias, hierárquico com ligação média e SOM.

[Hu and Yoo, 2004] propuseram um framework de comitês de agrupamento para gerar re-

sultados mais robustos e de alta qualidade. Os resultados obtidos através da execução de vários

algoritmos individuais como: SOM, Fuzzy C-média e k-médias, foram comparados com o re-

sultado do método de combinação. Foram utilizadas, pelos autores, as bases de dados de Íris

([Asuncion and Newman, 2007]) e de expressão gênica de levedura ([Database, 1999]), como

resultado obtiveram que a técnica de comitê se apresentou mais robusta e com melhor qualidade

nos resultados gerados do que as técnicas individuais.

No trabalho de [Golub et al., 2001] é apresentado o método Clusterfusion que tem como

característica a combinação de técnicas de agrupamento através de um tipo de matriz de co-

associação. O resultado dessa técnica é uma partição formada por grupos robustos que podem

não conter todos os objetos iniciais. A base de dados utilizada nos experimentos é formada

por dados de expressão gênica viral e as partições base, que servem de entrada para o método

de comitê, são geradas pelos seguintes algoritmos: algoritmo hierárquico, k-médias, SOM e o

algoritmo de agrupamento genético.

Uma extensão do trabalho de [Golub et al., 2001] foi realizada em [Swift et al., 2004]. Os

autores utilizaram as partições consenso, em conjunto com uma análise funcional dos genes

baseadas em estatística. O método permitiu aos autores a identificação de novos genes e o

desdobramento de proteínas responsáveis por linfomas do tipo B-cell.

No trabalho de [Monti et al., 2003] é apresentada uma nova metodologia de descoberta de

classes e validação de agrupamento, chamada de agrupamento consenso (consensus clustering).

O método trabalha em conjunto com técnicas de re-amostragem, e avalia a estabilidade na des-

coberta dos grupos. O método pode ser utilizado também para consenso entre várias execuções

de um mesmo algoritmo que possua inicializações aleatórias dos seus parâmetros (como o k-

médias e SOM) e que é sensível a essas inicializações. Para obter as partições consensos é

construída uma matriz de co-associação.

Um modelo probabilístico baseado em um algoritmo de mistura finita de distribuição multi-



2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 17

nomial em um espaço de agrupamentos (partições base) foi desenvolvido no trabalho de

[Topchy et al., 2003]. A partição consenso é encontrada como uma solução para o problema

de correspondência de máxima vizinhança usando o modelo mistura finita de gaussianas com

o algoritmo Expectation Maximization (EM). A abordagem proposta é comparada com outras

funções consenso: CSPA (Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm), HGPA

(HyperGraph-Partitioning Algorithm), MCLA (Meta-CLustering Algorithm) e Quadratic

Mutual Information. Em comparação com essas técnicas o algoritmo mostrou um desempe-

nho similar, porém os autores ressalvam a baixa complexidade computacional do algoritmo.

Um algoritmo consenso de agrupamentos também foi desenvolvido por

[Grotkjaer et al., 2005]. O resultado é obtido através de uma média sobre várias execuções

dos algoritmos de agrupamento, e a análise de padrões de ocorrências repetidas de agrupamen-

tos nas execuções, montando-se uma matriz de co-ocorrência. As técnicas de agrupamento

utilizadas para a geração da entrada do algoritmo foram: k-médias e Mistura de Gaussianas

com Bayes Variável. As análises foram realizadas em dados sintéticos e reais e em ambos a

taxa de erro do algoritmo proposto foi menor que o dos algoritmos individuais.

No trabalho de [Li et al., 2007] foi construído um framework para geração de partições

consenso e agrupamento semi-supervisionado. O framework lida com algoritmos baseados em

uma matriz de fatorização não-negativa. Foram conduzidos experimentos que compararam a

abordagem apresentada com as técnicas: k-médias, utilizando o conjunto de dados original,

k-médias sobre uma matriz consenso de similaridade, CSPA e HGPA. Não é mencionado, no

entanto, como as partições base foram geradas. Os resultados mostraram que a abordagem dos

autores obtiveram um desempenho melhor em nove das 14 bases utilizadas nos experimentos.

Uma maneira de resolver o problema que existe para encontrar uma partição consenso,

quando os agrupamentos divergem significativamente, ou quando eles estão muito correla-

cionados foi proposta por [Li and Ding, 2007]. Como solução os autores propuseram que as

partições de entrada tivessem pesos diferentes, para avaliar a abordagem citada compararam-na

com outras técnicas, são elas: NMF-based Consensus Clustering, CSPA e HGPA. Como resul-

tados foi possível notar um melhor desempenho da abordagem utilizada em relação as outras

técnicas.

O trabalho de [Fern and Lin, 2008] estudou o problema de selecionar agrupamentos para
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serem utilizados na formação da partição consenso. Dado um conjunto de algoritmos de agru-

pamento, selecionar um subconjunto para ser usado como entrada na função consenso. De

acordo com os autores, apesar de existir uma diminuição da diversidade de algoritmos utiliza-

dos a performance pode ser melhorada. Foram criadas três diferentes abordagens que levam

em consideração a qualidade dos resultados dos agrupamentos e também a diversidade das

partições base.

Os trabalhos de [Fred and Jain, 2005] [Dimitriadou et al., 2003] [Strehl and Ghosh, 2002]

estão relacionados as técnicas de comitê de agrupamento que foram utilizadas nessa disser-

tação, no entanto, esses trabalhos não estão relacionados com a utilização de dados de expressão

gênica. Por outro lado, [Souto et al., 2005] e [Souto et al., 2006] investigaram o desempenho

destas técnicas no contexto de dados de expressão gênica.

No trabalho de [Souto et al., 2005] foram utilizadas duas maneiras para geração das par-

tições base. Uma maneira de criar as partições foi a partir de várias execuções de um mesmo

algoritmo de agrupamento, a partição final, gerada a partir dessas partições base, será chamada

de homogênea. A outra maneira de criar as partições base é combinando vários métodos de

agrupamento, e a partição final será chamada de heterogênea. Foram utilizadas as seguintes

técnicas de agrupamento para a formação das partições base: k-médias com distância eucli-

diana, mistura finita de gaussianas e hierárquico com ligação média utilizando a distância eucli-

diana. Para formar a partição consenso foi utilizado o método baseado em partição de grafo

(CSPA, HGPA e MCLA). Para realizar a avaliação dos resultados foram calculados a média

(precisão) e o desvio padrão (robustez) do índice Rand corrigido, utilizando apenas o número

real de classes de cada base. Como resultado foi obtido que as partições consenso obtiveram

um desempenho melhor que os algoritmos base, e que os comitês heterogêneos foram melhores

que os homogêneos.

No trabalho de [Souto et al., 2006] foram realizados experimentos seguindo a linha do tra-

balho de [Souto et al., 2005]. Foram utilizadas as mesmas bases de dados, assim como as par-

tições base foram formadas da mesma forma. Foram utilizadas como função consenso, além

da técnica de particionamento de grafos, a técnica de matriz de co-associação, e re-rotulagem e

votação. Para realizar a avaliação dos resultados foi utilizada uma medida que relaciona a pre-

cisão e a diversidade da partição consenso e que é baseada no índice Rand corrigido. Foram rea-
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lizados experimentos que levaram em consideração não só o número real de classes das bases

de dados utilizadas, mas também o dobro do número de classes. Como resultado foi visto que,

novamente, os algoritmos de comitê foram melhores que os algoritmos base e que os comitês

heterogêneos obtiveram uma performance melhor que os comitês homogêneos. Também foi

identificado que, para as bases de dados utilizadas, o dobro do número real de classes teve um

desempenho muito similar quando comparado ao uso do número real de classes.

2.5 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados conceitos de Bioinformática que são importantes para o

entendimento dessa dissertação. Foram abordados assuntos sobre o processo de expressão

gênica e as tecnologias utilizadas para realizar a medição do nível de expressão dos genes.

Foram analisadas as diferenças entre o presente trabalho e os trabalhos de

[Souto et al., 2005] e [Souto et al., 2006]. O trabalho de [Souto et al., 2005], em contraste ao

nosso, não utiliza para a geração das partições base o algoritmo hierárquico com ligação com-

pleta, assim como o trabalho de [Souto et al., 2006]. Ambos os trabalhos relacionados utilizam

como medida de similaridade, para os algoritmos k-médias e hierárquico, apenas a distância

euclidiana, enquanto que este trabalho, além da distância euclidiana, utiliza a correlação de

Pearson.

A influência do número de grupos gerados pelas execuções dos algoritmos individuais na

formação das partições base e, consequentemente, esta influência nos resultados dos comitês,

não foi abordado no trabalho de [Souto et al., 2005], já no trabalho de [Souto et al., 2006] foi

avaliada essa influência para quando o número de grupos formados é igual ao número real de

classes e para quando o número de grupos é o dobro do número real de classes, em contraste,

o presente trabalho avalia os resultados para quando o número de grupos é igual a k, k + 1 e

k +2, em que k é o número real de grupos.

O trabalho de [Souto et al., 2005] utiliza como função consenso a técnica baseada em parti-

cionamento de grafos. Já o trabalho de [Souto et al., 2006] utiliza, além da técnica mencionada,

as técnicas de re-rotulagem e votação, e matriz de co-associação. Estas técnicas também são uti-
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lizadas neste trabalho, porém, diferentemente do trabalho de [Souto et al., 2006], além de uti-

lizarmos a matriz de co-associação com o hierárquico com ligação média, utilizamos a técnica

com o hierárquico com ligação completa. Neste trabalho analisamos os resultados das técnicas

de particionamento de grafos (CSPA, HGPA e MCLA) individualmente.

Neste trabalho foi investigada a influência da normalização dos dados nos resultados dos

comitês, ao serem utilizados, como entrada para os algoritmos individuais, os dados originais

e os dados normalizados. Enquanto que, no trabalho de [Souto et al., 2005], os dados utiliza-

dos estão normalizados, e no trabalho de [Souto et al., 2006] não é utilizado um processo de

normalização dos dados.

Para a formação das partições base dadas como entrada para os comitês homogêneos, os

trabalhos relacionados utilizam dez execuções dos algoritmos individuais k-médias, utilizando

distância euclidiana, ou dez execuções do mistura finita de gaussianas. No presente trabalho

foram realizadas 30 execuções do k-médias com distância euclidiana ou com correlação de

Pearson, ou 30 execuções do mistura finita de gaussianas, ou, ainda, as 15 melhores execuções

do k-médias com distância euclidiana, em conjunto com as 15 melhores execuções do k-médias

com correlação de Pearson.

Os comitês heterogêneos no trabalho de [Souto et al., 2005] utilizam para a formação das

partições base os melhores resultados das execuções dos algoritmos individuais (k-médias

utilizando distância euclidiana, mistura e hierárquico com ligação média utilizando distân-

cia euclidiana) seguindo o índice interno Davies-Boldin (DB), enquanto que no trabalho de

[Souto et al., 2006] é utilizado o índice silhueta para a escolha das melhores partições. No pre-

sente trabalho é utilizado, o índice silhueta para a escolha das melhores partições. Porém são

utilizadas execuções do k-médias com distância euclidiana e com correlação de Pearson, do

mistura, do hierárquico com ligação média com distância euclidiana ou correlação de Pearson,

e do hierárquico com ligação completa com distância euclidiana ou correlação de Pearson. A

Tabela 2.1 apresenta a síntese das diferenças entre o presente trabalho e os trabalhos relaciona-

dos.
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CAPÍTULO 3

Algoritmos de Agrupamento

O objetivo deste capítulo é apresentar as técnicas de agrupamento utilizadas neste trabalho.

Na Seção 3.1 serão mostrados as técnicas de agrupamento individuais: k-médias, algoritmo

hierárquico e o mistura finita de gaussianas. Na Seção 3.2 serão mostradas as técnicas de

comitês de agrupamento.

3.1 Técnicas de Agrupamento individuais

Pode-se dividir as técnicas de Aprendizado de Máquina (AM), de maneira geral, em dois tipos:

aprendizado supervisionado e aprendizado não-supervisionado. Técnicas de agrupamento são

baseadas no aprendizado não-supervisionado, e são utilizadas quando o objetivo é encontrar,

em um conjunto de dados, padrões ou tendências que auxiliem o entendimento desses dados.

De acordo com [Jain et al., 1999], os algoritmos de agrupamento formam grupos (clusters)

distintos de objetos (exemplos ou instâncias) baseados em alguma medida de similaridade ou

distância entre eles. No contexto apresentado, a escolha dessas medidas são subjetivas, e deve

ser considerada a natureza da medida (discreta, contínua ou binária), as escalas de medida

(nominal, ordinal ou intervalar) e o tipo de problema investigado.

Uma maneira bem disseminada de classificar técnicas de agrupamento é tendo como base

as propriedades dos grupos gerados, dividindo as técnicas em agrupamentos hierárquicos e

agrupamentos particionais ([Xu and Wunsch, 2005]):

• O agrupamento hierárquico agrupa os dados com uma sequência de clusters, partindo de

clusters com apenas um indivíduo até um cluster que possua todos os indivíduos, ou vice

versa.

• O agrupamento particional divide diretamente os dados em um número pré-especificado

22
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de grupos, sem uma estrutura hierárquica.

Outra maneira de dividir as técnicas de agrupamento é em exclusivas e não-exclusivas. As

exclusivas referem-se a uma partição de dados em que cada objeto pertence exclusivamente

a um grupo. No agrupamento não-exclusivo, um objeto pode pertencer parcialmente a vários

grupos, cada objeto nessa abordagem possui um grau de pertinência para cada um dos grupos

formados [Jain et al., 1999].

De acordo com [Hair et al., 2005] é necessário responder três perguntas para se realizar

uma análise de agrupamentos:

• Qual a medida de proximidade que vai ser utilizada pelo agrupamento?

• Como os agrupamentos serão formados?

• Qual será a quantidade de grupos a ser gerada?

Pode-se utilizar várias medidas para responder a primeira pergunta. Existem três medi-

das que podem ser consideradas as principais: medidas correlacionais ou de similaridade,

destacando-se a correlação de Pearson, medidas de distância, por exemplo, a distância eucli-

diana; e as medidas de associação.

As duas primeiras medidas são utilizadas com dados métricos, enquanto que as medidas

de associação são utilizadas para dados não-métricos. São empregados nesse trabalho os dois

primeiros tipos de medida, utilizando como medida de proximidade a distância euclidiana, que

é muito utilizada no contexto de dados de expressão gênica, e a correlação de Pearson por estar

apresentando bons resultados nos últimos trabalhos realizados com os tipos de dados utilizados

neste trabalho [D’Haeseleer, 2005].

Respondendo a segunda pergunta, neste trabalho serão utilizados os métodos de agrupa-

mento individuais: k-médias, mistura finita de gaussianas, e o método hierárquico com ligação

média e com ligação completa, para a formação das partições que servirão de entrada para

os métodos de comitês. As técnicas escolhidas representam paradigmas diferentes de agrupa-

mento, os dois primeiros são particionais e o último, como o próprio nome diz, é hierárquico.

Além disso, os algoritmos k-médias e hierárquicos estão no contexto de técnicas de agrupa-

mento exclusivas, enquanto que o mistura finita de gaussianas é não-exclusivo. Essas técnicas
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são vastamente utilizadas no contexto de dados de expressão gênica ([Monti et al., 2003],

[Alizadeh et al., 2000] e [D’Haeseleer, 2005]).

No contexto de análise de agrupamento é muito difícil responder a terceira questão

([Jain and Dubes, 1988]), mas neste trabalho é suposto que as classes dos dados utilizados

já sejam previamente conhecidas, como será explicado no próximo capítulo. Na Figura 3.1

([Xu and Wunsch, 2005]) é possível visualizar o procedimento para a realização da análise de

agrupamento. Esta análise consiste de quatro passos típicos, em que esses passos estão rela-

cionados e afetam o agrupamento resultante ([Xu and Wunsch, 2005]).

Figura 3.1 Processo de agrupamento.

3.1.1 Algoritmo Hierárquico

O agrupamento hierárquico pode ser divido em duas abordagens: aglomerativa e divisiva,

baseadas em como o dendrograma hierárquico é formado. Algoritmos aglomerativos (também

conhecidos como bottom-up), inicialmente, consideram cada objeto como um grupo individual,

e a cada passo do algoritmo, agrupa os pares de grupos mais próximos até todos os grupos serem

mesclados em um único grupo. Esta abordagem é muito usada no contexto de dados de expres-

são gênica. Os algoritmos divisivos (também conhecidos como top-down) começam com um

grupo, que contém todos os objetos, e que a cada passo é dividido em outros grupos, até que

estes sejam formados por um objeto ([Jiang et al., 2004]) (Figura 3.2).

Baseadas nas diferentes definições de distâncias entre dois grupos, existem várias técnicas

de agrupamento aglomerativo. Os métodos mais simples e mais populares são a ligação indivi-
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Figura 3.2 (a) Representação da abordagem aglomerativa, e (b) representação da abordagem divisiva.

dual e a completa. Existem, no entanto, alguns outros agrupamentos com essa abordagem,

incluindo ligação média, ligação mediana e ligação centróide. Ligação individual, ligação

completa e ligação média consideram todos os pontos de um par de grupos, quando calcula

a distância entre eles ([Xu and Wunsch, 2005]).

O algoritmo hierárquico com ligação completa (LC) considera a maior distância entre os

objetos para atualizar a matriz de similaridade, formando grupos mais compactos, mas mais

distantes entre si. No hierárquico com ligação individual, a distância entre dois grupos é a

mínima entre os pares de objetos que compõem os grupos avaliados, formando grupos mais

próximos e mais alongados. O agrupamento hierárquico com ligação média (LM), calcula a

distância média entre os objetos dos grupos avaliados, nesse caso são formados grupos mais

compactos e com formato esférico.

Para essa dissertação foram utilizadas as variações do hierárquico com ligação média e com-

pleta, por serem muito usadas na literatura de expressão gênica ([Eisen et al., 1998],

[Alizadeh et al., 2000] e [D’Haeseleer, 2005]). Dado um conjunto de dados X , esses métodos

funcionam da seguinte maneira:

1. Calcula uma matriz de similaridade que contém a similaridade entre cada par de objetos

em X. Cada objeto é tratado como um grupo.

2. Encontra o par de grupos mais similares e agrupa os dois grupos em um único grupo.

3. Atualiza a matriz de similaridade, e recalcula-se as similaridades do novo grupo formado



3.1 TÉCNICAS DE AGRUPAMENTO INDIVIDUAIS 26

pela operação de junção. A similaridade entre dois grupos é calculada pela similaridade

média, no caso do hierárquico com ligação média, ou com a maior distância, no caso

do hierárquico com ligação completa, entre os objetos em um determinado grupo e os

objetos do outro grupo.

4. Volta para o passo 2 até que um único grupo seja formado.

Porém existem alguns problemas de robustez com as abordagens aglomerativas conven-

cionais. Por exemplo, pequenas pertubações nos dados podem causar uma grande mudança

na estrutura hierárquica do dendrograma. Outro problema da abordagem hierárquica é a alta

complexidade computacional, porém nesse trabalho as bases possuem poucas amostras mi-

nimizando esse problema. E um grande problema não só da abordagem aglomerativa, mas

também da divisiva é que decisões mal tomadas nos passos iniciais, não podem ser corrigidas

nos passos seguintes do algoritmo.

3.1.2 k-médias

O algoritmo k-médias (KM) é um típico método de agrupamento baseado em partições. O algo-

ritmo é simples e rápido, convergindo em um número pequeno de iterações ([Jiang et al., 2004]).

De forma intuitiva, o algoritmo k-médias funciona da seguinte maneira: inicialmente, k objetos

são escolhidos aleatoriamente e são definidos como os centróides dos seus grupos. Em seguida,

uma medida de proximidade é utilizada para calcular a distância entre os objetos remanescentes

e os centróides de cada grupo. Os objetos são deslocados em direção ao grupo onde a distância

entre o grupo e o centróide é menor. E a cada iteração as distâncias entre os objetos e o valor

dos centróides são recalculados, fazendo com que os objetos sejam deslocados de acordo com

a proximidade entre eles e os novos centróides, que também são recalculados a cada iteração.

Portanto pode existir a migração de um objeto de um grupo para outro.

A seguir serão descritos os passos envolvidos no algoritmo k-médias

([Xu and Wunsch, 2005]) - Figura 3.3:

1. Inicializar k centróides iniciais dos grupos randomicamente ou baseado em algum conhe-

cimento a priori.
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2. Alocar cada objeto do conjunto de dados ao cluster com o centróide mais próximo, de

acordo com uma medida de similaridade.

3. Recalcular os centróides dos grupos baseado nas distâncias atuais entre os objetos.

4. Repete os passos 2 e 3 enquanto um critério de parada não for satisfeito.

Figura 3.3 Estágios do algoritmo k-médias

Apesar das vantagens apresentadas pelo k-médias no início da Seção, ele demonstra algu-

mas limitações. Primeiro, o número de grupos em um conjunto de dados é normalmente desco-

nhecido no início. Para detectar o número ótimo de grupos, o usuário deve executar o algoritmo

várias vezes com valores diferentes de k e comparar os resultados dos agrupamentos. O segundo

problema está relacionado à sensibilidade a ruídos ([Jiang et al., 2004]). Um terceiro problema

do algoritmo é que ele se comporta melhor com dados que possuam grupos esféricos. Portanto,

grupos com outras geometrias podem não ser encontrados ([Jain et al., 1999]).

3.1.3 Mistura Finita de Gaussianas

Uma abordagem utilizada para a realização de agrupamento de dados é baseada em modelos

de mistura. A idéia básica é visualizar os dados como uma mistura de observações de um

número de diferentes distribuições de probabilidade. Cada distribuição procura modelar um

grupo dentro do conjunto de dados. Todo o conjunto de dados é, portanto, modelado por uma

mistura dessas distribuições, em que cada distribuição usada para modelar um grupo especí-

fico é chamada de distribuição componente ([Mitchell, 1997]; [Witten and Frank, 2005]). Na

prática, os grupos são representados por uma distribuição paramétrica, como a distribuição

gaussiana (normal).
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Quando utilizamos a distribuição gaussiana, um dos algoritmos mais utilizado para estimar

os parâmetros é o Expectation Maximization (EM). O algoritmo EM alterna entre duas fases:

o passo Expectation (E) e o passo Maximization (M). Os passos são executados da seguinte

maneira:

1. Estima-se os valores iniciais dos parâmetros do modelo de mistura de gaussianas, ou

seja, estima-se as médias e os desvios padrões (ou matriz de co-variância) dos grupos

que serão formados.

2. Iterativamente os parâmetros são refinados baseado nas duas etapas seguintes:

(a) Etapa Expectation: atribui cada objeto xi ao grupo ck com a probabilidade descrita

na equação abaixo:

p(ck|xi) =
p(ck)p(xi|ck)

p(xi)
,

em que p(xi|ck) = N(mk(xi),sk(xi)) segue a distribuição gaussiana (N) com média

mk e desvio padrão sk. Isso significa que esta etapa calcula as probabilidades de per-

tinência do objeto xi para cada um dos grupos. Essas probabilidades são estimadas

para todos os objetos xi. E p(ck) é a probabilidade do grupo k ser escolhido e p(xi)

é a probabilidade de que o objeto i seja escolhido.

(b) Etapa Maximization: utiliza os valores das probabilidades estimadas na etapa ante-

rior para refinar os parâmetros como, por exemplo, a média:

mk =
1
n

n

∑
i=1

xi p(xi|ck)
∑ j p(xi|c j)

Esta etapa procura maximizar as probabilidades das distribuições dado o conjunto

de objetos.

A maior desvantagem desse algoritmo, de acordo com [Xu and Wunsch, 2005], é a sen-

sibilidade em relação a escolha dos parâmetros iniciais. Devido a essa sensibilidade existe

a possibilidade de convergência para mínimos locais, além da taxa de convergência poder se

tornar lenta. A convergência pode ser garantida utilizando-se funções de otimização
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Ainda de acordo com [Xu and Wunsch, 2005], um ponto interessante a ser comentado é a

relação entre o algoritmo de mistura e o k-médias. Foi provado que o algoritmo de classifi-

cação sobre uma mistura de Gaussianas esféricas é equivalente ao algoritmo k-médias, com

mesmo p(ck). No entanto, o algoritmo mistura é capaz de gerar grupos com formatos elípticos.

Nesta dissertação, serão utilizadas gaussianas com componentes, ou seja, uma mistura finita de

gaussianas (MFG).

3.2 Comitês de agrupamento

A noção de integrar múltiplas fontes de dados e/ou modelos de aprendizagem pode ser en-

contrada em várias disciplinas, por exemplo, a combinação de estimadores em econometria e

evidências em sistemas baseados em regras. Um tipo simples, mas efetivo de sistema multi-

aprendiz é um comitê em que cada aprendiz tenta resolver a mesma tarefa

([Strehl and Ghosh, 2002]).

Através do uso de algoritmos de agrupamento em dados de expressão gênica pode-se res-

ponder alguns desafios da biologia e questões sobre genética, tais como, identificar a funcio-

nalidade de um gene, encontrar genes que são co-regulados, ou distinguir tecidos normais de

tecidos com problemas através dos genes. Existem múltiplas técnicas de agrupamento para

análise de dados de expressão gênica, e vantagens e desvantagens do uso dessas técnicas pode

depender de vários fatores, como a distribuição dos dados, processos de pré-processamento,

número de genes, etc. Escolher o melhor algoritmo para um problema em particular pode ser

um grande desafio, porque técnicas diferentes de agrupamento podem gerar resultados diferen-

tes, cada técnica possui seu próprio viés e seus critérios particulares ([Hu and Yoo, 2004]).

De acordo com [Hu and Yoo, 2004] o objetivo ao usar comitês de agrupamento é melhorar

a qualidade e a robustez dos resultados. Existem duas razões principais para se usar comitês:

(1) os resultados dos agrupamentos são facilmente corrompidos pela adição de ruído, o que é

muito comum em análise de expressão de genes, já que a medição é feita de forma experimental

e pode não ser muito precisa, ou erros podem ser inseridos durante transformações nos dados;

e (2) os resultados dos agrupamentos de diferentes métodos podem variar significativamente
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para um mesmo conjunto de dados, o que indica que pode existir um grande potencial para

melhorias quando são usadas técnicas de comitê com o propósito de aumentar a qualidade

desses resultados.

Ao tentar combinar algoritmos de agrupamento tem-se que entender dois itens principais

([Topchy et al., 2003]):

• Diversidade de agrupamentos: como gerar diferentes partições? E qual é a fonte da

diversidade dos componentes?

• Função consenso: como combinar os resultados gerados por diferentes algoritmos de

agrupamento? E como resolver o problema da correspondência dos rótulos?

Em relação ao primeiro item, existem várias maneiras de gerar as partições a serem combi-

nadas (partições base), por exemplo, essas partições podem ser geradas utilizando-se técnicas

diferentes de agrupamento. Outra maneira de gerar essas partições é utilizar um algoritmo de

agrupamento, fazendo várias inicializações com valores de parâmetros diferentes como, por

exemplo, as médias e os desvios padrões da mistura finita de gaussianas (Figura 3.4). Em

relação ao segundo item, é possível utilizar diversas formas de combinar as partições base

(Figura 3.5). Alguns exemplos de funções consenso são: matriz de co-associação, re-rotulagem

e votação, e particionamento de grafos.

Figura 3.4 Estratégias de geração de partições base

Formalmente podemos definir os dois itens anteriores como:
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• Estratégia de geração das partições base. Dado um conjunto de n objetos (instâncias),

X = x1,x2, ...,xn, um construtor de partições gera um conjunto de partições base, repre-

sentado por Π = π1,π2, ...,πr, em que r é o número de partições base. Cada π i é uma

partição do conjunto de dados X em Ki grupos disjuntos de objetos, representados por

π i = ci
1,c

i
2, ...,c

i
Ki , tais que ∪Ki

j=1ci
j = X .

• Estratégia de integração (função consenso). Dado um conjunto Π de partições base

e um número K de grupos a serem gerados, uma função consenso Γ usa a informação

fornecida por Π, particionando X em K grupos disjuntos produzindo π f como a solução

final.

Figura 3.5 Estratégias de integração

3.2.1 Estratégia de geração de partições base

Existem várias maneiras de construir as partições base a partir de um conjunto de dados X .

Algumas dessas formas estão apresentadas a seguir:

1. Utilização de várias técnicas diferentes de agrupamento;

2. Diversas execuções de um mesmo algoritmo, utilizando parâmetros de inicialização di-

ferentes, supondo-se que a técnica seja sensível a escolha dos parâmetros iniciais;

3. Alterar a medida de proximidade utilizada por um algoritmo, como, por exemplo, o k-

médias, que pode utilizar distância euclidiana, correlação de Pearson, cosseno, entre

outras;
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4. Utilizar diversas amostragens do conjunto de dados.

A fim de se criar partições base diversas, na realização desse trabalho foram utilizadas

as três primeiras estratégias citadas, mais especificamente; no caso (1) utilizamos: k-médias,

mistura finita de gaussianas, e o algoritmo hierárquico com ligação média e completa. Serão

chamados de comitês heterogêneos os comitês formados com a utilização das partições base

geradas por todos esses algoritmos; já para o caso (2) foi utilizada a característica de sensibili-

dade dos algoritmos k-médias e mistura em relação as inicializações dos seus parâmetros, para

a geração das partições base. Nesse caso serão realizadas i execuções de um mesmo algoritmo

e as i partições resultantes serão combinadas, formando, o que é chamado de comitês homo-

gêneos. Finalmente, com relação a estratégia (3), como tanto o algoritmo k-médias quanto o

algoritmo hierárquico fazem uso de medidas de proximidade, nesse trabalho foram utilizadas a

distância euclidiana e a correlação de Pearson. A mudança da medida de proximidade é combi-

nada com as duas primeiras estratégias (1 e 2), sendo utilizada para a geração tanto de partições

para comitês heterogêneos, quanto de partições base para comitês homogêneos.

3.2.2 Estratégia de integração (Função consenso)

Uma função consenso faz uma combinação de soluções (partições base) de algoritmos de agru-

pamento, para produzir um agrupamento final, que é, presumidamente, melhor que as soluções

anteriores ([Fern and Brodley, 2004], [Dimitriadou et al., 2003], [Strehl and Ghosh, 2002],

[Kuncheva and Hadjitodorov, 2004]).

É importante notar que a combinação de partições é uma tarefa difícil que não apresenta

uma solução simples e natural. Isso se deve ao fato de que não existe uma clara relação de

correspondência entre os grupos (clusters) obtidos de diferentes partições. O que faz com que

não possa ser, por exemplo, um esquema simples e direto de voto majoritário.

Função consenso utilizando matriz de co-associação

A utilização de matriz de co-associação como função consenso é empregada no trabalho

de [Fred and Jain, 2005]. Essa estratégia parte do conceito de agrupamentos por acúmulo de
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evidências. A idéia do agrupamento por acúmulo de evidência é combinar várias partições

resultantes em uma única partição final de dados, vendo cada grupo resultante como sendo

uma evidência independente da organização desses dados.

Existem três problemas a serem resolvidos quando é seguida a abordagem de agrupamento

por acúmulo de evidências:

• Como coletar as evidências?

• Como combinar essas evidências?

• Como extrair uma partição consistente dos dados, após a combinação dessas evidências?

Já foi respondida a primeira pergunta quando foi falado sobre as gerações das partições

base na Seção anterior. Para resolver o segundo problema, de como combinar as evidências, é

utilizada a matriz de co-associação.

Para a utilização dessa técnica é assumido que objetos pertencentes a um grupo “natural”

são comumente co-localizados nos mesmos grupos em partições de dados diferentes. A simi-

laridade entre os objetos pode, então, ser estimada a partir da quantidade de grupos comparti-

lhados por dois objetos em todas as partições dos dados. Essa similaridade expressa a força de

co-associação de cada par de objetos.

Tomando os pares das co-ocorrências dos padrões no mesmo grupo como votos para sua

associação, as N partições de dados de n objetos são mapeadas em uma matriz de co-associação

de tamanho n×n:

C(i, j) =
ni j

N
,

em que ni j é o número de vezes em que o par (i, j) é atribuído para o mesmo grupo entre as N

partições utilizadas.

O mecanismo de acumulação de evidências tenta mapear as partições nos comitês de agru-

pamento, utilizando, para tal, uma nova medida de similaridade entre os padrões (resumidos

na matriz de co-associação C), realizando intrinsecamente uma transformação não-linear do

espaço de características inicial em uma nova representação.
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A Figura 3.6 mostra um exemplo do uso de matrizes de co-associação em duas partições

diferentes para a geração de uma partição final, possivelmente melhor do que cada partição

individualmente.

Figura 3.6 a) Representação da primeira partição, b) Representação da segunda partição, e c) Extração
da partição final.

Para resolver o terceiro problema, é possível aplicar qualquer algoritmo de agrupamento

a essa nova matriz de similaridades, até encontrar uma partição consistente dos dados. Nesta

dissertação foi utilizado o algoritmo hierárquico com ligação média e completa para realizar o

agrupamento [Fred and Jain, 2005].

Função consenso baseada em re-rotulagem e votação

No contexto supervisionado, estratégias de combinação são uma maneira popular de melho-

rar a taxa de classificação correta (acurácia). A combinação pode ser implementada usando-se

uma variedade de estratégias, como a combinação de vários classificadores, fusão de classifi-

cadores, comitês de redes neurais e muitas combinações desses esquemas

([Dimitriadou et al., 2003]).

Porém, uma aplicação direta dessas idéias no contexto de análise de agrupamentos não é

possível, já que não existe nenhuma informação a priori sobre as classes dos objetos utilizados.

Não é possível identificar imediatamente que grupo resultante de uma partição em particular
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corresponde a um grupo de outra partição - problema de correspondência de rótulos.

O problema de correspondência de rótulos é caracterizado da seguinte forma

([Dimitriadou et al., 2003]). Suponha, por exemplo, que são conhecidos os resultados de várias

execuções i de algoritmos de agrupamento, e que particionam um conjunto de dados X em três

grupos ci j = ( j = 1,2,3). Quando combinadas as duas primeiras execuções é necessário de-

cidir quais dos grupos c11,c12 e c13 da primeira execução são similares aos grupos c21,c22 e

c23 da segunda execução, caso exista alguma similaridade. Observe que, ao contrário de apren-

dizado supervisionado, os números 1, 2 e 3 representando os rótulos dos grupos são atribuídos

arbitrariamente em cada execução.

Se forem combinadas mais de duas execuções, o problema se torna mais complexo, levando

em consideração que a relação de similaridade entre os grupos não é transitiva. Como, por

exemplo, o grupo c11 da primeira execução pode ser similar ao grupo c22 da segunda execução,

que pode ser similar ao grupo c31 da terceira execução, e assim por diante. No entanto, isto não

significa que o grupo c31 seja similar a c11. O que se pode afirmar é que não existe nenhuma

forma direta de resolver o problema de correspondência dos rótulos, e que para uma partição

de K grupos, há K! permutações dos rótulos.

No trabalho de [Dimitriadou et al., 2003] é apresentado uma estratégia em que diferentes

partições de um conjunto de dados pode ser combinado para formar uma nova partição fuzzy

que melhor representa estas partições. Não é importante para este algoritmo se essas diferentes

partições são resultados de execuções de vários algoritmos de agrupamento ou resultados de

execuções repetidas de uma mesma técnica com inicializações aleatórias. O algoritmo, com o

intuito de se fazer factível quando aplicado para grandes conjuntos de dados, é executado de

forma sequencial. A estratégia melhora também a habilidade dos algoritmos de agrupamento

de encontrar estruturas em um conjunto de dados, pois é possível encontrar qualquer forma de

um grupo no conjunto de dados, não ficando confinado a certas estruturas de grupos.

Em seguida será descrito o algoritmo de re-rotulagem e votação, em que a primeira parte

do algoritmo é a heurística de re-rotulagem ([Dimitriadou et al., 2003]):

1. Construir a matriz de confusão entre π f (i) e π i. Em que π f (i) é o resultado do algoritmo

após i passos e π i é uma das partições base.
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2. Encontrar o elemento máximo na matriz de confusão.

3. Associar os dois grupos correspondentes ao elemento máximo.

4. Remover estes dois grupos.

5. Com a matriz de confusão reduzida, voltar ao passo 2.

A segunda parte é o esquema de votação empregado. Suponha que sejam dadas r partições

π i do mesmo conjunto de dados X . Denote por π f (i) o resultado da votação após os primeiros

i passos (π f = π f (r)).

1. π f (1) = π1

2. para i = 2 até r

(a) π(i
′
)= Re-rotulagem (π f (i−1),π i)

(b) π f (i) = (i−1/i)∗π f (i−1) +(1/i)∗π i
′

(votação)

Para entender melhor o funcionamento da função consenso baseada em votação, considere

o seguinte exemplo:

Suponha que uma base de dados composta de sete objetos X = (x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7) seja

aplicada a quatro algoritmos de agrupamentos individuais diferentes, gerando as quatro par-

tições (π i) representadas na Tabela 3.1.

π1 π2 π3 π4

x1 1 A α C1
x2 1 A α C2
x3 1 A α C3
x4 2 B β C1
x5 2 B β C2
x6 3 C γ C3
x7 3 C γ C2

Tabela 3.1 Conjunto de partições bases rotuladas diferentemente.

A partir dessas partições, o algoritmo encontra a partição consenso da seguinte maneira:

• Assume que a partição π1 é a partição referência π f (1).



3.2 COMITÊS DE AGRUPAMENTO 37

• Constrói a matriz de confusão entre π f (1) e π2 (Tabela 3.2).

• Redefine os rótulos da partição π2 em relação a π f (1) e encontra a partição fuzzy π f (2)

dada pela Tabela 3.3.

A B C
1 3 0 0
2 0 2 0
3 0 0 2

Tabela 3.2 Matriz de confusão entre as partições π f (1) e π2.

1 2 3
x1 1,00 0,00 0,00
x2 1,00 0,00 0,00
x3 1,00 0,00 0,00
x4 0,00 1,00 0,00
x5 0,00 1,00 0,00
x6 0,00 0,00 1,00
x7 0,00 0,00 1,00

Tabela 3.3 Partição fuzzy π f (2).

De maneira similar os rótulos das partições π3 e π4 são redefinidos. No final desse processo

têm-se a partição consenso fuzzy ilustrada na Tabela 3.4. Essa partição é, no caso deste trabalho,

transformada em uma partição hard em que cada objeto será atribuído apenas ao grupo que ela

tenha o maior grau de pertinência. Por exemplo, na partição fuzzy gerada o objeto x3 pertence,

com diferentes graus de pertinência, respectivamente aos grupos 1, 2 e 3. Na partição hard

correspondente, esse objeto seria atribuído apenas ao grupo 1 (maior grau de pertinência).

Função consenso baseada em particionamento de grafo

Serão introduzidas aqui três heurísticas para resolver problemas de comitês de agrupa-

mento: CSPA (Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm), MCLA (Meta-CLustering

Algorithm), e HGPA (HyperGraph-Partitioning Algorithm). Todas as abordagens são baseadas
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1 2 3
x1 1,00 0,00 0,00
x2 0,75 0,25 0,00
x3 0,50 0,25 0,25
x4 0,25 0,75 0,00
x5 0,00 0,75 0,25
x6 0,00 0,00 1,00
x7 0,00 0,25 0,75

Tabela 3.4 Partição final fuzzy

na transformação do conjunto de agrupamentos numa representação de hipergrafos. Um hiper-

grafo é formado por vértices e hiperarestas, onde uma hiperaresta é uma generalização de

uma aresta (conecta dois vértices) em que é possível conectar quaisquer conjunto de vértices

([Strehl and Ghosh, 2002]).

Para representação do hipergrafo é construída uma matriz binária onde uma coluna indica

os grupos (representado por uma hiperaresta), e as linhas são preenchidas com 1 (um) se a linha

corresponde a um objeto com rótulo conhecido. Linhas com rótulos desconhecidos são todas 0

(zero) (Tabela 3.51).

H(1) H(2) H(3) H(4)

λ (1) λ (2) λ (3) λ (4) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11
x1 1 2 1 1 v1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
x2 1 2 1 2 v2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
x3 1 2 2 ? ⇔ v3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
x4 2 3 2 1 v4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
x5 2 3 3 2 v5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
x6 3 1 3 ? v6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
x7 3 1 3 ? v7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

Tabela 3.5 Ilustração do problema de comitês de grupos. Rótulos originais a esquerda e o hipergrafo
correspondente com 11 hiperarestas a direita. Cada grupo é transformado em uma hiperaresta.

Na tabela anterior λ (q) são vetores de rótulos, xi são os padrões de entrada, vi e ha são,

respectivamente, os vértices e as hiperarestas do hipergrafo e H(q) são matrizes binárias indi-

cadoras de membros. As matrizes H(q) concatenadas definem a matriz de adjacência de um

hipergrafo com i vértices e ∑
r
q=1 k(q) hiperarestas, onde r é o número de vetores de rótulos e

k(1,2,3) = 3, e k(4) = 2 ([Strehl and Ghosh, 2002]).
1Tabela extraída de [Strehl and Ghosh, 2002]
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Formalmente, a entrada para um problema de particionamento de grafo é um grafo com-

posto de vértices e arestas valoradas, representado por G = (V,W ), em que V é um conjunto

de vértices e W é uma matriz de similaridade simétrica e não-negativa, |V | × |V |, que repre-

senta a similaridade entre cada par de objetos. Nesse contexto, particionar um grafo em K

partes é encontrar K conjuntos distintos de vértices π = {c1,c2, ...,ck}, em que ∪k
j=1c j = V

([Strehl and Ghosh, 2002]).

A menos que um grafo tenha K, ou mais do que K, componentes fortemente conectados,

qualquer partição de K componentes cruzará algumas das arestas do grafo. A soma dos pe-

sos das arestas cortadas é geralmente chamado de corte de uma partição π : Corte(π,W ) =

∑W (i, j), em que os vértices i e j não pertencem ao mesmo conjunto ([Strehl and Ghosh, 2002]).

Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm (CSPA)

Baseado em uma resolução em que dois objetos tem uma similaridade de 1 (um) se eles

estão no mesmo grupo e a similaridade de 0 (zero) caso contrário, uma matriz binária de simi-

laridade n×n pode ser criada para cada agrupamento. A média das entradas de r matrizes, que

representam os r agrupamentos gerados, formam uma matriz S com uma resolução mais fina.

As entradas da matriz S denotam a fração de agrupamentos em que dois objetos estão

no mesmo grupo, e podem ser computados em uma multiplicação de matrizes esparsas S =
1
r HHt A Figura 3.7 mostra a matriz de similaridade resultante do exemplo dado na Tabela 3.5

([Strehl and Ghosh, 2002]).

Figura 3.7 Resultado da aplicação do CSPA ao exemplo mostrado na Tabela 3.5

Agora é possível reagrupar os objetos usando a matriz de similaridade resultante em con-
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junto com algum algoritmo de agrupamento baseado em similaridade. Na implementação rea-

lizada por [Strehl and Ghosh, 2002] foi escolhida o METIS ([Karypis and Kumar, 1998]) por

motivos de robustez e escalabilidade. De acordo com [Strehl and Ghosh, 2002], CSPA é a

heurística mais óbvia e simples, mas a complexidade computacional e de armazenamento são

ambas quadráticas em n, diferentemente das duas próximas técnicas que são lineares em n.

HyperGraph-Partitioning Algorithm (HGPA)

O HGPA é formulado como o particionamento (partitioning) do hipergrafo pelo corte de um

número mínimo de hiperarestas. Nessa abordagem, todas as arestas, como também os vértices,

possuem o mesmo peso.

Após a transformação do conjunto de partições e objetos em um hipergrafo, o problema de

gerar a partição final π f é visto como um problema de particionamento de hipergrafo. Seguindo

o princípio mencionado acima, de cortar o número mínimo de hiperarestas, para particionar o

hipergrafo gerado em K componentes desconectados de aproximadamente mesmo tamanho.

Para realizar este particionamento foi utilizado na implementação de [Strehl and Ghosh, 2002]

o HMETIS ([Karypis et al., 1997]), por gerar partições de alta qualidade e ser escalável.

A seguir é mostrado um exemplo do funcionamento do HGPA, seguindo as informações

presentes na Tabela 3.5. Cada hiperaresta é representada por uma curva fechada que circula os

vértices conectados por ela (Figura 3.82):

Na Figura 3.9 a partição consenso final encontrada é {{x1,x2,x3};{x4,x5};{x6,x7}}. Pode

ser observada a combinação dos agrupamentos que apresentam o corte com o número mínimo

de hiperarestas.

Alguns problemas no uso dessa abordagem são mencionados por [Strehl and Ghosh, 2002].

O fato de que se os dados naturais dos grupos forem desbalanceados a abordagem não é bem

sucedida, por ter que possuir partições de tamanhos parecidos. Outro problema é que o parti-

cionamento de hipergrafos não faz provisão do corte parcial de hiperarestas, ou seja, não existe

sensibilidade do quanto de hiperaresta é deixado em cada grupo após o corte. Outro ponto é sua

performance na presença de ruído nos dados dos rótulos, que, provavelmente, é decorrente do

2Figura extraída de [Strehl and Ghosh, 2002]



3.2 COMITÊS DE AGRUPAMENTO 41

Figura 3.8 Resultado da aplicação do HGPA ao exemplo mostrado na Tabela 3.5

Figura 3.9 Resultado do hipergrafo particionado ([Strehl and Ghosh, 2002])

problema do corte parcial de arestas. Porém essa abordagem em relação as outras, relacionadas

a utilização de hipergrafos, é a que possui a mais baixa complexidade computacional.

Meta-CLustering Algorithm (MCLA)

O algoritmo MCLA é baseado em agrupamento de grupos. Grupos formados por diferentes

partições base podem conter conjuntos que se repetem ou que possuem uma quantidade signi-

ficativa de objetos compartilhados. Essa informação cria uma relação de similaridade entre

os conjuntos, e é a partir dessa similaridade que o MCLA monta o hipergrafo. A partição do

hipergrafo gerado constrói conjuntos tal que grupos do mesmo conjunto sejam mais similares
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entre si do que com grupos de outros conjuntos ([Strehl and Ghosh, 2002]).

A representação dos conjuntos nessa técnica é feita por hiperarestas. A idéia principal do

MCLA é agrupar e sobrepor hiperarestas relacionadas e atribuir cada objeto a uma hiperaresta

resultante da sobreposição de outras, no qual o objeto participará mais efetivamente. As hiper-

arestas que são consideradas relacionadas, para o propósito da sobreposição, são determinadas

por um agrupamento de hiperarestas baseado em grafo. Cada grupo de hiperaresta gerado é

chamado de meta-grupo C(M) ([Strehl and Ghosh, 2002]).

Abaixo estão descritos formalmente os passos do algoritmo MCLA

([Strehl and Ghosh, 2002]):

• Construção do meta-grafo - Suponha que os ∑
r
q=1 k(q) vetores indicadores h, que repre-

sentam as hiperarestas de H, sejam um grafo regular não direcionado, o meta-grafo. O

peso das arestas são proporcionais a similaridade entre os vértices. A medida de simila-

ridade utilizada aqui é a medida binária de Jaccard. O peso da aresta wa,b em relação as

arestas ha e hb é definida como: wa,b = ht
ahb

||ha||22+||hb||22−ht
ahb

.

• Agrupar hiperarestas - Encontrar rótulos correspondentes pelo particionamento do meta-

grafo em k meta-grupos balanceados. Isto resulta em um agrupamento de h vetores, onde

cada meta-grupo possui r vértices. Foi utilizado o METIS ([Karypis and Kumar, 1998])

para a implementação desse passo.

• Sobrepor meta-grupos - Para cada um dos k meta-grupos sobrepomos as hiperarestas

em uma única meta-hiperaresta. Cada meta-hiperaresta contém um vetor associado que

possui uma entrada para cada objeto descrevendo seu nível de associação com o meta-

grupo correspondente. O nível é computado pelo cálculo de uma média entre todos os

vetores h de uma meta-grupo em particular. Uma entrada de 0 (zero) ou de 1 (um) indica

a associação mais fraca e mais forte, respectivamente.

• Competir por objetos - Neste passo, cada objeto é atribuído ao meta-grupo ao qual tem

a maior associação: especificamente, um objeto é atribuído ao meta-grupo com a maior

entrada no vetor de associação.
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Figura 3.10 Resultado da execução do MCLA

A Figura 3.10 ([Strehl and Ghosh, 2002]) mostra o resultado da execução do MCLA para

o exemplo da Tabela 3.5. São gerados 3 meta-grupos que são identificados pelos símbolos

◦,×,+. O meta-grupo representado por ◦ é formado pelas hiperarestas C(M)
1 = {h3,h4,h9}.



CAPÍTULO 4

Métodos e Experimentos

Neste capítulo são apresentadas as bases de dados utilizadas no trabalho, são discutidos os

métodos de validação e como os experimentos foram realizados (Seções 4.1, 4.2 e 4.3).

4.1 Bases de Dados

Neste trabalho foram utilizadas oito bases de dados para a realização dos experimentos. As

bases são provenientes de expressões gênicas obtidas no contexto do estudo de células cancerí-

genas. Procuramos obter sempre dados de expressão de células de câncer, a fim de focarmos no

agrupamento de amostras para identificação de sub-tipos de câncer. No entanto, como discu-

tido em [Souto et al., 2008a], algumas bases de dados utilizadas trouxeram também amostras

de células normais, pois a remoção dessas amostras implicaria em uma base de dados com o

número de objetos muito pequeno ou apenas com uma classe.

A seguir são mostradas as bases de dados utilizadas, e logo após, o pré-processamento rea-

lizado para adequar as bases ao foco do trabalho ([Souto et al., 2008a], [Souto et al., 2008b]):

• Alizadeh-V3 ([Alizadeh et al., 2000]). A base de dados é composta por 62 amostras, que

consiste das amostras rotuladas como DLCL1, DLCL2, FL ou CLL. Cada amostra possui

4026 genes, originalmente, mas que para este trabalho teve o número reduzido para 2093,

após o pré-processamento.

• Bittner ([Bittner et al., 2000]). Das 38 amostras de melanoma, 19 são fortemente corre-

lacionadas, formando um único grupo de acordo com a técnica de agrupamento hierár-

quico. Denotaremos esse grupo como MD1 e as outras 19 amostras formarão o grupo

MD2. Ou seja, consideraremos a base de dados composta por duas classes, MD1 e MD2,

contendo ao todo 38 amostras com 8067 genes (a base disponível não estava completa,

44
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no entanto, espera-se que os genes faltosos não causem impacto maior nos algoritmos,

pois eles representam uma pequena parte do total).

• Bhattacharjee ([Bhattacharjee et al., 2001]). O conjunto de dados consiste das amostras

rotuladas de acordo com as sub-classes descobertas e com amostras de células normais:

139 amostras de adenocarcinoma, 17 de células normais, seis de câncer de célula pe-

quena de pulmão, 21 de carcinoma de célula escamosa de pulmão e 20 de carcinóides

pulmonares. Cada amostra tem 12600 genes.

• Su ([Su et al., 2001]). Os dados disponíveis publicamente têm 174 amostras, composto

por 26 carcinomas de próstata, 26 de mama, 28 de pulmão, 27 de ovário, 23 de cólon,

onze de rins, sete de fígado, seis de pâncreas, oito de bexiga e 12 de gastroesôfago, com

12533 genes.

• Armstrong-V2 ([Armstrong et al., 2002]). O conjunto de dados considerado consiste de

24 amostras de ALL, 20 de MLL e 28 de AML, cada amostra com 12582 genes.

• Yeoh-V2 ([Yeoh et al., 2002]). As amostras originais, com 12625 genes cada, podem ser

separadas nas duas linhagens de ALL: T-ALL (43 amostras) e B-ALL (205 amostras).

Usaremos a versão Yeoh-V2 da base. Nessa versão houve outra rotulagem proposta, com

12625 genes: T-ALL (43 amostras), E2A-PBX1 (27 amostras), BCR-ABL (15 amostras),

TEL-AML1 (79 amostras), rearranjo de MLL (20 amostras) e “hiper-diploide 50 cromos-

somos” (64 amostras). Não consideramos as amostras dos casos adicionais de diagnós-

tico.

• Bredel ([Bredel et al., 2005]) A base de dados é formada por 50 amostras com 41472

genes. A base é composta por 31 amostras de glioblastomas, 14 de oligodendroglioma e

cinco de astrocitoma.

• Tomlins-V2 ([Tomlins et al., 2007]). Os dados são formados por amostras de epitélio

benigno (27 amostras), tecido canceroso em metástase (20 amostras), câncer de próstata

(32 amostras) e neoplasia intraepitelial de próstata (13 amostras). Todas as amostras

possuem 20000 genes.
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A Tabela 4.1 mostra as oito bases de dados utilizadas e suas características: tipo de chip

microarray (se Affymetrix ou cDNA, segunda coluna), número n de instâncias (terceira coluna),

número c de classes (quarta coluna), distribuição das instâncias nas classes (quinta coluna),

dimensionalidade doriginal dos dados (sexta coluna) e dimensionalidade d após a filtragem de

atributos (sétima coluna). Usamos os conjuntos de dados com dimensionalidade d para os

experimentos.

Base de Dados chip n c Dist. das classes doriginal d
Alizadeh-V3 cDNA 62 4 21,21,9,11 4022 2093
Bittner cDNA 38 2 19,19 8067 2201
Bhattacharjee Affymetrix 203 5 139,17,6,21,20 12600 1543
Su Affymetrix 174 10 26,8,26,23,12,11,7,27,6,28 12533 1571
Armstrong-V2 Affymetrix 72 3 24,20,28 12582 2194
Yeoh-V2 Affymetrix 248 6 43,27,15,79,20,64 12625 2526
Bredel cDNA 50 3 31,14,5 41472 1739
Tomlins-V2 cDNA 92 4 27,20,32,13 20000 1288

Tabela 4.1 Descrição das bases de dados

Antes da aplicação dos algoritmos de agrupamento foi realizado um pré-processamento dos

dados, como descrito em [Souto et al., 2008a]. Foram aplicados filtros para a redução da di-

mensionalidade dos atributos e considerações sobre a aplicação, ou não, de um processo de

normalização nos dados. Pelo fato da origem dos dados serem de duas plataformas distin-

tas (cDNA e Affymetrix) foram aplicados procedimentos distintos, tanto para a realização da

filtragem como para a normalização.

No caso dos dados Affymetrix das nossas bases de dados, todos os genes com nível de

expressão abaixo do limiar π = 10 terão valor igual a 10 como no trabalho de

([Singh and et al, 2002]). Os níveis de expressão também são limitados pelo limiar θ = 16.000,

valores acima desse limite não são confiáveis ([Ramaswany and et al, 2001];

[Monti et al., 2003]; [Stegmaier and et al, 2004]).

A fim de descartarmos os genes (atributos) irrelevantes dos conjuntos de dados Affymetrix,

empregamos o seguinte procedimento de filtragem. Para cada gene j, calculamos a média m j,

nesse cálculo descartamos 10% dos genes com maiores e menores valores para não considerar-

mos níveis de expressão extremos. Em seguida, foi transformado o valor da observação i e

atributo j (xi j) de acordo com a Equação 4.1.
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Yi j = log2(xi j/m j),

(4.1)

Após o resultado da transformação (Yi j), os genes selecionados para o restante dos expe-

rimentos são aqueles que apresentaram diferença superior a l folds, em pelo menos c objetos

(amostras), das suas médias de nível de expressão m j ao longo das amostras. Ou seja, sendo m

a média do gene j, se houver pelo menos c amostras do gene j com o valor de expressão xi j

tal que abs(xi j) > l ∗m (abs(xi j) é o valor absoluto de xi j), o gene é mantido no conjunto de

dados. Os parâmetros l e c foram escolhidos de modo a deixar no conjunto cerca de 10% dos

atributos do conjunto original. A transformação da equação acima é utilizada apenas na etapa

de filtragem dos atributos.

Para o caso dos dados de microarray cDNA, como os valores já estão em relação a um valor

de referência (controle), não há necessidade de aplicar a Equação 4.1. Como os atributos podem

conter valores faltosos, descartamos os genes com mais de 10% de valores faltosos. Mesmo

assim, ainda pode existir valores faltosos na base de dados, então substituímos essas lacunas

pela média do respectivo atributo. Em seguida, aplicamos um filtro semelhante ao anterior.

Existe pouca informação para a escolha do melhor método de normalização em conjuntos

de dados de câncer ([D’Haeseleer, 2005]). Na maioria das vezes o processo de normaliza-

ção não é justificado, não existe consenso quanto a utilização da normalização, especialmente

quando se emprega a distância euclidiana.

Em várias situações práticas, uma base de dados pode apresentar objetos cujos atributos

estão em diferentes intervalos dinâmicos ([Jain and Dubes, 1988]; [Milligan and Cooper, 1988])

como, por exemplo, bases de dados Affymetrix ([Souto et al., 2008a]). Nesse caso, para medi-

das de proximidade como a distância euclidiana, atributos com valores altos têm maior influên-

cia do que aqueles com baixos valores. Entretanto, essa característica não necessariamente

reflete a importância desses atributos na definição dos grupos. Em outros casos, o comporta-

mento oposto é esperado, isto é, a diferença na magnitude pode refletir a verdadeira estrutura

subjacente aos dados.
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No presente trabalho, seguindo as diretrizes em [Souto et al., 2008a], para uma melhor

análise dos resultados, aplicamos o procedimento de normalização dos dados. Foram utilizadas

duas formas de normalização, uma para dados originados da plataforma Affymetrix (normaliza-

ção no intervalo [0,1]):

fn =
f −min( f )

max( f )−min( f )
,

(4.2)

em que f é o valor de um gene para um determinado objeto, min( f ) é o menor valor encontrado

para um gene entre todos os objetos e max( f ) é valor máximo para este mesmo gene. E outro

para dados da plataforma cDNA (normalização no intervalo [-1,1]):

fn =
f −med( f )

MAX((max( f )−med( f )),(med( f )−min( f )))
,

(4.3)

em que f é o valor de um gene para um determinado objeto, med( f ) é o valor médio para um

gene, min( f ) é o menor valor encontrado para este gene entre todos os objetos, e max( f ) é valor

máximo para este mesmo gene. Neste trabalho, também utilizamos os dados originais, tanto

quando usamos como medida de similaridade a distância euclidiana, quanto quando usamos a

correlação de Pearson, que já utiliza normalização durante seu processo.

4.2 Métodos de Validação

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para comparar os resultados das partições en-

contradas tanto pelos algoritmos de agrupamentos individuais, como também pelos métodos
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de combinação de agrupamentos. A precisão dos resultados obtidos por esse procedimento é

medida através do uso de índices de validação .

4.2.1 Índices de Validação

Para realizar a avaliação das partições geradas pelas técnicas de agrupamento é necessário o

uso de índices de validação [Jain and Dubes, 1988]. Tais índices procuram, entre outras coisas,

medir o sucesso de uma técnica na recuperação da estrutura real dos dados presentes em um

conjunto de dados. Nesse contexto, dois tipos de índices são mais frequentemente utilizados na

literatura: os índices externos e os índices internos ([Handl et al., 2005],

[Jain and Dubes, 1988]).

Os índices externos compreendem as técnicas que avaliam uma partição baseando-se no

conhecimento a priori das classes dos objetos. Por sua vez, os índices internos avaliam uma

partição sem esse tipo de informação. Eles tentam medir a qualidade da partição através da

informação intrínseca nos dados ([Jain and Dubes, 1988]).

No presente trabalho foi utilizado, para a avaliação da precisão dos resultados obtidos pelos

experimentos, um índice externo. Foi utilizado também um índice interno de validação para a

escolha dos melhores resultados de cada técnica individual, que foram usados na formação das

partições base utilizadas pelos comitês.

Índices Externos

A precisão obtida por um agrupamento pode ser medida pelo grau de concordância en-

tre duas partições (U e V ), em que a partição U é o resultado da técnica de agrupamento

aplicada e a partição V é formada por um conhecimento a priori, independente da partição U,

como um rótulo de classe ([Fred and Jain, 2002], [Dubes, 1987]). Existem alguns índices exter-

nos definidos na literatura como Hubbert, Jaccard, Rand e Rand corrigido (corrected Rand)

([Jain and Dubes, 1988]) que podem ser usados para essa medida.

Uma característica da maioria desses índices é que eles podem ser sensíveis ao número

de classes na partição ou à distribuição de elementos nos grupos. Alguns índices, por exem-
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plo, têm a tendência de apresentar valores altos para partições com um grande número de

classes (Hubbert e Rand), já outros índices, para partições com um pequeno número de classes

(Jaccard) ([Dubes, 1987]).

O índice Rand corrigido não possui essa característica de ser sensível ao número de classes

([Milligan and Cooper, 1986]). Assim, o índice Rand corrigido, foi o índice externo empre-

gado na metodologia de avaliação usada neste trabalho. O índice externo Rand corrigido pode

assumir valores entre −1 e 1, com 1 indicando uma concordância perfeita entre as partições

comparadas, e valores próximos a 0 ou negativos quando são encontradas concordâncias ao

acaso.

Formalmente, seja U = {u1, ...,uR} uma partição resultante do algoritmo de agrupamento,

e V = {v1, ...,vC} a partição formada por um conhecimento a priori obtida independente da

partição U (padrão ouro). O Rand corrigido é definido por:

cRand =
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em que, ni j representa o número de objetos nos grupos ui e v j; (ni.) representa o número de

objetos no grupo ui; (n. j) indica o número de objetos no grupo v j; n é o número total de

objetos; e
(a

b

)
é o coeficiente binomial a!

b!(a−b)! .

Índices Internos

Os índices internos avaliam diversos aspectos de uma partição, dentre eles estão: a homo-

geneidade intra-grupo e a separação inter-grupo. Eles recebem como entrada a partição gerada

pelo agrupamento e o conjunto de dados ([Jain and Dubes, 1988]). Para medir a qualidade

dessa partição, o índice usa a informação intrínseca nos dados.

A homogeneidade dos grupos, por exemplo, pode ser medida utilizando a variância intra-

grupo, que pode ser calculada a partir da média das distâncias entre pares de objetos que estão
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no mesmo grupo. Com relação a separação inter-grupos, medimos o grau de separação entre os

grupos ([Handl et al., 2005]). Esse grau de separação pode ser calculado, através da distância

entre os centróides dos grupos. Isso significa que quanto mais distantes estes grupos estejam,

menos similares eles são.

Existem vários índices internos definidos na literatura, Davies-Bouldin (DB), Calinski-

Harabasz (CH) e Silhuetas são alguns desses índices ([Rousseeuw, 1987]). Neste trabalho

foi utilizado o índice Silhueta ([Rousseeuw, 1987]), como índice interno para a seleção das

melhores partições de algoritmos distintos que serão combinadas pelas técnicas de comitê.

A silhueta de um objeto pode ser calculada utilizando tanto medidas de similaridades quanto

medidas de dissimilaridades ([Rousseeuw, 1987]). De acordo com [Rousseeuw, 1987], as si-

lhuetas mostram quais objetos estão bem situados dentro dos seus grupos e quais estão fora do

grupo apropriado. Esta medida não utiliza nenhuma informação a priori sobre as classes dos

objetos. Seu cálculo também não depende do algoritmo de agrupamento empregado, depende

apenas da partição dos dados e dos próprios dados.

Formalmente, essa medida pode ser definida da seguinte maneira. Suponha que já se

conheçam:

• a(xi), a similaridade média do objeto em relação a todos os outros objetos do grupo Ci;

• d(xi,C j), a similaridade média do objeto xi em relação aos objetos do grupo C j ;

• b(xi), a maior similaridade média de xi em relação a todos os demais grupos, a silhueta

de um objeto.

A silhueta s(xi) de um objeto, xi, empregando uma medida de similaridade, é dada pelas

seguintes equações:

b(xi) = max
Ci 6=C j

d(xi,C j)

(4.5)
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s(xi) =


1−b(xi)/a(xi) se a(xi) > b(xi)

0 se a(xi) = b(xi)
a(xi)/b(xi)−1 se a(xi) < b(xi)

(4.6)

Para o cálculo da silhueta utilizando uma medida de dissimilaridade, deve-se empregar a
′
xi

e d
′
(xi,C j), às respectivas dissimilaridades médias; em que b

′
(xi) é dada pela Equação 4.7, e

s
′
(xi) é dada pela Equação 4.8:

b
′
(xi) = min

Ci 6=C j
d
′
(xi,C j)

(4.7)

s
′
(xi) =


1−a

′
(xi)/b

′
(xi) se a

′
(xi) < b

′
(xi)

0 se a
′
(xi) = b

′
(xi)

b
′
(xi)/a

′
(xi)−1 se a

′
(xi) > b

′
(xi)

(4.8)

O valor da silhueta é um número entre −1 e 1. Se o objeto se encontra bem localizado

dentro de grupo, o valor de sua silhueta ficará próximo de 1. Porém, se o objeto está fora dos

limites do grupo e deveria estar situado em um outro grupo, o valor da silhueta pode assumir

valores entre 0 e -1 ([Yeung et al., 2001]).

4.3 Experimentos

Os experimentos foram realizados utilizando as oito bases de dados descritas, em seu formato

original (Z) ou normalizado (Z_N). Foram aplicadas às bases as técnicas de agrupamento indi-

viduais, que utilizaram duas medidas de similaridade: euclidiana (E) e correlação de Pearson
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Similaridade Dados Originais Dados Normalizados
Mistura (MFG) - X X

Euclidiana X X
K-médias (KM) Pearson X -

Euclidiana X X
Hierárquico (Média) (HLM) Pearson X -

Euclidiana X X
Hierárquico (Completa) (HLC) Pearson X -

Tabela 4.2 Tabela de formação das partições base.

(P), para a formação das partições base. A Tabela 4.2 mostra as configurações utilizadas para a

geração das partições base.

Foram realizadas 30 execuções para o mistura finita de gaussianas (MFG) e para o k-médias

(KM), devido à sensibilidade destes algoritmos a inicialização dos seus parâmetros (centróides,

médias e desvios padrões). A técnica hierárquica, por ser determinística, foi executada apenas

uma vez. O número de classes, passado como parâmetro para os algoritmos, utiliza os valores

(k, k + 1 e k + 2), em que k é igual ao número real de classes. A recuperação da estrutura dos

grupos é medida usando o índice Rand corrigido(cRand), através da comparação das classes

conhecidas a priori com a estrutura de grupos gerada pelas técnicas de agrupamento e comitê.

A partir dos resultados obtidos pelas técnicas de agrupamento individuais foram aplicados

seis algoritmos de comitê para a geração das partições consenso, são eles:

evidence accumulation (matriz de co-associação), re-rotulagem e votação (VOT) e particiona-

mento de grafos (CSPA, HGPA e MCLA). A matriz de co-associação serviu de entrada para o

algoritmo hierárquico com ligação média (EA_AV) e completa (EA_CO).

Foram formados comitês heterogêneos e homogêneos. Os comitês heterogêneos são forma-

dos tendo como entrada os melhores resultados, de acordo com índice Silhueta, dos agrupamen-

tos individuais (KM, MFG, HLM e HLC). Também é levada em consideração a transformação

dos dados (originais ou normalizados), assim como a medida de similaridade utilizada (eucli-

diana ou correlação de Pearson). O número de grupos é mantido, ou seja, as partições dos

algoritmos individuais geradas com k = n produzem comitês heterogêneos com k = n, em que

k é o número de grupos (Tabela 4.3).

Os comitês homogêneos são formados a partir da combinação das 30 execuções de um

mesmo algoritmo individual (KM ou MFG). Também foram levadas em consideração as trans-
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formações dos dados e a medida de similaridade (ver Tabela 4.3). Para os valores de k, em que

k é o número de grupos formados pelos algoritmos individuais, foi realizada a seguinte combi-

nação: seja uma partição base originada da execução de um algoritmo individual com o valor

de k = n, os algoritmos de comitês são executados, utilizando-se desta partição, para gerar a

partição final com os valores de l = n, l = n + 1 e l = n + 2, em que l é o número de grupos

da partição final. Quando a partição base possui k = n+1 grupos, também geramos a partição

final com os valores de l = n, l = n+1 e l = n+2, o mesmo ocorre para k = n+2. Para esses

experimentos não pode ser utilizado o algoritmo de re-rotulagem e votação, pois esse algoritmo

exige que as partições base possuam o mesmo número de grupos da partição consenso.

Comitê Técnica Transformação dos Dados Similaridade
(onde aplicável)

Mistura Original/Normalizado -
K-médias Original/Normalizado Euclidiana

Homogêneo K-médias Original Pearson
K-médias Original Euclidiana + Pearson

Algoritmos Individuais Original Euclidiana
Algoritmos Individuais Normalizado Euclidiana

Heterogêneo Algoritmos Individuais Original Pearson
Algoritmos Individuais Original Euclidiana + Pearson

Tabela 4.3 Comitês gerados a partir das partições base.

Foram realizadas 30 execuções dos algoritmos de comitê que se mostraram sensíveis a ini-

cialização, são eles: HGPA, MCLA e re-rotulagem e votação. Após a execução dos algoritmos

(individuais e de comitê) é calculado os valores médios do índice Rand corrigido.
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Resultados e Discussão

Neste capítulo são analisados os resultados obtidos. Na Seção 5.1 mostramos os resultados e

na Seção 5.2 são feitas as considerações e comparações com outros trabalhos.

5.1 Resultados

Nesta Seção são apresentados os resultados obtidos com a aplicação das técnicas de agrupamen-

tos individuais e técnicas de comitês de agrupamento para as oito bases de dados de expressão

gênica. Todas as bases de dados sofreram as mesmas análises, porém para um melhor entendi-

mento, foram separados os resultados obtidos para as bases de cDNA dos resultados obtidos

para as bases affymetrix.

Os resultados foram analisados segundo duas perspectivas: primeiramente, analisamos os

resultados das técnicas de agrupamento individuais e dos comitês e sua capacidade de recuperar

a estrutura natural dos dados. Isso é feito utilizando o índice Rand corrigido(cRand). Para uma

partição, quanto maior for o valor do cRand, melhor é a recuperação realizada pela partição

gerada (estrutura natural). A segunda análise explora o uso de cobertura reduzida pelas técnicas

de agrupamento individuais e pelos comitês. Ou seja, é avaliado o impacto de uma técnica

agrupar os dados com um número de grupos igual ou maior que o número real de classes

contidas no conjunto de dados.

Na primeira análise, o desempenho das técnicas é medido utilizando o valor do cRand. Para

que seja possível a análise do desempenho com relação a todas as bases de dados ao mesmo

tempo, é calculada a média dos valores do cRand das partições geradas por cada técnica de

agrupamento e por cada técnica de comitê para todos os conjuntos de dados sob dois pontos

de vista: análise do desempenho das técnicas baseado na partição gerada por eles quando o

55
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número de grupos dessa partição é igual ao número real de classes presentes no conjunto de

dados; e a análise das melhores partições, independente do número de grupos contido nelas (de

acordo com o intervalo definido na Seção 4.3).

Para analisar melhor a diferença de desempenho entre os algoritmos base e os comitês

homogêneos e heterogêneos foram realizados testes de hipótese em relação aos valores das

Tabelas 5.1 e 5.2 que foram geradas a partir das Tabelas A.1 a A.18. Utilizando o teste-t com

o índice de significância de 0,05, verificamos se a média dos valores médios de cRand das

Tabelas 5.1 e 5.2 respeita a hipótese H0 : µ1 = µ2, para médias iguais.

As Tabelas de A.1 a A.18 estão estruturadas da seguinte maneira: as linhas representam

as técnicas utilizadas neste trabalho, tanto as técnicas individuais (mistura finita de gaussianas

(MFG), k-médias (KM), hierárquico com ligação média (HLM) e Hierárquico com ligação

comleta (HLC)), quanto as técnicas de comitê (evidence accumulation com ligação média

(EA_AV), evidence accumulation com ligação completa (EA_CO), re-rotulagem e votação

(VOT), Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm (CSPA), HyperGraph-Partitioning

Algorithm (HGPA) e Meta-CLustering Algorithm (MCLA)).

As colunas das Tabelas dos algoritmos base (Tabelas A.1, A.2, A.3, A.10, A.11 e A.12)

representam as combinações entre a transformação dos dados e as medidas de similaridade uti-

lizadas, por exemplo, Z_E significa que o algoritmo está sendo executado utilizando os dados

originais (Z) e distância euclidiana (E) como medida de similaridade. Para os comitês homo-

gêneos (Tabelas A.4, A.A, A.6, A.13, A.14 e A.15) as colunas representam as combinações

entre o algoritmo base, a transformação dos dados e a medida de similaridade utilizada, por

exemplo, KM_Z_P significa que o algoritmo de comitê está sendo executado utilizando como

partições de entrada as execuções do KM quando este utilizou como entrada os dados origi-

nais e correlação de Pearson (P) como medida de similaridade. Para os comitês heterogêneos

(Tabelas A.7, A.8, A.9, A.16, A.17 e A.18) as colunas representam as combinações entre a

transformação dos dados e medidas de similaridade utilizadas pelos algoritmos base, que serão

dados como entrada, por exemplo, Z_N_E significa que os algoritmos base utilizados para gerar

as partições base utilizaram como entrada os dados normalizados (Z_N) e a distância euclidiana

como medida de similaridade, onde aplicável (Tabela 4.2, Tabela 4.3).
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Agrupamentos Homogêneos Heterogêneos
Número Real de Classes 0,17 0,21 0,21

Melhores Resultados 0,20 0,32 0,28
Cobertura Reduzida 0,82 0,6 1,03

Tabela 5.1 Resultados Obtidos para as Bases cDNA.

Agrupamentos Homogêneos Heterogêneos
Número Real de Classes 0,25 0,35 0,33

Melhores Resultados 0,27 0,43 0,37
Cobertura Reduzida 0,73 0,70 0,83

Tabela 5.2 Resultados Obtidos para as Bases affymetrix.
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5.2 Discussão

5.2.1 Bases de dados cDNA

Levando em consideração os resultados encontrados nas Tabelas 5.1 e 5.2, verificamos que não

há diferença significativa no valor do cR quando utilizamos as técnicas MFG, KM e HLM com

dados originais ou normalizados, porém a técnica HLC sofreu uma perda de precisão quando os

dados estavam normalizados. Outro ponto a ser considerado nestas Tabelas é o fato da melhora

da precisão do algoritmo KM quando foi utilizada, como medida de similaridade, a correlação

de Pearson. Quando analisamos os resultados obtidos na Tabela 5.3 temos que o algoritmo

HLM obteve 0,25 de média da diferença entre o número real de classes e o número de grupos

quando utiliza os dados originais e distância euclidiana, enquanto que o KM obteve 0,5, porém

devemos levar em consideração para estas comparações o valor do cR obtido, que para o HLM

é de 0,12 e para o KM é de 0,22, o que mostra que apesar de HLM possuir uma cobertura mais

reduzida para o número de classes reais o valor médio do cR para o KM é significativamente

maior, tornando-o um resultado de maior representatividade.

Baseado nos resultados encontrados nas Tabelas 5.1 e 5.4, é possível afirmar que os comitês

homogêneos conseguem representar melhor a estrutura dos dados do que os algoritmos base.

O melhor desempenho dos comitês homogêneos é verificado ao aplicarmos o teste de hipótese

(Seção 5.1) em que a hipótese H0 é rejeitada. Se estendermos a comparação para as Tabelas

5.2 e 5.5 chegamos a mesma conclusão anterior. Um ponto a ser observado nas Tabelas 5.4 e

5.5 é a melhora da precisão dos comitês homogêneos quando foi dado como entrada partições

base originadas das execuções do KM usando correlação de Pearson (P) como medida de simi-

laridade, o que é consequência dos bons resultados obtidos por esta abordagem (Tabela 5.1 e

5.2).

Analisando os resultados das Tabelas 5.5 e 5.6 verificamos que o maior valor de cR (0,44),

possui um valor de cobertura reduzida de 0,25, o que indica que a utilização do algoritmo de

comitê EA_CO (evidence accumulation com ligação completa), com a partição base formada a

partir da execução do algoritmo k-médias (KM), utilizando os dados originais (Z) e escolhendo-

se as 15 melhores execuções com distância euclidiana (E) e as 15 melhores com correlação de
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Pearson (P) (KM_Z_E_P), além de ser aquele que melhor representa a estrutura dos dados

entre os homogêneos, possui uma pequena diferença entre o número de grupos da partição com

maior cR e o número real de classes.

Levando em consideração os resultados encontrados nas Tabelas 5.1 e 5.7, é possível afirmar

que os comitês heterogêneos também conseguem representar melhor a estrutura dos dados do

que os algoritmos base. Isso é verificado ao aplicarmos o teste de hipótese em que a hipótese

H0 é rejeitada. Se estendermos a comparação para as Tabelas 5.2 e 5.8 chegamos a mesma

conclusão anterior. Analisando as Tabelas 5.7 e 5.8 observamos a melhora da precisão dos

comitês heterogêneos quando foi dado como entrada partições base originadas das execuções

dos algoritmos base usando os dados originais (Z) e P como medida de similaridade, o que é

consequência dos bons resultados obtidos pela técnica KM utilizando essa abordagem (Tabela

5.1 e 5.2).

Verificamos também ao analisar as Tabelas 5.8 e 5.9 que o maior valor de cR (0,39), possui

um valor de cobertura reduzida de 1.00, o que indica que a utilização do algoritmo de comitê

EA_CO, com a partição base Z_P, é aquele que melhor representa a estrutura dos dados entre os

heterogêneos, porém possui uma diferença significativa entre o número de grupos da partição

com maior cR e o número real de classes. Verificamos também que a média dos valores da

Tabela 5.9 é de 1.03 o que indica que os comitês heterogêneos para as bases cDNA, de forma

geral, geraram melhores resultados quando trabalharam com o número de grupos maior que o

número real de classes.

Ao compararmos as Tabelas 5.4 e 5.7, verificamos que o desempenho dos comitês homo-

gêneos foi semelhante ao dos comitês heterogêneos. Isso é confirmado ao aplicarmos o teste de

hipótese em que a hipótese H0 não é rejeitada. Se estendermos a comparação para as Tabelas

5.5 e 5.8 chegamos a uma conclusão diferente. Os resultados indicam que os melhores resul-

tados foram obtidos utilizando-se os comitês homogêneos, o que pode ser verificado pelo teste

de hipótese em que a hipótese H0 é rejeitada, com a média dos valores de cR menor para os

comitês heterogêneos. Esses resultados vão de encontro aos obtidos por [Souto et al., 2005]

e por [Souto et al., 2006], em que eles concluíram que os comitês heterogêneos apresentaram

um melhor desempenho. Inicialmente, existia esta expectativa para o presente trabalho, de-

vido a característica dos comitês heterogêneos de trabalharem com algoritmos diferentes, con-



5.2 DISCUSSÃO 60

sequentemente com viéses diferentes. Este melhor desempenho dos homogêneos pode ter

acontecido pela maneira como as partições base foram formadas neste trabalho. Nesta dis-

sertação foram dadas como entrada, para os comitês homogêneos, 30 partições base (geradas

pelas 30 execuções de um algoritmo base), enquanto que para os heterogêneos foram dadas

quatro ou sete partições como entrada(Tabela 4.3). Nos trabalhos de [Souto et al., 2005] e

[Souto et al., 2006] os comitês homogêneos recebiam como entrada dez partições base gera-

das pela execução dos algoritmos individuais, obtidas através da técnica de validação cruzada

utilizada nestes trabalhos. Os comitês heterogêneos foram formados por três partições base,

obtidas pela escolha das melhores partições encontradas a cada execução da validação cruzada.

O resultado era obtido através da média do desempenho das execuções.

5.2.2 Bases de dados Affymetrix

Baseado nas informações encontradas nas Tabelas 5.10 e 5.11, verificamos que não há dife-

rença significativa no valor do cR quando utilizamos as técnicas MFG, KM, HLM e HLC com

dados originais ou normalizados. Outro ponto a ser considerado nestas Tabelas, e que também

acontece para as bases cDNA, é o fato da melhora da precisão do algoritmo KM quando foi

utilizada, como medida de similaridade, a correlação de Pearson. Quando analisamos os re-

sultados obtidos na Tabela 5.3 temos que o algoritmo KM utilizando P como medida de simi-

laridade além de obter o maior valor de cR (0,48), apresenta uma pequena diferença entre o

número de grupos e o número real de classes, que foi de 0,5.

Ao analisarmos os resultados encontrados nas Tabelas 5.10 e 5.13, é possível afirmar que os

comitês homogêneos conseguem representar melhor a estrutura dos dados do que os algoritmos

base, apesar do maior valor da média do cR para a Tabela 5.10 (0,47), ser melhor do que o

maior valor encontrado na Tabela 5.13. O melhor desempenho dos comitês homogêneos é

verificado ao aplicarmos o teste de hipótese em que a hipótese H0 é rejeitada. Se estendermos

a comparação para as Tabelas 5.11 e 5.14 chegamos a mesma conclusão anterior. Um ponto a

ser observado nas Tabelas 5.13 e 5.14 é a melhora da precisão dos comitês homogêneos quando

foi dado como entrada partições base originadas das execuções do KM usando P como medida

de similaridade, o que é consequência dos bons resultados obtidos por esta abordagem (Tabela
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5.10 e 5.11). Este fato também ocorreu com as bases de dados cDNA.

Levando em consideração os resultados das Tabelas 5.14 e 5.15 verificamos que o maior

valor de cR (0,55), possui um valor de cobertura reduzida de 0,5, o que indica que a utilização

do algoritmo de comitê MCLA, com a partição base KM_Z_P, além de ser aquele que melhor

representa a estrutura dos dados entre os homogêneos, possui uma pequena diferença entre o

número de grupos da partição com maior cR e o número real de classes.

Verificamos também ao analisar as Tabelas 5.10 e 5.16, que é possível afirmar que os

comitês heterogêneos também conseguem representar melhor a estrutura dos dados do que

os algoritmos base, apesar do maior valor da média do cR para a Tabela 5.10 (0,47), ser melhor

do que o maior valor encontrado na Tabela 5.16. Isso é verificado ao aplicarmos o teste de

hipótese em que a hipótese H0 é rejeitada. Se estendermos a comparação para as Tabelas 5.11

e 5.17 chegamos a mesma conclusão anterior. Analisando as Tabelas 5.16 e 5.17 observamos

a melhora da precisão dos comitês heterogêneos quando foi dado como entrada partições base

originadas das execuções dos algoritmos usando os dados originais (Z) e P como medida de si-

milaridade, o que é consequência dos bons resultados obtidos pela técnica KM utilizando essa

abordagem (Tabela 5.10 e 5.11).

Ao analisarmos as Tabelas 5.17 e 5.18 vemos que o maior valor de cR (0,45), possui um

valor de cobertura reduzida de 0,5, o que indica que a utilização do algoritmo de comitê VOT,

com a partição base Z_E_P, é aquele que melhor representa a estrutura dos dados entre os

heterogêneos, e possui uma pequena diferença entre o número de grupos da partição com maior

cR e o número real de classes.

Ao compararmos as Tabelas 5.13 e 5.16, verificamos que o desempenho dos comitês ho-

mogêneos foi semelhante ao dos comitês heterogêneos. Isso é confirmado ao aplicarmos o

teste de hipótese em que a hipótese H0 não é rejeitada. Se estendermos a comparação para as

Tabelas 5.14 e 5.17 chegamos a uma conclusão diferente. Os resultados indicam que os melho-

res resultados foram obtidos utilizando-se os comitês homogêneos, o que pode ser verificado

pelo teste de hipótese em que a hipótese H0 é rejeitada, com a média dos valores de cR menor

para os comitês heterogêneos. Estes resultados, assim como os das bases de dados cDNA, vão

de encontro com os encontrados nos trabalhos de [Souto et al., 2005] e [Souto et al., 2006],

provavelmente pela mesma razão já explicada para as bases cDNA.
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Conclusão

Durante a realização desse trabalho foi realizado um estudo sobre a utilização de comitês

de agrupamento aplicados a dados de expressão gênica. O objetivo principal foi comparar

o desempenho das técnicas de comitê em relação as técnicas de agrupamento individuais.

Primeiramente, foram apresentados os dados de expressão gênica de câncer, e como eles são

gerados por microarrays, as possíveis análises computacionais sobre esses dados e trabalhos

relevantes para a dissertação. Foram mostrados conceitos de AM, e as técnicas de agrupamento

e comitê utilizadas neste trabalho.

As três técnicas de agrupamento, representando diferentes paradigmas, utilizadas para a

geração das partições base, que serviram de entrada para os comitês, foram: k-médias, mistura

finita de gaussianas e o algoritmo hierárquico, por serem amplamente utilizados no contexto

dos dados utilizados nesse trabalho. Os algoritmos de comitê utilizados nestes trabalho para a

realização dos experimentos, foram: re-rotulagem e votação, matriz de co-associação e comitês

baseados em particionamento de grafos.

Para a realização dos experimentos foram utilizadas oito bases de dados geradas a partir

de dados de expressão gênica de tumores. Foram utilizadas quatro bases obtidas utilizando-se

microarray cDNA e as outras quatro utilizando-se microarray affymetrix. Para avaliar os re-

sultados obtidos calculamos um índice externo, que mede a concordância entre os resultados

obtidos pelo agrupamento e uma classificação conhecida a priori. Os resultados foram analisa-

dos em relação a capacidade de recuperação da estrutura natural dos dados, utilizando, como

entrada para os comitês, diferentes configurações de técnicas de agrupamento, medidas de si-

milaridade e formatação dos dados. Também foi investigado o uso de cobertura reduzida pelos

algoritmos de agrupamento e comitês.

Nossos resultados indicaram o desempenho superior das técnicas de comitê em relação

as técnicas de agrupamento individuais, confirmando os resultados em [Souto et al., 2005] e

62
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[Souto et al., 2006], tanto para as bases cDNA, quanto para as bases affymetrix. Outro resultado

significativo foi o desempenho obtido pela técnica individual k-médias quando utilizou como

medida de similaridade a correlação de Pearson, este resultado refletiu-se nas técnicas de comitê

que mostraram um aumento de desempenho quando utilizaram partições base geradas a partir

desta configuração. Tal resultado já foi chamado atenção no trabalho de [D’Haeseleer, 2005]

Um resultado importante obtido foi o melhor desempenho dos comitês homogêneos com-

parado com o dos comitês heterogêneos. Este resultado vai de encontro a outros obtidos em

trabalhos anteriores ([Souto et al., 2005] e [Souto et al., 2006]). Uma possível explicação para

esse fato seria a maior quantidade de partições base passadas como entrada para os comitês ho-

mogêneos (30 partições), enquanto que para os heterogêneos foram no máximo sete partições.

Os resultados obtidos para a análise da cobertura reduzida mostram que, em geral, tanto

os algoritmos de agrupamento individuais, quanto as técnicas de comitê possuem pequenas

diferenças entre o número de grupos gerados, para os melhores desempenhos, e o número

real de classes. Somente os comitês heterogêneos das bases de dados de microarray cDNA

obtiveram uma diferença do número de grupos obtidos e o número real de classes significativa.

A média dos valores ficou em torno de um grupo a mais, ou seja, sendo o número de classes

real igual a k, os melhores resultados foram obtidos para o número de conjuntos igual a k +1.

Trabalhos Futuros

Abaixo estão listadas algumas possíveis melhorias e extensões que podem ser feitas, levando

em consideração o tema abordado por este trabalho.

• Englobar novos conjutos de dados de expressão gênica de câncer para a realização dos

experimentos.

• Utilizar outros algoritmos de agrupamento, como por exemplo, o SNN (Shared Nearest

Neighbor), o Spectral Clustering, e o SOM (Self Organized Maps).

• Utilizar outras técnicas de comitê, como por exemplo, o Quadratic Mutual Information,

e o NMF-Based Consensus Clustering.
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• A utilização do índice de validação externo proposto no trabalho de [Yu et al., 2007], o

Índice Rand Modificado.

• Realizar uma pré-seleção dos algoritmos individuais que serão utilizados, baseando essa

escolha em uma técnica de meta-aprendizado ([Souto et al., 2008b]).



APÊNDICE A

Tabelas de Resultados dos Agrupamentos
Individuais e Comitês

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 0,19 +/- 0,15 0,19 +/- 0,15 -
KM 0,20 +/- 0,16 0,18 +/- 0,15 0,27 +/- 0,13
HLM 0,12 +/- 0,22 0,11 +/- 0,20 0,08 +/- 0,13
HLC 0,22 +/- 0,20 0,13 +/- 0,15 0,13 +/- 0,18

Tabela A.1 cDNA: média do cRand para partição dos algoritmos base com o número de grupos igual
ao número real de classes.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 0,22 +/- 0,13 0,20 +/- 0,14 -
KM 0,22 +/- 0,15 0,19 +/- 0,14 0,32 +/- 0,08
HLM 0,12 +/- 0,22 0,13 +/- 0,20 0,15 +/- 0,16
HLC 0,32 +/- 0,16 0,16 +/- 0,15 0,15 +/- 0,17

Tabela A.2 cDNA: média dos melhores cRand’s dos algoritmos base independente do número de gru-
pos.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 1,50 +/- 1,00 0,50 +/- 0,58 -
KM 0,50 +/- 0,58 1,00 +/- 0,82 0,50 +/- 0,58
HLM 0,25 +/- 0,50 0,50 +/- 0,58 1,25 +/- 0,96
HLC 1,25 +/- 0,50 1,25 +/- 0,96 0,50 +/- 1,00

Tabela A.3 cDNA: média da diferença entre o número de grupos encontrado pela partição com melhor
cRand e o número real de classes para os algoritmos base.
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Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,22 +/- 0,17 0,24 +/- 0,21 0,25 +/- 0,22 0,19 +/- 0,16 0,21 +/- 0,17 0,26 +/- 0,22
EA_CO 0,18 +/- 0,13 0,21 +/- 0,16 0,25 +/- 0,22 0,20 +/- 0,18 0,21 +/- 0,17 0,26 +/- 0,22
CSPA 0,19 +/- 0,13 0,16 +/- 0,14 0,22 +/- 0,18 0,14 +/- 0,12 0,23 +/- 0,18 0,21 +/- 0,18
HGPA 0,16 +/- 0,14 0,18 +/- 0,14 0,17 +/- 0,13 0,15 +/- 0,13 0,19 +/- 0,14 0,20 +/- 0,15
MCLA 0,26 +/- 0,19 0,15 +/- 0,13 0,25 +/- 0,18 0,13 +/- 0,12 0,22 +/- 0,17 0,27 +/- 0,25

Tabela A.4 cDNA: média do cRand para partição dos comitês homogêneos com o número de grupos
igual ao número real de classes.

Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,32 +/- 0,21 0,26 +/- 0,21 0,29 +/- 0,20 0,26 +/- 0,21 0,38 +/- 0,16 0,40 +/- 0,15
EA_CO 0,29 +/- 0,15 0,27 +/- 0,22 0,29 +/- 0,18 0,26 +/- 0,20 0,39 +/- 0,15 0,44 +/- 0,15
CSPA 0,29 +/- 0,10 0,22 +/- 0,15 0,30 +/- 0,12 0,25 +/- 0,15 0,38 +/- 0,10 0,36 +/- 0,10
HGPA 0,30 +/- 0,08 0,25 +/- 0,19 0,32 +/- 0,11 0,21 +/- 0,16 0,36 +/- 0,14 0,36 +/- 0,17
MCLA 0,32 +/- 0,14 0,28 +/- 0,17 0,31 +/- 0,20 0,28 +/- 0,20 0,43 +/- 0,15 0,39 +/- 0,12

Tabela A.5 cDNA: média dos melhores cRand’s dos comitês homogêneos independente do número de
grupos.

Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,75 +/- 0,96 0,25 +/- 0,50 0,50 +/- 1,00 0,25 +/- 0,50 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 0,58
EA_CO 1,50 +/- 0,58 0,25 +/- 0,50 1,00 +/- 1,15 0,25 +/- 0,50 1,25 +/- 0,50 0,25 +/- 0,50
CSPA 1,00 +/- 1,15 0,25 +/- 0,50 0,75 +/- 0,96 0,25 +/- 0,50 1,00 +/- 0,82 0,75 +/- 0,96
HGPA 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 1,00 0,75 +/- 0,50 0,75 +/- 0,96 1,00 +/- 0,82 1,00 +/- 0,82
MCLA 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 0,58 0,00 +/- 0,00 0,75 +/- 0,50 0,50 +/- 0,58 0,00 +/- 0,00

Tabela A.6 cDNA: média da diferença entre o número de grupos encontrado pela partição com melhor
cRand e o número real de classes para os comitês homogêneos.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P Z_E_P
EA_AV 0,20 +/- 0,19 0,13 +/- 0,22 0,25 +/- 0,17 0,20 +/- 0,18
EA_CO 0,20 +/- 0,19 0,13 +/- 0,22 0,24 +/- 0,19 0,22 +/- 0,17
VOT 0,21 +/- 0,17 0,22 +/- 0,17 0,26 +/- 0,07 0,25 +/- 0,12
CSPA 0,20 +/- 0,14 0,18 +/- 0,12 0,24 +/- 0,23 0,18 +/- 0,14
HGPA 0,21 +/- 0,13 0,18 +/- 0,15 0,30 +/- 0,10 0,24 +/- 0,12
MCLA 0,20 +/- 0,17 0,14 +/- 0,20 0,28 +/- 0,12 0,16 +/- 0,15

Tabela A.7 cDNA: média do cRand para partição dos comitês heterogêneos com o número de grupos
igual ao número real de classes.

Técnica Z_E Z_E_N Z_P Z_E_P
EA_AV 0,32 +/- 0,27 0,26 +/- 0,21 0,29 +/- 0,19 0,35 +/- 0,11
EA_CO 0,31 +/- 0,26 0,26 +/- 0,21 0,39 +/- 0,09 0,33 +/- 0,15
VOT 0,29 +/- 0,09 0,26 +/- 0,17 0,31 +/- 0,10 0,28 +/- 0,12
CSPA 0,25 +/- 0,19 0,22 +/- 0,11 0,28 +/- 0,23 0,26 +/- 0,17
HGPA 0,24 +/- 0,14 0,21 +/- 0,15 0,33 +/- 0,07 0,28 +/- 0,12
MCLA 0,30 +/- 0,17 0,19 +/- 0,20 0,34 +/- 0,11 0,23 +/- 0,15

Tabela A.8 cDNA: média dos melhores cRand’s dos comitês heterogêneos independente do número de
grupos.
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Técnica Z_E Z_E_N Z_P Z_E_P
EA_AV 1,50 +/- 0,58 0,25 +/- 0,50 1,00 +/- 1,15 1,25 +/- 0,50
EA_CO 1,50 +/- 0,58 0,25 +/- 0,50 1,00 +/- 0,82 1,50 +/- 0,58
VOT 0,75 +/- 0,96 1,25 +/- 0,96 1,50 +/- 1,00 1,00 +/- 0,82
CSPA 0,50 +/- 1,00 1,00 +/- 0,82 0,50 +/- 1,00 1,25 +/- 0,96
HGPA 1,50 +/- 1,00 1,25 +/- 0,96 0,50 +/- 1,00 1,00 +/- 1,15
MCLA 1,25 +/- 0,96 1,00 +/- 0,82 1,25 +/- 0,96 1,00 +/- 0,82

Tabela A.9 cDNA: média da diferença entre o número de grupos encontrado pela partição com melhor
cRand e o número real de classes para os comitês heterogêneos.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 0,30 +/- 0,15 0,29 +/- 0,22 -
KM 0,29 +/- 0,18 0,29 +/- 0,21 0,47 +/- 0,15
HLM 0,10 +/- 0,11 0,11 +/- 0,15 0,25 +/- 0,15
HLC 0,25 +/- 0,19 0,24 +/- 0,20 0,20 +/- 0,18

Tabela A.10 Affymetrix: média do cRand para partição dos algoritmos base com o número de grupos
igual ao número real de classes.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 0,31 +/- 0,16 0,3 +/- 0,21 -
KM 0,31 +/- 0,15 0,31 +/- 0,21 0,48 +/- 0,15
HLM 0,10 +/- 0,11 0,12 +/- 0,16 0,22 +/- 0,21
HLC 0,30 +/- 0,11 0,28 +/- 0,21 0,22 +/- 0,18

Tabela A.11 Affymetrix: média dos melhores cRand’s dos algoritmos base independente do número de
grupos.

Técnica Z_E Z_N_E Z_P
MFG 0,50 +/- 1,00 0,75 +/- 0,50 -
KM 0,75 +/- 0,96 0,75 +/- 0,50 0,50 +/- 1,00
HLM 0,00 +/- 0,00 1,00 +/- 1,15 1,25 +/- 0,96
HLC 0,50 +/- 1,00 1,00 +/- 1,15 1,00 +/- 1,15

Tabela A.12 Affymetrix: média dos melhores cRand’s dos algoritmos base independente do número de
grupos.

Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,31 +/- 0,12 0,34 +/- 0,28 0,31 +/- 0,16 0,42 +/- 0,32 0,40 +/- 0,14 0,41 +/- 0,26
EA_CO 0,33 +/- 0,14 0,34 +/- 0,29 0,33 +/- 0,14 0,34 +/- 0,31 0,40 +/- 0,15 0,42 +/- 0,18
CSPA 0,36 +/- 0,26 0,29 +/- 0,24 0,38 +/- 0,29 0,29 +/- 0,23 0,42 +/- 0,28 0,36 +/- 0,21
HGPA 0,33 +/- 0,27 0,36 +/- 0,37 0,34 +/- 0,29 0,36 +/- 0,32 0,39 +/- 0,28 0,40 +/- 0,29
MCLA 0,33 +/- 0,20 0,31 +/- 0,28 0,28 +/- 0,16 0,22 +/- 0,20 0,41 +/- 0,11 0,30 +/- 0,20

Tabela A.13 Affymetrix: média do cRand para partição dos comitês homogêneos com o número de
grupos igual ao número real de classes.
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Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,43 +/- 0,23 0,46 +/- 0,29 0,43 +/- 0,23 0,46 +/- 0,30 0,53 +/- 0,25 0,51 +/- 0,21
EA_CO 0,43 +/- 0,24 0,46 +/- 0,34 0,43 +/- 0,23 0,49 +/- 0,32 0,51 +/- 0,27 0,51 +/- 0,24
CSPA 0,39 +/- 0,26 0,35 +/- 0,28 0,39 +/- 0,26 0,37 +/- 0,27 0,42 +/- 0,26 0,42 +/- 0,26
HGPA 0,38 +/- 0,27 0,38 +/- 0,35 0,37 +/- 0,28 0,38 +/- 0,34 0,44 +/- 0,28 0,44 +/- 0,27
MCLA 0,43 +/- 0,14 0,39 +/- 0,27 0,39 +/- 0,16 0,40 +/- 0,25 0,55 +/- 0,23 0,42 +/- 0,08

Tabela A.14 Affymetrix: média dos melhores cRand’s dos comitês homogêneos independente do
número de grupos.

Técnica MFG_Z MFG_Z_N KM_Z_E KM_Z_N_E KM_Z_P KM_Z_E_P
EA_AV 0,75 +/- 0,50 0,50 +/- 0,58 1,00 +/- 0,82 0,25 +/- 0,50 0,75 +/- 0,96 1,25 +/- 0,96
EA_CO 1,00 +/- 0,82 1,25 +/- 0,50 1,00 +/- 0,82 1,00 +/- 0,82 0,50 +/- 0,58 0,25 +/- 0,50
CSPA 0,50 +/- 0,58 1,00 +/- 1,15 0,50 +/- 0,58 1,25 +/- 0,96 0,25 +/- 0,50 0,25 +/- 0,50
HGPA 0,75 +/- 0,96 0,75 +/- 0,50 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 0,58 0,25 +/- 0,50
MCLA 0,75 +/- 0,50 1,00 +/- 1,15 0,50 +/- 0,58 1,00 +/- 0,82 0,50 +/- 1,00 0,75 +/- 0,96

Tabela A.15 Affymetrix: média da diferença entre o número de grupos encontrado pela partição com
melhor cRand e o número real de classes para os comitês homogêneos.

Técnica Z_E Z_E_N Z_P Z_E_P
EA_AV 0,26 +/- 0,10 0,36 +/- 0,26 0,36 +/- 0,18 0,35 +/- 0,16
EA_CO 0,26 +/- 0,10 0,37 +/- 0,26 0,35 +/- 0,18 0,37 +/- 0,15
VOT 0,32 +/- 0,15 0,36 +/- 0,25 0,38 +/- 0,13 0,41 +/- 0,19
CSPA 0,38 +/- 0,27 0,39 +/- 0,28 0,40 +/- 0,28 0,31 +/- 0,18
HGPA 0,29 +/- 0,18 0,30 +/- 0,27 0,34 +/- 0,16 0,22 +/- 0,14
MCLA 0,35 +/- 0,23 0,31 +/- 0,27 0,30 +/- 0,22 0,27 +/- 0,20

Tabela A.16 Affymetrix: média do cRand para partição dos comitês heterogêneos com o número de
grupos igual ao número real de classes.

Técnica Z_E Z_E_N Z_P Z_E_P
EA_AV 0,31 +/- 0,11 0,36 +/- 0,26 0,40 +/- 0,17 0,39 +/- 0,15
EA_CO 0,32 +/- 0,12 0,37 +/- 0,26 0,43 +/- 0,21 0,40 +/- 0,14
VOT 0,36 +/- 0,15 0,38 +/- 0,26 0,41 +/- 0,16 0,45 +/- 0,21
CSPA 0,43 +/- 0,25 0,40 +/- 0,27 0,42 +/- 0,27 0,34 +/- 0,21
HGPA 0,36 +/- 0,17 0,32 +/- 0,26 0,42 +/- 0,22 0,30 +/- 0,18
MCLA 0,30 +/- 0,23 0,32 +/- 0,27 0,37 +/- 0,27 0,31 +/- 0,16

Tabela A.17 Affymetrix: média dos melhores cRand’s dos comitês heterogêneos independente do
número de grupos.

Técnica Z_E Z_E_N Z_P Z_E_P
EA_AV 0,75 +/- 0,96 0,00 +/- 0,00 1,50 +/- 1,00 0,50 +/- 1,00
EA_CO 0,75 +/- 0,96 0,00 +/- 0,00 1,25 +/- 0,96 0,50 +/- 1,00
VOT 0,50 +/- 0,58 0,50 +/- 1,00 1,00 +/- 1,15 0,50 +/- 1,00
CSPA 1,25 +/- 0,96 0,25 +/- 0,50 0,75 +/- 0,50 0,25 +/- 0,50
HGPA 1,50 +/- 0,58 1,00 +/- 1,15 1,75 +/- 0,50 1,25 +/- 0,50
MCLA 0,50 +/- 1,00 0,50 +/- 0,58 1,75 +/- 0,50 1,50 +/- 1,00

Tabela A.18 Affymetrix: média da diferença entre o número de grupos encontrado pela partição com
melhor cRand e o número real de classes para os comitês heterogêneos.
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