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Resumo 
Este trabalho, no contexto da disciplina de Aprendizagem Computacional, 
pretende de uma forma resumida, implementar todo o processo de um sistema 
de aprendizagem de um problema de KDD e, no caso concreto, o problema de 
reconhecimento de dígitos escritos manualmente, recorrendo à utilização de 
Algoritmos Genéticos para selecção de atributos e ao algoritmo de 
backpropagation das Redes Neuronais. Esta, é uma área particular dos 
problemas de classificação supervisionada. Por se tratar de uma área de estudo 
demasiado vasta e incluir variadíssimas técnicas, modelos e metodologias 
diversificadas de resolução de problemas, exige que se seja detentor de 
conhecimentos transversais em várias áreas da Computação, Processamento de 
Imagem, Matemática Aplicada, entre outras. 

 
 
1. KDD (Knowledge Discovery and Data Mining) 
 
A abreviatura KDD (Knowledge Discovery and Data Mining) é um acrónimo bem 
conhecido no mundo da investigação científica com aplicações práticas muito 
concretas e inovadoras. Esta área de conhecimento emergiu rapidamente como uma 
ciência interdisciplinar que combina Bases de Dados (BD), Estatística, 
Aprendizagem Computacional (ML), Ciências da Computação, Algoritmia e 
Inteligência Artificial (AI) e outras áreas relacionadas, com o objectivo de extrair 
informação pertinente e conhecimento dos dados produzidos e armazenados em 
diversas áreas de utilização dos computadores.  
 
Nas últimas duas décadas, devido ao rápido crescimento do número de 
computadores, as organizações coleccionaram grandes volumes de dados nos seus 
arquivos. Percebeu-se que esses volumes de dados poderiam conter informação, que 
“mineralizada” de forma conveniente, poderia retornar padrões ou modelos de 
informação valiosos que seriam uma mais valia para a compreensão e 
conhecimento da área em estudo. Estas áreas vão desde o comportamento humano, 
transacções de supermercado, utilização de cartões de crédito, finanças, detalhes de 
chamadas telefónicas, estatísticas governamentais, até outras mais exóticas, como 
reconhecimento de voz, imagens astronómicas, reconhecimento de padrões e 
escrita, bases de dados moleculares, medicina, data warehousing e a própria World 
Wide Web e seus serviços. 
 
Alguns autores distinguem Data Mining e Knowledge Discovery in Databases 
(KDD) como processos distintos, sendo Data Mining apenas um dos processos 
essenciais no processo geral de KDD, mas, em geral, as áreas de KDD e Data 
Mining ambas estudam os métodos e técnicas usados para a extracção de 
conhecimento útil de grandes volumes de dados. 
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O Processo de Extracção de Conhecimento 
 
Dado um conjunto de dados proveniente por exemplo de uma BD, o processo de 
extracção de conhecimento desses dados, consiste em várias etapas: 
 

 
 

Fig. 1 
 
Modelação 
 
Em primeiro lugar, é necessário identificar e entender o domínio e a aplicação em 
estudo para formular o problema. Este, é um pré-requisito essencial para a 
extracção de conhecimento útil e escolha de métodos apropriados de DM de acordo 
com o objectivo da aplicação e a natureza dos dados.  
 
Selecção e Pré-processamento 
 
Consiste na selecção de um conjunto de dados apropriados a partir da sua origem, 
detecção e eliminação de “ruídos” e valores “estranhos” (outliers) e tratar dados 
omissos. 
 
Transformação 
 
A transformação dos dados é normalmente a fase mais dispendiosa em termos de 
tempo e investimento humano, em todo o processo de KDD. A transformação dos 
dados consiste na redução da sua dimensionalidade, ou seja, número de atributos. 
Existem duas razões principais para reduzir o número de atributos ao mínimo 
possível: custo da dimensão e exactidão da classificação[1]. Um conjunto limitado e 
representativo de atributos, simplifica a representação do padrão e o classificador a 
ser construído sobre esses atributos. Consequentemente, o classificador resultante 
será mais rápido e eficiente e utilizará menos memória. Por outro lado, a redução 
do número de atributos pode conduzir a uma perda de capacidade de discriminação, 
e assim produzir menor exactidão no sistema de reconhecimento. 
 
Como escolher os atributos mais apropriados? A selecção de atributos refere-se a 
algoritmos que seleccionam o melhor subconjunto do conjunto de atributos original. 
Aos métodos que criam novos atributos baseados em transformações ou 
combinações dos atributos originais, chamamos algoritmos de extracção de 
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atributos[1]. Normalmente, a selecção de atributos precede a extracção de atributos. 
No entanto, os termos selecção e extracção são utilizados indiscriminadamente. É 
comum também proceder à normalização e/ou discretização dos valores a tratar.  
 
Extracção de Padrões e/ou Modelos 
 
Esta etapa consiste na definição de um modelo e um algoritmo de aprendizagem, 
predictivo (classificação supervisionada ou regressão) ou descritivo (regras de 
associação ou clustering). Nos modelos de classificação supervisionada, dadas n 
instâncias caracterizadas pelos seus atributos e uma classe, o objectivo é induzir a 
partir dos dados, um classificador capaz de predizer com alta fiabilidade a classe de 
um novo exemplo. Os modelos de classificação supervisionada mais conhecidos são, 
Árvores de decisão, k–NN, Naïve Bayes, Redes Bayesianas, Redes Neuronais e 
Máquinas de Suporte Vectorial, sendo as duas últimas as mais utilizadas no 
reconhecimento de padrões. 
 
Avaliação e Interpretação 
 
Por vezes, a experimentação mostra que os resultados obtidos a partir dos dados 
não são relevantes. Portanto, será necessário repetir o processo de KDD e avaliar 
de novo os resultados. Trata-se de um processo iterativo. Existem várias técnicas 
para definir os conjuntos de teste e treino; holdout method (escolhe uma parte do 
conjunto para teste sendo o restante para treino, habitualmente cerca de um terço); 
k-fold cross-validation (os dados são divididos em k subconjuntos de igual 
dimensão, depois cada subconjunto é utilizado para teste e os restantes para 
treino); bootstrap (é um método de estimação que usa amostragem com reposição 
para construir o conjunto de treino). 
 
Utilização do Conhecimento  
 
Utilização do conhecimento extraído, aplicando o modelo induzido. Este é o 
objectivo final de todo o processo de KDD. 
 

2. O Problema de Reconhecimento de Padrões 
 
O Reconhecimento de Padrões é uma área extremamente interessante e em 
contínua evolução da Aprendizagem Computacional, onde se destacam alguns 
“gurus”, como T. Mitchell, C. Bishop, Y. Le Cun, D. M. Gavrila, S. Munder, C. 
Papageorgiou, T. Evgeniou, T. Poggio entre outros. Yan Le Cun, destaca-se pelo 
investimento realizado na área de reconhecimento de caracteres, tendo 
inclusivamente criado várias topologias de RN e desenvolvido o sistema de 
reconhecimento de códigos postais na correspondência dos correios americanos. 
Gavrila e Munder, investigam na área de reconhecimento de peões e desenvolvem 
um sistema reactivo detector de peões em movimento aplicado em veículos da 
Daimler-Benz. As RN são o classificador mais utilizado, na área de aprendizagem 
supervisionada, onde se destacam também as SVM (Support Vector Machines). 
 
2.1 Recolha de Dados 
 
Foi por mim solicitada a colaboração de cerca de 30 colegas de trabalho, para 
escreverem numa folha previamente preparada para o efeito, seis vezes cada um 
dos dígitos decimais (Fig. 2a). Obteve-se no final 30*6*10=1800 dígitos escritos à 
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mão. No final, 180 vezes cada um dos 10 dígitos que teriam de ser pré-processados 
digitalmente para poder utilizar com um classificador.  
 
2.2 Pré-processamento 
 
Para resolver o problema proposto, o passo seguinte consistiu em digitalizar as 
folhas obtendo para cada, uma imagem bitmap com 24 bit de cor, uma resolução de 
200 dpi e dimensão 1400*2200 pixel. 
 

 

 

Fig. 2a 
 

Fig. 2b 

De seguida procedi à segmentação de cada um dos dígitos, gravados num ficheiro 
de imagem de 128*128 ainda com a mesma resolução e profundidade de cor. Com 
um programa específico, efectuei uma transformação linear em cada imagem que, a 
converteu numa nova imagem de 32*32 pixel em tons de cinzento, conforme mostra 
a ampliação da Fig. 2b.  
 
A fase seguinte do processo de preparação das imagens, consiste na aplicação de 
operações de segmentação, filtragens, (filtro de Mitchell do ImageMagick) e 
redimensionamento das imagens descrita pormenorizadamente no artigo de 
Alexander K. Seewald[2]. Estas técnicas foram usadas por Tom Mitchel e Yann Le 
Cun, para a construção das Base de Dados MNIST e USPS, sendo a primeira a 
mais famosa para reconhecimento de caracteres e a segunda desenvolvida pelos 
serviços postais dos EUA. Milheiro, M. Isabel[3] baseou-se nas técnicas de pré-
processamento referidas acima, para construir uma Rede Neuronal capaz de fazer 
leitura óptica dos caracteres de rodapé dos cheques bancários.  
 
Será necessário construir um ficheiro num formato apropriado, para poder através 
de um programa de Data Mining, induzir uma RN a partir do conjunto de dados. É 
comum utilizar o formato PGM, já que é fácil converter imagens de rastreio para 
esse formato. Este formato consiste num ficheiro, com um cabeçalho onde é descrita 
a imagem, dimensão, quantidade de tons de cinzento seguido de linhas com 
números compreendidos entre 0 (preto) e 255 (branco) que correspondem aos pixels 
da imagem original. Para poder utilizar os dados nesse formato, será necessário 
construir um ficheiro único, sob a forma de matriz, onde cada linha contém todos 
valores da matriz que representa cada imagem.  
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Dado que todo este processo é bastante moroso, decidi utilizar uma base de dados 
pública, a BD Optical Recognition of Handwritten Digits Data Set da UCI - 
Machine Learning Repository[4]. Estão disponíveis duas versões diferentes desta 
BD; uma com os dados na sua forma original, descritos com valores binários não 
normalizados no ficheiro optdigits-orig; outra, com os dados pré-processados nos 
ficheiros optdigits.tes e optdigits.tra, contendo 3823 instâncias. 
 
A técnica de pré-processamento[5] utilizada foi a mesma referida acima. A BD 
utilizada não contém valores omissos.  
 
2.2.1 O ficheiro de dados 
 
Cada uma das imagens foi subdividida em blocos não sobrepostos de 4*4 e contou-
se o número de pixels em cada um, conforme está esquematizado na Fig 3. A esta 
técnica chama-se feature weight. Obtém-se uma matriz de entrada de 8*8 onde 
cada elemento é um inteiro de 0 a 16. Isto reduz a dimensionalidade e pequenas 
distorções não afectam a variância. Todos os atributos de entrada são inteiros 
compreendidos entre 0 e 16. O último atributo é a classe, que corresponde ao 
respectivo dígito associado, 0 a 9. Estes dados estão armazenados num ficheiro 
único constituído por 3823 linhas (padrões) por 65 colunas (64 atributos + 1 classe). 
 

 

→ 

 
Fig. 3 

 
Existem outras metodologias diferentes para a selecção de atributos. Tais 
metodologias dependem da dimensão e tipo de problema de imagem a tratar. Le 
Cun desenvolveu métodos que se baseiam em RN de várias camadas intermédias 
(convolutional feature maps) detectando e combinando atributos locais, utilizando 
LRF (Local Receptive Fields)[6], baseadas na arquitectura do Neocognitron, de 
Fukushima e Miyake.  

Fig. 4 – Arquitectura da rede LeNet5. Os Ci, correspondem a camadas convolucionais, os Si são 
camadas de sub-amostras e F, uma camada completamente ligada. Estas RN também são apelidadas 

de FEN, Feature Extraction Network 
 
Outra abordagem mais recente e em desenvolvimento, consiste na utilização de 
Algoritmos Genéticos. Esta é mais complexa, mas tem-se mostrado eficiente nos 
problemas de classificação. 
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2.3 Selecção de atributos (FSS) 
 
O problema da selecção de atributos, baseia-se em algoritmos específicos para 
seleccionar o conjunto de atributos (de um conjunto de atributos candidatos) com o 
melhor desempenho perante um determinado classificador. Este procedimento, 
além de reduzir o custo de aprendizagem, reduzindo o número de atributos, na 
maioria dos casos melhora o desempenho do classificador. 
 
Existem vários métodos de selecção dividindo-se em três categorias principais; 
completos, determinísticos e estocásticos. São depois subdivididos em função da sua 
estratégia de busca, exhaustive, non-exhaustive, greedy hill climbing search, 
forward selection, bckward selection, combined, instance-based, etc…Os algoritmos 
genéticos são métodos de procura que se enquadram na categoria de estocásticos. 
 

Os métodos de selecção podem também ser classificados como filter ou wrapper, 
dependendo de como é calculada a medida de desempenho (bondade). Nos 
primeiros, essa medida é uma fórmula fechada. Os segundos, usam o algoritmo de 
aprendizagem, para obter uma estimativa do desempenho na procura do melhor 
subconjunto de atributos no conjunto de treino. São eficientes, no entanto são 
computacionalmente dispendiosos.  
 
Com o RapidMiner pode-se usar um AG para implementar um FSS tipo filtro, 
usando por exemplo como medida de bondade o operador CFSFeatureSetEvaluator. 
Para um FSS do tipo wrapper pode-se usar um esquema de validação como o 
XValidation com o algoritmo de aprendizagem. 
 
2.3.1 Algoritmos Genéticos (AG) 
 
Um AG é um método para resolução de problemas de optimização combinatória, 
baseado na teoria da selecção natural e evolução das espécies, proposto por John 
Holland em 1975. Trata-se de uma meta-heurística inspirada numa população de 
natureza evolucionária da área da computação evolucionária e pesquisa iterativa[7].  
No problema em análise, pretende-se seleccionar a partir de um conjunto finitos de 
atributos, qual o melhor subconjunto que apresenta uma melhor medida de 
bondade. 
 
Dada uma população inicial, o algoritmo selecciona indivíduos aleatoriamente da 
população, para serem progenitores e usa-os para criar novas gerações, aplicando 
alterações genéticas, através dos operadores selection, crossover, mutation aos 
descendentes. Ao fim de algumas gerações, a população evolui no sentido de uma 
solução óptima.  
 
Para controlar a paragem do processo, define-se um número de gerações a gerar e é 
definida uma medida que avalia o fitness f(x) de cada indivíduo x da população. A 
estrutura básica do AG é a seguinte: 
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Fig. 5 – Um AG básico 
 
A representação de cada indivíduo num AG é uma string binária, chamada 
cromossoma. Cada cromossoma representa uma possível solução. O cromossoma 
evolui através de iterações sucessivas, chamadas gerações, criando novos 
cromossomas, através dos operadores genéticos.  
 
Selecção dos Progenitores 
 
Por analogia com o processo evolucionário darwinista, o método tende a escolher as 
soluções mais aptas para sobreviver à geração seguinte. O método de selecção mais 
utilizado é o da roleta (roulette wheel). Na natureza, todos os indivíduos tem 
hipóteses de sobreviver à geração seguinte. No entanto, os mais dominantes, com 
maior aptidão (fitness), têm maior probabilidade de sobreviver, dando origem aos 
novos potenciais progenitores da próxima geração, enquanto que os que 
apresentam menores valores de fitness, extinguem-se. 
 

  
Fig. 6  – Selecção baseada na Roulette wheel  

 
A roleta permite a selecção de dois indivíduos da geração anterior para cruzamento 
ou mutação, direccionada no sentido de escolher os mais aptos. Embora este método 
seja bom à partida, degrada-se geração após geração, quando as diferenças de 
aptidão entre os indivíduos que constituem a população são ínfimas. Uma 
alternativa é dada pelo uso da operação de selecção baseada na ordem, onde a 
probabilidade de escolha de um indivíduo depende do seu posicionamento dentro da 
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população. Assim, a probabilidade de selecção do indivíduo i é dada por p(i), onde n 
representa o tamanho da população e ordem(i) é uma função de ordem. 
 

1

( 1) ( )
( )

n

j

n ordem i
p i

j
=

+ −
=

∑
 

 
Fig. 7 – Diferenças entre a operação de selecção baseada na aptidão e a 

operação de selecção baseada na ordem 
 
Existem ainda outros métodos de selecção, sendo o método do torneio também 
bastante usado. Este, existe nas variantes binary tournament, probabilistic binary 
tournament, larger tournaments. No RapidMiner existem os métodos acima 
descritos entre outros, conforme a Fig. 8. 
 

 
 

Fig. 8 – Métodos de selecção para AG no RapidMiner 
 
Operador Crossover  
 
Tendo garantida a escolha dos indivíduos mais aptos através do processo de 
selecção, então temos garantido também que o fitness médio da nova população 
aumentou. São estes indivíduos, mais aptos, que resultaram do cruzamento de 
genes dos progenitores, dando origem a novos padrões de cromossomas que vão dar 
origem às próximas gerações através de novos cruzamentos. Estes descendentes, 
por sua vez, podem ser mais ou menos aptos que os seus antecessores. Se forem 
menos aptos, têm tendência a não sobreviver, caso contrário, as suas hipóteses de 
prevalecer são boas. Os GA tentam reproduzir este processo utilizando um 
operador crossover, que emula o processo de cruzamento de genes, trocando 
cromossomas dos progenitores para criar a nova geração. Existem três tipos 
diferentes: single point crossover, two point crossover e uniform crossover. 
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Fig. 9 – Operação de Crossover e variantes 
 
Operador Mutation 
 
A mutação genética é um processo evolucionário raro e espontâneo que existe na 
natureza, que é causa de mudanças genéticas imprevistas. Este, dá origem 
normalmente a indivíduos menos aptos, mas ocasionalmente mais aptos. Nos AG a 
mutação é muito simples, implementando-se através do operador mutation. É 
importante que ele ocorra ocasionalmente, ie, com uma probabilidade próxima de 
zero. Uma abordagem típica desta operação consiste em seleccionar um bit da 
string que representa o cromossoma e trocar o valor desse bit. 
 

 
 

Fig. 10 – Operação de Mutation 
 

Função Fitness 
 
Esta função normalmente define-se de acordo com o problema a estudar e tem 
como objectivo discriminar entre os cromossomas, aqueles que são soluções 
candidatas. 
 
Em reconhecimento de padrões utilizando Redes Neuronais, essa medida é uma 
função f(x) que combina a precisão e(x) de classificação com o custo s(x) de realizar 
a classificação. Essa medida serve também de critério de paragem. Dois exemplos, 
de funções descritas na literatura (1) [8] e (2) [9], são: 
 

max

( )
( ) ( ) ( )

( ) 1

s x
f x e x s x

e x
= − +

+
 (1) 

 
( )

( ) (2 ( ))
2 ( )

s x
f x e x

e x

 
= − −  − 

 (2) 

 
A fig. 11 mostra o diagrama de aplicação de um AG no processo de avaliação da 
evolução de uma população para ser classificada por uma RN. 
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Fig. 11 – Diagrama de um AG aplicado a uma RN 

 
Neste trabalho, o objectivo consiste em obter uma “redução” do número de atributos 
para induzir posteriormente um classificador (RN), utilizando para tal o recurso 
aos Algoritmos Genéticos (AG).  
 
Nas técnicas de reconhecimento de padrões utilizam-se habitualmente objectos 
(padrões) representados por vectores de atributos, onde cada fi representa um pixel 
da imagem que representa um padrão. Cada vector é da forma, X1= [f1, f2, …, fn]. A 
selecção de atributos fj, fj+1, fj+p, fj+p+1…., com 1 ≤ j ≤ n reduz o número de inputs de 
uma RN e por sua vez a complexidade computacional associada à mesma, 
aumentando também a precisão do classificador. A utilização dos AG para selecção 
de atributos assenta na construção de strings binárias (cromossomas), onde 1 
representa a inclusão e 0 representa a não inclusão de um determinado atributo do 
conjunto de atributos original. 
 
Para a exploração da base de dados referida em 2.2.1, com o programa de 
simulação RapidMiner, foram realizadas as seguintes operações: 
 

  
 

 

Fig. 11a 

 

Fig. 11b 

 

Fig. 11c 
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Em primeiro lugar, procedeu-se a uma Análise de Componentes Principais 
(sequência na Fig. 11a), sendo possível observar que os primeiros 32 componentes 
explicam 90% da variância. No entanto, deve-se ter em conta que a análise PCA, 
contrariamente aos métodos de selecção, reduz o número de atributos, em vez de os 
seleccionar. Foi também possível verificar a não existência de “missing values”. 
Para a selecção de atributos, implementaram-se duas estratégias diferentes: 
 
� A primeira, consistiu na aplicação do operador FeatureSelection com avaliador 

CFSFeatureSetEvaluator, que devolve um valor correspondente ao coeficiente de 

correlação determinado pela heurística utilizada (Fig. 11b). 

� A segunda, aplicou um GeneticAlgorithm para a selecção de atributos, com o 

mesmo avaliador, CFSFeatureSetEvaluator (Fig. 11c). 

 
Implementaram-se as seguintes simulações com respectivos parâmetros, conforme 
mostra a tabela a seguir. 
 

Algoritmo 
População 
tamanho 

Nº 
Gerações 

Esquema de 
Selecção 

Prob. 
Mutation 

Prob. 
Crossover 

Atributos 
Obtidos 

FS 

Correlation 

FS − − − − − 35 0,665 

AG 60 30 
Roulette 
Wheel 

0,10 0,90 31 0,623 

AG 60 30 Tournament 0,10 0,90 35 0,665 

AG 100 20 Tournament 0,10 0,90 34 0,664 

AG 10 30 Boltzmann 0,001 0,60 33 0,376 

 
O valor da correlação obtido, ronda em quase todos os casos cerca de 0,66 
(0,5<ρ<1,0), levando-nos a concluir que existe um alto grau de correlação entre os 
atributos Xi e a classe Cj e um baixo grau de correlação entre os atributos.  
 
Considerações 
 
Em qualquer dos casos estudados, consegue-se obter uma redução de 
aproximadamente 50% no número de atributos, que é considerável. A partir da 
tabela acima, com uma maior quantidade de observações, poderia construir-se um 
gráfico comparativo, de onde se poderiam inferir algumas conclusões, observando 
por exemplo, se o aumento do número de elementos de uma população (utilizando o 
mesmo esquema de selecção), influencia a correlação e de que modo, bem como as 
probabilidades definidas inicialmente para a mutação e para o cruzamento. 
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2.4 O Processo de Aprendizagem com uma RN 
 
2.4.1 Redes Neuronais Artificiais - RNA 
 

Uma RNA (Rede Neuronal Artificial) consiste numa representação computacional 

abstracta do cérebro humano. O cérebro humano possui um valor estimado de 10
11

 

pequenas unidades chamadas neurónios interligados entre si através de cerca de 10
15

 

conexões. Numa RNA os neurónios são representados por nós (vértices) e as conexões 

são as ligações entre esses nós, em analogia com um grafo matemático. Cada nó 

representa uma unidade de processamento e as ligações entre os nós estabelecem o 

relacionamento entre estes. Todos os nós são ajustáveis. Uma RNA é um processador 

distribuído paralelo feito de unidades de processamento simples, chamadas de 

Perceptron. Tem a capacidade de aprender a partir da aprendizagem experimental 

através dos pesos das ligações entre os nós. Têm uma aplicação diversificada em 
várias áreas do conhecimento científico. Provaram ser modelos eficientes na área 
de Aprendizagem Computacional supervisionada, por exemplo, em reconhecimento 
estatístico de imagens e padrões, embora haja também modelos de classificação não 
supervisionada, concretamente, as redes SOM (Self Organizing Maps) 
desenvolvidas por T. Kohonen. 
 
O Perceptron 
 
O perceptron é uma generalização computacional do neuron original de McCulloch-
Pitts proposta em 1958 por Frank Rosenblatt. A principal inovação foi a introdução 
de pesos numéricos e um padrão especial de interligação. O modelo original de 
Rosenblatt foi aperfeiçoado nos anos 60 por Minsky e Papert[10]. Devido à sua 
capacidade discriminante, o perceptron tornou-se numa rede capaz de resolver 
certos problemas de reconhecimento de padrões.  
 
Definição – Um perceptron simples é uma unidade computacional com a função 

threshold (limiar, polarização, desvio, bias) θ  que, dadas as entradas x1, x2, …, xn 
reais através dos nós associados aos pesos w1, w2, …, wn, 
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Fig. 12 

 
Interpretação Geométrica 
 
Um perceptron separa o espaço de atributos em dois semi-planos. Para pontos 
pertencendo a um dos semi-planos o resultado da computação é 0, para o outro é 1. 
A figura 13 mostra a separação linear do plano para um exemplo com duas 
variáveis x1 e x2 com pesos 0.9 e 2.0 definindo a condição de teste, 1 20.9 2.0 1x x+ ≥ .  

θ 
y 
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Fig. 13 

 
Ajustando os parâmetros de entrada, podemos gerar separações arbitrárias do 
plano. Em muitos casos é mais conveniente usar perceptrons com limiar (threshold) 
igual a 0, adicionando o peso −θ  como entrada adicional constante, conforme 
mostra a figura 6. A este valor é chamado desvio (bias). 

 
Fig. 14 

 
Temos agora o vector de entrada (x1, x2, … , xn, 1) associado ao vector de pesos (w1, 

…,wn, wn+1), onde  wn+1= −θ.  
 
O Perceptron Multicamada 
 
As redes com uma única camada não são suficientes para resolver determinado tipo 
de problemas. Um dos mais conhecidos é o XOR (OU exclusivo), porque este não é 
linearmente separável. Para resolver este problema é suficiente construir uma RN 
com duas camadas. Esta rede gera uma separação não linear de pontos no espaço 
bidimensional, conforme mostra a figura 15. 
 

 
 

Fig. 15 – Separação com Perceptron de 1, 2 e 3 camadas respectivamente 
 
As RN multicamada dividem-se em duas categorias: redes recorrentes e redes com 
retro-propagação (feedforward). As redes do tipo feedforward com mecanismo de 
aprendizagem com retro-propagação são as mais usadas. A estrutura da rede é 
organizada por camadas com ligações não recorrentes entre perceptrons de 
camadas adjacentes. Podem conter um número elevado de camadas ocultas.  
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Na aprendizagem por correcção do erro, o ajuste dos pesos pode ser efectuado 
propagando para trás camada a camada os erros originados no output da rede. Isto 
é feito pelo Algoritmo de Retropropagação do Erro (back-propagation algorithm). 
 
A propriedade mais importante de uma RN é a sua capacidade de aprendizagem a 
partir de exemplos reais e melhorar o seu desempenho através de um processo 
iterativo de aprendizagem, ajustando os pesos sinápticos dos nós da rede, de forma a 
minimizar o erro da função de custo, que retorna o erro quadrático médio 

 
Na aprendizagem por correcção do erro, o ajuste dos pesos pode ser efectuado 
propagando para trás camada a camada os erros originados no output da rede. Isto 
é feito pelo Algoritmo de Retropropagação do Erro (back-propagation algorithm). 
 
O Algoritmo de Retropropagação do Erro 
 
A aprendizagem por retropropagação do erro (backpropagation algorithm - 
Rumelhart e McClelland, 1986) constitui uma generalização da regra de 
aprendizagem de Widrow-Hoff (ou método do gradiente aplicado em redes 
neuronais lineares) a redes lineares ou não lineares com três ou mais camadas. 
Nestas redes, os neurónios estão organizados em camadas, enviando sinais “para a 
frente” e os erros são propagados “para trás”.  
 
O algoritmo de retropropagação utiliza aprendizagem superviosionada, ie, o 
algoritmo é alimentado com exemplos de input e os respectivos outputs que se 
pretende que ele calcule, sendo calculado posteriormente um erro, que consiste na 
diferença entre o resultado obtido e o resultado esperado. O objectivo deste 
algoritmo é aprender os coeficientes wi (pesos sinápticos) de forma a minimizar o 
erro quadrático, até que a RNA aprenda os dados de treino.  
 
O erro de treino E, é a soma dos quadrados das diferenças entre o valor do output 
desejado, tk e o valor calculado pela rede, yk para todas as saídas e todos os valores 
de entrada (elemento do conjunto de treino), xi. 
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A regra de aprendizagem é baseada na técnica do gradiente descendente. O 
processo inicia-se com wi aleatórios que vão sendo ajustados de forma que o erro 
seja mínimo. 
 
Interpretação 
 
Seja, 
 

( )

k jk j

j

k k
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∑
 (3) 

 
Onde f(netk) é a função de activação para o nó k. 
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Fig. 16 – Representação de uma rede com três camadas. 

 
Erro na camada de saída 
 
δk é o gradiente do erro relativo à entrada da unidade k. Este propaga-se à camada 
anterior para calcular δj e é também utilizado para calcular a actualização dos 
pesos ∆wjk. 
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Seja 
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Erro retropropagado em camadas ocultas 
 
Para calcular o erro para a unidade oculta j, retropropaga-se este através das 
ligações wjk. 
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Actualização dos pesos 
 
A derivada de E(w) em relação a cada componente do vector w, pode ser calculada, 
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( )k
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  usando (5). (8) 
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Actualizam-se os pesos através do gradiente do erro com sinal negativo, porque se 
pretende que o erro decresça por um factor 0 < η ≤ 1, onde η é a taxa de 
aprendizagem. Esta técnica é conhecida como Regra do Delta. 
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De uma forma geral, 
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com ( ) (1 )
j j j

f net ay y′ = −  para a função de activação sigmoide. 

 
Critério de Paragem 
 
Considera-se que a backpropagation convergiu, quando o valor absoluto do erro 
médio quadrático, E, por época de treino é suficientemente pequeno, tipicamente 
entre 0,01 e 0,1. 
 
O Algoritmo 
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2.4.2 Treino da Rede 
 
Existem dois modos de treino de RNA. O Modo Incremental (on-line, stochastic, ou 
per-pattern) onde os padrões (vectores de atributos) são escolhidos aleatoriamente 
do conjunto de treino e os pesos da rede são actualizados após cada elemento 
escolhido. O Modo Batch (off-line ou per-epoch), onde todos os elementos do 
conjunto de treino são apresentados à rede antes da actualização dos pesos. 
 
2.4.3 Validação 
 
Depois de implementado e aprendido o classificador NeuralNet (MultiLayer 
Perceptron, no caso do WEKA), é necessário avaliar a sua eficiência, ou seja, a 
capacidade de classificar correctamente novos elementos (dígitos). Para tal, pode-se 
recorrer à taxa de erro ou a precisão. Existem vários métodos para estimar a taxa 
de erro, baseados em diferentes partições do conjunto de dados inicial: Holdout, 
Cross-Validation e Bootstrap. 
 
Foram realizadas experiência com Cross-validation e Holdout. O segundo método 
consiste em fazer uma partição do conjunto de exemplos em dois subconjuntos: um 
conjunto de treino e um conjunto de teste. O primeiro subconjunto é utilizado pelo 
algoritmo de aprendizagem para induzir o modelo de classificação. Ao segundo 
subconjunto é aplicado o modelo obtido no passo anterior e avaliado o desempenho 
do classificador. Utilizei um split ratio de 0.7 (0.66 no WEKA), ou seja, 70% dos 
elementos da base de dados são utilizados para treino e os restantes 30%, para 
teste. Foi calculada também a precisão (accuracy) do classificador, obtendo-se 
assim a taxa de erro, para o conjunto de teste. O método de cross-validation 
também foi experimentado, e este divide o conjunto de dados em k partes, usando 
k-1 partes para treino e a restante para teste. O processo repete-se com outros 
subconjuntos, k-vezes calculando um erro que é a soma dos erros obtidos em cada 
execução i=1,2, …, k. 
 
A Fig. 17 mostra as operações experimentadas, com os respectivos métodos 
validação, fases de treino e de avaliação. 
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Fig. 17 – Árvores de operadores em RapidMiner:  Simple Validation (Holdout), XValidation  (Cross-

validation)  e Wrapper Approach Treino e Teste 
 
Não foi possível no RapidMiner obter os resultados esperados para o classificador 
Classification Performance, sendo substituindo pelo classificador Performance. 
Este, apenas me devolve os parâmetros, erro quadrado e o erro médio quadrado, 
valores que me sugerem uma taxa de acerto de entre 97,2 e 98,3%. 
 

 
 
No WEKA 
 
Implementei no WEKA as operações de Selecção de Atributos, utilizando os dois 
tipos de abordagem já referidos para o RapidMiner, filters e wrapper. Também 
neste programa, a conjunção de uma pesquisa com AG e o classificador 
MultilayerPerceptron, não são computacionalmente resolúveis em tempo útil. 
Assim, implementei filters com pesquisa por CFSS e AG. Na classificação, foram 
feitas várias experiências comparativas, conforme descritas nas tabelas mais à 
frente.  
 
EXPERIÊNCIA 1 
 
� FASE DE SELECÇÃO DE ATRIBUTOS 

 

Evaluator:    weka.attributeSelection.CfsSubsetEval  

Search:       weka.attributeSelection.GeneticSearch Z 20 G 20 C 0.6 M 0.033  

Population size: 20 

Number of generations: 20 

Probability of crossover:  0.6   

Probability of mutation:  0.033 

TREINO 

TESTE 

TREINO 

TESTE 
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CFS Subset Evaluator (supervised, Class (nominal): 65 class): 

Selected attributes: 37 

  

� FASE DE CLASSIFICAÇÃO (Holdout 2/3 TREINO + 1/3 TESTE) 
 
Scheme: weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron L 0.3 M 0.2 N 200 

Test mode:    split 66% train, remainder test 

Correctly Classified Instances        1262               97.0769 % 

Incorrectly Classified Instances        38                2.9231 % 

Kappa statistic                          0.9675 

Mean absolute error                      0.0098 

Root mean squared error                  0.071  

Relative absolute error                  5.4349 % 

Root relative squared error             23.6648 % 

Total Number of Instances             1300 

 

MATRIZ DE CONFUSÃO 
 

   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   <-- classified as 

 134   1   1   0   0   0   0   0   0   0 |   a = 0 

   0 122   0   0   0   0   0   1   0   0 |   b = 1 

   0   0 130   0   0   0   0   0   3   0 |   c = 2 

   0   0   0 137   0   1   0   1   0   1 |   d = 3 

   0   0   0   0 120   0   0   0   0   0 |   e = 4 

   0   0   0   0   0 136   0   0   0   6 |   f = 5 

   0   0   0   0   0   0 131   0   1   0 |   g = 6 

   0   0   0   0   0   0   0 118   0   3 |   h = 7 

   1   5   1   1   0   0   1   0 112   3 |   i = 8 

   0   0   1   0   0   2   0   2   2 122 |   j = 9 

 
Foi induzida uma RN com aprendizagem por retroprogação do erro, com taxa de 
aprendizagem=0.3, momento=0.2 com 200 épocas de treino, com os respectivos 
pesos sinápticos, 64 entradas, 10 camadas ocultas e 10 de saída. A tabela seguinte 
mostra, para os mesmos parâmetros, apenas fazendo mudar o número de épocas de 
treino, os resultados obtidos. Verifica-se que a partir de um determinado número de 
épocas de treino, o classificador não se torna mais eficiente. É comum verificar na 
literatura valores na ordem das 200 épocas. Também nos algoritmos genéticos, o 
número de gerações ronda o valor de 30. 
 
Evaluator:     CFS 
Search:         GeneticSearch 

População:  20 
Gerações:    20 
Prob. Crossover:  0.6 
Prob. Mutation:     0.033 

Scheme:        MultilayerPerceptron 
Taxa Aprendizagem: 0.3 
Momento: 0.2 

Holdout 
Atributos: 37 
 

Épocas de 
Treino 

Classificados 
Correctamente 

Classificados 
Erradamente 

Erro Médio 
Absoluto  

% de 
Acertos 

10 1242 58 a) 95,54 
20 1249 51 a) 96,08 
50 1258 42 a) 96,77 
100 1261 39 a) 97,00 
200 1262 38 0,0063 97,08 
500 1264 36 a) 97,23 
1000 1263 37 a) 97,15 

a) Não Observado 
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Taxa de Acertos
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Fig. 18 – Taxa de acertos 

 
EXPERIÊNCIA 2 
 
Realizei outra experiência com outro método de pesquisa (BestFirst) com os 
parâmetros abaixo descritos, para verificar como o tempo computacional resultante 
do aumento do número de épocas de treino se reflectia na taxa de acertos. O gráfico 
mostra aquilo que já se suspeitava a partir dos dados da tabela anterior. 
 
Evaluator:     CFS  
Search:        BestFirst -D 1 -N 5 
Scheme:        MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2  
Holdout 
Atributos: 35 
 

Épocas de 
Treino 

Classificados 
Correctamente 

Classificados 
Erradamente 

% de 
Acertos 

Tempo de 
Cálculo (seg) 

10 1262 38 97,1 10,25 

20 1273 27 97,9 19,70 

50 1276 24 98,2 48,47 

100 1276 24 98,2 95,14 

200 1277 23 98,2 192,50 

500 1277 23 98,2 479,98 

1000 1277 23 98,2 944,80 
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1500
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Fig. 19 – Tempo Computacional/Taxa de Acertos 
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EXPERIÊNCIA 3 
 
1300 INSTÂNCIAS 
SELECÇÃO DE ATRIBUTOS 
 
Search:        GeneticSearch  

Z 50 G 20 C 0.9 M 0.033 
 
 

Classificador 
Classificados 
Correctamente 

Classificados 
Erradamente 

% de 
Acertos 

Erro Médio 
Absoluto 

Multilayer 

Perceptron 
1261 39 97,00 0,0113 

Naïve-Bayes 1198 102 92,15 0,0158 

RBF 1218 82 93,69 0,0203 

 
Uma análise simplista dos resultados obtidos com esta experiência, que serão 
explorados mais aprofundadamente na terceira fase deste trabalho, levam-me a 
suspeitar que as RN são classificadores mais eficientes que os outros dois 
classificadores testados.  
 
2.4.4 Conclusão 
 
Pretendi com este trabalho, conjugar os vários conceitos (de forma mais ou menos 
aprofundada) necessários para abordar o problema de reconhecimento de 
caracteres/dígitos escritos à mão, com experiências realizadas sobre uma base de 
dados pública, recorrendo a software específico de data mining. 
 
O reconhecimento de padrões, sendo uma área fascinante, tem sido alvo de muito 
investimento científico, resultando daí uma diversidade de metodologias e conceitos 
para abordar este tipo de problemas de classificação. Contrariamente ao que seria 
de esperar, existe informação teórica publicada em número inversamente 
proporcional ao de informação prática e de exploração com ferramentas da área. 
Assim, a resolução de um problema concreto com software específico é uma 
aventura, também ela de aprendizagem. 
 
Relativamente ao problema, tendo em conta os dados obtidos, as Redes Neuronais 
parecem ser bastante robustas como classificadores supervisionados. A selecção de 
atributos é essencial para que não se obtenham redes demasiado grandes e assim 
tornar fácil a sua implementação prática. 
 
A conjugação de pesquisa com um Algoritmo Genético e um filtro Wrapper 
embebendo um classificador NeuralNet, não é computacionalmente atractiva. A 
conjugação do mesmo algoritmo com um filtro CFS resultou bastante bem, tendo 
obtido resultados muito bons na classificação de padrões. 
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3. Comparação de Classificadores 
 
Avaliação da performance de um classificador 
 
Existem vários métodos para estudar o erro durante a fase de treino. A estimativa 
do erro ajuda a encontrar o modelo mais correcto não susceptível de overfit. Uma 
vez encontrado esse modelo, ele pode ser aplicado ao conjunto de teste para 
classificar correctamente novas instâncias. A accuracy ou a taxa de erro calculadas 
no conjunto de teste podem também ser utilizadas para comparar a performance 
relativa de diferentes classificadores no mesmo domínio. Os métodos de estimação 
mais utilizados são os seguintes: 
 

� Holdout Method 

� Random Subsampling 

� Cross-Validation 

� Boostrap 

 
Comparação de classificadores 
 
É habitual comparar a performance de diferentes classificadores para determinar 
qual deles tem melhor desempenho perante um conjunto de dados. No entanto, 
dependendo do tamanho do conjunto de dados, a diferença do valor da accuracy 
entre os classificadores pode não ser estatisticamente significante. Existem vários 
testes estatísticos para comparar modelos e classificadores. Dados um algoritmo e 
um conjunto de dados, qual a confiança na taxa de erro estimada? Para tal, 
calculam-se intervalos de confiança. Para determinar um intervalo de confiança é 
necessário estabelecer a distribuição de probabilidade associada à medida da 
accuracy. Para conjuntos grandes (>30 instâncias) a accuracy, acc=X/N, sendo X o 
número de classificações correctas e N o total, segue uma distribuição normal com 
média p e variância p(p-1)/N. 
 
A partir da Base de Dados de estudo, UCI-OCR efectuei um estudo com o 
RapidMiner para encontrar intervalos de confiança para a accuracy, utilizando o 
método de validação cruzada XValidation. 
 
MultiLayer Perceptron (100 épocas de treino) 
XValidation 
N=3823 exemplos 
Para 1-α=0.99, Zα/2=2.58 pela tabela de probabilidade 
 

 
 
Sabendo que p é calculado pela equação, 
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Foram obtidos os seguintes valores após várias execuções no RapidMiner: 
 

10% 20% 50% 100% 
% N 

382 694 1388 3823 

 accuracy 0,9407 0,9626 0,9669 0,9783 

 class error (%) 5,93 3,74 3,31 2,17 

 p min 0,890 0,932 0,947 0,969 

 p max 0,977 0,984 0,982 0,986 

 
Fig 20 – Intervalos de confiança calculados 

 
De uma forma gráfica torna-se visível que, à medida de o número de instâncias 
aumenta, diminui o intervalo de confiança para a accuracy e para a taxa de erro de 
classificação. 
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Fig 21 – A diminuição do erro de classificação está directamente 
 relacionada com a diminuição do intervalo de confiança. 

 
Para comparar a performance entre classificadores diferentes pode-se recorrer a 
testes de significância t bilateral com validação cruzada. Realizei algumas 
experiências com o RapiMiner e os operadores ANova e T-Test, mas os resultados 
obtidos não foram conclusivos. 
 
Matriz de Confusão e Medidas de Avaliação 
 
Foi efectuado um estudo sobre a BD de dígitos UCI-OCR, no sentido de avaliar o 
classificador MultilayerPercepron. A partir da matriz de confusão obtida com o 
classificador, é possível fazer uma análise exaustiva sobre os resultados obtidos. 
 
EXPERIÊNCIA 4 
 
Evaluator: weka.attributeSelection.CfsSubsetEval  
Search: weka.attributeSelection.GeneticSearch -Z 20 -G 20 -C 0.6 -M 0.033 -R 20 -S 1 
Selected attributes: 37 
weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron -L 0.3 -M 0.2 -N 200 -V 0 -S 0 -E 20 -Ha 
Instances: 3823 
Attributes: 65 
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Fig 22 – Métricas definidas a partir da matriz de confusão 

 
Para a classe 4, foram obtidos os seguintes valores representados no gráfico, com o 
método Holdout, para as métricas Precision, Recall e F-Measure. É notório que, à 
medida que aumentamos o conjunto de treino, os valores das métricas tendem para 
1 (100%). 
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Fig 23 – Comparação da evolução das métricas Precision, Recall, F-Measure  

para uma estimação com o método Holdout 
 
De seguida procedi a um novo teste utilizando o método de validação Holdout e 
obtive os seguintes resultados: 
 

TREINO (%) 33 50 67 90 

TESTE (%) 67 50 33 10 

Instâncias Correctas 2485 1870 1277 379 

Instâncias Incorrectas 77 42 23 4 

% Class Correctas 96,99% 97,80% 98,23% 98,96% 

% Class Incorrectas 3,01% 2,20% 1,77% 1,04% 

 
Existem ainda outras métricas largamente utilizadas nesta área, tais como F-score, 
Lift Curves, curvas ROC, precision/recall, erro quadrado e entropia. 
 
Curvas ROC 
 
As curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) são uma técnica para 
visualizar, avaliar, organizar e seleccionar classificadores baseadas no seu 
desempenho. Para realizar estas análises, gráficos ROC podem mostrar a relação 
entre taxas de acertos e alarmes falsos (taxas de erros) dos classificadores. 
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Basicamente, este método permite desenhar curvas a partir dos dados da matriz de 
confusão obtidos através da performance de um classificador, estabelecendo 
métricas que relacionam TP, FP, FN e TN. 

 
Uma curva ROC é gerada por um número finito de instâncias, produzindo uma 
função degrau no espaço ROC (quadrado unitário). Quanto maior for o número de 
instâncias, mais contínua é a curva. Esta curva representa de uma forma 
bidimensional a performance de um classificador. Para comparar classificadores 
recorre-se ao cálculo da área abaixo da curva ROC (AUC), sendo este compreendido 
entre 0.5 (classificador aleatório) e 1. 
  
Curvas ROC com N Classes 
 
Dado que o problema de classificação de dígitos (10 classes) estudado ao longo deste 
trabalho não é um problema de classificação binária, o recurso às curvas ROC para 
o estudo comparativo de algoritmos de classificação (embora não seja impossível) é 
de difícil execução e o software disponível não está adaptado para o efeito. 
 
Com N classes a matriz de confusão torna-se uma matriz de dimensão NxN, 
contendo uma diagonal principal de tamanho n (acertos) e N2 − N possíveis erros. 
Uma maneira para manipular N classes é produzir N gráficos ROC diferentes, um 
para cada classe (considerando-a positiva), e as restantes consideradas como 
negativas. 
 
Existem estudos muito recentes nesta área, no sentido de generalizar o método para 
N classes. Neste caso temos, em vez de um espaço quadrado, um hipercubo e Area 
Under Curve (AUC) substituída por Volume Under ROC hypeSurface (VUS) [11].  
 
Uma das técnicas descritas por Thomas Landgrebe [12] consiste na análise par a par. 
O algoritmo pairwise ROC investiga as interacções entre cada par de operating 
weights (análogo ao conceito de limiar no problema das duas classes) analisando os 
plots entre cada par. O método é complexo e está descrito no paper referido. 
 
Subconjunto de dados 
 
Como tinha interesse em comparar alguns algoritmos de classificação, decidi filtrar 
apenas as instâncias pertencentes às classes 0 e 1 do meu conjunto de dados 
original. Assim, passei a ter um universo de 765 objectos. Utilizei o Weka e o 
RapidMiner para explorar este novo conjunto. 
 
Foram explorados vários exemplos com os classificadores, W-Multilayer Perceptron, 
RBFNetwork, W-SMO, BayesNet e IBk. O MultilayerPerceptron foi já 
exaustivamente descrito. Os três primeiros enquadram-se na categoria de funções, 
uma Rede Bayesiana é um método probabilístico e o IBk corresponde ao conhecido 
k-NN. A seguir apresenta-se uma descrição abreviada destes classificadores, com 
excepção das redes RBF e do k-NN. 
 
RBFNetwork 
 
Uma rede RBF (Radial Basis Function Network) é uma Rede Neuronal Artificial do 
tipo feedforward que usa funções de bases radiais como funções de activação dos 
elementos da rede.  
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Fig 24 – Diagrama simplificado de uma rede RBF 
 
Estas redes enquadram-se na categoria dos modelos de classificação 
supervisionada. São utilizadas em várias áreas da ciência. Em classificação de 
padrões, o seu funcionamento é semelhante às RNA. As entradas recebem os 
atributos e as saídas correspondem às classes. A função de activação habitualmente 
utilizada é a função Gaussiana, dada pela expressão na forma matricial, 
 

1( ) ( )
( )

T
j j j

j e
µ µ

φ
−− − −

=
X Σ X

X    com j=1,.., L (14) 
 

X é um vector de entrada, L é o número de camadas escondidas, µj a média e Σj a 
matriz de co-variâncias da j-ésima função de Gauss. 
Na camada de saída é implementada uma soma ponderada dos valores de saída da 
camada escondida. 

1

( ) ( )
L

k jk j

j

ψ λ φ
=

=∑X X    para k=1, …, M (15) 

 

onde λjk são os pesos de saída de cada uma das conexões da camada escondida e M o 
número de saídas. Nos problemas de classificação de padrões, a saída da RBF está 
limitada ao intervalo [0,1] por uma função sigmóidal, 

( )

1
( )

1 k
k

Y
e

ψ−
=

+ X
X         para k=1, …, M . (16) 

O algoritmo de aprendizagem consiste em descobrir valores para os parâmetros da 
rede de forma a minimizar a função de custo, 
 

[ ] [ ]
1

min ( ) ( ) ( ) ( )

TN

k i k i k i k i

i

Y Y
=

− −∑ X F X X F X  (17) 

 

onde N é o número de vectores do conjunto de treino, Yk(Xi) é um vector RBF 
(saídas da camada oculta) e Fk(Xi) é o vector de saída associado à amostra Xi do 
conjunto de treino. Existem variados algoritmos de treino para redes RBF: 
Orthogonal least squares, Backpropagation, Clustering algorithms, Learning Vector 
Quantization são alguns exemplos. Como funciona? 
 
Algoritmo 

- Os centros das funções radiais são inicializados aleatoriamente. 
- Para cada amostra Xi o algoritmo adapta o centro mais próximo: 

1
min

L

i j i j
k =

− = −X µ X µ� � � �   - distância Euclideana ou distância de Mahalanobis 

- O centro é actualizado pela expressão, 
( )

j j i j
η= + −µ µ X µ  onde η representa a taxa de aprendizagem. 
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SMO 
 
O algoritmo Sequential Minimal Optimization (SMO) desenvolvido por John Platt, 
é um método muito rápido para treinar máquinas de suporte vectorial (SVM) 
criadas por Vladimir Vapnik em 1979 

 
Fig 25 – Margens e vectores de suporte definidos por uma SVM 

 
Bayes Net 
 
Uma rede Bayesiana é um modelo probabilístico gráfico que representa um 
conjunto de variáveis e as relações entre variáveis de interesse. Utiliza técnicas 
estatísticas para análise de dados. 

 
 

Fig 26 –Rede Bayesiana 
 
IBk – k-Nearest Neighbours 
 
Em reconhecimento de padrões, o algoritmo k-nearest neighbor (k-NN) é um método 
para classificar objectos, baseado nas proximidades dos elementos do conjunto de 
treino no seu espaço de atributos. O k-NN é categorizado como um algoritmo de 
aprendizagem baseado em instâncias, habitualmente apelidado de lazy learning. 
 

 
 

Fig 27 – 2-NN e 5-NN 
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A figura 27 mostra exemplos no espaço bidimensional para K=2 e para K=5. Os 
objectos da BD são vectores num espaço multidimensional de atributos. O espaço 
está particionado em regiões. Utiliza-se a distância Euclideana como medida para 
calcular as distâncias entre atributos. 
 
Algoritmo 
 

1- Para cada objecto do conjunto de teste 
2- Procura os K objectos mais próximos do padrão de entrada utilizando a medida de 
distância Euclideana. 
3- Para classificar, calcula-se o grau de confiança para cada classe Ci/K, (onde Ci é o 
número de objectos entre os K mais próximos pertencentes à classe i). A classificação de 
cada padrão de entrada é a classe com maior grau de confiança. 

 
 
Testes com o Weka e RapidMiner 
 
BD opt-bin – 64 atributos – classes { 0,1 } 
 
EXPERIÊNCIA 5 
 

CLASSIFICADOR Accuracy (%) Erro Class (%) AUC (Class B Positiva) 

W-MultilayerPerceptron 99,48 0,52 1,000 

5-NN 100,00 0,00 1,000 

W-SMO-SVM 99,74 0,26 0,995 

 
AUC - Area Under Curve 
 

W-MultilayerPerceptron 5-NN W-SMO-SVM 

 

 
 

Fig 28 - Comparação – Curvas ROC 
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Dado que a BD utilizada permite valores muito elevados para a taxa de acertos, 

próximos de 100%, as curvas ROC apresentam uma forma quase rectangular, i.e., 

aproximando-se do ponto (0,1) que representa uma classificação perfeita. Nos testes 

efectuados, verifica-se que as RN são classificadores bastante eficientes para 

reconhecimento de caracteres ou dígitos, mas o clássico k-NN também mostrou 

resultados excelentes. No entanto, ressalvo que a BD em estudo foi reduzida apenas a 

765 objectos pertencentes às classes (dígitos) 0 e 1, que são facilmente distinguíveis. 

Experimentei com o Weka a mesma BD afim de confirmar se os resultados se 

assemelhavam. Para obter curvas ROC com este programa recorri ao modo 

KnowledgeFlow, produzindo o diagrama seguinte: 
 

 
 

Fig 29 – Diagrama KnowledgeFlow com o Weka para classificação  
e obtenção de curvas ROC para cinco classificadores 

 
No Anexo 1, constam as listagens dos resultados obtidos com o Weka. A tabela 
seguinte mostra a taxa de acertos para os 5 classificadores experimentados. É 
notória alguma semelhança com os dados obtidos com o RapidMiner. Com o Weka, o 
k-NN não se mostrou aqui tão eficiente. 
 

Classificador Taxa de Acertos 

MultilayerPerceptron 99,4771 

SMO 99,4771 

BayesNet 99,0850 

RBFNetwork 99,4771 

IBk (5-NN) 99,6078 

 
A Fig. 30-a e Fig. 30-b mostram alguns gráficos obtidos com o Weka para os 
classificadores acima. 
 

FPrate/TPrate FPrate/Precision FPrate/F-Measure 

 
Fig 30-a – Gráficos comparativos entre algumas métricas. 
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FPrate/Recall FPrate/Threshold 

 
Fig 30-b – Gráficos comparativos entre algumas métricas. 

 
Com os resultados obtidos, decidi experimentar com uma BD diferente (dados sobre 
cancro da mama, UCI) onde as taxas de acertos são mais baixas que no caso do 
reconhecimento de dígitos, com o objectivo de verificar se realmente as curvas ROC 
se assemelhavam ao definido nos estudados teóricos. Obtive os seguintes 
resultados: 
 
BD UCI-brest-cancer – 30 atributos – Classes { B,M } 
 
EXPERIÊNCIA 6 
 
CLASSIFICADOR Accuracy (%) Erro Class (%) AUC (Class B Positiva) 

W-MultilayerPerceptron 95,96 4,04 0,991 

5-NN 93,32 6,68 0,935 

W-SMO-SVM 97,72 2,28 0,940 

 
AUC - Area Under Curve 

W-MultilayerPerceptron 5-NN W-SMO-SVM 

 

 
Fig 31 - Comparação – Curvas ROC 

 
De facto, com esta BD os resultados confirmam o que previa. Assim, mais uma vez 
o Multilayer Perceptron mostrou ser um excelente classificador para este tipo de 
problemas. 
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ANEXO 1 
 
=== Evaluation result === 

 

Scheme: MultilayerPerceptron 

Relation: opt-bin-

weka.filters.supervised.attribute.AttributeSelection-

Eweka.attributeSelection.CfsSubsetEval-

Sweka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5 

 

Correctly Classified Instances         761               99.4771 % 

Incorrectly Classified Instances         4                0.5229 % 

Kappa statistic                          0.9895 

Mean absolute error                      0.007  

Root mean squared error                  0.0728 

Relative absolute error                  1.4078 % 

Root relative squared error             14.5604 % 

Total Number of Instances              765      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.995     0.005      0.995     0.995     0.995    0 

  0.995     0.005      0.995     0.995     0.995    1 

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 374   2 |   a = 0 

   2 387 |   b = 1 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

=== Evaluation result === 

 

Scheme: SMO 

Relation: opt-bin-

weka.filters.supervised.attribute.AttributeSelection-

Eweka.attributeSelection.CfsSubsetEval-

Sweka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5 

 

Correctly Classified Instances         761               99.4771 % 

Incorrectly Classified Instances         4                0.5229 % 

Kappa statistic                          0.9895 

Mean absolute error                      0.0052 

Root mean squared error                  0.0723 

Relative absolute error                  1.046  % 

Root relative squared error             14.464  % 

Total Number of Instances              765      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.992     0.003      0.997     0.992     0.995    0 

  0.997     0.008      0.992     0.997     0.995    1 

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 373   3 |   a = 0 

   1 388 |   b = 1 
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---------------------------------------------------------------------- 

 

=== Evaluation result === 

 

Scheme: BayesNet 

Relation: opt-bin-

weka.filters.supervised.attribute.AttributeSelection-

Eweka.attributeSelection.CfsSubsetEval-

Sweka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5 

 

Correctly Classified Instances         758               99.085  % 

Incorrectly Classified Instances         7                0.915  % 

Kappa statistic                          0.9817 

Mean absolute error                      0.0085 

Root mean squared error                  0.0896 

Relative absolute error                  1.704  % 

Root relative squared error             17.9149 % 

Total Number of Instances              765      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.987     0.005      0.995     0.987     0.991    0 

  0.995     0.013      0.987     0.995     0.991    1 

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 371   5 |   a = 0 

   2 387 |   b = 1 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

=== Evaluation result === 

 

Scheme: RBFNetwork 

Relation: opt-bin-

weka.filters.supervised.attribute.AttributeSelection-

Eweka.attributeSelection.CfsSubsetEval-

Sweka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5 

 

Correctly Classified Instances         761               99.4771 % 

Incorrectly Classified Instances         4                0.5229 % 

Kappa statistic                          0.9895 

Mean absolute error                      0.0076 

Root mean squared error                  0.0726 

Relative absolute error                  1.5131 % 

Root relative squared error             14.526  % 

Total Number of Instances              765      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 

  0.995     0.005      0.995     0.995     0.995    0 

  0.995     0.005      0.995     0.995     0.995    1 

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 374   2 |   a = 0 

   2 387 |   b = 1 
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---------------------------------------------------------------------- 

 

=== Evaluation result === 

 

Scheme: IBk 

Relation: opt-bin-

weka.filters.supervised.attribute.AttributeSelection-

Eweka.attributeSelection.CfsSubsetEval-

Sweka.attributeSelection.BestFirst -D 1 -N 5 

 

Correctly Classified Instances         762               99.6078 % 

Incorrectly Classified Instances         3                0.3922 % 

Kappa statistic                          0.9922 

Mean absolute error                      0.0047 

Root mean squared error                  0.0526 

Relative absolute error                  0.946  % 

Root relative squared error             10.5289 % 

Total Number of Instances              765      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   ROC Area  Class 

  0.995     0.003      0.997     0.995     0.996      0.998    0 

  0.997     0.005      0.995     0.997     0.996      0.998    1 

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 374   2 |   a = 0 

   1 388 |   b = 1 
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