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Resumo Algoritmos de aprendizado semissupervisionado podem ser apli-
cados em domínios em que poucos exemplos rotulados e uma vasta quan-
tidade de exemplos não rotulados estão disponíveis, o que é o caso na
classi�cação de textos. Uma poderosa abordagem ao aprendizado semis-
supervisionado, denominada aprendizado multidescrição, pode ser usada
sempre que os exemplos de treinamento são descritos por dois ou mais
conjuntos de atributos disjuntos. No entanto, o aprendizado semissuper-
visionado multidescrição ainda não foi bem explorado na classi�cação
de textos dadas as diversas maneiras possíveis de se descrever bases de
dados não estruturadas. O objetivo neste trabalho é analisar o desempe-
nho de algoritmos semissupervisionados multidescrição na classi�cação
de textos, usando unigramas e bigramas para compor duas descrições
distintas de documentos textuais. Para esse �m, foi proposto um novo
algoritmo, denominado CoAL, e uma abrangente avaliação experimental
foi realizada. Os resultados mostram que CoAL, usando unigramas como
uma descrição das bases textuais e bigramas como uma outra descrição,
atinge um desempenho melhor que o difundido algoritmo Co-Training.
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1 Introdução

Algoritmos de aprendizado supervisionado necessitam que um número expressivo
de exemplos rotulados estejam disponíveis para a obtenção de um classi�cador
com boa capacidade preditiva. No entanto, em vários domínios de aplicação, a
aquisição de exemplos rotulados é uma tarefa de alto custo. Para o caso em que
poucos exemplos rotulados e um grande número de exemplos não rotulados estão
disponíveis, é indicado o uso de algoritmos de aprendizado semissupervisionado,
pois estes algoritmos podem obter melhores resultados no aprendizado do que
algoritmos supervisionados que usam somente esse pequeno número de exemplos
rotulados [5].

Quando os exemplos podem ser descritos de maneiras distintas, algoritmos
de aprendizado semissupervisionado multidescrição podem ser aplicados. Nesse
cenário, os classi�cadores obtidos em cada descrição usando-se os poucos exem-
plos rotulados podem ser ruins, porém, um exemplo não rotulado que for mal
classi�cado por um classi�cador em uma descrição não será necessariamente mal



classi�cado pelos classi�cadores nas outras descrições. Algoritmos multidescri-
ção, como o Co-Training [6], exploram essa propriedade para rotular exemplos
automaticamente.

O aprendizado semissupervisionado é particularmente apropriado ao domínio
da classi�cação de textos, pois a rotulação manual de um número expressivo de
documentos é bastante custosa. Apesar de documentos textuais poderem ser des-
critos de diversas maneiras, o aprendizado semissupervisionado multidescrição
ainda não foi bem explorado nesse domínio.

Neste trabalho, é realizada uma abrangente avaliação experimental para ve-
ri�car se o uso de múltiplas descrições de textos baseadas em unigramas e em
bigramas é compensador em um algoritmo multidescrição. Por compensador,
entende-se o fato de um algoritmo multidescrição atingir um desempenho supe-
rior a um algoritmo monodescrição quando este é executado sobre cada descrição
independentemente ou sobre a combinação das duas descrições em uma só.

Nessa avaliação, inicialmente, é considerado o difundido algoritmo semissu-
pervisionado multidescriçãoCo-Training. No entanto, esse algoritmo apresenta
um problema, denominado problema dos pontos de contenção, que pode surgir
quando os classi�cadores em cada descrição discordam com alta con�ança na
classi�cação de um exemplo. Até onde sabemos, este problema ainda não foi
tratado em pesquisas anteriores.

Neste trabalho, são propostas soluções para lidar com o problema dos pontos
de contenção em Co-Training. Uma dessas soluções é o algoritmo CoAL, o
qual incorpora aprendizado ativo ao algoritmo Co-Training. Os resultados da
avaliação experimental mostram que o CoAL consegue melhor desempenho que
o Co-Training e que o algoritmo monodescrição Self-Training.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2
são apresentados os algoritmos semissupervisionados Self-Training e Co-

Training; na Seção 3 são apresentadas as duas soluções propostas neste tra-
balho para tratar o problema dos pontos de contenção em Co-Training; na
Seção 4 é apresentada a avaliação experimental da utilização de unigramas e
bigramas em aprendizado semissupervisionado multidescrição usando os algorit-
mos Self-Training, Co-Training e CoAL.

2 Aprendizado Semissupervisionado

Em situações nas quais exemplos rotulados são escassos em comparação à quan-
tidade de exemplos não rotulados, pode ser interessante procurar por algorit-
mos de aprendizado que exploram esses dois �mundos� conjuntamente. Esse é
justamente o objetivo do aprendizado semissupervisionado. No aprendizado se-
missupervisionado, o conjunto de treinamento é tipicamente composto de um
pequeno conjunto L (Labeled) de exemplos rotulados e de um grande conjunto
U (Unlabeled) de exemplos não rotulados.

Um algoritmo simples para realizar aprendizado semissupervisionado é o
Self-Training [7] � Algoritmo 1. A ideia é obter um classi�cador inicial h
usando um algoritmo-base supervisionado e o conjunto de exemplos rotulados
L. Em seguida, h é utilizado para classi�car os exemplos não rotulados em U , e



aqueles que o foram com alta con�ança1 são inseridos no conjunto L de exemplos
rotulados com a classe dada por h. Logo após, um novo classi�cador h é obtido a
partir do conjunto expandido de exemplos rotulados. O procedimento de rotula-
ção e posterior obtenção de um classi�cador continua até que todos os exemplos
já tenham sido rotulados ou algum outro critério de parada seja atingido.

Algoritmo 1: Self-Training
Entrada:
� conjunto L de exemplos rotulados
� conjunto U de exemplos não rotulados

repita
usar os exemplos em L para obter um classi�cador h;
L′ = todos os exemplos de U classi�cados por h;
L′′ = melhoresExemplos(L′);
L = L ∪ L′′;
retirar de U os exemplos em L′′;

até L′′ = ∅ ;
Saída: h

Um outro algoritmo semissupervisionado é o Co-Training [6], o qual con-
siste em uma versão multidescrição do algoritmo Self-Training. OCo-Training

obtém múltiplos classi�cadores a partir de diferentes descrições dos exemplos de
treinamento. Considerando o formato atributo-valor como linguagem de descri-
ção dos exemplos, a existência de múltiplas descrições implica em haver dois
ou mais conjuntos distintos de atributos para representar os mesmos exemplos.
Implica, também, em cada um desses conjuntos de atributos ser su�ciente para
aprender um classi�cador para a tarefa em questão caso fosse disponibilizada
uma quantidade expressiva de exemplos rotulados.

Ao longo deste trabalho, será considerado que duas descrições distintas dos
exemplos podem ser obtidas. Assim, considere que o conjunto de M atributos
A = {A1, A2, ..., AM}, que descreve um conjunto de exemplos, pode ser dividido
em dois subconjuntos de atributos X1 e X2, tal que A = X1∪X2 e X1∩X2 = ∅.
Um exemplo x é representado pelo par (x1,x2), no qual x1 e x2 são vetores cujas
componentes representam, respectivamente, os valores dos atributos nos subcon-
juntos X1 e X2. Em outras palavras, x1 e x2 correspondem às duas descrições
do exemplo x. Um exemplo rotulado, por sua vez, é representado pela tripla
(x1,x2, y), na qual y é um rótulo proveniente do conjunto de classes Y .

O objetivo de Co-Training�Algoritmo 2 � é aprender dois classi�cadores
a partir de um conjunto L (labeled) de exemplos rotulados e de um conjunto
U (unlabeled) de exemplos não rotulados. Na primeira iteração do algoritmo,
dois classi�cadores iniciais h1 e h2 são gerados repassando o conjunto L a um
algoritmo-base de aprendizado supervisionado. Cada um dos classi�cadores h1

e h2 é gerado considerando somente a descrição correspondente x1 ou x2 dos
exemplos em L. Em seguida, os classi�cadores h1 e h2 rotulam os exemplos em
U usando suas respectivas descrições x1 e x2, gerando os conjuntos L′1 e L′2. Os
exemplos em L′1 e em L′2 que foram rotulados com alta con�ança são selecionados

1 O algoritmo-base deve ser capaz de induzir um classi�cador escore, que é aquele que
emite um valor de con�ança para a classi�cação de um exemplo.



pela função melhoresExemplos, e, posteriormente, transferidos para o conjunto
L′′. Assim, a quantidade de exemplos rotulados em L é incrementada, e, na
próxima iteração, dois novos classi�cadores h1 e h2 são gerados a partir do
conjunto expandido de exemplos rotulados. As iterações do algoritmo continuam
até que todos os exemplos já tenham sido rotulados ou algum outro critério de
parada tenha sido atingido.

Algoritmo 2: Co-Training
Entrada:
� conjunto L de exemplos rotulados
� conjunto U de exemplos não rotulados

repita
usar a descrição x1 dos exemplos em L para obter um classi�cador h1;
usar a descrição x2 dos exemplos em L para obter um classi�cador h2;
L′1 = todos os exemplos de U classi�cados por h1;
L′2 = todos os exemplos de U classi�cados por h2;
L′′ = melhoresExemplos(L′1, L′2);
L = L ∪ L′′;
retirar de U os exemplos em L′′;

até L′′ = ∅ ;
Saída: h1, h2

Pode ser observado que o critério de seleção dos melhores exemplos, assim
como o número de exemplos de cada classe a serem rotulados em cada iteração
do algoritmo, são parâmetros importantes da função melhoresExemplos. Na
proposta original de Co-Training [6], o conjunto de exemplos utilizado possui
somente duas classes, e os autores sugerem selecionar os p �melhores exemplos�
positivos e os n �melhores exemplos� negativos em cada descrição para incremen-
tar o conjunto de exemplos rotulados, sendo que �melhores exemplos� se refere
aos exemplos rotulados com a mais alta con�ança � Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Versão Original da função melhoresExemplos

Entrada: L′1, L′2
L′′1 = p melhores exemplos positivos e n melhores exemplos negativos de L′1;
L′′2 = p melhores exemplos positivos e n melhores exemplos negativos de L′2;
para os exemplos que estiverem tanto em L′′1 quanto em L′′2 , mantenha somente o exemplo
rotulado com maior con�ança;
L′′ = ∅;
para cada (x1, y) ∈ L′′1 faça

L′′ = L′′ ∪ {(x1,x2, y)};
�m

para cada (x2, y) ∈ L′′2 faça

L′′ = L′′ ∪ {(x1,x2, y)};
�m

Saída: L′′

3 O Problema dos Pontos de Contenção

O algoritmo Co-Training é o algoritmo semissupervisionado multidescrição
mais utilizado e mais citado na literatura, tendo sido amplamente estudado em
diversos contextos, como o reconhecimento de entidades nominais [8], a classi-
�cação de textos [9] e a classi�cação de imagens e de vídeos [10]. Entretanto,



a versão Original da versão melhoresExemplos � Algoritmo 3, apresenta o
seguinte problema: se um exemplo tiver sido rotulado positivamente com alta
con�ança em uma descrição e negativamente com alta con�ança em uma outra
descrição, então o rótulo desse exemplo é de�nido arbitrariamente, o que facilita
a introdução de um erro de rotulação, já que somente uma das classi�cações é
correta. Em outras palavras, essa função não veri�ca por rotulações con�itan-
tes de h1(x1) e h2(x2) de um mesmo exemplo x. Deve ser observado que essa
situação pode acontecer principalmente nas iterações iniciais de Co-Training,
pois o número de exemplos rotulados disponíveis para obter h1 e h2 é pequeno.
Exemplos que possuem rotulação con�itante são chamados de pontos de con-

tenção. A maneira mais direta de tratar pontos de contenção em Co-Training

é identi�cando-os e não os rotulando. Neste trabalho, é proposta uma função
melhoresExemplos que não rotula pontos de contenção, denominada NoCon-
tention � Algoritmo 4.

Algoritmo 4: Versão NoContention da função melhoresExemplos

Entrada: L′1, L′2
Retirar de L′1 e L′2 todos os exemplos para os quais há uma discordância na classi�cação;
L′′1 = p melhores exemplos positivos e n melhores exemplos negativos de L′1;
L′′2 = p melhores exemplos positivos e n melhores exemplos negativos de L′2;
para os exemplos que estiverem tanto em L′′1 quanto em L′′2 , mantenha somente o exemplo
rotulado com maior con�ança;
L′′ = ∅;
para cada (x1, y) ∈ L′′1 faça

L′′ = L′′ ∪ {(x1,x2, y)};
�m

para cada (x2, y) ∈ L′′2 faça

L′′ = L′′ ∪ {(x1,x2, y)};
�m

Saída: L′′

Outra solução proposta neste trabalho para tratar pontos de contenção no
algoritmo Co-Training utiliza aprendizado ativo multidescrição nos moldes do
algoritmo Co-Testing [11]. O algoritmo resultante é denominado CoAL (Co-
Training with Active Learning) � Algoritmo 5.

O algoritmo CoAL adiciona ao Co-Training o bloco enquanto, o qual é
executado antes dos comandos de cada iteração do Co-Training. Esse bloco,
que corresponde ao algoritmo Co-Testing, é responsável por selecionar pontos
de contenção para um oráculo (usuário ou processo externo) rotular e adicioná-
los ao conjunto de exemplos rotulados. Em cada iteração de CoAL, os comandos
dentro do bloco enquanto são executados até que não exista mais nenhum ponto
de contenção ou o número máximo de consultas ao oráculo tenha sido atingido.
Caso essa última condição se veri�que, novas consultas não são realizadas nas
iterações seguintes do algoritmo CoAL.

O algoritmo CoAL pode ser vantajoso no aprendizado semissupervisionado,
pois, quando exemplos que são pontos de contenção aparecem, um dos classi-
�cadores está classi�cando erroneamente e com alta con�ança esses exemplos.
Assim, a rotulação do usuário contribui para que esse classi�cador seja corrigido
de maneira ótima pela obtenção dos rótulos verdadeiros dos exemplos mais mal
classi�cados. Se os pontos de contenção aparecem logo nas primeiras iterações,



o algoritmo CoAL pode ser ainda mais bené�co, pois evita que os erros de
rotulação se propaguem ao longo de suas iterações.

Algoritmo 5: CoAL
Entrada: L, U, maxConsultas
consulta = 0;
repita

enquanto consulta < maxConsultas faça
usar a descrição x1 dos exemplos em L para obter um classi�cador h1;
usar a descrição x2 dos exemplos em L para obter um classi�cador h2;
L′1 = todos os exemplos de U classi�cados por h1;
L′2 = todos os exemplos de U classi�cados por h2;
PC = todos os exemplos em L′1 e L′2 para os quais há uma discordância na
classi�cação;
se PC = ∅ então saia do laço enquanto;
(x1,x2) = selecionar(PC);
y = rótulo, após interrogar o oráculo, atribuído ao par (x1,x2);
L = L ∪ {(x1,x2, y)};
U = U − {(x1,x2)};
consulta + +;

�m
usar a descrição x1 dos exemplos em L para obter um classi�cador h1;
usar a descrição x2 dos exemplos em L para obter um classi�cador h2;
L′1 = todos os exemplos de U classi�cados por h1;
L′2 = todos os exemplos de U classi�cados por h2;
L′′ = melhoresExemplos(L′1, L′2);
L = L ∪ L′′;
retirar de U os exemplos em L′′;

até L′′ = ∅ ;
Saída: h1, h2

Deve ser observado que a combinação de aprendizado semissupervisionado
e aprendizado ativo no contexto de multidescrição de exemplos já havia sido
proposta anteriormente [12]. No entanto, essa proposta embute um algoritmo de
aprendizado semissupervisionado no algoritmo de aprendizado ativo, enquanto
que, neste trabalho, é proposto o inverso. Em outras palavras, em [12], o objetivo
é realizar aprendizado ativo, enquanto que, neste trabalho, o objetivo é realizar
aprendizado semissupervisionado. A diferença é que um algoritmo de aprendi-
zado ativo incrementa o conjunto de exemplos rotulados unicamente com os
exemplos rotulados pelo oráculo. Já neste trabalho, são inseridos no conjunto de
rotulados tanto os exemplos rotulados pelo usuário quanto os exemplos rotulados
por Co-Training.

4 Avaliação Experimental

O método de múltiplas descrições de textos usando unigramas e bigramas foi
avaliado experimentalmente, assim como a função melhoresExemplos NoCon-
tention e o algoritmoCoAL, os quais foram propostos neste trabalho para lidar
com o problema dos pontos de contenção no algoritmo Co-Training original.

Para realizar a avaliação foram utilizadas coleções textuais provenientes de
fontes variadas, como páginas da web, mensagens eletrônicas em grupos de dis-
cussão e artigos cientí�cos. Dessas coleções, foram obtidas 11 bases de textos [1,
Seção 5.3.2]. As informações relativas às bases utilizadas e às respectivas tabelas
atributo-valor estão na Tabela 1. Nessa tabela estão descritos, para cada base



de dados: o domínio de origem; o número de documentos (#Doc.); o tipo de
descrição; o número original de atributos (#Atributos); o número de atributos
após remoção de stopwords, stemming e corte por frequência (#Atributos-C);
as classes e a distribuição das classes (%Classes).

Tabela 1. Descrição das bases de dados e dos atributos

Base Domínio #Doc. Descrição #Atributos #Atributos-C Classes %Classes

Hardware Mensagens de newsgroups 1943 Unigramas 13398 3958 mac ⊕ 50%
pc 	 50%

Bigramas 47331 2846

Vehicles Mensagens de newsgroups 1984 Unigramas 14048 5362 motorcycles ⊕ 50%
autos 	 50%

Bigramas 51404 3605

Sports Mensagens de newsgroups 1993 Unigramas 14254 5741 baseball ⊕ 50%
hockey 	 50%

Bigramas 60114 4548

Courses Páginas web 1050 Unigramas 12254 3313 course ⊕ 22%
non-course 	 78%

Bigramas 46421 2073

EC Páginas web 1199 Unigramas 12621 3597 computers ⊕ 50%
electronics 	 50%

Bigramas 74105 3169

ET Páginas web 1069 Unigramas 12941 3941 transport ⊕ 50%
energy 	 50%

Bigramas 71777 3171

CBR Artigos cientí�cos 675 Unigramas 21545 5072 CBR ⊕ 48%
non-CBR 	 52%

Bigramas 56174 4074

ILP Artigos cientí�cos 675 Unigramas 21545 5072 ILP ⊕ 19%
non-ILP 	 81%

Bigramas 56174 4074

IFM Artigos cientí�cos 599 Unigramas 52378 12087 wp03 ⊕ 50%
non-wp03 	 50%

Bigramas 587751 41733

CS Artigos cientí�cos 823 Unigramas 68047 13336 IA ⊕ 61%
non-IA 	 39%

Bigramas 633357 46548

Science Artigos cientí�cos 797 Unigramas 74739 15580 physics ⊕ 50%
chemistry 	 50%

Bigramas 452458 29320

4.1 Desenho Experimental

Suponha que uma base de textos admita uma descrição baseada em unigramas
(U) e outra descrição baseada em bigramas (B), e que se deseja determinar
se compensa utilizar essas duas descrições em aprendizado semissupervisionado
multidescrição. No que se segue, será mostrado como isso pode ser realizado uti-
lizando o algoritmo Co-Training e o seu algoritmo monodescrição equivalente,
o Self-Training.

Primeiramente, deve ser avaliado o desempenho do algoritmo Co-Training
usando as descrições U e B, as quais colaboram entre si durante a execução do
algoritmo. Em seguida, essa colaboração pode ser anulada não permitindo que a
rotulação de um classi�cador esteja disponível para o outro. Isso é equivalente a
executar o Self-Training com o mesmo algoritmo-base em cada uma das des-
crições individualmente. Se o algoritmo Co-Training obtiver um desempenho
signi�cativamente melhor que o Self-Training, esse efeito poderá ser atribuído
somente à colaboração entre os classi�cadores obtidos em cada descrição.



Mesmo que o Co-Training executado nas descrições U e B tenha melhor
desempenho que o Self-Training executado individualmente em cada des-
crição, ainda pode ser que o Self-Training obtenha melhores resultados em
uma descrição U+B que consiste da combinação das descrições U e B em uma
única descrição. Caso o Co-Training também supere o desempenho do Self-
Training executado sobre a descrição U+B, então, para essa base de dados, é
compensador utilizar o algoritmo Co-Training nas descrições U e B.

Como o algoritmo Co-Training apresenta o problema dos pontos de con-
tenção, o que pode prejudicar a rotulação dos exemplos, foram também consi-
derados na avaliação o algoritmo CoAL e a versão NoContention da função
melhoresExemplos. O desempenho desses algoritmos também foi comparado
com o desempenho do algoritmo Self-Training. Em todos os casos, foi uti-
lizado o algoritmo supervisionado Multinomial Naive Bayes (MNB) [13] como
algoritmo-base, o qual é apropriado para tarefas de classi�cação de textos. Além
disso, o MNB pode ser treinado incrementalmente.

Por questões de espaço, os procedimentos que guiaram a �xação dos pa-
râmetros desses algoritmos não são discutidos neste artigo. No entanto, esses
procedimentos podem ser encontrados em [1, Seção 5.4].

Antes das execuções dos algoritmos semissupervisionados, foi estimado o de-
sempenho do algoritmo supervisionado MNB em cada uma das bases de textos
(totalmente rotuladas) descritas na Tabela 1. A área sob a curva ROC (AUC) dos
classi�cadores obtidos pelo MNB foi estimada usando 10-fold cross-validation

nas duas descrições consideradas � unigramas e bigramas � e na combina-
ção dessas duas descrições em uma única descrição. Essas estimativas servem
como limitantes superiores para o desempenho dos classi�cadores obtidos com
um algoritmo de aprendizado semissupervisionado, pois este atingiria a mesma
estimativa caso conseguisse rotular os exemplos não rotulados sem cometer erros.

Os algoritmos semissupervisionados Self-Training e Co-Training, este
usando as versões Original e NoContention da função melhoresExemplos,
foram executados e avaliados variando-se o número de exemplos inicialmente
rotulados disponível (o rótulo dos outros exemplos são escondidos para simular
um conjunto de exemplos não rotulados). Isso permite analisar o comportamento
desses algoritmos em diferentes faixas de disponibilidade de exemplos rotulados.
Neste trabalho, são consideradas 5 faixas. A primeira refere-se ao número mínimo
Min de exemplos rotulados que mantém a proporção das classes no conjunto L.
As outras faixas consideradas foram |L| = 10, 20, 30 e 40 exemplos rotulados,
sempre mantendo-se a proporção das classes em L.

Nas execuções do algoritmo CoAL, os exemplos rotulados iniciais L são
selecionados de maneira diferente. Para esse algoritmo, foram selecionados ale-
atoriamente Min exemplos rotulados iniciais para todas as faixas de exemplos
rotulados iniciais |L| > Min (o algoritmo CoAL não é executado na faixa Min).
Os |L| −Min exemplos rotulados restantes podem ser selecionados ao longo da
execução do algoritmo por meio de aprendizado ativo2.

2 Como os documentos nas bases textuais consideradas nesta avaliação estão todos
rotulados, um oráculo é simulado para responder as consultas.



4.2 Resultados e Análise

Todos os resultados da avaliação experimental podem ser encontrados em [1,
Apêndice A]. Por questões de espaço, são apresentados a seguir somente alguns
grá�cos ilustrativos. Entretanto, todos os grá�cos podem ser consultados no
endereço http://www.icmc.usp.br/~igorab/msc/charts/.

Nos grá�cos que comparam o desempenho do classi�cador obtido pelo MNB
ao dos classi�cadores obtidos com o Self-Training, é possível observar que as
bases que oferecem maior espaço para os algoritmos multidescrição melhorarem
os resultados são as bases Hardware, ET e EC. No caso das bases IFM e
CS, há ainda espaço para veri�car se os algoritmos multidescrição conseguem
melhores resultados nas faixas em que os exemplos rotulados são mais escassos.
Nas outras 6 bases, não há muito espaço para melhorias, pois os classi�cadores
obtidos por Self-Training já obtêm uma estimativa de desempenho muito
próximo ao limitante superior dado pelos classi�cadores obtidos pelo MNB.

Para ilustrar, são mostrados na Figura 1 os resultados obtidos nas bases
Hardware e ET. Para cada uma, é mostrado o desempenho dos classi�cadores
baseados em unigramas e em bigramas obtidos pelos algoritmos Self-Training,
Co-Training e CoAL, os dois últimos executados tanto com a versão Origi-
nal quanto com a versão NoContention (NC) da função melhoresExemplos.
Como pode ser observado, os classi�cadores obtidos com ambas as versões do
algoritmo CoAL apresentam claramente melhor desempenho que os outros clas-
si�cadores nas bases Hardware� Figuras 1(a) e 1(b) � e ET� Figuras 1(c)
e 1(d). Nessas mesmas bases, veri�ca-se que os classi�cadores obtidos com o
algoritmo Co-Training em ambas as versões não se destacam em relação aos
classi�cadores obtidos com o Self-Training para |L| > 10. Já a distinção do
desempenho dos classi�cadores obtidos com os algoritmos multidescrição usando
a versão Original e a versão NoContention da função melhoresExemplos
não é clara ao longo das faixas de exemplos rotulados iniciais |L|.

Para as bases IFM e CS, nas quais os classi�cadores obtidos com o Self-
Training não conseguem bons resultados nas faixas em que os exemplos ro-
tulados são mais escassos, é possível veri�car que os classi�cadores obtidos por
ambas as versões do algoritmo multidescrição CoAL atingem o melhor desem-
penho nessas faixas, não havendo uma clara distinção no desempenho das duas
versões � Figura 2. Apesar de não estarem representados nessa �gura por ra-
zões de clareza, o desempenho dos classi�cadores obtidos por ambas as versões
do Co-Training é ligeiramente pior do que o observado para os classi�cadores
obtidos por CoAL, e está no mesmo patamar do desempenho dos classi�cadores
obtidos por Self-Training.

Neste trabalho, também foram incluídos nas Figuras 1 e 2 os resultados da
execução do algoritmo de aprendizado ativo Co-Testing. Usando o mesmo
conjunto de exemplos rotulados iniciais |L| do CoAL, os classi�cadores obtidos
com o Co-Testing não mostram desempenho comparável aos classi�cadores
obtidos com o CoAL. Isso mostra que o algoritmo CoAL obtém bons resultados
porque combina aprendizado ativo ao algoritmo Co-Training.

http://www.icmc.usp.br/~igorab/msc/charts/


Em suma, foi observada uma melhora nos resultados de aprendizado semissu-
pervisionado quando o algoritmo multidescrição CoAL, proposto neste trabalho,
é executado nas bases Hardware, ET, IFM e CS. De acordo com o método
de avaliação apresentado no início desta seção, essa melhora pode ser atribuída
somente ao uso do método de múltiplas descrições baseado em unigramas e bi-
gramas no algoritmo CoAL.
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Figura 1. Desempenho dos classi�cadores obtidos com CoAL, com Co-

Training, com Self-Training e com Co-Testing nas bases Hardware e
ET

Entretanto, se o método de múltiplas descrições foi compensador paraCoAL,
por que o algoritmo Co-Training, o qual utiliza o mesmo método, não con-
seguiu atingir o mesmo desempenho? Uma possível explicação para esse fato
está no início da execução do Co-Training. Quando os primeiros classi�ca-
dores são construídos, há poucos exemplos rotulados em L. Assim, caso esses
poucos exemplos não sejam bons representantes dos dados, o MNB pode obter
um classi�cador que erre com alta con�ança na classi�cação de alguns exemplos.
Como os exemplos rotulados com alta con�ança têm alta probabilidade de serem
inseridos no conjunto de exemplos rotulados, o erro se propaga para as próximas
iterações. Observe que isso aconteceria raramente se os exemplos iniciais em L
fossem bons representantes dos dados.

O algoritmo CoAL, desde o início de sua execução, usa as duas descrições
para identi�car pontos de contenção para um oráculo rotular. Essa rotulação re-
alizada pelo oráculo é especial, pois o algoritmo MNB recebe os rótulos corretos
justamente de alguns exemplos que ele classi�cou erroneamente e com alta con-



�ança. Com isso, o algoritmo CoAL permite não somente a rotulação correta
de um ponto de contenção, mas também a melhora da capacidade do MNB em
estimar o valor de con�ança para futuros exemplos.

Para afastar a hipótese de que as variações de desempenho observadas nesta
avaliação tenham sido meramente aleatórias, foi realizado o teste de signi�cância
estatística de Friedman-Nemenyi [14], o qual permite comparar o desempenho
de vários algoritmos em várias bases de dados. O resultado da aplicação do
teste de Nemenyi mostrou que somente os algoritmos semissupervisionados mul-
tidescrição CoAL e a versão CoAL NC, propostos neste trabalho, apresentam
melhorias estatisticamente signi�cativas em relação aos outros algoritmos.
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Figura 2. Desempenho dos classi�cadores obtidos com CoAL, com Self-

Training e com Co-Testing nas bases IFM e CS

5 Conclusão

Neste trabalho foi proposto um novo algoritmo semissupervisionado multidescri-
ção, denominado CoAL, e foi realizada uma abrangente avaliação experimental
para veri�car se o uso de múltiplas descrições baseadas em unigramas e em
bigramas é compensador em um algoritmo multidescrição.

Das 11 bases de textos consideradas na avaliação, veri�cou-se que havia muito
espaço para melhorar o desempenho em 5 delas, pois o algoritmo Self-Training
já tinha atingido um bom desempenho nas bases restantes. Utilizando o algo-
ritmo multidescrição CoAL, proposto neste trabalho, foi possível obter boas
melhorias em 4 dessas bases, independente da função melhoresExemplos utili-
zada. No entanto, não foi observado comportamento semelhante para o algoritmo
Co-Training. Pelo método de avaliação apresentado, a melhora observada no



algoritmo CoAL só pode ser atribuída ao método de múltiplas descrições de
textos baseado em unigramas e em bigramas.

Como trabalhos futuros, considera-se importante veri�car o comportamento
dos algoritmos semissupervisionados quando outros algoritmos-base são utiliza-
dos. Além disso, um dos problemas ainda em aberto relacionado a algoritmos que
seguem o estilo de Co-Training está relacionado com o número de exemplos e
a distribuição dos exemplos a serem rotulados em cada iteração do algoritmo.
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