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Resumo Algoritmos de classificação usualmente consideram problemas
de aprendizado que contém apenas um único rótulo, i.e., cada exem-
plo é associado a um único valor para o atributo meta. No entanto, um
número crescente de aplicações envolve dados para os quais múltiplos
atributos metas estão associados. Para esses casos, são utilizados algo-
ritmos de classificação chamados multirrótulo. A tarefa de aprendizado
com esses dados pode ser resolvida por métodos que transformam o pro-
blema em diversos problemas de classificação monorrótulo. Neste traba-
lho, dois métodos tradicionais baseados nessa abordagem são utilizados,
bem como um terceiro método por nós proposto para superar algumas
deficiências desses métodos. Também é realizado um estudo de caso uti-
lizando dados textuais relacionados a laudos médicos, os quais foram
estruturados utilizando a abordagem bag-of-words. O estudo experimen-
tal utilizando esses três métodos mostra uma melhora na qualidade de
predição obtida pela utilização do método de classificação multirrótulo
proposto neste trabalho.

Abstract Traditional classification algorithms consider learning pro-
blems that contain only one label, i.e. each example is associated with
one single nominal target variable characterizing its property. However,
an increasing number of practical applications involve data with multiple
target variables, called multi-label data. To learn from this sort of data
multi-label classification algorithms should be used. The task of learning
from multi-label data can be addressed by methods that transform the
multi-label classification problem into several single-label classification
problems. In this work two well known methods based on this approach
are used as well as a third method we propose to overcome some deficien-
cies of one of them, on a case study using textual data related to medical
findings, which were structured using the bag-of-words approach. The ex-
perimental study using these three methods, shows an improvement on
the results obtained by our proposed multi-label classification method.

1 Introdução

Em tarefas de aprendizado supervisionado é fornecido ao algoritmo de aprendi-
zado um conjunto de exemplos para os quais a classe, ou rótulo, de cada exemplo
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é conhecido. O objetivo do algoritmo é construir um classificador que possa deter-
minar corretamente a classe de novos exemplos. Quando os rótulos dos exemplos
do conjunto de treinamento assumem valores discretos esse problema é chamado
de classificação [1].

Muitos dos métodos de aprendizado supervisionado consideram que cada
exemplo está associado a um único rótulo (monorrótulo). Entretanto, existem
vários domı́nios de aplicação nos quais os exemplos estão associados a um con-
junto de rótulos. Esse tipo de exemplo é denominado multirrótulo [2]. Em classi-
ficação de textos, por exemplo, um documento pode pertencer simultaneamente
a mais de um tópico, como informática e agricultura. No diagnóstico médico,
um paciente pode apresentar câncer ao mesmo tempo em que também apresenta
diabetes. Em bioinformática, a classificação multirrótulo é aplicada na predição
das funções de genes, devido ao fato que um gene pode influenciar em mais
de uma função simultaneamente. Outra aplicação é a classificação de músicas
em emoções. Nesse caso, uma música pode ser caracterizada por mais de uma
emoção como calma, feliz, energética, entre outras. Nesse contexto, existem di-
versos trabalhos publicados que tratam do problema de mulitrrótulo em domı́nios
distintos, por exemplo os relacionados com anotação de imagens e v́ıdeo [3,4],
bioinformática [5,6], busca e mineração na web [7], categorização de músicas em
emoções [8,9] e marketing direcionado [10].

Os diversos métodos que foram propostos para a solução de problemas de
classificação multirrótulo podem ser categorizados de maneiras distintas, entre
elas em (i) independentes de algoritmo e (ii) dependentes de algoritmo [11].
Os métodos na primeira categoria transformam o problema multirrótulo em
um ou mais problemas monorrótulo. Após essa transformação, algoritmos de
classificação tradicionais podem ser aplicados para resolução de cada problema
monorrótulo separadamente. Os resultados independentes, i.e., de cada problema
monorrótulo, são posteriormente combinados e utilizados como solução final do
problema multirrótulo. Por outro lado, os métodos dependentes de algoritmos
abordam o problema multirrótulo diretamente, sem realizar a transformação
para problemas monorrótulo.

Neste trabalho são utilizados métodos multirrótulo independentes de algo-
ritmo, especificamente os métodos Label Powerset (LP), Binary Relevance (BR)
e uma extensão o método BR, proposta neste trabalho, com intuito de minimi-
zar os problemas do método BR padrão e explorar seus principais pontos fortes
na solução de problemas multirrótulo. O método Binary Relevance tem sido
fortemente criticado nos últimos anos devido à sua incapacidade de considerar
as relações entre os rótulos ou classes do problema [12]. Esse fato é caracteri-
zado pelo forte pressuposto do método BR: a independência entre os rótulos.
Por outro lado, esse pré-suposto possibilitou a elaboração de algoritmos simples,
eficientes e em muitos casos eficaz.

A comunidade tem trabalhado fortemente na elaboração de algoritmos que
possam fazer uso de informações que representam as relações entre rótulos, como
por exemplo a correlação ou co-ocorrência. No caso dos algoritmos LP por exem-
plo, as inter-relações entre os rótulos são diretamente consideradas no momento
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do treinamento do algoritmo. Isso é feito por meio da criação de monorrótulos
obtidos a partir da combinação dos sub-conjuntos de rótulos distintos existen-
tes no conjunto de treinamento. Porém, esse método pode se tornar bastante
complexo devido a quantidade de combinações entre os rótulos.

Nesse contexto, apresentamos neste trabalho um algoritmo baseado no método
BR que considera os relacionamentos entre os rótulo do problema e explora suas
caracteŕısticas de simplicidade e eficiência. Além disso, esta proposta é comple-
tamente independente do algoritmo base.

Esses métodos multirrótulo são utilizados neste trabalho para realizar um
estudo de caso com uma base de dados real de laudos médicos relacionados à en-
doscopia digestiva alta. A partir dos resultados é posśıvel observar o potencial do
algoritmo proposto para a solução de problemas nos quais os rótulos apresentam
dependência, e apontam novas direções para trabalhos futuros com a utilização
de informações de inter-relacionamentos entre as classes.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 são apre-
sentados os conceitos que envolvem a classificação multirrótulo, bem como os
três métodos utilizados na avaliação experimental. Na Seção 3 são descritas as
medidas de avaliação multirrótulo utilizadas. Na Seção 4 são apresentadas as ca-
racteŕısticas dos dados e a configuração experimental. A discussão dos resultados
é apresentada na Seção 5 e as conclusões e trabalhos futuros na Seção 6.

2 Classificação Multirrótulo

No problema padrão monorrótulo de aprendizado supervisionado, a entrada do
algoritmo consiste em um conjunto de N exemplos Ei, com i = 1, ..., N , esco-
lhidos de um domı́nio com uma distribuição D fixa, desconhecida e arbitrária,
da forma {(x1, y1), ..., (xN , yN )} para alguma função desconhecida y = f(x). Os
xi são tipicamente vetores da forma 〈xi1, xi2, . . . , xiM 〉 com valores discretos ou
cont́ınuos, tal que xij refere-se ao valor do atributo j, denominado Xj , do exem-
plo Ei, como apresentado na Tabela 1(a). Os valores (rótulos) yi referem-se ao
valor do atributo Y , frequentemente denominado classe.

Dado um conjunto D de exemplos a um algoritmo de aprendizado, um clas-
sificador H, que aproxima f , i.e., H(x) ≈ f(x), será induzido. O classificador
consiste da hipótese feita sobre a verdadeira (mas desconhecida) função f . Dados
novos exemplos x, o classificador, ou hipótese H, prediz o valor correspondente
de y.

Os problemas de classificação podem ser categorizados de acordo com a quan-
tidade de rótulos que podem ser atribúıdos a cada exemplo. Na classificação
tradicional, denominada monorrótulo, cada exemplo Ei está associado a um
único rótulo yi contido no conjunto de rótulos L, i.e., yi ∈ L, com |L| > 1.
Quando o conjunto de exemplos contém |L| = 2 rótulos o problema é chamado
de classificação binária, enquanto se |L| > 2 rótulos, o problema é denominado
classificação multiclasse.

Por outro lado, a classificação multirrótulo não contém a restrição de apenas
um único rótulo estar associado a cada exemplo. Na classificação multirrótulo,
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um exemplo pode estar associado a mais de um rótulo, i.e., um exemplo Ei
está associado a um conjunto de rótulos Yi. O exemplo Ei é representado da
forma (xi, Yi), onde Yi ⊆ L e L = {yj : j = 1..q} é o conjunto dos q rótulos
simples que participam dos multirrótulos Yi, i = 1..N [2], como representado na
Tabela 1(b)1.

Tabela 1. Exemplos rotulados no formato atributo-valor.

(a) monorrótulo

X1 X2 . . . XM Y

E1 x11 x12 . . . x1M y1

E2 x21 x22 . . . x2M y2

...
...

...
. . .

...
...

EN xN1 xN2 . . . xNM yN

(b) Multirrótulo

X1 X2 . . . XM Y

E1 x11 x12 . . . x1M Y1

E2 x21 x22 . . . x2M Y2

...
...

...
. . .

...
...

EN xN1 xN2 . . . xNM YN

Como mencionado anteriormente, os métodos independentes de algoritmos,
tais como o Label Powerset e o Binary Relevance, utilizados neste trabalho,
transformam o problema de classificação multirrótulo em um ou mais problemas
de classificação monorrótulo, para os quais existe uma grande quantidade de
algoritmos de aprendizado consolidados na literatura.

Para exemplificar esses métodos, é utilizada a base de dados multirrótulo
ilustrada na Tabela 2. Ela apresenta quatro exemplos rotulados com um ou mais
rótulos do conjunto de rótulos simples L = {y1, y2, y3, y4}. Como a transformação
do problema somente altera o espaço dos rótulos. Para simplificar é omitido o
espaço de atributos nas próximas tabelas.

Tabela 2. Exemplo de uma base de dados multirrótulo.

Y

E1 Y1 = {y2, y3}
E2 Y2 = {y1, y3, y4}
E3 Y3 = {y4}
E4 Y4 = {y2, y3}

1 Existe também a classificação hierárquica multirrótulo, que combina classificação
hierárquica, na qual uma ou mais classes podem ser divididas em subclasses ou
agrupadas em superclasses, com classificação multirrótulo. Porém, classificação
hierárquica multirrótulo foge do escopo deste trabalho.
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2.1 Método Label Powerset

O método LP consiste em tranformar o problema multirrótulo em um problema
monorrótulo multiclasse, no qual todos os conjuntos únicos de rótulos presentes
no conjunto de treinamento são transformados em valores do atributo classe. Na
Tabela 3 é apresentado conjunto monorrótulo multiclasse resultante da trans-
formação dos exemplos descritos na Tabela 2 utilizando o método LP. Nessa
tabela, a notação yi,j,k indica que o exemplo correspondente está rotulado com
yi ∧ yj ∧ yk.

Tabela 3. Tabela monorrótulo multiclasse resultante da aplicação do método LP no
o conjunto multirrótulo na Tabela 2.

Y

E1 y2,3

E2 y1,3,4

E3 y4

E4 y2,3

Um novo exemplo é classificado de acordo com o valor de predição dado
por um algoritmo multiclasse treinado com um conjunto de exemplos resultante
da transformação ilustrado na Tabela 3. Uma desvantagem desse método é que
a transformação do problema multirrótulo para problemas monorrótulo pode
resultar em uma tarefa com muitas classes a serem preditas, uma vez que devem
ser consideradas todas as combinações únicas de rótulos presentes no conjunto de
treinamento como valores distintos do atributo classe. Outro problema recorrente
nessa abordagem é a desbalanceamento entre as classes, i.e., usualmente muitas
classes apresentam frequência baixa enquanto que poucas classes apresentam alta
frequência. A vantagem desse método, além da simplicidade, é que ele mantém
a relação entre os rótulos de um mesmo exemplo, o que pode incrementar a
precisão dos modelos gerados usando este método.

2.2 Método Binary Relevance

O método BR consiste em dividir o problema multirrótulo em |L| problemas de
classificação binária, um para cada rótulo contido em L. Na Tabela 4 são apre-
sentados os quatro conjuntos monorrótulo resultantes da aplicação do método
BR no conjunto multirrótulo ilustrado na Tabela 2. Esses conjuntos são utili-
zados para treinar |L| classificadores binários, cada um considerando um dos
conjuntos de dados resultantes da transformação ilustrada na Tabela 2.

Dado um novo exemplo, a sua predição multirrótulo é formada pela união dos
rótulos associados aos classificadores binários que aceitam esse exemplo como um
exemplo positivo. Em outras palavras, é constitúıda por todos os rótulos simples
yi, i = 1..|L| dado que o classificador associados ao respectivo rótulo o prediz
como positivo.
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Tabela 4. Tabelas monorrótulo resultantes da aplicação do método BR no conjunto
multirrótulo ilustrada na Tabela 2.

Y

E1 ¬y1

E2 y1

E3 ¬y1

E4 ¬y1

Y

E1 y2

E2 ¬y2

E3 ¬y2

E4 y2

Y

E1 y3

E2 y3

E3 ¬y3

E4 y3

Y

E1 ¬y4

E2 y4

E3 y4

E4 ¬y4

A desvantagem desse método é que ele não considera a relação entre os rótulos
na construção dos modelos de classificação. A vantagem desse método em relação
ao LP está relacionada com a cardinalidade das classes, uma vez que nesse caso
cada rótulo está em geral associado a mais exemplos que no método LP.

2.3 Método BR+

O método BR+ é uma extensão do método BR por nós proposto para conside-
rar a relação entre os rótulos na construção do modelo. Para isso, também são
constrúıdos |L| problemas de classificação binária de maneira análoga ao BR. A
diferença está nos atributos descritores de cada exemplo do conjunto de treina-
mento, o qual é expandido no método BR+. Nesse método, para a predição do
rótulo yj , além de conter os atributos descritores padrões X, os exemplos são
expandidos com |L| − 1 atributos Xyk

com k = 1..q e yk 6= yj . Em outras pala-
vras, cada exemplo contém também todos os rótulos como descritores, exceto o
próprio rótulo a ser predito.

Na Tabela 5 são apresentados os quatro conjuntos resultantes da aplicação do
método BR+ no conjunto multirrótulo ilustrado na Tabela 2. Nessa tabela, como
já mencionado, os atributos descritores padrões foram omitidos por simplicidade,
no entanto, foram adicionados os atributos relacionados ao BR+ correspondente
à cada tabela. A partir desses novos conjuntos de dados, são treinados |L| clas-
sificadores binários exatamente como no método BR padrão.

A predição de um novo exemplo é realizada, também, de maneira análoga ao
método BR. A diferença é que para o método BR+, os classificadores constrúıdos
exigem que o novo exemplo contenha, além dos valores do atributos descritores,
os valores dos rótulos correspondentes aos outros rótulos. No entanto, esses valo-
res não são conhecidos para novos exemplos. O que o método BR+ faz é realizar
uma estimativa inicial dos valores por meio de um classificador multirrótulo BR
padrão que utiliza apenas os atributos iniciais do conjunto de exemplos. Esse
valores preditos são incorporados ao novo exemplo como valores de atributos
para a predição do rótulo considerado para cada um dos classificadores, como
ilustrado na Tabela 5.

A desvantagem dessa abordagem é que os erros cometidos pela predição
inicial podem afetar as predições finais e a vantagem obtida pela consideração
da dependência entre os rótulos pode ser minimizada. Também é necessário criar
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Tabela 5. Tabelas monorrótulo resultantes da aplicação do método BR+ no conjunto
multirrótulo ilustrada na Tabela 2.

Xy2 Xy3 Xy4 Y

E1 y2 y3 ¬y4 ¬y1

E2 ¬y2 y3 y4 y1

E3 ¬y2 ¬y3 y4 ¬y1

E4 y2 y3 ¬y4 ¬y1

Xy1 Xy3 Xy4 Y

E1 ¬y1 y3 ¬y4 y2

E2 y1 y3 y4 ¬y2

E3 ¬y1 ¬y3 y4 ¬y2

E4 ¬y1 y3 ¬y4 y2

Xy1 Xy2 Xy4 Y

E1 ¬y1 y2 ¬y4 y3

E2 y1 ¬y2 y4 y3

E3 ¬y1 ¬y2 y4 ¬y3

E4 ¬y1 y2 ¬y4 y3

Xy1 Xy2 Xy3 Y

E1 ¬y1 y2 y3 ¬y4

E2 y1 ¬y2 y3 y4

E3 ¬y1 ¬y2 ¬y3 y4

E4 ¬y1 y2 y3 ¬y4

dois modelos para a predição dos rótulos: um para a estimativa inicial e outro
para a predição final. Em relação aos outros métodos, o BR+ tem a vantagem de
considerar a dependência entre os rótulos em seu modelo e também minimizar
a diferença entre a cardinalidade das classes, o que pode melhorar a qualidade
da predição final.

A utilização dos relacionamentos entre rótulos em tarefas de classificação
multirrótulo não é inédita, ela foi proposta inicialmente em [13]. Após, diver-
sos outros trabalhos foram publicados propondo novos métodos que utilizam
as informações de inter-relacionamentos entre as classes do problema, entre
eles [14,15,12].

3 Medidas de Avaliação

As medidas de avaliação tradicionais são voltadas à classificação monorrótulo.
Essas medidas consideram apenas dois estados posśıveis para um exemplo quanto
a sua classificação, i.e., um exemplo é classificado corretamente ou incorreta-
mente. Entretanto, na classificação multirrótulo existe o meio termo de quão
correta é a classificação de cada exemplo. Nesse tipo de aprendizado, os exem-
plos podem ser rotulados de maneira parcialmente correta, o que exige medidas
de avaliação espećıficas para esse problema.

Diversas medidas foram propostas para a avaliação da classificação mul-
tirrótulo, as quais podem ser consultadas em [2]. Algumas delas são adaptações
das utilizadas em classificação monorrótulo, enquanto que outras foram especifi-
camente definidas para avaliar a classificação multirrótulo. A seguir são somente
definidas as medidas de avaliação utilizadas neste trabalho.

A Hamming Loss [2], é definida pela Equação 1, onde Zi representa o con-
junto de rótulos predito pelo classificador e Yi o conjunto de rótulos verdadeiros.

HammingLoss(H,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi∆Zi|
|L|

(1)
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Nessa medida, ∆ representa a diferença simétrica entre dois conjuntos, a qual
é equivalente à operação booleana XOR. Quanto menor for o valor de Hamming
Loss, melhor é a classificação. O ideal é que esse valor seja zero.

A Subset Accuracy ou simplesmente Acurácia de Classificação é definida pela
Equação 2.

SubsetAccuracy(H,D) =
1

N

N∑
i=1

I(Zi = Yi) (2)

onde I(true) = 1 e I(false) = 0. Essa é uma medida de avaliação bastante ŕıgida
que requer que o conjunto de rótulos predito seja exatamente igual ao conjunto
de rótulos verdadeiro.

Outras medidas utilizadas, as quais correspondem a adaptações das medi-
das tradicionalmente utilizadas em problemas monorrótulo para problemas mul-
tirrótulo, são definidas pelas Equações 3 a 6.

Precision(H,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Zi|

(3) Recall(H,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Yi|

(4)

Accuracy(H,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Yi ∪ Zi|

(5) F −Measure(H,D) =
1

N

N∑
i=1

2|Yi ∩ Zi|
|Zi|+ |Yi|

(6)

De maneira intuitiva, a Accuracy representa os acertos obtidos na predição
dos rótulos verdadeiros e também considera o fato de não predizer um rótulo
que deveria ser predito. De maneira distinta, o Hamming Loss considera não
só o que deveria ser predito, mas todo o conjunto de rótulos posśıveis em seu
cálculo. A Precision considera apenas se os rótulos preditos realmente estão
entre os rótulos que deveriam ser preditos. Caso todos estejam, não importando
a quantidade de rótulos, o valor de Precision é máximo. O Recall, no entanto,
considera a quantidade de rótulos preditos que estão contidos no conjunto de
rótulos verdadeiros. Em outras palavras, se todos os rótulos verdadeiros estão
contidos no conjunto de rótulos preditos, não importando a existência de outros
rótulos no conjunto predito, o valor de Recall é máximo. Já a medida F-Measure
representa uma média harmônica entre o Precision e o Recall.

4 Configuração Experimental

Os dados textuais coletados dos laudos médicos foram preparados e represen-
tados em um formato adequado aos algoritmos de aprendizado de máquina. As
informações sobre esses dados e a representação utilizada são descritas nesta
seção, bem como os parâmetros dos algoritmos de classificação multirrótulo uti-
lizados nos experimentos.

4.1 Descrição e Representação dos Dados

A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é um importante exame para o diagnóstico
de doenças esofagogastroduodenais, como gastrites, lesões esofágicas e úlceras
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pépticas [16]. Para este trabalho foram utilizados dados referentes a 609 exames
de EDA, confeccionados por um único especialista, coletados, sem identificação
dos pacientes, no Serviço de Endoscopia Digestiva Alta do Hospital Munici-
pal de Pauĺınia. Os dados desses exames são registrados em laudos médicos
armazenados em meio digital em formato de texto plano descritos em ĺıngua
natural. Cada laudo é composto por quatro blocos de informações, referentes
ao esôfago, ao estômago, ao duodeno e às conclusões (diagnóstico) do exame.
Neste trabalho foram utilizadas as informações de estômago e de duodeno para
predizer o diagnóstico médico referente a essas duas porções. A identificação das
classes relacionadas aos diagnósticos foi realizada semi-automaticamente, sem
a intervenção do especialista. Nesse processo, foi levado em conta a frequência
das palavras usadas no bloco de informações de cada laudo, para após identifi-
car manualmente as palavras diretamente relacionadas ao diagnóstico do laudo.
Dessa maneira, foram identificadas cinco classes mais frequentes, duas relacio-
nadas ao duodeno e três relacionadas ao estômago. Porém, cada exemplo pode
estar associado a até cinco diferentes rótulos simultaneamente.

Um aspecto importante a considerar é a necessidade de transformação desses
dados não-estruturados para o formato atributo-valor. Laudos médicos, assim
como outros tipos de documentos, possuem as seguintes duas propriedades:

– As informações são descritas utilizando um vocabulário controlado;
– As informações consistem de frases assertivas simples.

Essas caracteŕısticas foram muito bem exploradas em [17], para propor e im-
plementar um método, o qual tem como base um método inicialmente proposto
por pesquisadores do LABI2 [18], que tem como objetivo automatizar a extração
de termos, considerando também informações morfo-sintáticas, para assim seleci-
onar e construir atributos com maior informação. Nesse trabalho, foram também
utilizados dados de EDA para ilustrar as diversas fases do método proposto.

Neste trabalho, com o intuito de avaliar o desempenho de uma técnica simples
de estruturação de dados e futuramente usar como benchmark para comparar
com técnicas mais complexas, como a proposta em [19], foi utilizada somente
a abordagem bag-of-words para estruturar as informações textuais dos laudos.
Essa abordagem consiste em construir uma tabela atributo-valor a partir de um
conjunto de documentos, onde cada linha da tabela representa um documento e
para algumas palavras (termos) contidas nos documentos são definidos atributos
correspondentes na tabela. Diversas medidas têm sido propostas para determi-
nar o valor desses atributos [20]. Neste trabalho, o valor de cada atributo é a
frequência com que o termo ocorre no documento. Além disso, para encontrar
o subconjunto de termos (atributos) que participam da tabela atributo-valor,
foram aplicadas sobre os termos três técnicas usualmente utilizadas em conjunto
com bag-of-words: aplicação de stemming, remoção de stopwords e cortes de
Luhn [21]. A primeira técnica tem como objetivo manter apenas o radical de
cada palavra e com isso unificar termos distintos, porém com radical comum, o

2 http://www.foz.unioeste.br/labi
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que reduz a dimensionalidade do problema e agrega, possivelmente, maior quan-
tidade de informação aos atributos. A remoção de stopwords tem com intuito
retirar do texto palavras que influenciam pouco a informação contida nos do-
cumentos. Também, com o intuito de reduzir a dimensão dos dados, podem ser
realizados os cortes de Luhn, que consiste em remover termos com frequência
muito baixa ou muito alta, os quais são considerados muitas vezes prejudiciais
ou irrelevantes para a classificação. Devido a ausência de classes raras, neste
trabalho foi realizado um corte apenas para os atributos com baixa frequência,
considerando um limiar de corte de aproximadamente 1% da quantidade de do-
cumentos, que é igual a seis para o conjunto de dados utilizados neste trabalho.
Isto é, termos (atributos) com frequência menor que seis são desconsiderados na
construção da tabela atributo-valor. Esse é um valor conservador, o que repre-
senta adequadamente classes que não são raras. Desse modo, com a aplicação
dessa técnica, a quantidade de atributos da base de dados foi reduzida de 244
para 108. Como pode ser observado, o número de atributos encontrados, tanto
antes quanto após a aplicação dessas técnicas é pequeno, devido às duas carac-
teŕısticas dos dados não-estruturados utilizados. Resumindo, a tabela atributo-
valor resultante é descrita por 108 atributos e por multirrótulos com |L| = 5.
Em [22] foi apresentado um estudo inicial utilizando essa mesma base porém
considerando apenas os métodos LP e BR e menos algoritmos base.

4.2 Parâmetros dos Algoritmos

Os algoritmos de classificação multirrótulo LP, BR e BR+ foram comparados
neste trabalho. Os dois primeiros métodos foram executados e avaliados utili-
zando a biblioteca livre Mulan3, a qual contém diversos métodos para a tarefa de
classificação multirrótulo, bem como um framework para a avaliação do resulta-
dos. O método BR+ foi implementando utilizando a biblioteca do Mulan como
base o que permite utilizar o framework de avaliação. Como esses métodos reali-
zam a transformação do problema multirrótulo para vários problemas binários,
foi necessária a escolha de algoritmos base de classificação monorrótulo. Para este
trabalho foram escolhidos quatro algoritmos base, implementados no aplicativo
Weka [23]: (i) J48 (Árvore de Decisão); (ii) Näıve Bayes (NB); (iii) k-Nearest-
Neighbor (KNN ); (iv) SMO (Support Vector Machines).

Para encontrar um valor adequado do parâmetro k do algoritmo KNN foram
executados experimentos preliminares utilizando os valores de k = 1, 3, 5, 7, 9. Os
melhores resultados foram obtidos para k = 3 que foi o valor selecionado.

Na avaliação desses algoritmos foi utilizada a abordagem 10-Fold Cross-
Validation. Com isso, são obtidos dez valores de desempenho do algoritmo, em
que o desempenho final é representado pela média e pelo desvio-padrão. Esses
valores foram submetidos ao teste estat́ıstico Kruskal-Wallis com pós-teste de
Dunn com ńıvel de significância de 95% [24].

3 http://mlkd.csd.auth.gr/multilabel.html
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5 Resultados e Discussão

Nas Tabelas 6 e 7 são apresentados os resultados obtidos pelos três algorit-
mos multirrótulo: BR+, LP e BR. Os valores das medidas são apresentados no
formato média(desvio-padrão). Para cada medida, o método multirrótulo que
apresentou o melhor resultado é destacado com negrito. O śımbolo↘ representa
degradação estatisticamente significativa em relação ao BR+, ao passo que o
śımbolo ↗ representaria melhora estatisticamente significativa em relação ao
BR+. No entanto, é importante observar que em nenhum dos casos o BR+ apre-
sentou performance pior (estatisticamente significativa) que os outros métodos.

Na Tabela 6 são apresentados os resultados obtidos utilizando J48 e NB como
algoritmos base e na Tabela 7 os resultados obtidos utilizando KNN e SMO como
algoritmos base.

Tabela 6. Resultados dos três métodos de classificação multirrótulo utilizando J48 e
NB como algoritmos base. O śımbolo ↘ representa degradação estatisticamente signi-
ficativa em relação ao BR+.

Algoritmo Base J48 NB

Algoritmo Multirrótulo BR+ LP BR BR+ LP BR

Hamming Loss 0.02(0.01) 0.04(0.01)↘ 0.03(0.01) 0.05(0.02) 0.05(0.01) 0.05(0.02)
Subset Accuracy 0.90(0.03) 0.86(0.04) 0.90(0.03) 0.79(0.07) 0.81(0.04) 0.80(0.07)

Precision 0.96(0.02) 0.94(0.02) 0.96(0.02) 0.92(0.03) 0.91(0.04) 0.92(0.04)
Recall 0.97(0.02) 0.93(0.02)↘ 0.95(0.02) 0.95(0.02) 0.92(0.03)↘ 0.93(0.03)

F Measure 0.96(0.02) 0.93(0.02) 0.95(0.02) 0.93(0.03) 0.91(0.03) 0.91(0.04)
Accuracy 0.94(0.02) 0.91(0.03) 0.94(0.02) 0.90(0.03) 0.88(0.03) 0.89(0.05)

Quando considerado J48 como algoritmo base, o método BR+ apresentou as
melhores médias para todas as medidas de avaliação empatando com BR nas me-
didas Subset Accuracy, Precision e Accuracy. Essa diferença foi estatisticamente
significativa em relação ao LP para as medidas Hamming Loss e Recall.

Considerando o NB como algoritmo base, o método BR+ apresentou as me-
lhores médias para quatro das seis medidas, apresentado valores inferiores ape-
nas com relação a Hamming Loss e Subset Accuracy quando comparado com o
método LP. No entanto, o BR+ apresentou melhora estatisticamente significa-
tiva em relação ao LP na medida de avaliação Recall.

Para SMO como algoritmo base, o método BR+ também apresentou as me-
lhores médias em todas as medidas. O BR apresentou as mesmas médias para
as medidas Hamming Loss e Recall. Porém, não foi constatada diferença esta-
tisticamente significativa nesses experimentos.

Quando utilizado o algoritmo KNN como base, o método BR+ apresentou
as melhores médias com diferença estatisticamente significativa em todas as me-
didas, apresentando performance muito superior que os métodos LP e BR. Com
essa melhora expressiva, observa-se que a qualidade da predição da tarefa de
classificação multirrótulo com o método BR+ e KNN como algoritmo base pas-



Everton Alvares Cherman, Maria Carolina Monard e Jean Metz

Tabela 7. Resultados dos três métodos de classificação multirrótulo utilizando SMO
e KNN como algoritmos base. O śımbolo ↘ representa degradação estatisticamente
significativa em relação ao BR+.

Algoritmo Base SMO KNN

Algoritmo Multirrótulo BR+ LP BR BR+ LP BR

Hamming Loss 0.02(0.01) 0.03(0.02) 0.02(0.01) 0.04(0.01) 0.09(0.02)↘ 0.08(0.02)↘
Subset Accuracy 0.91(0.04) 0.88(0.05) 0.90(0.03) 0.86(0.05) 0.75(0.04)↘ 0.75(0.04)↘

Precision 0.96(0.02) 0.96(0.03) 0.95(0.02) 0.95(0.02) 0.88(0.02)↘ 0.89(0.03)↘
Recall 0.96(0.02) 0.95(0.02) 0.96(0.02) 0.93(0.03) 0.85(0.02)↘ 0.87(0.02)↘

F Measure 0.96(0.02) 0.94(0.03) 0.95(0.02) 0.93(0.03) 0.86(0.02)↘ 0.87(0.02)↘
Accuracy 0.95(0.03) 0.93(0.03) 0.94(0.02) 0.92(0.03) 0.83(0.03)↘ 0.84(0.03)↘

sou para outro patamar, se aproximando dos melhores resultados obtidos com
outros algoritmos base.

Em uma análise geral, é posśıvel observar que o método LP apresentou os pi-
ores resultados mesmo considerando a dependência entre os rótulos em sua abor-
dagem. Esse fato é devido a criação de diversos conjuntos de rótulos (powersets)
com quantidade de exemplos muito baixa (cardinalidade baixa), o que dificulta
a construção de um único modelo multi-classe capaz de predizer novos exem-
plos com boa precisão para esses rótulos, principalmente quando o conjunto de
treinamento apresenta grande diferença entre a cardinalidade das classes.

Quanto ao método BR+, apesar de apresentar as melhores médias, não foi
capaz de superar sempre com diferença estatisticamente significativa os melhores
resultados gerais. Porém, a partir de uma análise mais detalhada desses resulta-
dos observa-se que para esses casos a precisão dos outros modelos já está bastante
alta e, consequentemente, há pouco espaço para melhoras. Além disso, apesar
de o método LP considerar de maneira ineficiente as dependências entre rótulos
e o método BR ignorar completamente essas relações, os algoritmos base J48 e
SMO, principalmente, conseguem superar essas limitações e criar bons modelos
de classificação com base apenas nos atributos descritores padrão do conjunto
de exemplos de treinamento.

Em contraste, observou-se uma melhora significativa do método BR+ em
relação ao BR e LP quando utilizado o algoritmo KNN como base, comparável
até mesmo com os experimentos nos quais os algoritmos J48, NB e SMO foram
utilizados como base. No entanto, esse algoritmo base apresentou para os outros
dois modelos valores para as medidas de performance muito inferiores aos obtidos
com os outros algoritmos base.

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi apresentado um estudo de caso com laudos médicos de EDA
(Endoscopia Digestiva Alta) no qual foi avaliada a tarefa de predição do di-
agnóstico por meio da descrição de exames. Essa é uma tarefa de classificação
multirrótulo onde cada exemplo pode ser classificado em uma ou mais classes.
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Sob esse escopo, com intuito de avaliar a adequabilidade dos laudos para a classi-
ficação de novos exemplos, foram utilizados métodos de classificação multirrótulo
propostos na literatura e também o método BR+, proposto neste trabalho, com
o objetivo de considerar a dependência entre rótulos.

Por meio dos resultados observamos que as relações de dependência entre
rótulos influenciaram positivamente na tarefa de predição, mostrando-se alta-
mente relevante principalmente nos casos para os quais os métodos tradicionais,
BR e LP, falham na construção de modelos de classificação eficazes. Mesmo uti-
lizando o KNN como algoritmo base para o qual as outras abordagens foram
fortemente degradadas, o BR+ se mostrou praticamente constante com relação
à sua performance, comparável aos melhores resultados dos outros dois métodos
com outros algoritmos base. A pequena degradação apresentada com o algo-
ritmo base KNN é justificada pela baixa precisão da estimativa inicial, que pode
influenciar negativamente a performance do modelo final.

Por fim, as inter-relações entre os rótulos são definitivamente informações
muito valiosas e que influenciam na qualidade do poder de predição dos mode-
los de classificação multirrótulo. O uso dessas informações será explorado mais
aprofundadamente em trabalhos futuros.
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