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Resumo.Aprendizado de ḿaquinaé uma poderosa ferramenta para a extração
de padr̃oes ocultos em conjuntos de dados. Por esse motivo, aprendizado de
máquinaé utilizado com freq̈uência em mineraç̃ao de dados. Dentre os métodos
de aprendizado de ḿaquina destacam-se os métodos simb́olicos, pois eles têm
a capacidade de descrever os padrões extráıdos em uma linguagem compre-
enśıvel para os usúarios. Neste trabalhóe feita uma introduç̃ao a algoritmos de
aprendizado de ḿaquina simb́olico mais comumente utilizados em mineração
de dados. Tamb́em s̃ao descritos alguns pontos importantes sobre a avaliação
dos classificadores induzidos por esses algoritmos, bem como várias medidas
que podem ser utilizadas para avaliar individualmente as regras que constituem
esses classificadores. Finalmente,é apresentado um compêndio de refer̂encias
bibliográficas e links comentados, os quais podem ser consultados como o ob-
jetivo de se complementar e aprofundar nos diversos temas tratados neste tra-
balho.

1 Introduç ão

Nos dias atuais — e cada vez mais — pessoas e organizações (empresas, instituições
públicas, escolas, centros de pesquisa, etc.) produzem e acessam uma grande quantidade
de dados e informações a respeito delas mesmas e de seus ambientes, os quais encontram-
se armazenados eletronicamente. Esses dados e informações t̂em o potencial para serem
utilizados para predizerem o comportamento de caracterı́sticas e tend̂encias interessantes
a respeito dos dados,mas at́e agora esse potencial não tem sido completamente explo-
rado (Giudici, 2003). Essa carênciaé particularmente acentuada nasáreas de neǵocios e
cient́ıfica, nas quais um melhor aproveitamento desse potencial de predição pode levar a
ganhos financeiros e importantes descobertas.

Avanços em diferentes campos da computação podem ajudar a diminuir essa la-
cuna. Primeiramente, o desenvolvimento de software e hardware oferecem cada vez maior
poder computacional a custos menores, melhorando a capacidade de se coletar e arma-
zenar dados, e também permitindo uma melhor organização desses dados em estruturas
que permitem acesso fácil e disponibilidade quase que instantânea em diferentes partes
do globo (Witten et al., 1999). Em segundo lugar, pesquisas principalmente nasáreas
de estat́ıstica — especialmente estatı́stica computacional e estatı́stica multivariada — e



inteligência computacional — mais especificamente Aprendizado de Máquina (AM) —
vêm desenvolvendo um conjunto de procedimentos flexı́veis e escaláveis que podem ser
utilizados para explorar e analisar grandes volumes de dados. Os avanços nesses campos
permitem que a Mineração de Dados (MD), nome pelo qual se convencionou chamar esse
tipo de ańalise de dados, cada vez mais se difunda em diversasáreas como uma importante
ferramenta.

O objetivo deste trabalhóe apresentar uma visão geral do processo de MD e de
métodos de aprendizado de máquina, os quais podem ser utilizados em mineração de
dados na etapa de extração de padr̃oes. Dentre esses métodos s̃ao tratados em maiores
detalhes os relacionados com aprendizado simbólico, pois eles t̂em a capacidade de des-
crever os padr̃oes extráıdos de bases de dados em uma linguagem de fácil compreens̃ao
para os seres humanos. Essa caracterı́sticaé muito importante para descobrir e interpretar
conhecimento que possa estar implı́cito nesses dados.

O trabalho est́a organizado da seguinte forma: na Seção 2é apresentada uma breve
introduç̃ao à mineraç̃ao de dados. Aprendizado de máquinaé apresentado na Seção 3,
bem como a notação utilizada neste trabalho e a classificação dos diversos sistemas
de aprendizado. Na Seção 4 é apresentado o funcionamento de duas famı́lias de AM
simbólico: induç̃ao deárvores de decisão e regras de classificação. Na Seç̃ao 5 s̃ao apre-
sentados alguns tópicos sobre a avaliação de classificadores e também a sobre avaliação
de regras. Nas Seções 6 e 7 s̃ao apresentados, respectivamente, uma coleção de leituras
complementares elinkspara ṕaginas WEB sobre aprendizado de máquina e mineraç̃ao de
dados. Finalmente, na Seção 8 s̃ao apresentadas algumas considerações finais.

2 O queé mineraç̃ao de dados

Para se entender melhor o queé mineraç̃ao de dados,́e importante diferenciar MD do uso
tradicional de computadores para o tratamento e análise de dados. Atualmente, dados são
armazenados e organizados em sistemas gerenciadores de Bases de Dados (BD). Consul-
tas e relat́orios s̃ao ferramentas simples e práticas que podem ser utilizadas para explorar
esses dados em vários ńıveis. Ferramentas de consultasà BDs recuperam a informação e
ferramentas de relatórios apresentam essa informação de uma maneira clara e organizada.
Mineraç̃ao de dados, em contrapartida,é utilizada para extrair informações interessantes
ocultas nos dados. A principal diferençaé que, ao contrário da mineraç̃ao de dados, o
critério para a realização da consulta a uma BD́e estabelecido previamente. Mineração
de dados, ao contrário, procura por relaç̃oes e associações entre eventos que não s̃ao ne-
cessariamente conhecidas a priori. Para entender melhor a diferença, considere o exemplo
a seguir.

O departamento de marketing de uma empresa quer saber se existe algum rela-
cionamento entre dois produtos A e B. Para tanto, eles consultam as bases de dados de
vendas dos produtos A e B separadamente e em conjunto por meio de uma consulta tal
como: “Quantas vezes o produto A e o produto B foram comprados em con-
junto?”; “Quantas vezes o produto A foi comprado?”; “Quantas vezes o produto
B foi comprado?”. Com essas informaçõesé posśıvel determinar se h́a um relaciona-
mento entre esses dois produtos A e B, mas somente entre eles. Essa consulta baseia-se
na suposiç̃ao de que existe alguma conexão entre a compra conjunta de A e B. Essa
suposiç̃ao deve ser formulada antes que a consulta seja feita. Compare com um exemplo



tı́pico de MD. A pergunta agoráe: “Qual são os produtos que apresentam alguma
conexão?”, ou seja, quais produtos são mais freq̈uentemente comprados juntos. Nesse
caso, ser̃ao encontradas as conexões mais freq̈uentes entre todos os pares de produtos
na BD, j́a que nenhuma suposição foi feita a priori com relaç̃ao aos produtos a serem
consultados. Nesse caso, observe que a conexão entre os produtos A e B pode ou não ser
encontrada, dependendo da freqüência em que esses produtos são adquiridos em conjunto.

Mineraç̃ao de dadośe, portanto, muito mais do que uma atividade simples de
consultaà bases de dados. Na verdade, MDé uma śerie de atividades, que vão desde a
definiç̃ao do problema até a utilizaç̃ao dos resultados obtidos. Como muitas dessas ativi-
dades s̃ao aplicadas repetidamente em um ciclo, mineração de dadośe na realidade um
processo, como mostrado na Figura 1. O processo de MDé inerentemente interativo e ite-
rativo: ñao se pode obter algum tipo de conhecimentoútil simplesmente submetendo uma
certa quantidade de dados a um sistema de MD. O usuário de um sistema de MD deve ter
um śolido entendimento do doḿınio da aplicaç̃ao para poder selecionar os subconjuntos
de dados adequados para descrever padrões, bem como definir critérios apropriados para
avalía-los.

Figura 1. O processo de Data Mining

O pré-processamentodos dadośe a etapa mais crucial em todo o processo de
MD e pode facilmente consumir até 80% de todo o tempo necessário para a aquisiç̃ao
de conhecimento (Pyle, 1999; Batista, 2003). Entender o domı́nio dos dadośe um pŕe-
requisito natural para a extração de qualquer informação útil, uma vez que BDs reais
geralmente apresentam caracterı́sticas que impedem a aplicação imediata das ferramentas
de extraç̃ao de padr̃oes, tais como dados dinâmicos, rúıdo, incerteza, dados incomple-
tos, informaç̃oes redundantes e dados esparsos. Essa etapa envolve tarefas tais como a
definiç̃ao dos atributos que serão utilizados, extraç̃ao e integraç̃ao dos dados provenien-
tes de diferentes fontes, transformação dos dados para formatos mais apropriados para a
extraç̃ao de conhecimento, limpeza e composição de atributos. A redução do conjunto



de dados justifica-se quando o uso de grandes BDs pode exceder a capacidade de proces-
samento do algoritmo de extração de padr̃oes, ou como uma tentativa de diminuição do
tempo de resposta para se encontrar uma solução.

A extraç̃ao de padr̃oesé a etapa na qual os padrões interessantes e que ocorrem
mais freq̈uentemente s̃ao descobertos a partir dos dados. Nessa etapa pode-se utilizar
vários ḿetodos de extração de padr̃oes, tais como análise estatı́stica, modelagem ma-
temática, visualizaç̃ao e, tamb́em, v́arios ḿetodos de aprendizado de máquina.

O processo de MD ñao termina quando os padrões s̃ao encontrados.́E necesśario
realizar umpós-processamentodesses padrões. Em outras palavras, os padrões des-
cobertos devem ser entendidos, avaliados, confrontados com o conhecimento já exis-
tente, ordenados, filtrados e traduzidos em termos inteligı́vies para os usúarios. A se-
guir, tem-se a incorporação do conhecimento extraı́do, seja por meio da documentação e
disponibilizaç̃ao desse conhecimentoàs partes interessadas ou pela tomada de decisões
baseadas nesse conhecimento.

Mineraç̃ao de dados tem também uma forte correlação com outraśareas, tais
como Estat́ıstica, Banco de Dados, Reconhecimento de Padrões, Inteliĝencia Artifi-
cial, Aquisiç̃ao de Conhecimento para Sistemas Especialistas, Visualização de Dados e
Computaç̃ao de Alto Desempenho. O ponto em comumé a extraç̃ao de conhecimento
de alto ńıvel a partir de dados. Em particular, MD têm muito em comum com a Es-
tat́ıstica, particularmente com ḿetodos de ańalise explorat́oria de dados. A abordagem
estat́ıstica oferece ḿetodos precisos para quantificar a inerente incerteza dos resultados
quando tenta-se inferir padrões gerais a partir de um conjunto particular de dados ex-
tráıdos de uma população.

Como mencionado anteriormente, métodos de aprendizado de máquina podem ser
utilizados em mineraç̃ao de dados na etapa de extração de padr̃oes. Esses ḿetodos, espe-
cialmente aqueles que descrevem os padrões de uma maneira simbólica, s̃ao o foco deste
trabalho. Antes de introduzir esses algoritmos simbólicos,é apresentada uma introdução
muito geral a respeito de aprendizado de máquina.

3 Aprendizado de ḿaquina

Aprendizado de ḿaquinaé uma sub-́area de pesquisa muito importante em Inteligência
Artificial, pois a capacidade de aprenderé essencial para um comportamento inteligente.
AM estuda ḿetodos computacionais capazes de adquirir novos conhecimentos, novas
habilidades e novos meios de organizar o conhecimento já existente. A habilidade dos
seres humanos de fazer generalizações a partir de alguns fatos, ou descobrir padrões
em coleç̃oes de observações aparentemente caóticas,é conseguida por meio da indução.
Induç̃ao é a forma de infer̂encia ĺogica que permite que conclusões gerais sejam obtidas
de exemplos/observações particulares. Indução é caracterizada como o raciocı́nio que
parte do especı́fico para o geral, do particular para o universal, da parte para o todo. Os
argumentos indutivos, ao contrário do que sucede com os dedutivos, levam a conclusões
cujos contéudos excedem os das premissas1. Hipóteses geradas pela inferência indutiva
podem ou ñao preservar a verdade.É esse traço caracterı́stico da induç̃ao que torna os
argumentos indutivos indispensáveis para incrementar nossos conhecimentos. Entretanto,

1Com exceç̃ao dos argumentos matemáticos indutivos.



é esse mesmo fato que levanta questões extremamente complicadas, dificultando a análise
de resultados obtidos com o auxı́lio de métodos indutivos.

Pode-se ousar em afirmar que a indução é o recurso mais utilizado pelos seres
humanos para obter novos conhecimentos. Foi utilizando indução que Kepler descobriu
as leis do movimento planetário, Mendel descobriu as leis da genética e Arquimedes
descobriu o prinćıpio da alavanca. Apesar disso, esse recurso deve ser utilizado com
os devidos cuidados pois, se o número de observações for insuficiente ou se os dados
relevantes forem mal escolhidos, o conhecimento assim induzido pode ser de pouco ou
nenhum valor. Para exemplificar, considere a situação de uma pessoa que visita uma
cidade pequena e encontra um bêbado na rua. Ñao da muita import̂ancia ao fato, até
deparar-se com outro bêbado e conclui sem pestanejar: “Só dá bêbado nesta cidade!”.
Esseé um caso de indução realizada sobre um número insuficiente de observações. H́a
tamb́em a anedota do cientista que estava estudando a audição das aranhas, submetendo
elas a um som muito alto. Na primeira experiência, a aranha foge rapidamente para longe
do som emitido. Ele então lhe arranca duas pernas, repete a experiência e observa que
a aranha foge, mas não t̃ao depressa. A seguir ele arranca as outras pernas e observa
que a aranha ñao foge do som. A experiênciaé repetida com v́arias aranhas, obtendo
os mesmos resultados. Em vista disso, o cientista conclui: “As aranhas ouvem pelas
pernas!”. Essa conclus̃ao errada deve-se a má escolha dos dados relevantes referentesà
audiç̃ao das aranhas.

3.1. Classificaç̃ao dos sistemas de aprendizado

Como mencionado, um sistema de AM aprende de experiências acumuladas e/ou de casos
(exemplos) resolvidos com sucesso. Os diversos sistemas de AM possuem caracterı́sticas
que possibilitam sua classificação segundo v́arias dimens̃oes: modo, paradigma, forma de
aprendizado e linguagem de descrição utilizada para descrever exemplos e conhecimento.
Na Tabela 1 estão resumidas algumas dessas caracterı́sticas.

Modos Paradigmas Formas Linguagens de Descrição
Supervisionado Simbólico Incremental Exemplos ou Objetos -LE

Não-Supervisionado Estat́ıstico Não-Incremental Hipóteses -Lh
Semi-Supervisionado Baseado em Exemplos Conhecimento do doḿınio -LK

Conexionista
Evolutivo

Tabela 1. Caracterı́sticas dos sistemas de Aprendizado de M áquina

No caso doaprendizado supervisionado, o conjunto de exemplos (observações)
fornecido para o algoritmo de aprendizado (ou indutor) devem estar rotulados com suas
respectivas classes. O objetivo do algoritmo de induçãoé construir um modelo ou hipótese
h, tamb́em chamada de classificador, que possa determinar corretamente a classe de no-
vos exemplos ñao rotulados. Neste modo de aprendizadoé necesśaria uma quantidade
expressiva de exemplos previamente rotulados para a indução de um bom classificador,
os quais nem sempre encontram-se disponı́veis. J́a noaprendizado ñao-supervisionado,
os exemplos ñao t̂em ŕotulo pŕe-definido e o algoritmo tenta agrupá-los de alguma ma-
neira, utilizando algum critério de similaridade, formando agrupamentos ouclusters. O
aprendizado semi-supervisionadorepresenta a junção do aprendizado supervisionado e
não-supervisionado, e tem o potencial de reduzir a necessidade de exemplos rotulados



quando somente um pequeno conjunto deles está dispońıvel (Blum and Mitchell, 1998;
Matsubara, 2004).

Pode-se tamb́em classificar os algoritmos de aprendizado considerando o para-
digma no qual foram projetados, tais como o paradigma simbólico, estat́ıstico, baseado
em exemplos, conexionista, evolutivo, por reforço, entre outros (Mitchell, 1998). Os
sistemas de aprendizadosimb́olico (Flach and Lavrac, 2003) têm a caracterı́stica de ex-
pressar a hiṕotese (conceito) induzidah em uma linguagem de fácil interpretaç̃ao para o
usúario. Os sistemasestat́ısticosutilizam modelos estatı́sticos para encontrar uma boa
aproximaç̃ao do conceito induzido, destacam-se entre eles os de aprendizado Bayesi-
ano (Neapolitan, 2003; Castiñeira, 1996). Outra maneira de classificar novos casos (exem-
plos), é lembrar de um caso similar cuja classeé conhecida e assumir que o novo caso
teŕa a mesma classe. Essa idéiaé usada pelos sistemasbaseados em exemplos2(Aha et al.,
1991), tais comoNearest Neighbourse Racioćınio Baseado em Casos (RBC) (Kolod-
ner, 1993). O paradigmaconexionistautiliza Redes Neurais (Haykin, 1998), as quais são
construç̃oes mateḿaticas simplificadas inspiradas no modelo biológico do sistema ner-
voso. A representação de uma rede neural envolve unidades altamente interconectadas,
justificando o nome conexionismo para descrever essaárea de estudo, enquanto que o
paradigmaevolutivofaz uma analogia com a teoria de Darwin, na qual somente os mais
adaptados sobrevivem (Mitchell, 1996; Freitas, 2002). Emaprendizado por reforço, uma
recompensáe dada caso uma ação corretaé tomada enquanto que uma penalização é
aplicada no caso de ações incorretas (Sutton and Barto, 1998).

Com relaç̃ao à forma de aprendizado, o algoritmoé não-incrementalquando ne-
cessita que todos os exemplos utilizados pelo algoritmo estejam simultaneamente dis-
pońıveis. Esse requerimento nãoé necesśario para um algoritmoincremental, o qual tenta
atualizar a hiṕotese corrente sempre que novos exemplos são adicionados ao conjunto de
treinamento.

Qualquer que seja o tipo de aprendizado, são necesśarias linguagens para des-
crever exemplos, hiṕoteses e conhecimento do domı́nio. As linguagens de descrição se
dividem em:

• Linguagens de descrição de exemplos,LE ;
• Linguagens de descrição de hiṕoteses,Lh;
• Linguagens de descrição de conhecimento do domı́nio,LK.

No caso de AM simb́olico, as linguagens de descrição mais freq̈uentemente utili-
zadas, em ordem crescente de complexidade e força expressiva, são: de ordem zero, ba-
seada em atributos, baseada em lógica de primeira ordem e linguagem de segunda ordem.
Neste trabalho serão considerados algoritmos de aprendizado supervisionado simbólico
e ñao incremental. Mais especificamente, trataremos de algoritmos que usam linguagens
baseadas em atributos (ou proposicionais) para descrever os exemplos e as hipóteses por
eles induzidas, descritas na Seção 3.2. Deve ser observado que apesar do sucesso dos
sistemas proposicionais, eles são limitados devido a pouca expressividade do formalismo
representacional e a capacidade limitada de utilizar conhecimento do domı́nio. Em con-
trapartida, algoritmos simbólicos que usam linguagens baseadas em lógica de primeira
ordem, chamados de sistema de aprendizado relacional, dentre os quais destacam-se os

2Instance Base Learning – IBL.



Figura 2. h vista como caixa preta

algoritmos de Programação Lógica Indutiva (Lavrǎc and Ďzeroski, 1994) (ILP), possuem
uma alta expressividade para representar conceitos e a habilidade de representar conheci-
mento do doḿınio. Entretanto, eles são mais complexos e exigem um alto poder compu-
tacional para a resolução de problemas reais. Assim, algoritmos de ILP fogem do escopo
deste trabalho.

3.2. Conceitos e notaç̃ao

No problema padrão de AM supervisionado, ao algoritmo de aprendizado de máquina
é dado um conjunto de exemplos de treinamentoS com N exemplosEi, i = 1, ..., N ,
escolhidos de um doḿınio X com uma distribuiç̃aooD fixa, desconhecida e arbitrária.
Cada exemplóe da forma{(x1,y1),...,(xN ,yN )} para alguma funç̃ao desconheciday =
f(x). Osxi são tipicamente vetores da forma(xi1,xi2,...,xiM), com valores discretos ou
cont́ınuos, no qualxij refere-se ao valor do atributoj, denominadoXj, do exemploTi.
Os valoresyi referem-se ao valor do atributoY , freqüentemente denominado classe —
Tabela 2.

X1 X2 . . . XM Y
e1 x11 x12 . . . x1M y1

e2 x21 x22 . . . x2M y2
...

...
...

.. .
...

...
eN xN1 xN2 . . . xNM yN

Tabela 2. Conjunto de exemplos no formato atributo-valor

Em problemas de classificação, tratados neste trabalho, o atributo classeyi é dis-
creto, ou seja,yi ∈ {C1, C2, ..., CNCl

}. A partir do conjunto de exemplos de treinamento
S, um classificadorh é induzido pelo sistema de aprendizado — Figura 2. No caso de
aprendizado simb́olico proposicional,h pode ser transformado em um conjunto de regras
if-then, tal queh = {R1, R2, ..., RNR

}. Neste trabalho, as regras que participam deh são
regras de classificação, definidas a seguir.

Um complexoé uma disjunç̃ao de conjunç̃oes de testes de atributos da forma
Xi op Valor, ondeXi é o nome do atributo,op é um operador pertencente ao conjunto
{=, 6=, <,≤, >,≥} eValor é um valor v́alido para o atributoXi. Umaregra proposicional
R é representada na formaif B then H ou, simbolicamente,B → H, ondeH é acabeça,
ou a conclus̃ao da regraR, eB é ocorpo, ou condiç̃ao deR. H eB são ambos complexos
sem atributos em comum.

A coberturade uma regraR = B → H é definida como segue: exemplos que
satisfazemB (o corpo da regra) compõem o conjunto de cobertura deR; em outras pa-



lavras, esses exemplos são cobertos porR. Uma regra de classificaç̃ao assume a forma
if B then classe= Ci, ondeCi ∈ {C1, ..., CNCl

}. Ou seja, a cabeçaH de uma regra de
classificaç̃aoé classe= Ci.

4 Algoritmos Aprendizado de Máquina Simbólico

Vários algoritmos de AM simb́olico proposicionais que usam como linguagemLh de
descriç̃ao de hiṕoteses regras de classificação ouárvores de decisão (as quais também
podem ser expressas como um conjunto de regras disjuntas de classificação, como seŕa
descrito mais adiante) foram propostos na literatura. Com o objetivo de ilustrar a idéia ge-
ral utilizada por esses algoritmos, será utilizado um conjunto de exemplos de treinamento
muito pequeno, apenas para fins didáticos, descrito a seguir. Assim,é muito importante
lembrar que as hiṕoteses induzidas com esse conjunto não possuem uma boa sustentação.

4.1. O conjunto de dados

Na Tabela 3́e mostrado o conjunto de exemplos utilizado neste trabalho. O conjunto
de exemplos refere-se ao comportamento relacionadoà leitura de e-mails de um dado
usúario. Cada linha contém um exemplo do comportamento desse usuário quantòa leitura
de e-mail. Na primeira colunáe mostrado o ńumero de identificaç̃ao de cada exemplo
(# Exemplo). A pŕoxima coluna (Autor)́e um atributo que indica se o autor do e-mailé
conhecido ou ñao pelo usúario. A terceira coluna (Assunto) diz se o e-mail inicia um novo
assunto ou se trata de uma respostaà mensagens anteriores. A quarta coluna (Tamanho)
est́a relacionada ao tamanho do e-mail (se longo ou curto). Aúltima colunaé o atributo
classe, e diz se o e-mail foi lido no local de trabalho ou se foi deixado para ser lido em
casa.

# Exemplo Autor Assunto Tamanho Ler em casa?
e1 conhecido novo curto sim
e2 desconhecido novo longo sim
e3 desconhecido antigo curto não
e4 conhecido antigo curto sim
e5 conhecido novo longo sim
e6 conhecido antigo longo sim
e7 desconhecido antigo longo não
e8 desconhecido novo longo sim
e9 conhecido antigo curto sim
e10 conhecido novo curto sim
e11 desconhecido antigo longo não
e12 conhecido novo curto sim
e13 conhecido antigo longo sim
e14 conhecido novo longo sim

Tabela 3. Exemplo de conjunto de dados de treinamento E

O objetivoé entender o comportamento do usuário quantòa leitura de e-mails. O
conhecimento adquirido do entendimento desse comportamento poderia ser utilizado para
a criaç̃ao de filtros que automaticamente classificam os e-mails em duas categorias: para
serem lidos no local de trabalho ou em casa. Se o usuário acessar seus e-mails no local de



trabalho, somente os e-mails que ele normalmente lê no local de trabalho apareceriam em
sua caixa de mensagens. Os outros e-mails apareceriam somente se ele acessar os e-mails
em sua casa.

O conjunto de exemplosE — Tabela 3 — refere-se ao conjunto de treinamento
utilizado para induzir a hiṕoteseh — Figura 2. Entretanto, o principal objetivo do algo-
ritmos de AM est́a relacionado em induzir hipóteses capazes de classificar novos e desco-
nhecidos exemplos, e não somente aqueles que já s̃ao conhecidos durante o treinamento.
Afim de verificar a capacidade de generalização deh, i.e., para verificar a capacidade de
h classificar exemplos não vistos durante o treinamento,é importante avaliar a hipóteseh
utilizando um conjunto de exemplos independente do conjunto de treinamento, o qualé
denominado conjunto de teste. Na Tabela 4é mostrado o conjunto de teste utilizado para
se estimar o desempenho futuro do sistema.

# Exemplo Autor Assunto Tamanho Ler em casa?
t1 desconhecido novo curto não
t2 desconhecido antigo curto não
t3 conhecido novo longo sim
t4 conhecido antigo longo sim
t5 desconhecido novo curto não
t6 conhecido novo curto sim
t7 conhecido novo curto sim

Tabela 4. Exemplo de conjunto de teste T

4.2. Aprendizado deÁrvores de Decis̃ao

Árvore de Decis̃ao (AD)é um dos ḿetodos mais consagrados em aprendizado de máquina
simbólico supervisionado. Algoritmos que induzeḿarvores de decisão pertencem̀a
faḿılia de algoritmosTop Down Induction of Decision Trees(TDIDT). Uma árvore de
decis̃aoé uma estrutura de dados definida recursivamente como:

• umnó folhaque corresponde a uma classe ou
• um nó de decis̃ao que cont́em um teste sobre algum atributo. Para cada resultado

do teste existe uma aresta para uma subárvore. Cada subárvore tem a mesma
estrutura que áarvore.

Para classificar um novo exemplo, basta começar pela raiz daárvore (ńo inicial da
árvore), seguindo cada nó de decis̃ao de acordo com o valor do atributo do novo exemplo
at́e que uma folha seja alcançada. Quando uma folhaé alcançada, a classificação é dada
pela classe correspondente ao nó folha.

O método para a construção de umáarvore de decis̃ao a partir de um conjunto
de treinamentoE é surpreendemente simples. Assumindo que as classes do conjunto de
exemplos de treinamento são{C1, C2, . . . , Ck}, os seguintes passos devem ser seguidos:

1. E cont́em um ou mais exemplos, todos pertencentesà mesma classeCj. Nesse
caso, áarvore de decis̃ao paraE é um ńo folha rotulado pela classeCj;

2. E não cont́em exemplos. Novamente, nessa situação, aárvoreé uma folha mas a
classe associadàa folha deve ser determinada a partir de informação aĺem deE.
Por exemplo, a classe mais freqüente para o ńo-pai desse ńo pode ser utilizada;



3. E cont́em exemplos que pertencem a várias classes. Nesse caso, a idéiaé dividir
E em subconjuntos de exemplos que são (ou aparentam ser) conjuntos de exem-
plos mais puros,i.e., conjuntos com um ńumero maior de exemplos de umaúnica
classe. Normalmente, um testeé escolhido baseado em umúnico atributo que pos-
sui resultados mutuamente exclusivos (na realidade, cada sistema tem sua própria
forma de escolher o atributo que será utilizado no teste). Sejam os possı́veis re-
sultados do teste denotados por{O1, O2, ..., Or}. E é ent̃ao particionado em sub-
conjuntosE1, E2, ..., Er, nos quais cadaEi cont́em todos os exemplos emE
que possuem como resultado daquele teste o valorOi. A árvore de decis̃ao para
E consiste em um ńo interno identificado pelo teste escolhido e uma aresta para
cada um dos resultados possı́veis;

4. Os passos 1, 2 e 3 são aplicados recursivamente para cada subconjunto de exem-
plos de treinamento de maneira que, em cada nó, as arestas levam para as
sub́arvores constrúıdas a partir do subconjunto de exemplosEi ∈ E.

Considere o conjunto de dadosE mostrado na Tabela 3. Como esse conjunto de
dados cont́em exemplos de duas classes,é necesśario particionar o conjunto de dados em
subconjuntos. Suponha que o atributo escolhido para particionar o conjuntoE seja Autor,
i.e., Autor é a raiz dáarvore. Como Autor pode assumir dois valores (conhecido e desco-
nhecido),E é particionado em dois subconjutosE1 eE2. E1 é formado por todos os exem-
plos nos quais Autoŕe conhecido (E1 = {e1, e4, e5, e6, e9, e10, e12, e13, e14}). E2 é for-
mado por todos os exemplos nos quais Autoré desconhecido (E2 = {e2, e3, e7, e8, e11}).
O algoritmoé ent̃ao recursivamente aplicado aos subconjuntosE1 e E2. Note que todos
os exemplos deE1 são da classe sim. Nesse caso, pode-se criar um nó folha com o ŕotulo
sim. J́a E2 cont́em exemplos de ambas as classes e precisa ser novamente divido. A AD
parcial da primeira divis̃ao deE utilizando o atributo Autoŕe mostrada na Figura 3.

Autor

?

Conhecido Desconhecido

Sim

Figura 3. Construindo a árvore de decis ão – passo 1

O mesmo processóe recursivamente aplicado emE2. Suponha agora que o atri-
buto escolhido para particionarE2 seja Assunto, e queE2 seja particionado em dois sub-
conjuntosE21 e E22. E21 é formado por todos os exemplos deE2 nos quais Assuntóe
novo (E21 = {e2, e8}). E22 é formado por todos os exemplos deE2 nos quais Assuntóe
antigo (E22 = {e3, e7, e11}). Nesse caso, ambosE21 e E22 cont́em exemplos de apenas
uma classe (sim e não, respectivamente), e nós folhas s̃ao criados para essas classes. A
AD final induzida para o conjuntoE é mostrada na Figura 4.



Autor

Assunto

Conhecido Desconhecido

Novo Antigo

Sim

Sim Não

Figura 4. Construindo a árvore de decis ão – passo 2

O ponto principal de um algoritmo de aprendizado por AD,i.e., algoritmos que
usam AD como linguagem de descrição de hiṕotesesLh, depende do critério utilizado
para escolher o atributo que particiona o conjunto de exemplos em cada iteração. Algumas
possibilidades para escolher esse atributo são (Breiman et al., 1984):

• aleatória seleciona qualquer atributo aleatoriamente;
• menos valoresseleciona o atributo com a menor quantidade de valores possı́veis;
• mais valoresseleciona o atributo com a maior quantidade de valores possı́veis;
• ganho máximo seleciona o atributo que possui o maior ganho de informação es-

perado, istóe, seleciona o atributo que resultará no menor tamanho esperado das
sub́arvores, assumindo que a raizé o ńo atual;

• ı́ndice Gini seleciona o atributo baseado na estatı́stica Gini, utililizado no sistema
CART e

• razão de ganhoseleciona o atributo ponderando o ganho de informação esperado
em relaç̃ao ao ńo pai, utilizado no sistema C4.5 (Quinlan, 1993).

Após a construç̃ao daárvore de decis̃ao,é posśıvel queárvore induzida seja muito
espećıfica para o conjunto de treinamento. Nesse caso, diz-se que a AD superajustou os
dados de treinamento, ou seja, ocorreuoverfitting. Como os exemplos de treinamento são
apenas uma amostra de todos os possı́veis exemplos,́e posśıvel adicionar náarvore arestas
que melhoram seu desempenho nos dados de treinamento, mas que piora seu desempe-
nho em um conjunto de teste. Para tentar solucionar o problema de superajuste dos dados,
alguns sistemaspodama AD depois de induzi-la. Esse processo reduz o número de ńos
internos, reduzindo a complexidade daárvore e, possivelmente, melhorando o desempe-
nho daárvore original. Esse tipo de podaé chamado depós-poda, uma vez que ele ocorre
aṕos a induç̃ao da AD. Existem v́arios ḿetodos de ṕos-poda, incluindo complexidade do
erro (Breiman et al., 1984) e erro pessimista (Quinlan, 1993).É tamb́em posśıvel utili-
zarpré-podana AD. Esse processóe efetuado enquanto a AD́e induzida. Entretanto, a



pré-poda sofre um efeito colateral: conjunções de teste podem ser a melhor forma de par-
ticionar os exemplos, mas seus atributos individuais podem não distinguir muito bem os
exemplos. Assim, a pré-poda pode evitar que determinados tipos de conjunções apareçam
naárvore.

Uma AD pode ser facilmente mapeada em um conjunto de regras de decisão,
transformando cada ramo daárvore (cada caminho da raiz até cada um dos ńos-folha) em
uma regra. A Figura 5 mostràas regras de decisão que representam a AD da Figura 4. As
regras transcritas de umaárvore de decis̃ao s̃ao disjuntas, istóe, apenas umáunica regra
dispara quando um novo exemploé classificado.

R1 IF Autor = conhecido
THEN class = sim

R2 IF Autor = desconhecido
AND Assunto = novo
THEN class = sim

R3 IF Autor = desconhecido
AND Assunto = antigo
THEN class = nao

Figura 5. Regras transcritas da árvore de decis ão

4.3. Indução de Regras

Como descrito na seção anterior, a induç̃ao deárvores de decisão divide recursivamente
os exemplos em subconjuntos menores, tentando separar cada classe das demais. Em con-
trapartida, a induç̃ao de regras tenta separar as classes diretamente. Nesse processo, cada
nova regra cobre um subconjunto de exemplos que pertencem a uma classe especı́fica.
Basicamente, h́a duas formas de indução de regras: regras ordenadas e não-ordenadas.

A indução deregras ordenadastrabalha de forma iterativa. Cada iteração procura
por uma regra que cobre um grande número de exemplos de uma mesma classeCi e pou-
cos exemplos de outras classesCj, j 6= i. Ao encontrar um regra, os exemplos cobertos
que pertencem̀a classeCi (assim como, eventualmente, alguns exemplos de outras clas-
sesCj, j 6= i que tamb́em s̃ao cobertos pela mesma regra) são removidos do conjunto de
treinamento e a regráe adicionada no final da lista de regras. Esse processo se repete até
que os exemplos de treinamento acabem ou algum critério de paradáe atingido.

Para classificar um novo exemplo, cada regraé testada em ordem — da primeira
para aúltima — at́e se encontrar uma (daı́ o nome ordenada) cujas condições sejam satis-
feitas pelo novo exemplo. A classe do novo exemploé aquela associadaà classe predita
pela regra. Assim, aordem das regraśe fundamental. Isto significa que uma regra isolada,
exceto a primeira, ñao tem validade por si própria. Estée um aspecto muito importante
da induç̃ao de regras que, muitas vezes,é negligenciado pelos usuários desses sistemas.
Se nenhuma regráe satisfeita, existe uma regradefault que, em geral, atribui ao novo
exemplo a classe mais freqüente no conjunto de exemplos de treinamento.

Na Figura 6é mostrado a lista de regras ordenadas induzida para o conjunto de
treinamentoE — Tabela 3. Note que existe um ELSE entre as regras (que muitas vezes



não é mostrado pelo sistema de aprendizado). Os números entre colchetes representam
o número de exemplos do conjunto de treinamento cobertos pela regra que pertencemà
classe sim èa classe ñao, nessa ordem. R1 e R2 são, respectivamente, a primeira e a
segunda regras induzidas. Considerando a indução da regra inicial R1, todos os exemplos
que satisfazem suas condições (e1, e4, e5, e6, e9, e10, e12, e13, e14) são removidos e o proce-
dimentoé aplicado recursivamente. R2é ent̃ao induzida e os exemplos cobertos por essa
regra (e3, e7, e11) são removidos. Finalmente, a regradefault é adicionada predizendo a
classe mais freq̈uente dos exemplos de treinamento não cobertos pelas regras anteriores.

R1 IF Autor = conhecido
THEN class = sim [9 0]
ELSE

R2 IF Assunto = antigo
THEN class = nao [0 3]
ELSE

(DEFAULT) class = sim [2 0]

Figura 6. Regras ordenadas

O algoritmo de regras ordenadas pode ser convenientemente modificado para in-
duzir regras ñao-ordenadas. A principal alteraç̃ao consiste em remover apenas os exem-
plos cobertos pela regra que são da classeCi. Assim, diferentemente de regras ordenadas,
os exemplos das classesCj, j 6= i incorretamente cobertos pela regra devem permanecer
porque agora cada nova regra deve ser comparada com todos os exemplos cobertos incor-
retamente. Exemplos cobertos que possuem a mesma classeCi sendo aprendida devem
ser removidos para evitar que o algoritmo encontre a mesma regra novamente.

Para classificar um novo exemplo, todas as regras são testadas independentemente
da ordem que foram induzida (daı́ o nome de ñao-ordenada) e todas aquelas regras que
disparam s̃ao coletadas. Se mais de uma classeé prevista por essas regras, o método usual
de resolver qual classe deve ser predita para o novo exemplo consiste em associar cada
regra com a distribuiç̃ao de exemplos de treinamento cobertos entre classes, e então somar
essas distribuiç̃oes para encontrar a classe mais provável.

Na Figura 7é mostrado o conjunto de regras não-ordenadas induzido para o con-
junto de treinamentoE — Tabela 3. Assim como no exemplo de regras ordenadas, uma
regraé induzida por vez. Para cada regra, apenas os exemplos corretamente cobertos são
removidos do conjunto de treinamento. Note que o ELSE presente na lista de regras or-
denadas foi removido. Note também que os ńumeros entre colchetes, que representam
o número de exemplos de treinamento das classes sim e não — nessa orderm — cober-
tos pelas regras, referem-se a todo o conjunto de treinamento. Observe também que h́a
exemplos da classe sim que são cobertos por ambas as regras R1 e R2, já que existem 11
exemplos da classe sim no conjunto de treinamento e essas regras cobrem um total de 15
exemplos.

4.4. Interpretação Geoḿetrica

Dado um conjunto de exemplos no formato atributo-valor — Tabela 2 — cada exemploe
pode ser considerado como um vetor num expaçoM -dimensional, no qualM é o ńumero
de atributos, ou seja, cada exemplo consiste em um ponto no espaçoM -dimensional de



R1 IF Autor = conhecido
THEN class = sim [9 0]

R2 IF Assunto = novo
THEN class = sim [7 0]

R3 IF Autor = desconhecido
AND Assunto = antigo
THEN class = nao [0 3]

(DEFAULT) class = sim [11 3]

Figura 7. Regras n ão ordenadas

atributos. Sob esse ponto de vista, tanto ADs quanto regras podem ser interpretadas como
regiões (hiper-retangulos) que particionam o espaço de atributos. A fim de ilustrar essa
divisão do espaço, considere um conjunto de dados hipotético com apenas dois atributos
reais e duas classes (o e +). Na Figura 8é mostrado o particionamento desse conjunto
de dados a medida que uma ADé induzida. O espaço de descrição é particionado em
regiões retangulares, ou seja, em hiperplanos que são ortogonais aos eixos do atributo
testado e s̃ao paralelos a todos os demais eixos.À medida que áarvoreé constrúıda,
mais e mais regiões s̃ao adicionadas ao espaço. Também é importante ressaltar que o
espaço de atributośe totalmente particionado, ou seja, não h́a regĩoes do espaço que estão
desassociadas a um (único) ramo dáarvore.

Figura 8. Regi ões que n ão se sobrep õem s ão formadas por uma árvore de de-
cis ão no espaço de descriç ão



As regras ordenadas podem ser vistas como umaárvore bińaria degenerada, uma
vez que para classificar um novo exemplo cada regraé testada até que uma dispare. Essa
situaç̃aoé equivalente a um comandoif-then-elsif, e o espaço de descrição pode ser con-
siderado como particionado em regiões que ñao se sobrep̃oem, assim como ocorre para
árvores de decisão. Em contrapartida, a indução de regras ñao-ordenadas divide o espaço
de descriç̃ao em regĩoes que podem se sobrepor, uma vez que cada exemplo pode ser co-
berto por mais de uma regra. Além disso, a induç̃ao de regras ñao divide completamente
o espaço de atributos. Algumas regiões do espaço não s̃ao cobertos por nenhuma regra.
Para essas regiões,é aplicada a regradefault. Na Figura 9 s̃ao mostradas quatro regras
(uma para cada região retangular): dois retângulos com linhas sólidas que representam as
duas regras da classeo e dois ret̂angulos com linhas pontilhadas representando as duas
regras da classe+.

Figura 9. Regi ões que se sobrep õem s ão geralmente formadas pela induç ão de
regras n ão-ordenadas no espaço de descriç ão

5 Avaliação

Um dos principais objetivos de algoritmos de AM supervisionadoé a induç̃ao de uma
hipóteseh que classifique com sucesso casos (exemplos) nunca vistos. Assim, uma
avaliaç̃ao emṕırica da precis̃ao de hiṕoteseśe de fundamental importância em aprendi-
zado de ḿaquina. Para isso,́e necesśario utilizar ḿetodos estatı́sticos, cuja explicaç̃ao
foge ao escopo deste trabalho. Uma excelente fonte sobre avaliação de hiṕotesesé o
Caṕıtulo 5 de (Mitchell, 1998). Outra fonte muito boa que discute em maiores deta-
lhes ḿetodos estatı́sticos para comparar hipóteses induzidas por diferentes algoritmos de
aprendizadóe (Dietterich, 1997). Essée tamb́em um tema de fundamental importância,
pois ñao existe uḿunico algoritmo que apresente o melhor desempenho para todos os pro-
blemas. Devidòa complexidade relacionada com o problema de avaliação de hiṕoteses,
neste trabalho somente apresentamos alguns conceitos básicos. Entretanto, ressaltamos
que essée um tema de fundamental importância, que deve ser muito bem estudado e
compreendido caso pretenda-se trabalhar naárea.

É obvio que um classificador que classifica bem os exemplos que foram utiliza-
dos para a sua construção (exemplos de treinamento) mas que não classifica bem novos
exemplos, ñao possui utilidade alguma. Caso contrário, o problema de classificação esta-
ria resolvido, pois utilizando a estratégia de decorar esses exemplos — tabela lookup —



pode-se obter um classificador com máxima precis̃ao. Em uma tabela lookup, os próprios
exemplos se tornam o classificador e, realizando uma simples busca na tabela pode-se en-
contrar facilmente a resposta para os casos conhecidos. Infelizmente, devido ao número
de posśıveis combinaç̃oes de atributos e valores de atributos, em problemas reais a proba-
bilidade de encontrar um novo caso nessa tabelaé muito pequena.

A natureza desse problema, que pode ser facilmente entendido pelo exemplo da
tabela lookup,́e chamado de superajustamento — ouoverfitting— do classificador so-
bre os dados. Um dos motivosé que, durante o processo de aprendizado, o algoritmo
procura no espaço de possı́veis hiṕoteses por̀aquelas que melhor cobrem o conjunto de
exemplos de treinamento. Essa procura pode levar a indução de um classificador muito
especializado, ocorrendo assim o problema deoverfitting, do qual a tabela lookuṕe o caso
extremo. Fica claro então que, para avaliar uma hipótese, deve-se utilizar um conjunto
de exemplos ñao vistos pelo algoritmo durante o processo de aprendizado. Esse conjunto
é o conjunto de exemplos de teste. Em outras palavras, os conjuntos de treinamento e
teste devem ser independentes, no sentido de não haver relaç̃ao entre esses conjuntos,
com exceç̃ao de ambos serem amostras de uma mesma população. É importante observar
que, se por algum motivo uma hipótese for avaliada utilizando os próprios exemplos de
treinamento, a quaĺe denominadaprecis̃ao ou taxa de acerto aparente, deve-se explici-
tar claramente esse fato. No entanto, essa prática deve ser evitada. Caso o tamanho dos
conjuntos de exemplos de treinamento e teste sejam pequenos, uma prática comum em
AM é a utilizaç̃ao de ḿetodos de resubstituição (resampling), sendo o mais conhecido
a validaç̃ao cruzada (cross-validation) (Schaffer, 1993). Entretanto, por se tratar de um
tema mais avançado, resubstituição tamb́em ñao seŕa tratada neste texto.

5.1. Avaliaç̃ao de modelos

A matriz de confus̃ao de uma modelo oferece uma maneira efetiva de tabular o desem-
penho do modelo de classificação, ao mostrar o ńumero de classificações corretas (reais)
versusas classificaç̃oes preditas para cada classe, sobre um conjunto de exemplos de teste
T . Como mostrado na Tabela 5, os resultados são tabulados em duas dimensões: classes
verdadeiras e classes preditas, parak classes diferentes{C1, C2, . . . , Ck}. Cada elemento
M(Ci, Cj) da matriz,i, j = 1, 2, . . . , k, calculado pela Equação (1), representa o número
de exemplos deT que realmente pertencem̀a classeCi, mas foram classificados como
sendo da classeCj. O número de acertos para cada classe se localiza na diagonal prin-
cipal M(Ci, Ci) da matriz. Os demais elementosM(Ci, Cj), parai 6= j, representam
erros na classificação. A matriz de confus̃ao de um classificador ideal possui todos esses
elementos iguais a zero uma vez que ele não comete erros.

Classe Predita C1 Predita C2 · · · Predita Ck

verdadeiraC1 M(C1, C1) M(C1, C2) · · · M(C1, Ck)
verdadeiraC2 M(C2, C1) M(C2, C2) · · · M(C2, Ck)

...
...

...
. ..

...
verdadeiraCk M(Ck, C1) M(Ck, C2) · · · M(Ck, Ck)

Tabela 5. Matriz de confus ão de um classificador



M(Ci, Cj) =
∑

{∀(x,y)∈T : y=Ci}
‖ h(x) = Cj ‖ (1)

Uma medida de desempenho comumente usadaé ataxa de erro de classificação,
tamb́em conhecida comotaxa de classificaç̃ao incorretae denotada porerr(h). Usual-
mente, a taxa de erróe obtida utilizando a Equação (2), a qual compara a classe verdadeira
de cada exemplo com o rótulo atribúıdo pelo modelo. O operador‖ ξ ‖ retorna 1 se a
express̃ao ξ for verdadeira, e zero caso contrário; n é o ńumero de exemplos utilizados.
O complemento da taxa de erro, ataxa de acerto de classificação, denotada poracc(h) é
dada pela Equação (3).

err(h) =
1

n

n∑
i=1

‖ yi 6= h(xi) ‖ (2)

acc(h) = 1− err(h) (3)

Assim, aṕos constrúıda a matriz de confusão, acc(h) pode ser calculada pela
Equaç̃ao (4).

acc(h) =
1

n

k∑
i=1

M(Ci, Ci) (4)

Na Tabela 6é mostrado a matriz de confusão para os modelos induzidos na
Seç̃ao 4, avaliados no conjunto de testeT — Tabela 4. Note que a matriz de confusãoé a
mesma para os três modelos.́E importante ressaltar que issoé apenas uma coincidência
devido, em parte, ao número limitado de exemplos utilizados tanto para induzirh quanto
para calcular a matriz de confusão, uma vez que em situações reais esses algoritmos in-
duzem modelos diferentes e com diferentes matrizes de confusão. A taxa de erro para os
três modelośe de28, 5%. Observe que a taxa de erro aparente,i.e. calculada utilizando
os exemplos de treinamentoé de 0%.

Classe Predita sim Predita ñao
Real sim 4 0 4
Real ñao 2 1 3

6 1 7

Tabela 6. Matriz de confus ão para a AD e a lista de regras ordenadas e n ão
ordenadas

Suponha que a taxa de erro de28, 5% tivesse sido estimada por meio de técnicas
estat́ısticas (o que ñao é o caso), sendo assim um bom estimador da taxa de erro verda-
deira desse classificador. Será que o resultado pode ser considerado bom? Uma resposta
freqüenteé que, como a taxa de erroé menor que50%, ent̃ao algo foi aprendido. Porém,é
muito importante lembrar que o conjunto de treinamento utilizado para induzirh provêm



de exemplos do mundo real com uma distribuiçãoD desconhecida —Seção 3.2. Ao ex-
trair esses exemplos do mundo real, obtém-se uma distribuiç̃ao de exemplosD′ a qualé,
supostamente, similar a distribuiçãoD. Portanto, caso o conjunto de exemplos de treina-
mento seja uma amostra representativa deD, ent̃ao a distribuiç̃ao das classes dos novos
exemplos a serem classificados porh seŕa similar à distribuiç̃ao de classes do conjunto
de treinamento. No exemplo da Seção 4, a distribuiç̃ao das classes dos exemplos de trei-
namentoé aproximadamente78% para a classe sim e22% para a classe não. Portanto,
um classificador que simplesmente classifique os novos exemplos como sendo da classe
sim teŕa uma taxa de acerto de78%, ou22% de taxa de erro. O erro do classificador que
sempre prediz a classe majoritáriaé denominado erro da classe majoritária. Portanto, um
requisito ḿınimo para um bom classificadoré que a sua taxa de erro seja menor que o
erro da classe majoritária.

Al ém do erro do classificador, outras medidas podem ser calculadas utilizando a
matriz de confus̃ao. Uma dessas medidiasé o erro em cada classe. No exemplo con-
siderado, o erro na classe simé 0% e o da classe ñao é mais de66%. Observe que até
agora, tanto na avaliação deh quanto na avaliaç̃ao por classes, os erros foram considera-
dos de igual import̂ancia. Entretanto, distinções entre os tipos de erros são importantes
para muitas aplicaç̃oes. Por exemplo, o erro cometido no diagnóstico de uma pessoa
como sendo sadia, quando na verdade essa pessoa está correndo risco de vida (conhecido
comofalso negativo) é muito mais grave que o tipo oposto de erro, ou seja, diagnosticar
algúem doente quando, na verdade, essa pessoa está sadia (conhecido comofalso posi-
tivo). Seguramente, com testes futuros e o passar do tempo o falso diagnóstico da pessoa
sadia seŕa corrigido sem causar dano sério à sua sáude. Entretanto, a pessoa doente que
foi encaminhada para casa poderá adoecer ainda mais e, no pior dos casos, até mesmo
falacer, o que mostra a importância desse tipo de erro. Quandoé necesśario distinguir
entre os diferentes tipos de erros, ocusto de classificaç̃ao incorreta é uma alternativa
naturalà taxa de erro. Nesse caso, o algoritmo de aprendizado ao invés de procurar por
uma hiṕotese que minimize a taxa de erro, procura por uma hipótese que minimize os
custos de classificação incorreta. Em outras palavras, o custo de classificação incorreta
é simplesmente uma penalização pela ocorr̂encia de um erro. Por exemplo, no caso com
duas classes, um custo pode ser associado ao erro falso positivo, e outro custo pode ser
associado ao erro falso negativo. No exemplo considerado, esseúltimo custo deveria ser
bem mais alto que o primeiro. Um custo médio de classificaç̃ao incorreta pode ser obtido
multiplicando cada custo pela respectiva taxa de erro. Diferentes custos são particular-
mente importantes quando o número de exemplos de uma das classesé muito pequeno
em relaç̃aoàs outras (Batista et al., 2004).

5.2. Avaliaç̃ao de regras

O modeloh induzido por qualquer algoritmo de aprendizado supervisionado pode ser
visto como um classificador tipo “caixa preta”, ilustrado na Figura 2, cuja precisão pode
ser avaliada como descrito na Seção 5.1. Nesse caso não est́a sendo considerado o al-
goritmo de aprendizado utilizado nem a linguagem de descrição da hiṕoteseh por ele
induzida. No caso de aprendizado simbólico, essa “caixa preta” pode ser aberta — Fi-
gura 10 — sendo possı́vel analisar o conjunto ou cada uma das regras de classificação
Ru, u = 1, ..., NR que constituem a hiṕotese induzidah ={R1, ..., RNR

}. Nesse caso,
para interpretar̀as regras,́e necesśario levar em conta o ḿetodo utilizado pelo algoritmo



Figura 10. h vista como um conjunto de regras

de aprendizado para induzi-las,i.e. induç̃ao de regras ordenadas ou não ordenadas.

A mesma id́eia da matriz de confusão se aplicàa avaliaç̃ao de regras. Como a
matriz de confus̃ao para regras apresenta apenas duas entradas (B eH), elaé comumente
chamada de matriz de contingência. Considerando cada regra no formatoB → H, sua
correspondente matriz de contingênciaé mostrada na Tabela 7 (Lavrač et al., 1999). Nessa
tabela,B denota o conjunto de exemplos para os quais a condição da regráe verdadeira
e seu complementōB denota o conjunto de exemplos para os quais a condição da regra
é falsa; analogamente paraH e H̄. BH denota o conjunto de exemplosB ∩ H no qual
ambosB eH são verdadeiros,BH̄ representa o conjunto de exemplosB ∩ H̄ no qualB
é verdadeiro eH é falso, e assim por diante.

Sejax a cardinalidade do conjuntoX, ou seja,x = |X|. Com essa notação, na
Tabela 7,h denota a cardinalidade do conjuntoH, ou seja,h = |H|. Em outras palavras,
h denota o ńumero de exemplos para os quais a cabeça da regraé verdade. Similarmente
b = |B| denota o ńumero de exemplos para os quais o corpo da regraé verdade. Assim,
hb = |HB| denota o ńumero de exemplos para os quais a cabeçaé falsa e o corpóe
verdade, ou seja,́e o ńumero de exemplos erroneamente cobertos pela regra, e assim por
diante. n denota o ńumero total de exemplos utilizados para calcular os elementos da
tabela de continĝencia.

Tabela de Continĝencia
H H

B hb hb b
B hb hb b

h h n

hb = número de exemplos para os quaisH é verdade eB é verdade
hb = número de exemplos para os quaisH é falso eB é verdade
hb = número de exemplos para os quaisH é verdade eB é falso
hb = número de exemplos para os quaisH é falso eB é falso
b = número de exemplos para os quaisB é verdade
b = número de exemplos para os quaisB é falso
h = número de exemplos para os quaisH é verdade
h = número de exemplos para os quaisH é falso
n = número total de exemplos

Tabela 7. Tabela de conting ência para uma regra



Associada a cardinalidadex, a freq̈uência relativafx é utilizada como uma esti-
mativa da probabilidadeP (X), ou seja,P (X) = fx = x

n
. Por exemplo, a probabilidade

P (HB) é dada porP (HB) = fbh = hb
n

. De maneira semelhante podem ser determinados
os valores das probabilidadesP (HB), P (HB) e P (HB). Conhecidas essas probabili-
dades, podem ser encontrados os valores deP (B), P (B), P (H) e P (H). Por exemplo:
P (B) = P (HB) + P (HB) ou P (B) = P (HB) + P (HB), bem como a probabilidade
condicional dada pela Equação (5).

P (H|B) =
P (H ∩B)

P (B)
=

P (HB)

P (B)
=

hb
n
h
n

=
hb

b
(5)

Como visto na seç̃ao anterior, v́arias medidas podem ser usadas para avaliar o
desempenho de um classificador, sendo a precisão a mais comum. Entretanto, em pro-
blemas do mundo real, nem sempreé posśıvel induzir um classificadorh que tenha uma
boa precis̃ao para classificar novos exemplos. Quando as regras são analisadas individu-
almente, freq̈uentemente alguma dessas regras cobrem muito bem uma parte do espaço
de exemplos. Nesse caso, além de medir a precisão deh como um todo, istóe, como um
classificador tipo caixa preta,é posśıvel avaliar separadamente cada uma das regras que
constituemh. Nesse contexto, regras podem ser avaliadas com o objetivo de saber quais
são aquelas melhor sustentadas pelos dados, ou ainda podem ser avaliadas com o intuito
de selecionar aquelas que possam trazer algum conhecimento surpreendente ou inespe-
rado para o usúario, ou seja, o objetivóe selecionar as “melhores” regras segundo alguma
medida. Deve ser observado que a análise autoḿatica de regras destaca-se como uma das
fontes de resultados positivos da aplicação de algoritmos de aprendizado simbólico em
mineraç̃ao de dados.

Utilizando como base a matriz de contingência,é posśıvel definir a maioria das
medidas sobre regras (Lavrač et al., 1999; Prati et al., 2002), como a precisão (Acc),
erro (Err), confiança negative (NegRel), sensitividade (Sens), especificidade (Spec),
cobertura (Cov), suporte (Sup), novidade (Nov) e satisfaç̃ao (Sat), definidas na Tabela 8.

Precis̃ao Acc(B → H) = P (H|B) = hb
b

Erro Err(B → H) = P (H|B) = hb
b

Confiança negativa NegRel(B → H) = P (H|B) = hb
b

Sensitividade Sens(B → H) = P (B|H) = hb
h

Especificidade Spec(B → H) = P (B|H) = hb
h

Cobertura Cov(B → H) = P (B) = b
n

Suporte Sup(B → H) = P (HB) = hb
n

Satisfaç̃ao Sat(B → H) = (P (H)−P (H|B))

P (H)
= 1−

(
hb
b
· n

h

)
Novidade Nov(B → H) = P (HB)− P (H)P (B) = 1

n
(hb− h·b

n
)

Tabela 8. Medidas gen éricas de avaliaç ão de regras

A precis̃ao de uma regra, tamb́em chamada de confiança,é uma medida do quanto
essa regráe espećıfica para o problema; quanto maior o valor dessa medida, mais preci-
samente a regra cobre corretamente os exemplos da sua classe. Oerro de uma regráe o



complemento da sua precisão. A confiança negativa de uma regraé o correspondentèa
precis̃ao, mas para os exemplos que não s̃ao cobertos pela regra. Asensitividade de uma
regra é semelhante aorecall de casos positivos usados em recuperação de informaç̃ao.
Tamb́em conhecida comocompleteza, é uma medida do ńumero (relativo) de exemplos
da classe prevista emH cobertos pela regra. Aespecificidade de uma regraé o correspon-
denteà completeza, mas para os exemplos que não s̃ao cobertos pela regra. Acobertura
de uma regráe uma medida do ńumero (relativo) de exemplos cobertos pela regra. O
suporte de uma regráe uma medida do ńumero (relativo) de exemplos cobertos correta-
mente pela regra. Essas medidas tem valor mı́nimo 0 e máximo1. A satisfaç̃ao de uma
regra é medida pelo aumento relativo na precisão entre a regraB → verdade e a regra
B → H.

A medida denovidadetem a intenç̃ao de mostrar o quanto uma regraé capaz
de trazer consigo alguma novidade ou originalidade. ou fora do comum. A medida de
novidadée obtida comparando o valor esperadoP (HB) com os valores deP (H) eP (B).
Quanto mais o valor esperado diferir do observado, maioré a probabilidade que exista
um correlaç̃ao verdadeira e inesperada entreB eH. Pode ser demonstrado que−0, 25 ≤
Nov(B → H) ≤ 0, 25. Quanto maior um valor positivo mais forteé a associaç̃ao entre
B e H enquanto que, quanto maior um valor negativo, mais forteé a associaç̃ao entreB
eH.

Geralmente, medidas de avaliação s̃aoúteis para determinar quais são as “melho-
res” regras de um classificador simbólico h, segundo o crit́erio de qualidade estabelecido
pela regra. As “melhores” regras podem ser aquelas que apresentam o maior (ou menor)
valor para uma determinada medida de avaliação. Por exemplo, pode ser considerado que
as “melhores” regrasRu de um classificador simbólico h, s̃ao aquelas que possuem maior
valor para a medida de precisão (ou menor valor para a medida de erro).

Por exemplo, conside a regra R2 daárvore de decis̃ao (Figura 5), das regras orde-
nadas (Figura 6) e das regras não ordenadas (Figura 7). As matrizes de contingência para
essas regras são mostradas nas Figuras 9, 10 e 11, respectivamente, avaliadas no conjunto
de exemplos de teste mostrado na Tabela 4. Observe que a regra daárvore de decis̃ao e
do conjunto de regras não ordenado s̃ao avaliadas independentemente em todo o conjunto
de teste e a regra do conjunto não ordenadóe avaliada somente para os exemplos que não
satisfizem a primeira regra desse conjunto. Em outras palavras, no caso das regras orde-
nadas, R2 deve ser considerada com¬R1 ∧ R2, ou seja,IF Autor 6= conhecido
AND assunto = antigo THEN class = n ão .

Na Tabela 12 s̃ao mostrados os valores para as medidas de regras descritas nesta
seç̃ao para essas regras. Observe que a regra do conjunto não ordenado apresenta exce-
lente valores para precisão, erro, especificidade e satisfação, mas apresenta um suporte e
cobertura baixos. A regra do conjunto não ordenado apresenta valores moderados para
as medidas precisão, erro, confiança negativa, e especificidade, mas apresenta o maior
suporte, sensitividade e cobertura das três regras. Aĺem disso, a regra derivada daárvore
de decis̃ao tem precis̃ao nula. Observe também que o valor da novidade desta regraé um
valor negativo perto de−0, 25, o que indica que h́a uma forte correlaç̃ao entreB e H
dessa regra.



B B
H 0 4 4
H 2 1 3

2 5 7

Tabela 9. Matriz de conting ência da regra R2 da árvore de decis ão — Figura 5

B B
H 1 2 3
H 0 4 4

1 6 7

Tabela 10. Matriz de conting ência da regra R2 das regras ordenadas — Figura 6

B B
H 3 1 4
H 2 1 3

5 2 7

Tabela 11. Matriz de conting ência da regra R2 das regras n ão ordenadas — Fi-
gura 7

6 Leituras complementares

Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, existem vários livros e períodicos
especializados para auxiliar tanto usuários iniciantes quanto mais avançados. De um
ponto de vista mais prático, o livro de Witten and Frank (2005)é uma excelente guia
para os usúarios do Weka, um dos principais softwares de uso acadêmico que cont́em a
implementaç̃ao de v́arios algoritmos de aprendizado de máquina. Aĺem de uma descrição
teórica dos principais algoritmos de AM implementados no Weka, já presente na primeira
ediç̃ao (de 2000) do livro, na segunda edição é apresentada uma descrição detalhada da
utilização do Weka, com tutoriais de como utilizar a interface gráfica e a interface para
a execuç̃ao de experimentos. Na mesma linha do livro do Witten and Frank (2005), o
livro de Quinlan (1993) contém uma descriç̃ao téorica eé um manual de utilização do
algoritmo C4.5.

Do ponto de vista mais acadêmico, um excelente livróe o de Mitchell (1998). Esse
livro aborda diversos paradigmas de aprendizado de máquina, dentre eles aprendizado de
máquina simb́olico, conexionista, bayesiano, evolutivo, e aprendizado por reforço. A
parte de aprendizado simbólico é bem fundamentada, com um capı́tulo que coloca em um
mesmo arcabouço a maioria dos algoritmos de aprendizado simbólico, discutindo espaço
de hiṕoteses, abordagens para a construção de hiṕoteses e condiç̃oes de converĝencia,
entre outros. Apesar de um pouco limitado quantoà abordagem prática, esse livro prov̂e
uma excelente introdução conceitual de algoritmos de aprendizado.

Livros que tratam sobre Inteligência Artificial tamb́em s̃ao uma boa fonte de con-
sulta. Entretanto, por serem mais abrangentes, esses livros geralmente não apresentam
os temas em maiores detalhes, mas são uma boa opç̃ao para pessoas com menos famili-
aridade ao tema. Bons livros nessa linha incluem Russell and Norvig (2003), que já foi
traduzido para o português, e Poole et al. (1998).



Medida Árvore de decis̃ao Regras ordenadasRegras ñao ordenadas
Precis̃ao 0,00 1,00 0,60
Erro 1,00 0,00 0,40
Confiança negativa 0,20 0,66 0,50
Sensitividade 0,00 0,33 0,75
Especificidade 0,33 1,00 0,33
Cobertura 0,29 0,14 0,71
Suporte 0,00 0,14 0,43
Satisfaç̃ao -1,33 1,00 0,07
Novidade -0,16 0,08 0,02

Tabela 12. Valores das medidas de regras para a regra R2 dos respectivos clas-
sificadores

Em portugûes, o livro de Rezende (2003) contém dois caṕıtulos dedicados a AM
simbólico (Monard and Baranauskas, 2003a,b) e um sobre mineração de dados (Rezende
et al., 2003). Esse livro também cont́em outros caṕıtulos relacionados a outros paradigmas
de AM, tais como redes neurais, algoritmos evolutivos, sistemasfuzzy, entre outros. Sobre
o tema especı́fico de Redes Neurais, um bom livro em portuguêsé Braga et al. (2000).

Quantoà periodicos e conferências, os principais jornais relacionados a AM são
o Machine Learning Journal, agora sob responsabilidade da Springer-Verlag (www.
springerlink.com ) e o Journal of Machine Learning Research(www.jmlr.
org ). O Journal of Data Mining and Knowledge Discovery, tamb́em sob ediç̃ao
da Springer-Verlag, e o newsletter SIGKDD Explorations (http://www.acm.org/
sigs/sigkdd/ ) são os principais periódicos dedicados̀a area de MD. A principal con-
ferência sobre AḾe aInternational Conference on Machine Learning(ICML). Já a prin-
cipal confer̂encia em MDé a ACM SIGKDD International Conference on Knowledge
Discovery and Data Mining(KDD). Outras confer̂encias importantes nessasáreas in-
cluem aEuropean Conference on Machine Learning(ECML), European Conference on
Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases(PKDD) eIEEE Internati-
onal Conference on Data Mining (ICDM), além de confer̂encia em Inteliĝencia Artificial,
tais como aInternational Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI).

7 Aprendizado de ḿaquina e mineraç̃ao de dados na web

A Web é uma fonte rica em recursos sobre aprendizado de máquina e mineraç̃ao de da-
dos. As principais fontes de informação s̃aositesde grupos de pesquisa e pesquisadores,
material relacionadòa livros did́aticos, softwares com as implementações dos principais
algoritmos de aprendizado de máquina, reposit́orios de dados utilizados como benchmark,
tutorias, entre outros.

Como mencionado, um dos principais softwares com a implementação de v́arios
algoritmos de aprendizado de máquinaé o Weka toolkit, dispońıvel emhttp://www.
cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ . O Wekaé escrito na linguagem Java, e portanto
pode ser executado de praticamente qualquer ambiente. Ele reúne reimplementaç̃oes em
Java de v́arios algoritmos de aprendizado de máquina em uḿunico ambiente, o que faci-
lita a execuç̃ao de v́arios algoritmos para um mesmo conjunto de dados. O Weka também
possui uma interface gráfica amiǵavel e um suporte para a execução de experimentos
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mais complexos. O própio site do Wekáe uma boa fonte de informações ao seu respeito,
contendo tutoriais, manuais, FAQs e projetos relacionados, além delinks paraslidese
exerćıcios do livro.

Tom Mitchell tamb́em prov̂e material de suporte ao seu livro nosite http://
www-2.cs.cmu.edu/˜tom/mlbook.html . O site cont́em um conjunto de slides
e o ćodigo fonte para alguns do exemplos utilizados no livro. Mitchell também est́a
publicando em seusitevers̃oes preliminares de novos capı́tulos que podem fazer parte de
uma eventual segunda edição do livro.

A Universidade da Calif́ornia, campus de Irvine (UCI), matém um reposit́orio
de conjuntos de dados que são utilizados como benchmarks em estudos comparativos
no endereçohttp://www.ics.uci.edu/˜mlearn/ . Nesse endereço estão dis-
pońıveis mais de 100 conjuntos de dados que são utilizados na maioria dos estudos na
área. A UCI tamb́em mant́em um reposit́orio com conjuntos de dados maiores utilizados
para mineraç̃ao de dados, no endereçohttp://kdd.ics.uci.edu/ .

O sitedo professor David Aha contém uma excelente seção sobre aprendizado de
máquina, com links para cursos, chamadas para conferências e repositórios de artigos.
O projeto de cursos livres do Massachusets Institute of Technology (MIT) oferece um
excelente material sobre AM tanto no material sobre o curso de AM, quanto no curso de
IA. O material pode ser encontrado a partir do endereço (http://ocw.mit.edu ).

Nos endereçoshttp://www.cs.ualberta.ca/˜aixplore/ e http:
//www.cs.ubc.ca/labs/lci/CIspace/ existem dois excelentes programas de
demonstraç̃ao de induç̃ao deárvore de decis̃ao. Essessitestamb́em cont́em programas de
demonstraç̃ao em outraśareas de inteliĝencia artificial.

Doissitessão resultado de esforços de indústria e universidades com o objetivo de
estabelecer padrões para a prática de MD. O CRISP-DM (http://www.crisp-dm.
org/ ) estabelece uma metodologia a ser seguida para a aplicação de mineraç̃ao de dados
em organizaç̃oes. O Data Mining Group (http://www.dmg.org/ ) visa estabelecer
um conjunto de padrões para facilitar a interação e integraç̃ao de ferramentas comerciais
de MD.

8 Consideraç̃oes finais

Dado um conjuto de dados rotulados, diversos algoritmos de aprendizado de máquina
podem ser utilizados para induzir um classificador. Neste trabalho foi apresentada uma
introduç̃ao à algoritmos de aprendizado de máquina simb́olico, os quais, em contraste
com algoritmos de aprendizado que somente visam a precisão, tamb́em contribuem para
a compreens̃ao dos padr̃oes descobertos. Por exemplo, naárea ḿedica, a induç̃ao de
árvores de decisão ou regras, apresentadas neste trabalho, podem auxiliar médicos a com-
preender melhor os dados, enquando que uma rede neural, mesmo com uma precisão
semelhante ou melhor, pode ser difı́cil de ser compreendida por seres humanos. Naárea
de mineraç̃ao de dadośe importante que especialistas humanos possam verificar o conhe-
cimento extráıdo e relaciońa-lo ao seu pŕoprio doḿınio de conhecimento. Além disso, al-
goritmos de aprendizado simbóilico podem contribuir para descobrir conhecimento novo,
outro aspecto muito importante a ser considerado em mineração dados. Com esse obje-
tivo, tamb́em foram apresentadas diversas medidas de avaliação de regras, além de uma
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lista comentada de bibliografias elinkspara ṕaginas web, as quais podem ser consultadas
para se aprofundar nos temas aqui tratados.
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Supervisionado. Tese de Doutorado, ICMC-USP,http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/55/55134/tde-06102003-160219/ .

Batista, G. E. A. P. A., Prati, R. C., and Monard, M. C. (2004). A study of the behavior of
several methods for balancing machine learning training data.SIGKDD Explorations,
6(1):20–29.

Blum, A. and Mitchell, T. (1998). Combining labeled and unlabeled data with co-training.
In Proc. 11th Annu. Conf. on Comput. Learning Theory, pages 92–100. ACM Press,
New York, NY.

Braga, A., Carvalho, A., and Ludermir, T. (2000).Redes Neurais Artificiais: Teoria e
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