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Resumo. Algoritmos de agrupamento hierárquicos (AH) constroem uma hierarquia de 

agrupamentos também conhecida como dendrograma. Eles têm, como principais vantagens, flexibilidade 

em relação ao nível de granularidade bem como aplicabilidade a qualquer tipo de atributo. AH são 

categorizados em aglomerativos (bottom-up) e divisivos (top-down). Um algoritmo hierárquico divisivo 

(HD) começa com um único agrupamento contendo todos os padrões e, recursivamente, divide o grupo 

mais apropriado. Essa pesquisa investiga o algoritmo hierárquico divisivo DIANA, um procedimento de 

pré-determinação do número de grupos e o impacto de três formas de cálculo de diâmetro na hierarquia 

de agrupamentos gerada pelo DIANA. Um ambiente computacional foi desenvolvido para uso, avaliação e 

testes tanto dos algoritmos quanto dos procedimentos investigados. Por fim, um grupo de experimentos é 

realizado para cada um dos algoritmos/procedimentos investigados nessa pesquisa. 

 

Abstract. Hierarchical clustering algorithms (HC) construct a cluster hierarchy also known as 

dendrogram. They have, as main advantages, flexibility in regard the level of granularity as well as 

applicability to any attribute types. HC algorithms are categorized into agglomerative (bottom-up) and 

divisive (top-down). A hierarchical divisive clustering (HD) algorithm starts with a single cluster containing 

all patterns and recursively splits the most appropriate cluster. This research investigates the divisive 

hierarchical algorithm DIANA, a procedure of predetermination of number of clusters and the impact of 

three diameter calculation forms on hierarchy of clusters generated by DIANA. A computing environment 

was designed for use, evaluation and testing of both algorithms as the procedures investigated. Finally, a 

group of experiments is performed for each algorithms/procedures investigated in this research.  
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Capítulo 1 
Introdução 

 

Aprendizado de Máquina (AM) é uma subárea da Inteligência Artificial com foco em 

investigações e propostas de novos formalismos e algoritmos computacionais neles 

baseados, com vistas à implementação de aprendizado automático, por computadores. 

Ao longo das últimas décadas inúmeras ideias de como viabilizar o aprendizado 

automático tem sido propostas e implementadas. O sucesso e a popularidade de métodos 

automáticos de aprendizado se devem, principalmente, aos chamados algoritmos de 

aprendizado indutivo de máquina (AIM). Diversas referências abordam revisões de 

algoritmos de aprendizado de máquina e, particularmente, de aprendizado indutivo de 

máquina, tais como Mitchell (1997), Duda et al. (2001), Bishop (2006), Murtagh & 

Contreras (2011), e Witten et al. (2011). 

Um dos primeiros requisitos para desenvolver um software que implementa um 

algoritmo de aprendizado indutivo é dispor de um conjunto de padrões, conhecido como 

conjunto de treinamento, que representa o conceito a ser aprendido. Cada padrão de um 

conjunto de treinamento é, geralmente, descrito por um vetor de atributos (i.e., um vetor 

de valores associados a atributos) e, dependendo da situação, de uma classe associada 

(que indica qual conceito o dado em questão representa). A classe de cada padrão do 

conjunto de treinamento é, na maioria dos casos, determinada por um especialista humano 

da área de conhecimento à qual pertencem os padrões.  

O fato de a classe participar da descrição do padrão e do algoritmo de aprendizado 

fazer uso dessa informação caracteriza tal algoritmo como de aprendizado 

supervisionado. Um algoritmo que implementa o aprendizado supervisionado generaliza 

o conjunto de padrões que recebe como entrada. Dependendo do tipo do algoritmo e das 

técnicas por ele empregadas, a generalização que realiza e que pode ser caracterizada 

como o resultado do aprendizado, é representada utilizando uma determinada linguagem 

de representação de conceito, na dependência do algoritmo escolhido. Por exemplo, 

regras no padrão if-then, árvores de decisão, expressões em lógica proposicional, 

expressões em lógica de primeira ordem, redes neurais, etc. 
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Em muitas situações do mundo real, entretanto, a classe à qual cada dado pertence 

é desconhecida e/ou não existe um especialista humano que, com base na descrição dos 

valores de atributos que descrevem os padrões, seja capaz de determiná-la. Técnicas de 

AIM que lidam com conjuntos de padrões que não têm uma classe associada são 

conhecidas como técnicas de aprendizado não-supervisionado. Uma de tais técnicas é 

conhecida como agrupamento (clustering). Como pode ser confirmado em pesquisa 

bibliográfica associada especificamente à agrupamentos, o número de algoritmos de 

agrupamento propostos na literatura é bastante grande (ver, por exemplo, Theodoridis & 

Koutroumbas (2009), e Duda et al. (2001).  

Via de regra algoritmos e técnicas de agrupamento são utilizados quando não 

existe classe a ser predita; o uso clássico de agrupamento é em situações em que o 

conjunto original de padrões deve ser particionado no que se convenciona chamar de 

“grupos naturais”. Esses grupos, presumivelmente, refletem alguma tendência inerente 

ao domínio de conhecimento dos padrões, tendência essa que causa alguns deles serem 

mais similares entre si do que similares a alguns outros do mesmo conjunto. Alguns 

algoritmos de agrupamento permitem que um determinado dado possa pertencer a mais 

do que um grupo; outros, associam padrões com grupos de maneira probabilística, ao 

invés de categórica – neste caso, valores probabilísticos do dado pertencente a cada um 

dos grupos considerados são associados a cada um dos padrões. Outros algoritmos de 

agrupamento produzem uma estrutura hierárquica de grupos de maneira que em níveis 

superiores o espaço de padrões se divide em um número reduzido de grupos os quais, em 

níveis mais inferiores vão se dividindo em seus próprios subgrupos [Witten et al. 2011, 

Berthold et al.  2010]. 

Nos algoritmos de agrupamento caracterizados como hierárquicos, a cada passo t 

um novo agrupamento é produzido usando, para isso, o agrupamento produzido no passo 

anterior. Na literatura podem ser evidenciadas duas possíveis categorias de algoritmos 

hierárquicos, os hierárquicos aglomerativos e os hierárquicos divisivos. Essa dissertação, 

particularmente, diz respeito àqueles algoritmos que se qualificam como hierárquicos 

divisivos.  

Enquanto métodos hierárquicos aglomerativos começam com pequenos grupos de 

padrões e seguem aglomerando-os em maiores, métodos hierárquicos divisivos se 

inicializam com um único agrupamento (conjunto original de padrões) e, 

subsequentemente, vão subdividindo o(s) grupos existente(s) com o objetivo de encontrar 
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a melhor subdivisão. Tipicamente um grupo é subdividido em dois subgrupos (quando a 

estratégia de bissecção for usada), o que induz a construção de uma árvore binária de 

grupos (a hierarquia). Como comentado em Berthold et al. (2010), a cada iteração de um 

algoritmo divisivo duas perguntas devem ser consideradas: 1) qual dos grupos deve ser 

subdividido?; e 2) como dividir o grupo escolhido em dois subgrupos? A resposta à 

questão 1 geralmente implica o uso de medidas de validação para avaliar a qualidade de 

um dado grupo e, talvez aquele com pior qualidade possa ser o melhor candidato à uma 

próxima subdivisão. Se o número de subgrupos a ser obtido a partir de um grupo é 

conhecido ou assumido ser fixo (como por exemplo 2, na estratégia da bissecção), então 

algoritmos de agrupamentos que particionam grupos em um número fixo de subgrupos 

podem ser usados.  

Na abordagem bottom-up adotada por algoritmos hierárquicos aglomerativos as 

decisões são baseadas em informação local (distância entre vizinhos), a qual não é muito 

conveniente em situações em que padrões têm fronteiras difusas e/ou têm ruídos. Em tais 

situações a abordagem top-down implementada por algoritmos divisivos pode fornecer 

melhores resultados, uma vez que a distribuição global dos padrões é considerada desde 

o início do processo de agrupamento. Por outro lado, entretanto, o esforço computacional 

realizado por algoritmos divisivos é maior; esse inconveniente, entretanto, pode ser 

minimizado por meio da interrupção do processo de construção da hierarquia após os 

primeiros passos uma vez que, usualmente, o número desejado de grupos é pequeno 

[Berthold et al. 2010].  

O trabalho de pesquisa realizado investigou o algoritmo de agrupamento 

hierárquico divisivo DIANA, descrito em Kaufman & Rousseuw (1990), o método de 

pré-determinação automática de grupos EstimaGrupos, baseado na proposta de 

Theodoridis & Koutroumbas (2009), e o impacto do uso de diferentes formas de cálculo 

de diâmetro na hierarquia de agrupamentos gerada pelo algoritmo DIANA. 

Nessa pesquisa foi implementado e disponibilizado um ambiente computacional, 

chamado DivCluster, que implementa os algoritmos DIANA e K-Means, o procedimento 

EstimaGrupos, algumas técnicas de pré-processamento de padrões e um subsistema para 

geração de padrões sintéticos. 

Além desse capítulo de introdução, este documento está organizado como segue.  
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Capítulo 2: apresenta a área de conhecimento na qual a pesquisa se insere (i.e., 

AM), e apresenta/discute os principais conceitos básicos a ela associados. 

Capítulo 3: tem por principal objetivo a contextualização da subárea de AM 

conhecida como Aprendizado não supervisionado e, nela, particularmente, os chamados 

algoritmos de agrupamento. São revistos conceitos e formalizações associados à 

aprendizado não supervisionado e, particularmente, a agrupamentos. 

Capítulo 4: inicialmente focaliza os algoritmos de agrupamento hierárquicos de 

modo geral, com especial ênfase naqueles que são foco da pesquisa, i.e., os algoritmos 

hierárquicos divisivos; dentre os poucos existentes na literatura, apresenta e discute o 

algoritmo DIANA (DIvisive ANAlysis). 

Capítulo 5: aborda e discute uma técnica, subsidiada por um outro algoritmo de 

agrupamento identificado como BSAS (Basic Sequential Algorithmic Scheme), para a 

pré-determinação do número de grupos existentes em um conjunto de padrões; tal 

informação deve ser utilizada como critério de parada para um algoritmo de agrupamento 

hierárquico divisivo.  

Capítulo 6: apresenta e descreve de forma geral a arquitetura e as funcionalidades 

disponibilizadas pelo sistema computacional DivCluster. O sistema DivCluster foi 

desenvolvido com o objetivo de realizar o estudo e experimentação dos algoritmos 

apresentados nos capítulos 3, 4 e 5, bem como de ferramentas de pré-processamento de 

padrões, validação dos resultados e geração de padrões artificiais. 

 Capítulo 7: descreve os dezoito conjuntos de padrões sintéticos e três conjuntos 

de padrões reais considerados nos três grupos de experimentos realizados nessa pesquisa, 

bem como as justificativas para tais escolhas.  

Capítulo 8: descreve os experimentos realizados e as análises dos resultados 

obtidos na comparação do algoritmo de agrupamento hierárquico DIANA com o 

algoritmo sequencial K-Means. 

Capítulo 9: descreve os experimentos realizados e analisa os resultados obtidos 

pelo procedimento de pré-determinação automática do número de grupos. 

Capítulo 10: descreve os experimentos realizados e analisa os resultados do 

impacto de diferentes formas de cálculo de diâmetro no algoritmo hierárquico divisivo 

DIANA. 



5 

 

Capítulo 11: Discute sobre os principais pontos levantados e conclusões derivadas 

dos experimentos conduzidos e, por fim, apresenta algumas possíveis atividades que 

podem ser iniciadas em continuidade ao trabalho desenvolvido e descrito nesta 

dissertação. 
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Capítulo 2 
Aprendizado Indutivo de Máquina: 

Características e Objetivos 

 

Este capítulo apresenta brevemente área de pesquisa de Aprendizado de Máquina (AM), 

com ênfase no Aprendizado Indutivo de Máquina (AIM), com o objetivo de 

contextualizar a pesquisa descrita neste documento. 

2.1 Aprendizado de Máquina 

O Aprendizado de Máquina é uma das subáreas da Inteligência Artificial e, segundo 

Mitchell (1997), tem como objetivo o desenvolvimento de técnicas computacionais para 

a aquisição automática de conhecimento utilizando exemplos ou experiências observadas. 

O chamado aprendizado indutivo de máquina (AIM) é o método de aprendizado 

automático mais estudado; algoritmos de AIM tem como objetivo a aquisição de 

conceitos a partir de um conjunto de treinamento. Algoritmos de AIM geralmente podem 

ser abordados em duas fases, a de treinamento (também chamada de fase de aprendizado) 

e a fase de classificação (caso o algoritmo em questão seja um construtor de 

classificadores). Na fase de treinamento um ou mais conceitos são aprendidos a partir de 

um conjunto de treinamento, que pode ser referenciado como dados, instâncias, 

exemplos, ou padrões de dados [Mitchell 1997].  

Na fase de treinamento um ou mais conceitos são aprendidos a partir de um 

conjunto de padrões (também chamados de instâncias, exemplos, ou dados), que 

representam o(s) conceito(s) a ser(em) aprendido(s). Tal conjunto é conhecido como 

conjunto de treinamento. Na fase de classificação, os conceitos aprendidos na fase de 

treinamento são utilizados para a classificação de novos padrões. A Figura 2.1 mostra um 

diagrama que contempla ambas as fases [Mitchell 1997, Xu & Wunsch 2005, Bishop 

2006, Weeling 2011]. 
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Figura 2.1 Diagrama genérico de um processo que implementa as duas fases de um algoritmo 

de AIM voltado à classificação: (a) fase de treinamento e (b) fase de classificação (figura criada 

pelo autor dessa dissertação). 

Algoritmos de AIM podem ter sido propostos para contemplar diferentes níveis 

de supervisão, com relação aos padrões utilizados durante a fase de treinamento. 

Dependendo do nível de supervisão utilizado, podem ser encontrados algoritmos 

caracterizados como: 

(1) Algoritmos de aprendizado supervisionado; 

(2) Algoritmos de aprendizado não-supervisionado; 

(3) Algoritmos de aprendizado semissupervisionado. 

Algoritmos que se caracterizam como de aprendizado supervisionado (e que 

aprendem classificadores), requerem que a representação de cada instância de dado do 

conjunto de treinamento tenha uma informação comumente identificada como classe, que 

informa a classe (ou categoria) à qual o dado em questão pertence. A classe de cada dado 

é, via de regra, fornecida por um especialista humano na área de conhecimento associada 

aos padrões, durante o processo de composição do conjunto de treinamento [Bishop 2006, 

Xu & Wunsch 2005, Weeling 2011]. 

Algoritmos de aprendizado não-supervisionado não usam a informação da classe, 

justamente para tratar conjuntos de padrões que não tem essa informação (a ausência da 

classe pode ser por várias razões: o processo de obtenção é caro, não existe um 

especialista humano capaz de inferi-la com base nas descrições de cada dado, etc.). O 

principal objetivo de algoritmos de aprendizado não-supervisionado é o de organizar os 



8 

 

padrões ou, então, descobrir sua estrutura. Dois grupos distintos de algoritmos de 

aprendizado não-supervisionado se distinguem: aquele dos algoritmos baseados em 

agrupamento, que organizam os padrões em grupos e aquele de algoritmos que projetam 

os padrões em um espaço dimensional menor que o espaço dos padrões de entrada 

[Bishop 2006, Xu & Wunsch 2005, Weeling 2011, Bandyopadhyay & Saha 2013]. 

Já algoritmos de aprendizado semissupervisionado são convenientes em situações 

em que inicialmente coexistem dois tipos de padrões: um volume pequeno de padrões 

(V1) que já têm uma classe associada e um volume bem maior de padrões (V2) que não 

têm o atributo classe (ambos tipos de padrões relativos a um mesmo domínio de 

conhecimento e descritos pelos mesmos atributos). Tais algoritmos aprendem a partir dos 

padrões em V1, usam o classificador aprendido para classificar os padrões de V2 e voltam 

a repetir o processo de induzir um classificador usando agora todos os padrões. Em 

ambientes que os padrões ficam continuamente sendo produzidos, esse tipo de 

aprendizado é conveniente, apesar de alguns problemas (como aquele identificado como 

desvio de conceito) [Chapelle et al. 2006]. Uma revisão cuidadosa de algoritmos 

semissupervisionados pode ser vista em Zhu (2008). 

Segundo Nicoletti (1994), existem inúmeras características que diferenciam os 

métodos de AIM; algumas das principais características são consideradas a seguir: 

(1) Incrementabilidade - a expressão do conceito vai sendo construída 

padrão a padrão e necessita ser constantemente revisada pelo algoritmo, 

uma vez que um novo dado pode eventualmente causar um rearranjo da 

expressão do conceito sendo construída. A expressão do conceito se 

modifica à medida que os padrões se tornam disponíveis; 

(2) Não Incrementabilidade - o conjunto de treinamento deve estar 

disponível desde o início do processo de aprendizado, pois uma vez que 

algoritmos de AIM não incrementais induzem a expressão do conceito 

considerando todos os padrões disponíveis de uma vez. Um algoritmo não 

incremental não consegue adaptar um conceito anteriormente induzido, de 

maneira a contemplar um novo conjunto de padrões disponibilizado. 

Nesse tipo de situação, o conceito deve ser induzido novamente, usando 

ambos os conjuntos de padrões, aquele que deu origem ao conceito 

existente e o novo conjunto; 
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(3) Multiplicidade ou Não de Conceito(s) Aprendido(s) – o sistema 

possui a habilidade de aprender uma ou várias expressões de conceitos de 

uma vez; 

(4) Permite o Uso de Teoria de Domínio – caso um sistema não possua 

qualquer outra informação sobre o problema de aprendizado abordado, a 

indução do conceito se dá exclusivamente a partir do conjunto de 

treinamento. Para que seja possível solucionar problemas de aprendizado 

complexos é fundamental que uma grande quantidade de conhecimento 

sobre o problema esteja acessível ao sistema de aprendizado para auxiliar 

a indução do conceito. Esse conhecimento prévio é conhecido como teoria 

de domínio; 

(5) Tipos de Linguagens de Descrição – são geralmente linguagens 

formais que descrevem os padrões, a teoria do domínio e as hipóteses 

formuladas pelo algoritmo de AIM; 

(6) Critérios de Avaliação do Conceito Induzido – são critérios para 

medir a qualidade do conceito induzido por um algoritmo. Entre os 

critérios mais usuais estão a precisão de classificação, a transparência da 

descrição induzida e a complexidade computacional.  A precisão de 

classificação é associada ao percentual de padrões classificados 

corretamente pela hipótese induzida, a transparência da descrição é medida 

pelo número de descritores e operadores usados na descrição do conceito, 

e pôr fim a complexidade computacional é relacionada aos recursos 

computacionais necessários para o aprendizado. 

2.2 Conjunto de Treinamento, Conjunto de Teste e 

Conjunto de Validação 

Como comentado anteriormente, para que um algoritmo de AIM possa aprender é 

necessário que esteja disponível ao algoritmo um conjunto de padrões, chamado conjunto 

de treinamento, que representa situações concretas do conceito a ser aprendido. Em uma 

fase posterior, o conceito aprendido é utilizado para classificar padrões que ainda não 

possuem uma classe associada [Harrington 2012, Mitchell 1997]. Algumas pesquisas 

sobre o tamanho do conjunto de treinamento podem ser vistas em Guyon (1997), Brain 

& Webb (1999) e Shalev-Shwartz & Srebro (2008). 
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A Figura 2.2 ilustra um pequeno trecho de um dos conjuntos de padrões do 

Repositório da University of California at Irvine (UCI Repository) [Lichman 2013]. Os 

padrões mostrados foram retirados do arquivo que possui um conjunto de 24 padrões de 

dados sobre lentes de contato (dataset Lenses), descritos por 4 atributos e distribuídos em 

três classes (ver detalhes na Tabela 2.1). 

 

Figura 2.2 Trecho do conjunto de padrões Lenses (figura criada pelo autor dessa dissertação). 

Tabela 2.1 Atributos, valores de atributo e classe que descrevem padrões do domínio Lenses 

(Repositório UCI - [Lichman 2013]). 

ATRIBUTOS   
 

CLASSE 

idade óculos astigmatismo Taxa de 

produção de 

lágrimas 

POSSÍVEIS VALORES 

1: jovem 

2: pré-

presbiopia 

3: presbiopia 

1: míope 

2: hipermétrope 

1: sim 

2: não 

1: reduzida 

2: normal 

1: paciente deve usar 

lentes de contato 

rígidas. 

2: paciente deve usar 

lentes de contato 

gelatinosas. 

3: paciente não deve 

usar lentes de 

contato. 
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Os padrões de dados que participam do conjunto Lenses são uma simplificação de 

uma situação real de diagnóstico, com relação ao uso ou não de lentes de contato. Os 

quatro atributos considerados são um conjunto reduzido de fatores que afetam a decisão 

do uso ou não de lentes. Nenhum dos 24 padrões possui ruído e um conjunto específico 

com 9 regras consegue “cobrir” todos os 24 padrões que fazem parte do conjunto. 

Em aprendizado supervisionado o conjunto de treinamento X consiste de um 

conjunto com N padrões de dados, X = {P1, P2, ..., PN}, cada um deles, Pi, 1  i  N, 

representado por M atributos, A1, A2, ..., AM  e uma das K possíveis classes de C = {C1, 

C2, ..., CK}. Um padrão de dado é pois representado como Pi = (Ai1, Ai2, ..., AiM, Ci), em 

que Aij é um do possíveis valores do atributo Aj (j=1, ..., M) e Ci (1  i  N) é uma dentre 

as K possíveis classes i.e., Ci  {C1, C2, ..., CK}. 

Para avaliar se a expressão (do conceito) induzida pelo algoritmo de AIM é 

representativa, é necessária a utilização de um conjunto de padrões, chamado conjunto de 

teste. O conjunto de teste é normalmente uma parte do conjunto original de padrões que 

deve ser independente do conjunto de treinamento, possuindo a mesma distribuição de 

probabilidade [Mitchell 1997].  

Quando o classificador é ajustado demais ao conjunto de treinamento, pode 

ocorrer um problema chamado overfitting, ou seja, o classificador é eficaz em classificar 

somente padrões usados na indução do classificador e, de certa forma, não tão adequado 

para classificar qualquer outro conjunto de padrões [Mitchell 1997, Witten et al. 2011, 

Duda et al. 2001]. Para evitar o overfitting, um terceiro conjunto de padrões chamado 

conjunto de validação é geralmente utilizado. O conjunto de validação ajuda a avaliar a 

capacidade de generalização do classificador. 

Segundo Arlot & Celisse (2010), a validação cruzada (cross-validation) é uma 

técnica de validação adotada na comunidade de AIM para seleção de classificadores 

potencialmente eficientes. A ideia da validação cruzada é dividir os padrões diversas 

vezes para estimar os erros de cada um dos classificadores induzidos (usando partes dos 

padrões) e, por fim, selecionar o classificador com menor estimativa de erro. 

A validação cruzada divide os padrões randomicamente em k subconjuntos com 

aproximadamente o mesmo tamanho. Dentre os k subconjuntos, k1 deles são utilizados 

como conjunto de treinamento e o subconjunto restante como conjunto de teste. O 

processo é repetido k vezes para cada classificador a ser validado, para que cada um dos 
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subconjuntos possa ser considerado como conjunto de teste uma vez. Por fim é calculada 

a média do desempenho obtido por cada classificador, nos k conjuntos de teste e então o 

classificador com menor taxa de erro é selecionado. A estimativa da precisão da validação 

cruzada é calculada pelo número total de classificações corretas, dividido pelo número de 

padrões de padrões existentes no conjunto de padrões [Kohavi 1995, Keller 2012]. A 

Figura 2.3 ilustra um processo de 4-validação cruzada (i.e., k=4) para um classificador. 

 

Figura 2.3 Esquema do processo de 4-validação cruzada (figura criada pelo autor dessa 

dissertação). 

2.3 Tipos de Atributos que Descrevem os Padrões 

Em AIM, cada um dos padrões é descrito por um conjunto de valores de atributo e, 

quando disponível, uma ou mais classes associadas. Cada atributo representa uma 

característica ou aspecto do padrão. Segundo Han et al.  (2012) e Kohavi & Provost 

(1998), os tipos de atributos são divididos em dois domínios, são eles: 

(1) Categoricos – atributos com número finito de valores discretos. Nesse domínio 

estão os tipos nominais, que indicam que não existe ordem entre os valores, e os 

ordinais, que denotam a existência de ordem entre os valores; 

(2) Contínuos – atributos que representam um subconjunto dos números reais. 
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Atributos categóricos podem ser representados por uma cadeia de caracteres ou 

números inteiros. Atributos como cor, profissão, CEP ou atributos binários possuem um 

número finito de valores discretos, portanto são categóricos. Atributos representados por 

números reais, tais como altura, latitude e temperatura, são os chamados atributos 

contínuos. 

2.4 Pré-processamento do Conjunto de Padrões  

Os conjuntos de padrões advindos das diversas bases de dados e repositórios podem 

conter (um ou vários) padrões com valores de atributos ausentes, ou atributos com ruído 

dentro do conjunto de padrões considerado. Esse tipo de problema associado aos valores 

de atributo tem várias possíveis causas, como por exemplo erro de medição, digitação, 

transmissão, imprecisão entre outros. Uma vez que os algoritmos de AIM dependem da 

qualidade dos conjuntos de padrões fornecidos para a expressão geral do conceito 

aprendido, o tratamento dos padrões torna-se uma importante etapa no processo do 

aprendizado indutivo de máquina. Segundo Han et al.  (2012), as diversas técnicas que 

tratam desses problemas nos padrões podem ser organizadas em quatro categorias, são 

elas: 

(1) Limpeza – são técnicas utilizadas para preencher valores ausentes de atributos, 

tratar padrões com ruído, identificar ou remover outliers e corrigir 

inconsistências;  

(2) Integração – visa a combinação ou junção de padrões advindos de diversas 

fontes; 

(3) Redução – promovem uma representação reduzida do conjunto de padrões, que 

possui um volume menor, porém que produza o mesmo (ou próximo) resultado 

analítico. As estratégias de redução incluem reduzir a dimensionalidade e/ou a 

quantidade dos padrões; 

(4) Transformação – viabilizam a normalização, discretização e a geração de 

hierarquia de conceitos. A transformação dos padrões tem como objetivo 

promover a precisão e eficácia dos algoritmos de aprendizado.   

Um passo importante na limpeza dos padrões é a detecção de padrões 

inconsistentes. Uma forma de encontrar padrões inconsistentes é utilizando qualquer 
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informação sobre as propriedades dos padrões, tais como o domínio, os valores aceitáveis 

e a faixa de valores dos atributos. 

Integrar cuidadosamente padrões de múltiplas bases de dados e/ou repositórios 

pode auxiliar a reduzir ou evitar redundâncias e inconsistências no conjunto de padrões 

resultante. Esse cuidado auxilia principalmente na precisão do processo de aprendizado. 

Algumas técnicas de pré-processamento de interesse em particular a esse trabalho 

são descritas nas seções a seguir.  

2.4.1 Tratamento de Padrões 

Segundo Acunã & Rodriguez (2004), padrões com valores de atributos ausentes são um 

problema comum em análise estatística. Conjuntos de padrões em que 1% deles possuem 

valores de atributos ausentes são considerados problemas triviais; possuindo intervalo 

entre 1 e 5% são problemas tratáveis; com intervalo entre 5 e 15% são necessários 

métodos sofisticados para o tratamento dos padrões e, acima de 15%, representam um 

grande impacto em qualquer interpretação dos padrões. 

Existem diversas formas para tratar atributos ausentes, tais como (1) 

ignorar/excluir o padrão, (2) informar manualmente o valor ausente, (3) utilizar uma 

constante global, (4) utilizar uma medida de tendência central (como média ou mediana), 

(5) utilizar a medida de tendência central considerando apenas os padrões associados à 

mesma classe, (6) usar o valor mais provável, (7) utilizar a média ou mediana do atributo 

em questão com base nos vizinhos mais próximos e (8) através de redes neurais auto-

associativas e/ou redes neurais fuzzy [Acunã & Rodriguez 2004, Blend & Marwala 2008, 

Han et al. 2012, Zhang et al. 2012]. O tratamento (1) só deve ser utilizado caso exista um 

grande volume de padrões, uma vez que existe a escassez de padrões em muitos conjuntos 

de padrões. O tratamento (2) é inviável na maioria das vezes pela indisponibilidade da 

informação ou impossibilidade de recuperá-la, principalmente considerando o fator 

tempo. O tratamento (3) é também de pouco utilidade, uma vez que o valor ausente seria 

substituído por um caractere com o único objetivo de representar o valor ausente.  

Técnicas de pré-processamento para corrigir inconsistências devem ser 

consideradas ao utilizar conjuntos de padrões advindos das diversas bases de dados ou 

repositórios. Os conjuntos padrões podem, eventualmente, conter atributos com valores 
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idênticos, porém com classes diferentes, situação que caracteriza uma contradição. A 

Figura 2.4 ilustra dois exemplos de padrões contraditórios. Os padrões P2 e P10 têm 

exatamente a mesma descrição e, no entanto, pertencem à classes distintas; o mesmo 

acontece com os padrões P5 e P7. Duas técnicas podem ser utilizadas para tratar padrões 

contraditórios, sendo elas: (1) remover os padrões que se contradizem ou (2) selecionar 

manualmente a classe correta. O tratamento (2) é inviável na maioria das vezes pela 

indisponibilidade da informação ou impossibilidade de recuperá-la. 

  

Figura 2.4 Exemplos de padrões contraditórios (figura criada pelo autor dessa dissertação). 

Outra questão a considerar é a possível existência de padrões repetidos (uma ou 

várias vezes) dentro do conjunto de padrões em questão. Em diversas situações a 

existência de padrões de dados repetidos, no conjunto de padrões considerado, pode não 

ser de interesse do usuário e, portanto, é conveniente o tratamento do problema. A Figura 

2.5 ilustra um conjunto de padrões de dados em que padrões comparecem duplicados. 

Uma forma de tratar padrões duplicados é, sempre que encontrar dois padrões com os 

mesmos valores de atributos, um dos padrões é removido. 
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Figura 2.5 Exemplo de padrões repetidos (figura criada pelo autor dessa dissertação). 

2.4.2 Normalização do Conjunto de Padrões 

Em AIM o processo conhecido como normalização dos padrões tem como objetivo 

padronizar o escopo dos valores de atributos que descrevem tais padrões. Como em 

muitas situações de aprendizado o escopo dos valores de atributos que descrevem os 

padrões originais varia consideravelmente (entre atributos) e, considerando que alguns 

algoritmos de AIM são sensíveis à tal variação, é importante que os padrões passem por 

um pré-processamento antes de serem usados por um algoritmo de AIM, uma vez que 

tais algoritmos não funcionarão de maneira apropriada sem que os padrões utilizados 

sejam normalizados [Jain & Dubes 1988, Duda et al. 2001, Theodoridis & Koutroumbas 

2009, Berthold et al. 2010 e Bandyopadhyay & Saha 2013]. 

Em muitas situações de AIM, o conjunto de padrões possui atributos cujos 

respectivos valores se encontraram em uma faixa muito distante daquelas associadas a 

outros atributos que também descrevem os padrões. Assim, atributos que têm uma faixa 

de valores maiores (por exemplo um atributo A1 de 0 a 100 enquanto um atributo A2 de 

0 a 5) podem “dominar” o cálculo de alguma função de dissimilaridade (e.g., distância), 

interferindo pesadamente e, eventualmente, incorretamente, na respectiva relevância de 

tais atributos, na formação de grupos. Para solucionar esse problema é necessário que os 
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valores de atributos passem inicialmente por um processo de normalização, para que seus 

valores estejam em faixas similares [Theodoridis & Koutroumbas 2009, Berthold et al. 

2010].  

As técnicas de normalização que escalonam os valores de atributos em uma 

determinada faixa são chamadas de feature scaling. O Min-Max é um método de 

escalonamento de atributos utilizado para “trazer” os valores reais de atributos para uma 

faixa entre 0 e 1, em que o menor valor do atributo (Min) é alterado para 0 e o maior valor 

(Max) é alterado para 1. Esse método fornece uma maneira fácil de comparar atributos 

que possuem valores em faixas muito diferentes [Berthold et al. 2010, Mohamad & 

Usman 2013, Wikipedia 2015(a)]. 

Seja A um atributo que descreve os padrões e seja Amin  e Amax o menor valor e o 

maior do atributo A, respectivamente, encontrados no conjunto de treinamento. Para um 

padrão de treinamento cujo atributo A tem valor A', quando efetuada a normalização Min-

Max, o valor A' é substituído por ANORM, dado pela Equação (2.1). 

ANORM = 
A' − 𝐴𝑚𝑖𝑛 

𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑖𝑛
  (2.1) 

A Tabela 2.2 apresenta a aplicação do método Min-Max para exemplificar a 

normalização dos atributos. 

A normalização dos atributos geralmente utiliza técnicas que consistem em 

escalonar os valores associados a cada um dos atributos, em uma mesma faixa (por 

exemplo entre 1 e 1, 0 e 1, etc.). Outra técnica de normalização, chamada Z-Score, é 

calculada subtraindo o valor do atributo A pela média dos atributos e dividindo o resultado 

pelo desvio padrão dos atributos, como mostra a Equação (2.2) [Witten et al. 2011].  

Tabela 2.2 Aplicação do método Min-Max para a normalização dos atributos. 

Atributo A’ ANORM 

5 
5 − 2

8 − 2
= 0,5 

2 
2 − 2

8 − 2
= 0 

6 
6 − 2

8 − 2
= 0,7 

4 
4 − 2

8 − 2
= 0,3 

8 
8 − 2

8 − 2
= 1 
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Seja A um atributo que descreve os padrões e seja µ e σ a média e o desvio padrão 

respectivamente de todos os valores de A. Para um padrão de treinamento cujo atributo A 

tem valor A', quando utilizada a padronização, o valor A' é substituído por APADRO, dado 

pela Equação (2.2). 

APADRO = 
A' −  𝜇

𝜎
  (2.2) 

A Tabela 2.3 ilustra o processo para se obter o valor da média e o desvio padrão 

dos atributos. A Tabela 2.4 demonstra a aplicação do método Z-Score. 

Tabela 2.3 Cálculo da média, variância e desvio padrão do conjunto de padrões. 

Atributo A' Média dos Atributos Variância Média das Variâncias Desvio Padrão 

5 

5 + 2 + 6 + 4 + 8

5
= 5 

(5-5)2= 0 

0 + 9 + 1 + 1 + 9

5
= 4 √4 = 2 

2 (2-5)2= 9 
6 (6-5)2= 1 
4 (4-5)2= 1 
8 (8-5)2= 9 

Tabela 2.4 Aplicação do método Z-Score no conjunto de padrões. 

APADRO 

5 − 5

2
= 0 

2 − 5

2
= -1,5 

6 − 5

2
= 0,5 

4 − 5

2
= -0,5 

8 − 5

2
= 1,5 
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Capítulo 3 
Algoritmos de Agrupamento: 

Principais Conceitos e Algoritmo 

Representativo 

 

Este capítulo contextualiza o aprendizado de máquina não-supervisionado, e discute 

alguns dos aspectos mais relevantes relacionados aos algoritmos de agrupamento. Na 

sequência é apresentado e discutido o algoritmo K-Means, que pode ser descrito de forma 

simplista como um algoritmo particionador cujo o objetivo é particionar o conjunto de 

padrões de entrada em K grupos disjuntos.  

3.1 Agrupamentos 

Agrupamento pode ser caracterizado como uma abordagem de aprendizado não-

supervisionado, que busca revelar a organização dos padrões de dados em grupos, em que 

cada grupo é caracterizado por atributos comuns que descrevem os padrões e que, a partir 

desses grupos, seja possível identificar similaridades e diferenças nos padrões e, como 

consequência, seja possível derivar conclusões sobre eles. A tarefa de agrupamento é 

realizada em diversos campos, ciências da vida, ciências médicas, ciências sociais, 

ciências da terra e engenharia [Theodoridis & Koutroumbas 2009, Halkidi et al. 2001(a)]. 

Segundo Theodoridis & Koutroumbas (2009) e Halkidi et al. (2001)(a), o 

processo de agrupamento normalmente segue os seguintes passos: 

(1) Seleção do atributo – os atributos selecionados devem conter a máxima 

informação possível sobre a tarefa de interesse, o mínimo de informações 

redundantes e, em alguns casos, o pré-processamento desses atributos 

pode ser necessário para os passos subsequentes. Nesse trabalho são 

considerados todos os atributos do conjunto de padrões, portanto não é 

realizada a seleção do atributo; 
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(2) Algoritmos de agrupamento – deve-se selecionar um algoritmo de 

agrupamento que seja capaz de evidenciar a natureza implícita dos 

padrões. Uma medida de proximidade e um critério de agrupamento são o 

que definem a característica e efetividade do algoritmo de agrupamento; 

o Medida de proximidade – essa medida quantifica o quão similar ou 

dissimilar são dois padrões de dados. É importante assegurar que as 

características selecionadas possuam contribuição igual quando do 

cálculo da medida de proximidade e que não existam atributos que 

dominem outros. Caso exista algum atributo que domine outros 

atributos, é necessário o uso de técnicas de normalização do conjunto 

de padrões; 

o Critério de agrupamento – esse critério depende dos tipos de grupos 

que são esperados de acordo com a interpretação do especialista. Por 

exemplo, grupos compactos de padrões de dados podem ser sensíveis 

de acordo com um critério enquanto um grupo mais amplo pode ser 

mais sensível de acordo com outro critério. O critério de agrupamento 

pode ser expressado por uma função de custo ou algum outro tipo de 

regra. 

(3) Validação dos resultados – uma vez obtido os resultados do algoritmo de 

agrupamento, deve-se verificar a estrutura desse agrupamento. Essa tarefa 

é realizada, via de regra, por meio do uso de índices de validação; 

(4) Interpretação dos resultados – em muitos casos, um especialista na área 

de aplicação deve comparar os resultados do agrupamento com outras 

evidências experimentais a fim de tirar conclusões corretas. 

3.2 Métodos de Agrupamento 

Um algoritmo de agrupamento tem como objetivo criar grupos de padrões por meio de 

algum critério de similaridade pré-definido de forma automática. Por meio da inspeção 

de um agrupamento produzido, é possível analisar as similaridades e diferenças entre os 

padrões existentes dos grupos criados. Segundo Theodoridis & Koutroumbas (2009), os 

tipos de algoritmos de agrupamento são: 

(1) Algoritmos sequenciais – São algoritmos que produzem um único 

agrupamento compacto de forma simples e rápida. Seu resultado final é, de forma 
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geral, dependente da ordem que os padrões são apresentados ao algoritmo, o que 

representa um grande inconveniente; 

(2) Algoritmos de agrupamento hierárquico – Os algoritmos de agrupamento 

hierárquico são divididos em: 

o Algoritmos aglomerativos (bottom up) – São algoritmos que a cada 

passo produzem um novo grupo através da junção de dois grupos, ou seja, 

a cada passo o número de grupos diminui. Os algoritmos aglomerativos 

podem se originar da teoria de matrizes ou teoria dos grafos; 

o Algoritmos divisivos (top down) – Ao contrário dos algoritmos 

aglomerativos, os algoritmos divisivos produzem a cada passo dois novos 

grupos por meio da divisão de um único grupo. Essa pesquisa se concentra 

especificamente nessa categoria de algoritmos. 

(3) Algoritmos de agrupamento baseados em otimização de uma função de 

custo – São algoritmos que definem uma função J de custo para medir a 

efetividade do agrupamento. Muitos desses algoritmos produzem agrupamentos 

sucessivos para otimizar a função J de custo. O algoritmo encerra quando a função 

J é determinada otimizada. Esses algoritmos são divididos em algoritmos de 

agrupamento hard; algoritmos de agrupamento probabilísticos; algoritmos de 

agrupamento fuzzy; algoritmos de detecção limite; 

(4) Outros – Essa categoria contém técnicas de agrupamento que não se ajustam 

adequadamente nas categorias anteriores, tais como os algoritmos de agrupamento 

branch and bound; algoritmos de agrupamento que fazem uso de busca genética; 

algoritmos baseados em morfologia matemática, etc. 

Como informado anteriormente, o foco deste trabalho de pesquisa são os 

algoritmos de agrupamento hierárquicos e, particularmente, aqueles que se enquadram na 

categoria de agrupamentos hierárquicos divisivos. 

3.3 Organização de um Conjunto de Padrões 

No processo de agrupamento pode-se obter resultados distintos utilizando um mesmo 

conjunto de padrões. Essa diferença de resultados pode acontecer devido ao critério de 

agrupamento, medida de proximidade adotada ou devido ao(s) atributo(s) selecionado(s) 

como critério para a tarefa de agrupamento [Theodoridis & Koutroumbas 2009]. 
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A Tabela 3.1 apresenta um conjunto de animais com um conjunto de atributos que 

os descrevem. Cada linha da Tabela é composta por um padrão e cada coluna um atributo, 

onde a primeira coluna funciona como um identificador e as demais colunas descrevem 

as características do animal. 

Se o critério de agrupamento for definido pela quantidade de patas, então os 

animais serão divididos em três grupos, os que possuem 4 patas, G1 = {Ovelha, Lagarto, 

Sapo, Cachorro, Salamandra}, os que possuem 2 patas, G2 = {Gavião, Pardal} e os que 

não possuem patas, G3 = {Baiacu, Cobra, Baleia Azul}, portanto o agrupamento 

utilizando a quantidade de patas é dado por: {G1, G2, G3} = {{Ovelha, Lagarto, Cachorro, 

Sapo Salamandra}, {Gavião, Pardal}, {Baiacu, Cobra, Baleia Azul}}. Entretanto, é bom 

esclarecer que agrupamentos não costumam ser realizados por meio de um único atributo. 

Quando o interesse é em um único atributo, normalmente são utilizadas linguagens 

formais de consulta, como o SQL (Structured Query Language).   

Tabela 3.1 Conjunto de animais e algumas de suas características. S: sim e N: não. 

ANIMAIS 
ATRIBUTOS 

nro. patas pulmões? pelos? Vivíparo? 

Ovelha 4 S S S 

Lagarto 4 S N N 

Sapo 4 S N N 

Cachorro 4 S S S 

Salamandra 4 S N N 

Gavião 2 S N N 

Baiacu 0 N N N 

Cobra 0 S N N 

Baleia azul 0 S N S 

Pardal 2 S N N 

Se o critério de agrupamento for composto por mais de um atributo, sendo eles 

pulmões? e vivíparo?, o conjunto de animais é particionado em 3 grupos: 

(1) os que têm pulmões e são vivíparos, G1 = {Ovelha, Cachorro, Baleia 

azul}; 

(2) os que têm pulmões e não são vivíparos, G2 = {Lagarto, Sapo, 

Salamandra, Gavião, Pardal, Cobra}; 

(3) os que não têm pulmões e não são vivíparos, G3 = {Baiacu}. 

O agrupamento é definido como {G1, G2, G3} = {{Ovelha, Cachorro, Baleia Azul}, 

{Lagarto, Sapo, Salamandra, Gavião, Pardal, Cobra}, {Baiacu}}. Considerando o 
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critério em questão o agrupamento seria formado por quatro grupos, caso o conjunto de 

padrões incluísse animais que não têm pulmões e que são vivíparos. 

Alguns algoritmos de agrupamento caracterizam cada grupo por meio de um único 

elemento, chamado de protótipo (ou representativo) que representa os demais elementos 

do grupo. Nessa abordagem, ao invés dos grupos serem representados por todos os seus 

elementos, cada um dos grupos do agrupamento é representado apenas pelo 

correspondente elemento protótipo, ou seja, os grupos são formados pelos elementos mais 

similares a cada um desses protótipos.  

Com o uso do protótipo para a representação de grupos em um agrupamento, o 

problema de armazenamento de padrões para caracterizar cada um dos grupos deixa de 

existir, uma vez que a representação de cada grupo do agrupamento é feita por meio de 

um único elemento: o protótipo. Para os padrões com atributos contínuos (atributos 

quantitativos que podem assumir qualquer valor entre dois limites), o protótipo de um 

grupo é geralmente um centróide, ou seja, a média de todos os pontos do grupo. Quando 

não for possível definir um centróide, por exemplo ao utilizar atributos categóricos, o 

protótipo de um grupo é geralmente um medóide, ou seja, o ponto mais representativo de 

um grupo [Tan et al. 2005]. A Figura 3.1 exemplifica um agrupamento por meio de um 

protótipo em um espaço bidimensional. 

 

Figura 3.1 Agrupamento representado por um protótipo (figura criada pelo autor dessa 

dissertação). 
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3.4 Estabelecimento da Notação Empregada 

Esta seção estabelece nomenclatura e conceituação básica.  Seja X = {P1, P2, ..., PN} um 

conjunto com N padrões de dados, cada um deles, Pi, 1  i  N, descrito por M atributos, 

A1, A2, ..., AM. Um K-agrupamento de X é uma partição de X em K conjuntos (grupos), G1, 

G2, ..., GK. Uma vez que um K-agrupamento é definido como uma partição do conjunto 

X, as três condições a seguir devem ser verificadas: 

(1) Gi  , i = 1, ..., K (cada um dos grupos do agrupamento é não-vazio) 

(2) ⋃ 𝐺𝑖 = 𝑋𝐾
𝑖=1  (a união de todos os grupos produz o conjunto X) 

(3) Gi  Gj = , i  j e i, j = 1, ..., K (os grupos são dois-a-dois disjuntos) 

Considere novamente o conjunto de N padrões X = {P1, P2, ..., PN} e considere 

dois agrupamentos dos padrões de X, identificados por AG1 e AG2, respectivamente.  

O agrupamento AG1, contendo K grupos, está aninhado no agrupamento AG2 que 

contém r ( k) grupos, (denotado por AG1AG2) se cada grupo em AG1 for subconjunto 

de um conjunto de AG2 e, pelo menos um grupo de AG1 for um subconjunto próprio de 

um elemento de AG2.  

Seja X = {P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7}. O agrupamento AG1 = {{P1, P4, P7}, {P2, P3, 

P5}, {P6}} está aninhado em AG2 = {{P1, P4, P6, P7}, {P2, P3, P5}}, pois o conjunto {P1, P4, 

P7}  AG1 é subconjunto próprio de {P1, P4, P6, P7}  AG2, {P2, P3, P5}  AG1 é 

subconjunto de {P2, P3, P5}  AG2 e {P6} AG1 é subconjunto próprio de {P1, P4, P6, P7} 

AG2. 

Entretanto, AG1 não está aninhado nem em AG3 = {{P1, P3, P5, P7}, {P2, P4, P6}} 

ou tampouco em AG4 = {{P1, P2, P4, P7}, {P3, P5, P6}}, uma vez que existem conjuntos 

pertencentes a AG1 que não são subconjunto de conjuntos pertencentes a AG3 e AG4. 

É importante esclarecer que existem algoritmos de agrupamento que podem 

considerar que um mesmo padrão de dados participe de mais de um grupo, por exemplo 

os algoritmos de agrupamento fuzzy. 
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3.5 Medidas de Similaridade e Distância 

Medidas de distância são fundamentais para a construção dos grupos. Uma medida de 

distância entre dois padrões de dados, calculada em um mesmo espaço de atributos, é 

essencial para a maioria dos procedimentos de agrupamento. Por motivo da variedade de 

tipos de atributos e escalas, a medida de distância deve ser escolhida com cuidado. É 

muito comum calcular a dissimilaridade entre dois padrões de dados usando uma medida 

de distância definida no espaço de atributos [Jain et al. 1999]. 

A métrica de dissimilaridade mais comum para mensurar a distância de atributos 

contínuos é a distância Euclidiana [Xu & Wunsch 2005, Jain & Dubes 1988], dada pela 

Equação (3.1), sendo Pi, Pj  X e Pik
, Pjk

 as k-ésimas coordenadas de Pi,Pj, 

respectivamente. Essa é uma medida de dissimilaridade em X. Quando d(Pi, Pj) = 0, os 

padrões de dados coincidem. É trivial que d(Pi, Pi) = 0 (i.e., a distância do padrão para 

ele mesmo é 0). 

𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗) =  √∑(𝑃𝑖𝑘 − 𝑃𝑗𝑘
)
2

𝑀

𝑘=1

 (3.1) 

Segundo Jain & Mao (1996) a distância Euclidiana é normalmente utilizada para 

avaliar a proximidade de padrões de dados em espaços bidimensionais ou tridimensionais. 

Essa métrica funciona muito bem quando o conjunto de padrões possui grupos compactos 

ou isolados; seu uso, entretanto permite que os atributos de valores maiores dominem os 

demais atributos. Para solucionar esse problema, vários esquemas de peso podem ser 

aplicados aos conjuntos de padrões.  

Algumas outras medidas de similaridade e distância para atributos quantitativos, 

tais como a distância Manhattan, distância de Mahalanobis dentre outras podem ser 

encontradas com mais detalhes em Jain & Dubes (1988), Duda et al. (2001), Xu & 

Wunsch (2005), Theodoridis & Koutroumbas (2009) e Bandyopadhyay & Saha (2013). 

3.6 Índices de Validação em Aprendizado Não 

Supervisionado 

A má estimação do critério de agrupamento e restrições inapropriadas sobre a forma dos 

grupos podem levar a conclusões incorretas sobre a estrutura do agrupamento no conjunto 
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de padrões. Existem alguns métodos adequados para a avaliação quantitativa do resultado 

de um agrupamento, conhecidos como índices de validação. Os índices de validação são 

organizados em critérios externos, critérios internos e critérios relativos [Theodoridis & 

Koutroumbas 2009, Kovács et al. 2001, Halkidi et al. 2001(a), Halkidi et al. 2001(b), 

Halkidi et al. 2002(a)]. 

O critério externo testa se os pontos do conjunto de padrões são aleatoriamente 

estruturados ou não. Essa análise é baseada na hipótese nula, H0, expressada como uma 

representação de uma estrutura aleatória de um conjunto de padrões. O teste dessa 

hipótese é baseado em testes estatísticos, que são computacionalmente custosos 

[Theodoridis & Koutroumbas 2009, Halkidi & Vazirgiannis 2001, Halkidi et al. 2001(a), 

Halkidi et al. 2001(b), Halkidi et al. 2002(a)]. Segundo Liu et al., (2010) um exemplo da 

validação externa é a entropia, que avalia a “pureza” dos grupos com base nos rótulos das 

classes. Dado que as medidas de validação externa conhecem o “verdadeiro” número de 

grupos com antecedência, uma vez que os padrões já estão rotulados, esse critério de 

validação é utilizado principalmente para a escolha de um algoritmo ideal de agrupamento 

em um conjunto de padrões especifico. 

O critério interno tem como objetivo avaliar o agrupamento resultante de um 

algoritmo utilizando somente quantidades e características inerentes ao conjunto de 

padrões. Existem dois casos em que são aplicados o critério interno dependendo da 

estrutura do agrupamento: (1) hierarquia de esquemas de agrupamento, e (2) esquema 

agrupamento único [Theodoridis & Koutroumbas 2009, Kovács et al. 2001, Halkidi & 

Vazirgiannis 2001, Halkidi et al. 2001(a), Halkidi et al. 2001(b), Halkidi et al. 2002(a)]. 

Diferente do critério externo, no critério interno o número de grupos é desconhecido, uma 

vez que os padrões não precisam estar rotulados.  

O critério relativo não envolve testes estatísticos. A ideia fundamental dessa 

abordagem é escolher o melhor esquema de agrupamento de acordo com um critério pré-

definido. Mais especificamente, o problema pode ser descrito a seguir [Theodoridis & 

Koutroumbas 2009, Halkidi & Vazirgiannis 2001, Halkidi et al. 2001(a), Halkidi et al. 

2001(b), Halkidi et al. 2002(b)]: 

“Seja Y o conjunto de parâmetros associado a um algoritmo de agrupamento 

especifico (por exemplo o número de grupos K). Entre todos os esquemas de 

agrupamento AGi, i =1,..., K, definido por um algoritmo específico, para os diferentes 

valores de Y, escolher o que resulta no melhor agrupamento.” 
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Então podem ser considerados os seguintes casos do problema: 

1) Y não contém o número de grupos K como parâmetro. Nesse caso, 

para encontrar o valor de parâmetro ideal o algoritmo é executado para 

uma grande faixa de valores de parâmetros, e então é escolhida a maior 

faixa onde K permanece constante (normalmente K << N (número de 

padrões)). Então são escolhidos como valores apropriados dos parâmetros 

de Y os valores que correspondem ao meio dessa faixa. Esse procedimento 

identifica o número de grupos que constituem a base do conjunto de 

padrões. 

2) Y contém o número de grupos K como parâmetro. O procedimento 

para identificar o melhor esquema de agrupamento é baseado em um 

índice de validação. Selecionando um índice de desempenho adequado, q, 

os seguintes passos devem ser seguidos: 

o O algoritmo é executado para todos os valores de K entre um 

mínimo Kmin e um máximo Kmax. Os valores mínimo e máximo 

devem ser definidos previamente pelo usuário; 

o  Para cada valor de NG o algoritmo é executado n vezes, utilizando 

diferentes conjunto de valores como parâmetro do algoritmo (por 

exemplo diferentes condições iniciais); 

o São exibidos os melhores valores do índice q obtidos para cada K. 

Baseando-se na exibição dos valores do índice q pode-se identificar o melhor 

esquema de agrupamento. É preciso salientar que existem duas abordagens dependendo 

do valor de q em relação a K. Se o índice de validação não exibe uma tendência de 

incremento ou decremento conforme K aumenta, deve-se procurar o máximo (ou mínimo) 

dos valores exibidos. Por outro lado, para os índices que se alteram conforme o número 

de grupos aumenta, deve-se procurar os valores de K mudam de forma significante o valor 

do índice. Essa mudança é uma indicação do número de grupos [Theodoridis & 

Koutroumbas 2009, Kovács et al. 2001, Halkidi et al. 2001(a), Halkidi et al. 2001(b), 

Halkidi et al. 2002(b)]. 
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3.6.1 Índice de Dunn 

Segundo Kovács (2001), o índice de Dunn é um dos índices de validação interno mais 

utilizados. O objetivo desse índice é medir o quão bom foi o resultado do agrupamento 

em comparação ao resultado de outros algoritmos de agrupamento, ou do mesmo 

algoritmo utilizando parâmetros diferentes. Esse índice é utilizado para medir 

agrupamentos em que um mesmo padrão de dados não pertence a grupos distintos. A 

Tabela 3.2 descreve a notação utilizada nos índices de validação. 

Tabela 3.2 Notação utilizada nos índices de validação. 

Notação Significado 

Pi I-ésimo padrão 

Gi I-ésimo grupo 

NG Número de grupos 

d(Pi,Pj) Distância entre dois padrões 

diam(Gi) Diâmetro do grupo 

O índice de Dunn, proposto em Dunn (1974), usa a distância mínima para medir 

o quanto os grupos são separados e o diâmetro máximo dos grupos para medir o quanto 

o grupo é compacto [Halkidi et al. 2001(b), Liu et al. 2010]. A definição do índice de 

Dunn é dada pela Equação (3.2). 

𝐷𝑢𝑛𝑛 = 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1,..,𝑁𝐺

{ 𝑚𝑖𝑛
𝑗=𝑖+1,…,𝑁𝐺

(
𝑑(𝐺𝑖 , 𝐺𝑗)

𝑚𝑎𝑥
𝐾=1,…,𝑁𝐺

𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐺𝐾)
)} (3.2) 

A distância entre dois grupos Gi, Gj é dada pela Equação (3.3). O diâmetro de um 

grupo GK é definido pela Equação (3.4). O diâmetro de um grupo é caracterizado pela 

maior distância entre dois padrões desse grupo e a distância entre dois grupos Gi, Gj é 

definida pela menor distância entre dois padrões Pi  Gi e Pj  Gj. 

𝑑(𝐺𝑖 , 𝐺𝑗) = 𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑖𝐺𝑖,𝑃𝑗𝐺𝑗

{𝑑(𝑃𝑖, 𝑃𝑗)} (3.3) 

 

𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐺𝑖) = 𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑖,𝑃𝑗𝐺𝑖

{𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗)} (3.4) 

Para exemplificar o funcionamento do índice de Dunn, é utilizado o conjunto de 

padrões apresentado na Tabela 3.3. Posteriormente a Figura 3.2 ilustra a localização dos 
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padrões divididos em três grupos em um espaço bidimensional. Os padrões da Tabela 3.3 

geram uma matriz de dissimilaridade de dimensão 1717. Para facilitar o armazenamento, 

a matriz de dissimilaridade deve ser tratada como uma matriz triangular superior. Essa 

Matriz é apresentada em Matriz 3.1.  

Tabela 3.3 Conjunto de padrões de dados. 

Padrão Atributo X Atributo Y 

P1 1 4 

P2 1 7 

P3 2 6 

P4 2 9 

P5 3 5 

P6 3,5 7 

P7 5,5 2 

P8 6 3 

P9 6,5 3,3 

P10 6,5 2 

P11 7 3.2 

P12 8,9 6 

P13 9 5 

P14 9,2 7 

P15 10 6 

P16 9,8 5 

P17 10 7 

 

Figura 3.2 Representação gráfica dos 17 padrões da Tabela 3.3. 
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Matriz 3.1 Triangular superior da matriz de dissimilaridade gerada pelos padrões da Tabela 3.3. 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6 𝑃7 𝑃8 𝑃9 𝑃10 𝑃11 𝑃12 𝑃13 𝑃14 𝑃15 𝑃16 𝑃17

𝑃1 0 3,00 2,24 5,10 2,24 3,91 4,92 5,10 5,54 5,85 6,05 8,15 8,06 8,73 9,22 8,86 9,49

𝑃2 0 1,41 2,24 2,83 2,5 6,73 6,40 6,63 7,43 7,10 7,96 8,25 8,2 9,06 9,02 9,00

𝑃3 0 3,00 1,41 1,80 5,32 5,00 5,25 6,00 5,73 6,9 7,07 7,27 8,00 7,86 8,06

𝑃4 0 4,12 2,5 7,83 7,21 7,26 8,32 7,66 7,52 8,06 7,47 8,54 8,77 8,25

𝑃5 0 2,06 3,91 3,61 3,89 4,61 4,39 5,99 6,00 6,51 7,07 6,80 7,28

𝑃6 0 5,39 4,72 4,76 5,83 5,17 5,49 5,85 5,70 6,58 6,61 6,50

𝑃7 0 1,12 1,64 1,00 1,92 5,25 4,61 6,22 6,02 5,24 6,73

𝑃8 0 0,58 1,12 1,02 4,17 3,61 5,12 5,00 4,29 5,66

𝑃9 0 1,30 0,51 3,61 3,02 4,58 4,42 3,71 5,09

𝑃10 0 1,30 4,66 3,91 5,68 5,32 4,46 6,10

𝑃11 0 3,38 2,69 4,39 4,10 3,33 4,84

𝑃12 0 1,01 1,04 1,10 1,35 1,49

𝑃13 0 2,01 1,41 0,80 2,24

𝑃14 0 1,28 2,09 0,80

𝑃15 0 1,02 1,00

𝑃16 0 2,01

𝑃17 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A distância entre dois grupos Gi,Gj é definida pela menor distância entre dois 

padrões Pi  Gi e Pj  Gj. A Figura 3.3 ilustra a distância intergrupos dos padrões. 

Conforme a Figura 3.3, as menores distâncias intergrupos são: 

(1) G1, G2 = 3,61 (d(P5, P8), P5  G1 e P8  G2) 

(2) G1, G3 = 5,49 (d(P6, P12), P6  G1 e P12  G3) 

(3) G2, G3 = 2,69 (d(P11, P13), P11  G2 e P13 G3) 

 

Figura 3.3 Distancias intergrupos. 

O diâmetro de um grupo G é pode ser caracterizado pela maior distância entre 

dois padrões Pi,Pj  G. A Figura 3.4 ilustra o diâmetro dos grupos. Conforme a Figura 

3.4 os diâmetros dos grupos são: 
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(1) G1 = 5,1 (d(P1, P4), P1, P4  G1) 

(2) G2 = 1,92 (d(P7, P11), P7, P11  G2) 

(3) G3 = 2,24 (d(P13, P17), P13, P17  G3) 

 

Figura 3.4 Diâmetros dos grupos. 

A Equação (3.5) calcula o índice de Dunn a partir da menor das distâncias 

intergrupos (d(P11, P13)) e maior diâmetro dos grupos (d(P1, P4)). 

𝐷𝑢𝑛𝑛 =
𝑑(𝑃11, 𝑃13)

𝑑(𝑃1, 𝑃4)
=  

2.69

5.1
= 0,53  (3.5) 

Se o conjunto de padrões possuir grupos bem separados, a distância entre os 

grupos é geralmente grande e o diâmetro dos grupos é geralmente pequeno. Portanto 

valores maiores significam melhores configurações de grupos. As maiores desvantagens 

do índice de Dunn são (1) o tempo gasto para o cálculo e (2) em um ambiente com ruído 

os cálculos que utilizam a maior distância sofrem um impacto significante (o diâmetro 

máximo pode ser muito grande em um ambiente com ruído) [Kovács et al. 2001, Liu et 

al. 2010]. 

3.6.2 Índice Silhouette 

O índice Silhouette, proposto por Rousseew (1987), têm como objetivo avaliar o resultado 

de um algoritmo de agrupamento de acordo com o quanto os grupos formados são 

compactos e bem separados. Segundo Rousseew (1987), esse índice é apropriado para 
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medidas de proximidade que utilizam escala proporcional (ratio scale) como é o caso da 

distância Euclidiana. Esse índice utiliza as médias de proximidades para avaliar o 

agrupamento. 

 Seguindo a mesma notação do índice anterior descrito pela Tabela 3.2, o índice 

Silhouette é dado pela Equação (3.6). 

𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 =  
1

𝑁𝐺
∑ {

1

|𝐺𝑖|
∑

𝑏(𝑃𝑖) − 𝑎(𝑃𝑖)

𝑚𝑎𝑥 [𝑏(𝑃𝑖), 𝑎(𝑃𝑖)]𝑃𝑖 ∈ 𝐺𝑖 
}

𝑖
 (3.6) 

A função a(Pi) dada pela Equação (3.7) calcula a distância média entre o padrão 

Pi e os demais padrões pertencentes ao mesmo grupo. A função b(Pi) dada pela Equação 

(3.8) calcula as distâncias médias entre o padrão Pi e os padrões pertencentes a cada um 

dos grupos que Pi não pertence e seleciona aquela com menor valor. 

𝑎(𝑃𝑖) =
1

|𝐺𝑖| − 1
∑ 𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗)

𝑃𝑗∈ 𝐺𝑖

 (3.7) 

𝑏(𝑃𝑖) = 𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑗≠𝑖 [
1

|𝐺𝑗|
∑ 𝑑(𝑃𝑖, 𝑃𝑗)

𝑃𝑗∈ 𝐺𝑗

] (3.8) 

Para exemplificar o cálculo do índice Silhouette, o conjunto de padrões 

apresentado na Tabela 3.4 é considerado. Posteriormente a Figura 3.5 ilustra a localização 

dos padrões divididos em três grupos em um espaço bidimensional. A triangular superior 

da matriz de dissimilaridade gerada a partir do conjunto de padrões é apresentada em 

Matriz 3.2.  

Tabela 3.4 Conjunto de padrões de utilizados para o cálculo do índice Silhouette. 

Padrão Atributo X Atributo Y 

P1 1 7 

P2 2 9 

P3 6 3 

P4 6,5 3,3 

P5 6,5 2 

P6 7 3.2 

P7 9,2 7 

P8 10 6 

P9 10 7 
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Figura 3.5 Representação gráfica dos 9 padrões da Tabela 3.4. 

Matriz 3.2 Triangular superior da matriz de dissimilaridade gerada pelos padrões da Tabela 3.4. 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6 𝑃7 𝑃8 𝑃9

𝑃1 0 2,24 6,40 6,63 7,43 7,10 8,20 9,06 9,00

𝑃2 0 7,21 7,26 8,32 7,66 7,47 8,54 8,25

𝑃3 0 0,58 1,12 1,02 5,12 5,00 5,66

𝑃4 0 1,30 0,51 4,58 4,42 5,09

𝑃5 0 1,30 5,68 5,32 6,10

𝑃6 0 4,39 4,10 4,84

𝑃7 0 1,28 0,80

𝑃8 0 1,00

𝑃9 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segue então o cálculo do índice Silhouette: 

(1) G1 = {P1, P2} 

𝑎(𝑃1) =
2,24

1
= 2,24 𝑏(𝑃1) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃1, 𝐺2 =
6,40 + 6,63 + 7,43 + 7,10

4
= 6,89,

𝑃1, 𝐺3 =
8,20 + 9,06 + 9,00

3
= 8,75

] = 6,89 

𝑏(𝑃1) − 𝑎(𝑃1)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃1), 𝑏(𝑃1)]
=

6,89 − 2,24

6,89
= 0,67 

𝑎(𝑃2) =
2,24

1
= 2,24 𝑏(𝑃2) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃2, 𝐺2 =
7,21 + 7,26 + 8,32 + 7,66

4
= 7,61,

𝑃2, 𝐺3 =
7,47 + 8,54 + 8,25

3
= 8,09

] = 7,61 

𝑏(𝑃2) − 𝑎(𝑃2)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃2), 𝑏(𝑃2)]
=

7,61 − 2,24

7,61
= 0,71 

1

2
∑

𝑏(𝑃𝑖) − 𝑎(𝑃𝑖)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃𝑖), 𝑏(𝑃𝑖)]
=

0,67 + 0,71

2𝑥∈𝐺1

= 0,69 
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(2) G2 = {P3, P4, P5, P6} 

𝑎(𝑃3) =
0,58 + 1,12 + 1,02

3
= 0,91 𝑏(𝑃3) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃3, 𝐺1 =
6,40 + 7,21

2
= 6,80,

𝑃3, 𝐺3 =
5,12 + 5,00 + 5,66

3
= 5,26

] = 5,26 

𝑏(𝑃3) − 𝑎(𝑃3)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃3), 𝑏(𝑃3)]
=

5,26 − 0,91

5,26
= 0,83 

𝑎(𝑃4) =
0,58 + 1,30 + 0,51

3
= 0,80 𝑏(𝑃4) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃4, 𝐺1 =
6,63 + 7,26

2
= 6,95,

𝑃4, 𝐺3 =
4,58 + 4,42 + 5,09

3
= 4,70

] = 4,70 

𝑏(𝑃4) − 𝑎(𝑃4)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃4), 𝑏(𝑃4)]
=

4,70 − 0,80

4,70
= 0,83 

𝑎(𝑃5) =
1,12 + 1,30 + 1,30

3
= 1,24 𝑏(𝑃5) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃5, 𝐺1 =
7,43 + 8,32

2
= 7,88,

𝑃5, 𝐺3 =
5,68 + 5,32 + 6,10

3
= 5,70

] = 5,70 

𝑏(𝑃5) − 𝑎(𝑃5)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃5), 𝑏(𝑃5)]
=

5,70 − 1,24

5,70
= 0,78 

𝑎(𝑃6) =
1,02 + 0,51 + 1,30

3
= 0,94 𝑏(𝑃6) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃6, 𝐺1 =
7,10 + 7,66

2
= 7,38,

𝑃6, 𝐺3 =
4,39 + 4,10 + 4,84

3
= 4,44

] = 4,44 

𝑏(𝑃6) − 𝑎(𝑃6)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃6), 𝑏(𝑃6)]
=

4,44 − 0,94

4,44
= 0,79 

1

4
∑

𝑏(𝑃𝑖) − 𝑎(𝑃𝑖)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃𝑖), 𝑏(𝑃𝑖)]
=

0,83 + 0,83 + 0,78 + 0,79

4𝑥∈𝐺2

= 0,81 

(3) G3 = {P7, P8, P9} 

𝑎(𝑃7) =
1,28 + 0,80

2
= 1,04 𝑏(𝑃7) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃7, 𝐺1 =
8,20 + 7,47

2
= 7,84,

𝑃7, 𝐺2 =
5,12 + 4,58 + 5,68 + 4,39

4
= 4,94

] = 4,94 

𝑏(𝑃7) − 𝑎(𝑃7)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃7), 𝑏(𝑃7)]
=

4,94 − 1,04

4,94
= 0,79 

𝑎(𝑃8) =
1,28 + 1,00

2
= 1,14 𝑏(𝑃8) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃8, 𝐺1 =
9,06 + 8,54

2
= 8,80,

𝑃8, 𝐺2 =
5,00 + 4,42 + 5,32 + 4,10

4
= 4,71

] = 4,71 

𝑏(𝑃8) − 𝑎(𝑃8)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃8), 𝑏(𝑃8)]
=

4,71 − 1,14

4,71
= 0,76 

𝑎(𝑃9) =
0,80 + 1,00

2
= 0,90 𝑏(𝑃9) = 𝑚𝑖𝑛 [

𝑃9, 𝐺1 =
9,00 + 8,25

2
= 8,63,

𝑃9, 𝐺2 =
5,66 + 5,09 + 6,10 + 4,84

4
= 5,42

] = 5,42 

𝑏(𝑃9) − 𝑎(𝑃9)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃9), 𝑏(𝑃9)]
=

5,42 − 0,90

5,42
= 0,83 

1

3
∑

𝑏(𝑃𝑖) − 𝑎(𝑃𝑖)

𝑚𝑎𝑥[𝑎(𝑃𝑖), 𝑏(𝑃𝑖)]
=

0,79 + 0,76 + 0,83

3𝑥∈𝐺3

= 0,79 

𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 =  
0,69 + 0,81 + 0,79

3
= 0,76 
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Assim como acontece com os valores do índice de Dunn, valores de índice 

Silhouette mais altos significam melhores configurações de grupos. Os valores do índice 

Silhouette variam no intervalo [-1,1]. As principais desvantagens no uso do índice são (1) 

o tempo gasto para o cálculo e (2) em um ambiente com grupos muito próximos 

(subgrupos) o índice considera esses grupos como um único grande grupo [Liu et al. 

2010]. 

3.6.3 Índice de Rand 

O índice de Rand, proposto por Rand (1971), é um dos índices de validação externa mais 

conhecidos e utilizados para a tarefa de comparação de partições. O objetivo do índice de 

Rand é avaliar o resultado da estrutura de um agrupamento em relação a uma partição 

independente dos padrões criada com base em algum critério. Uma partição pode ser de 

acordo com as classes associadas aos padrões, ou seja, os padrões que pertencem a uma 

mesma classe formam uma mesma partição [Hubert 1985, Milligan & Cooper 1986, 

Halkidi et al. 2001(a), Halkidi et al. 2002(a), Handl et al. 2005]. 

Considere G um grupo do agrupamento AG, AG = {G1, G2, ..., GK}, e S uma 

partição do conjunto de partições CS, CS = {S1, S2, ..., SM}, ambos do conjunto de padrões 

X. Os pares de padrões Pi, Pj  X, 1≤i<j, são definidos da seguinte forma: 

(1) a: caso os padrões Pi, Pj pertençam ao mesmo grupo G e à mesma partição S; 

(2) b:  caso os padrões Pi, Pj pertençam ao mesmo grupo G e à diferentes partições 

S; 

(3) c: caso os padrões Pi, Pj pertençam à diferentes grupos G e à mesma partição 

S; 

(4) d: caso os padrões Pi, Pj pertençam à diferentes grupos G e à diferentes 

partições S. 

Sendo N o número de padrões pertencentes a X, a definição do índice de Rand é 

dada pela Equação (3.9). 

𝑅𝑎𝑛𝑑 =  
𝑎 + 𝑑

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
= 

𝑎 + 𝑑

𝑁(𝑁 − 1)/2
 (3.9) 

O índice de Rand obtém um valor entre 0 e 1, onde 0 indica que o agrupamento é 

totalmente diferente da partição e 1 indica que o agrupamento é igual à partição. Algumas 
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das desvantagens relacionadas a esse índice são (1) a escolha de partições inapropriadas 

torna o índice inapropriado; (2) seu alto custo computacional [Hubert 1985, Milligan & 

Cooper 1986, Halkidi et al. 2002(a)]. 

Além das desvantagens citadas anteriormente, quando a partição é definida com 

base na classe associada aos padrões, existe a possibilidade da existência de padrões 

contraditórios, ou seja, padrões com atributos iguais participarem de classes diferentes; 

nesse caso o índice torna-se ineficaz. 

3.7 Diâmetro de um Grupo 

Alguns algoritmos selecionam o grupo de maior diâmetro como critério de grupo a ser 

dividido. O cálculo de diâmetro mais utilizado, chamado de complete diameter, emprega 

a maior distância entre dois padrões pertencentes ao mesmo grupo, entretanto, o grupo de 

maior diâmetro pode ser afetado por diversas características, por exemplo, em ambientes 

com ruído, onde cálculos que utilizam a menor ou a maior distância sofrem impacto 

significante [Kovács et al. 2001, Liu et al. 2010]. Além da forma de cálculo descrita 

anteriormente, existem outras formas de calcular o diâmetro de um grupo, sendo elas o 

average diameter e o centroid dimater. 

Sendo d(Pi, Pj) a distância entre os padrões Pi, Pj pertencentes a um grupo G e µ 

o centroide do grupo, a definição do complete diameter, average diameter e centroid 

diameter são dadas pelas equações (3.10), (3.11) e (3.12) respectivamente.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑖,𝑃𝑗𝐺

𝑑(𝑃𝑖, 𝑃𝑗) (3.10) 

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
1

|𝐺||𝐺 − 1|
∑ 𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗)

𝑃𝑖,𝑃𝑗∈ 𝐺,   𝑃𝑖≠𝑃𝑗 

  (3.11) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
1

|𝐺|
∑ 𝑑(𝑃𝑖, 𝜇)

𝑃𝑖∈ 𝐺

 (3.12) 

Para exemplificar o funcionamento de cada um dos cálculos de diâmetro, é 

utilizado o conjunto de padrões de dados apresentado na Tabela 3.5, separado em dois 

grupos, conforme ilustrado na Figura 3.6. A triangular superior da matriz de 

dissimilaridade gerada pelos padrões da Tabela 3.5 é apresenta em Matriz 3.3. O cálculo 
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dos centroides de cada grupo é apresentado na Tabela 3.6 e as distancias dos padrões para 

os centroides na Tabela 3.7. 

Tabela 3.5 Conjunto de padrões de dados utilizado para os cálculos de diâmetro dos grupos. 

Padrão Atributo X Atributo Y 

P1 0.30 0.49 

P2 0.30 0.80 

P3 0.40 0.75 

P4 0.50 0.95 

P5 0.60 0.77 

P6 1.40 0.73 

P7 1.50 0.95 

P8 1.60 0.71 

P9 1.75 0.95 

P10 1.80 0.65 

 

Figura 3.6 Localização dos padrões da Tabela 3.5 em um espaço bidimensional. 

Matriz 3.3 Triangular superior da matriz de dissimilaridade gerada pelos padrões da Tabela 3.5. 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6 𝑃7 𝑃8 𝑃9 𝑃10

𝑃1 0 0,31 0,28 0,50 0,41 1,13 1,29 1,32 1,52 1,51

𝑃2 0 0,11 0,25 0,30 1,10 1,21 1,30 1,46 1,51

𝑃3 0 0,22 0,20 1,00 1,12 1,20 1,36 1,40

𝑃4 0 0,21 0,93 1,00 1,13 1,25 1,33

𝑃5 0 0,80 0,92 1,00 1,16 1,21

𝑃6 0 0,24 0,20 0,41 0,41

𝑃7 0 0,26 0,25 0,42

𝑃8 0 0,28 0,21

𝑃9 0 0,30

𝑃10 0 ]
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Tabela 3.6 Cálculo dos centroides. 

Centroide Atributo X Atributo Y 

 
 

µ  G1 

(0.3
+0.3
+0.4
+0.5
+0.5)

5
= 0,42

 

(0.49
+0.8
+0.75
+0.95
+0.77)

5
= 0,752

 

 
 

µ  G2 

(1.4
+1.5
+1.6
+1.75
+1.8)

5
= 1,61

 

(0.73
+0.95
+0.71
+0.95
+0.65)

5
= 0,798

 

Tabela 3.7 Distancias entre os padrões e os centroides.  

d(P1, µ) = √(0.3 − 0.42)2 + (0.49 − 0.752)2 = 0,288 

d(P2, µ) = √(0.3 − 0.42)2 + (0.8 − 0.752)2 = 0,129 

d(P3, µ) = √(0.4 − 0.42)2 + (0.75 − 0.752)2 = 0,020 

d(P4, µ) = √(0.5 − 0.42)2 + (0.95 − 0.752)2 = 0,214 

d(P5, µ) = √(0.6 − 0.42)2 + (0.77 − 0.752)2 = 0,181 

d(P6, µ) = √(1.4 − 1.61)2 + (0.73 − 0.798)2 = 0,221 

d(P7, µ) = √(1.5 − 1.61)2 + (0.95 − 0.798)2 = 0,188 

d(P8, µ) = √(1.6 − 1.61)2 + (0.71 − 0.798)2 = 0,089 

d(P9, µ) = √(1.75 − 1.61)2 + (0.95 − 0.798)2 = 0,207 

d(P10, µ) = √(1.8 − 1.61)2 + (0.65 − 0.798)2 = 0,241 

Segue então o cálculo do complete diameter no grupo G1 na Equação (3.13) e no 

grupo G2 na Equação (3.14). Na Equação (3.15) é apresentado o cálculo do average 

diameter no grupo G1 e na Equação (3.16) no grupo G2. Pôr fim, o cálculo do centroid 

diameter no grupo G1 é apresentado na Equação (3.17) e no grupo G2 na Equação (3.18). 

Complete diameter G1 = d(P1, P4) = 0.502 (3.13) 

Complete diameter G2 = d(P7, P10) = 0.424 (3.14) 
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∑ 𝑑(𝑃𝑖, 𝑃𝑗)

𝑃𝑖,𝑃𝑗∈ 𝐺1,   𝑃𝑖≠𝑃𝑗 

= 

d(P1,P2) + d(P1,P3) + d(P1,P4) + 
d(P1,P5) + d(P2,P1) + d(P2,P3) + 
d(P2,P4) + d(P2,P5) + d(P3,P1) + 
d(P3,P2) + d(P3,P4) + d(P3,P5) + 
d(P4,P1) + d(P4,P2) + d(P4,P3) + 
d(P4,P5) + d(P5,P1) + d(P5,P2) + 
d(P5,P3) + d(P5,P4) = 5.589, 

Average diameter G1 = 
1

5(5−1)
 5.589 = 0.279 

 

(3.15) 

∑ 𝑑(𝑃𝑖 , 𝑃𝑗)

𝑃𝑖,𝑃𝑗∈ 𝐺2,   𝑃𝑖≠𝑃𝑗 

= 

d(P6,P7) + d(P6,P8) + d(P6,P9) + 
d(P6,P10) + d(P7,P6) + d(P7,P8) + 
d(P7,P9) + d(P7,P10) + d(P8,P6) + 
d(P8,P7) + d(P8,P9) + d(P8,P10) + 
d(P9,P6) + d(P9,P7) + d(P9,P8) + 
d(P9,P10) + d(P10,P6) + d(P10,P7) + 
d(P10,P8) + d(P10,P9) = 5.988, 

Average diameter G2 = 
1

5(5−1)
 5.988 = 0.299 

 

(3.16) 

∑ 𝑑(𝑃𝑖 , µ)

𝑃𝑖∈ 𝐺1 

= d(P1, µ) + d(P2,µ) + d(P3,µ) + 
d(P4,µ) +  d(P5,µ) = 0.832, 

Centroid diameter G1 = 
1

5
 0.832 = 0.166 

 

(3.17) 

∑ 𝑑(𝑃𝑖 , µ)

𝑃𝑖∈ 𝐺2 

= d(P6,µ) + d(P7,µ) + d(P8,µ) + 
d(P9,µ) +  d(P10,µ) = 0.944, 

Centroid diameter G2 = 
1

5
 0.944 = 0.189 

 

(3.18) 

Conforme as equações acima, o grupo G1 possui o maior diâmetro segundo o 

cálculo de diâmetro complete diameter, enquanto segundo os cálculos average diameter 

e centroid diameter o grupo G2 possui maior diâmetro. 
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3.8 O Algoritmo K-Means 

O algoritmo K-Means, também conhecido como Isodata ou C-Means, é ainda hoje o 

algoritmo mais conhecido e utilizado para a tarefa de agrupamento de padrões e apoio aos 

diversos outros algoritmos que possuem alto custo computacional [Jain 2010, Bottou & 

Bengio 1995, Theodoridis & Koutroumbas 2009, Duda et al. 2001]. O K-Means foi 

projetado de forma independente por diversos pesquisadores ao longo dos anos, como 

Steinhaus (1956), Lloyd (proposto em 1957 e publicado em 1982), Ball & Hall (1965), e 

McQueen (1967). O K-Means é ainda hoje o algoritmo de agrupamento mais popular e 

utilizado devido à sua simplicidade, eficiência e facilidade de implementação [Jain 2010]. 

No algoritmo K-Means, cada grupo é representado pelo centroide do grupo, 

definido pela média dos padrões pertencentes ao grupo. O objetivo do K-Means é 

particionar os N padrões em K grupos disjuntos, onde cada padrão é ajustado ao grupo 

cujo o centroide é o mais próximo. O algoritmo K-Means segue os seguintes passos para 

realizar o agrupamento [Jain et al. 1999, Kanungo et al. 2002, Poteras et al. 2014]: 

(1) Selecionar aleatoriamente K padrões de dados como centroides iniciais para 

os grupos. O valor de K deve ser informado pelo usuário como indicação da 

quantidade de grupos no agrupamento; 

(2) Associar cada um dos padrões de dados de entrada do algoritmo ao centroide 

mais próximo, onde cada conjunto de padrões de dados associado a um 

centroide forma um grupo do agrupamento; 

(3) Atualizar os centroides pertencentes a cada grupo para representar a média 

dos padrões que pertencem ao grupo; 

(4) Repetir o passo 2 e 3 até que nenhum padrão mude de grupo, (ou o centroide 

não se altere). 

O passo (2) também é citado como passo “expetaction” e o passo (3) como 

“maximation”, indicando que tal algoritmo é uma variante do algoritmo de variável 

latente Expectation–Maximation [Wikipedia 2015(b), Sinha & Raghuwanshi 2015]. A 

condição (4) é geralmente alcançada quando todos os padrões de dados permanecem nos 

grupos a que foram ajustados ou os centroides encontram-se inalterados. Um 

pseudocódigo alto nível do K-Means baseado em Jain et al. (1999), é descrito em 

Algoritmo 3.1. 
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O algoritmo K-Means busca diminuir a distância entre os padrões de dados e os 

centroides a cada iteração, até que a distância entre os padrões e seu respectivo centroide 

convirja em um mínimo local possível (i.e., o grupo é o mais compacto possível) e a 

distância dos padrões com os demais grupos esteja em um maior local possível (i.e., os 

grupos sejam os mais separados possível) [Kanungo et al. 2002]. 

A maior vantagem do K-Means é sua simplicidade computacional, que o torna 

candidato à uma variedade de aplicações. Sua complexidade de tempo é de O(NQ), em 

que N é o número de padrões de dados do conjunto a serem agrupados e Q é o número de 

iterações necessárias ajustar os padrões aos grupos de acordo com o centroide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 3.1 Pseudocódigo em alto nível do algoritmo K-Means baseado na descrição de Jain 

et al. (1999) 

Os principais problemas relacionados ao K-Means são: (1) nem sempre o 

algoritmo encontra uma configuração ótima dos grupos, (2) o algoritmo é sensível à 

procedure K-means (X, K) 

Input: X = {P1, P2, ..., PN} %conjunto de N padrões de dados a serem agrupados 

            K                             %número de grupos 

Output: AG                        %agrupamento constituído por K grupos 

1. begin 

2.    for i=1 to K do 

3.      begin 

4.         Ci  centroideAleatórios(X)  

5.         Gi  Ci        % o grupo Gi recebe o centroide Ci 

6.      end 

7.   novos_centroides  true 

8.    while novos_centroides do 

9.        begin 

10.           for i = 1 to N do 

11.             begin 

12.               encontrar Gk: d(Pi,Ck) = min1 ≤ j ≤ K d(Pi,Cj)     

14.             end 

15.               novos_centroides  false 

16.          for i=1 to K do  

17.            begin     

18.              novoCi  recalculaCentroide (Gi) 

19.              if novoCi ≠ Ci then 

20.     novos_centroides  true 

21.     Gi  novoCi         

22.            end     

23.       end 

24. end 

25. AG  {G1,G2,...,Gk} 

26. return AG 

27. end_procedure 
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escolha dos centroides iniciais, uma vez que de forma geral, os centroides são escolhidos 

de forma aleatória, podendo acarretar em grupos distintos que deveriam ser um único 

grupo ou em um grupo que deveriam ser grupos distintos, e (3) o algoritmo necessita do 

valor K de grupos como parâmetro de entrada, onde um valor K pequeno pode causar a 

junção de dois grupos, que a princípio deveriam ser separados, enquanto um valor de K 

muito grande pode resultar em algum grupo que deveria ser único, seja particionado [Jain 

et al. 1999, Theodoridis & Koutroumbas 2009]. 

Existem diversas pesquisas relacionadas às diversas implementações e 

modificações do K-Means, como por exemplo Kanungo et al. (2002), que implementa 

uma alteração do K-Means para armazenamento de padrões multidimensionais em uma 

árvore k-d (k-dimensional tree). A pesquisa de Savaresi et al. (2002) apresenta uma 

proposta para seleção de qual grupo será particionado utilizando o algoritmo bisecting K-

Means. Cheung (2003) apresenta a alteração do K-Means que procura identificar a 

quantidade ideal de grupos sem receber o valor K como entrada.  O trabalho de Jain (2010) 

apresenta e discute sobre o algoritmo K-Means e suas extensões. A pesquisa de Poteras 

et al. (2014) apresenta uma versão otimizada do K-Means para diminuir seu tempo de 

execução.  

  



43 

 

Capítulo 4 
Algoritmos de Agrupamento 

Hierárquicos Divisivos 

 

Este capítulo inicialmente detalha as principais diferenças entre os algoritmos de 

agrupamento hierárquico divisivo e aglomerativo. Na sequência apresenta e discute o 

pseudocódigo do algoritmo conhecido como DIvisive ANAlysis (DIANA). Para facilitar o 

entendimento do algoritmo DIANA, o capítulo termina com a apresentação do seu 

funcionamento, por meio da descrição detalhada do seu trace, utilizando como input um 

conjunto de padrões contendo seis padrões de dados.  

4.1 Algoritmos Divisivos versus Algoritmos 

Aglomerativos  

Como discutido em Berthold et al., (2010), na abordagem bottom-up adotada por 

algoritmos hierárquicos aglomerativos, as decisões são baseadas em informação local 

(distância entre vizinhos), a qual não é muito conveniente em situações em que padrões 

de dados têm fronteiras difusas e/ou têm ruídos. Em tais situações a abordagem top-down 

implementada por algoritmos divisivos pode fornecer melhores resultados, uma vez que 

a distribuição global dos padrões é considerada desde o início do processo de 

agrupamento. Por outro lado, entretanto, o esforço computacional realizado por 

algoritmos divisivos é maior; esse inconveniente pode ser minimizado por meio da 

interrupção do processo de construção da hierarquia após os primeiros passos uma vez 

que, usualmente, o número desejado de grupos é pequeno. 

Como apontado em Guénoche et al. (1991), algoritmos hierárquicos divisivos 

possuem diversas vantagens em relação aos algoritmos hierárquicos aglomerativos:  

(1) na maioria dos casos o usuário está interessado em particionar os padrões em 

alguns poucos grupos. Esse objetivo só é atingido pelos algoritmos hierárquicos 

aglomerativos em suas últimas iterações, com uma quantidade possivelmente maior de 

cálculos; 
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(2) esquemas hierárquicos divisivos com procedimentos de bipartição fornecem 

partições ótimas em dois grupos; 

(3) muitas partições em poucos grupos obtidas pelos esquemas hierárquicos 

divisivos ajustam melhor os padrões em relação ao mesmo número de grupos obtido por 

um esquema aglomerativo; 

(4) algoritmos divisivos tendem a induzir dendrogramas mais balanceados do que 

os algoritmos aglomerativos em relação ao critério de diâmetro. 

Como discutem Kaufman & Rousseuw (1990), quando o assunto abordado é 

agrupamento hierárquico, via de regra o foco é direcionado a algoritmos aglomerativos. 

Publicações que versam sobre análise de agrupamento, geralmente, dão pouco destaque 

às técnicas de agrupamentos hierárquicos divisivos e, também, muitos dos softwares de 

agrupamento hierárquico disponibilizados não disponibilizam implementações de 

algoritmos divisivos. Ao que tudo indica, a principal razão para os algoritmos divisivos 

serem praticamente ignorados se deve a seu custo computacional. Nos algoritmos 

aglomerativos todas as possíveis combinações de dois padrões de dados são consideradas, 

como mostra a Equação (4.1), em que N é o número de tais padrões. 

CN
2= 

N × (N-1)

2
 (4.1) 

Esse número cresce de forma quadrática com N e, embora torne-se grande à 

medida que N cresce, os cálculos ainda são viáveis. Um algoritmo divisivo, baseado no 

mesmo princípio, é iniciado considerando todas as divisões do conjunto de padrões em 

dois grupos não vazios; sendo N a representação do número de tais padrões, a Equação 

(4.2) expressa a quantidade máxima de possíveis combinações, onde não são 

consideradas as combinações em que todos os padrões pertencem a um único grupo e que 

cada grupo possui um único padrão. 

2N-1-1 (4.2) 

O número representado pela Eq. (4.2) tem crescimento exponencial e, mesmo para 

um conjunto com um número não muito grande de padrões de dados, esta abordagem é 

computacionalmente proibitiva. No entanto, como apontam Kaufman & Rousseeuw 

(1990), é viável construir algoritmos hierárquicos divisivos que não considerem todas as 
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possíveis divisões, já que a maioria das divisões a serem desconsideradas seriam 

totalmente inadequadas de qualquer forma. 

O algoritmo DIvisive ANAlysis (DIANA), proposto por Kaufman & Rousseeuw 

(1990), é um algoritmo divisivo baseado na proposta de Macnaughton-Smith et al., 

(1964), que possui a complexidade O(N2 log N) [Fontana & Naldi 2009]. Inicialmente 

esse trabalho utilizaria o Esquema Divisivo Generalizado (EDG), apresentado por 

Theodoridis & Koutroumbas (2009), mas por uma divergência na descrição do 

funcionamento do algoritmo, o algoritmo DIANA, que possui um funcionamento similar 

ao EDG, foi selecionado para esse trabalho. 

Existem outros algoritmos divisivos, como por exemplo o algoritmo MONA 

(MONothetic Analysis), proposto por Kaufman & Rousseeuw (1990), criado para o 

agrupamento de padrões binários. Um algoritmo divisivo para a construção de arvores 

geradoras mínimas em um espaço euclidiano é proposto em Choudhury & Murty (1990). 

Algoritmos que utilizam o diâmetro do grupo como critério para a divisão são 

apresentados em Guénoche et al. (1991). Savaresi et al. (2002) apresenta uma proposta 

para seleção de qual grupo será particionado utilizando os algoritmos bisecting K-means, 

que divide os grupos baseado nos centroides. O PDDP (Principal Direction Divise 

Partitioning), proposto por Boley (1998), que divide os grupos baseado na técnica de 

decomposição de valores singulares (singular value decomposition (SVD)). O algoritmo 

Avalanche, proposto por Amalaman & Eick (2015), recebe como entrada uma matriz de 

dissimilaridade e utiliza como critério para divisão dos grupos os vizinhos mais próximos. 

4.2 Dendrogramas 

A representação mais comum do agrupamento hierárquico é por meio de uma árvore, 

chamada dendrograma, que permite a visualização dos diferentes agrupamentos 

realizados pelo algoritmo, até a sua finalização. Um dendrograma representa um histórico 

de formação dos agrupamentos e respectivos grupos que, eventualmente pode ser 

acompanhado de uma tabela exibindo níveis de similaridade (ou dissimilaridade), a cada 

iteração [Duda et al. 2001, Jain et al. 1999, Xu & Wunsch 2005]. 

A Figura 4.1 ilustra um exemplo de dendrograma com a descrição da sua formação 

por um algoritmo Hierárquico Aglomerativo (HA) e a Figura 4.2 por um algoritmo 

Hierárquico Divisivo (HD). É importante salientar que um grupo formado por um 
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algoritmo HA dificilmente pode ser formado por um algoritmo HD, ou seja, os critérios 

de formação de grupos adotados por HD e HA são diferenciados assim como são os 

agrupamentos/grupos que formam. 

 

Figura 4.1 Dendrograma representado por um algoritmo HA (figura criada pelo autor dessa 

dissertação). 

 

Figura 4.2 Dendrograma representado por um algoritmo HD (figura criada pelo autor dessa 

dissertação). 

4.3 O Algoritmo DIvisive ANAlysis (DIANA) 

O algoritmo DIANA, como descrito em Kaufman & Rousseeuw (1990), é uma proposta 

de um procedimento para algoritmos hierárquicos divisivos, em que algumas das funções 

empregadas podem ser customizadas, na dependência da aplicação considerada. Devido 

à possibilidade de customização, tal esquema pode dar origem a diferentes 

“instanciações”, muitas vezes consideradas novos algoritmos.  

Segue uma descrição informal do algoritmo. No processo iterativo conduzido pelo 

DIANA, o t-ésimo agrupamento produzido tem t grupos em que t = 1, ..., N, onde N é a 

quantidade de padrões. 
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Considere que G seja um grupo já formado e que o objetivo seja dividi-lo em dois 

grupos de tal maneira que os dois grupos resultantes possuam a maior dissimilaridade 

possível entre eles. Inicialmente o algoritmo busca identificar um padrão em G cuja 

dissimilaridade média com relação aos padrões restantes seja máxima. O padrão com 

dissimilaridade máxima é retirado de G e inserido em um novo grupo criado nesse 

momento, chamado tempG. Na sequência, para cada padrão x  G, é calculada a média 

dos valores de dissimilaridade de x, com todos os demais padrões de G, i.e., média dos 

valores diss(x,y), y  G. De maneira análoga, é calculada a média dos valores de 

dissimilaridade de x com os padrões pertencentes a tempG, ou seja, a média dos valores 

diss(x,z) z  G (i.e, z  tempG). 

Se para cada x  G: 

 D(x) = (média diss(x,y), y  G, x ≠ y)  (média diss(x,z), z  tempG) for  

negativa, então tempG não receberá mais nenhum padrão de G.  

 Caso contrário, o padrão x  G que produzir o valor máximo para a diferença 

D(x) = (média diss(x,y), y  G, x ≠ y)  (média diss(x,z) z  tempG) é escolhido e retirado 

de G e, então, inserido em tempG (entre os padrões de G, o x a ser escolhido deve 

apresentar máxima dissimilaridade com relação aos elementos de G e máxima 

similaridade com relação a elementos de tempG).  

O procedimento é repetido até que cada padrão seja o único em um grupo ou, 

então até que um critério de parada seja satisfeito. O Algoritmo 4.1 descreve um 

pseudocódigo para o algoritmo DIANA. O algoritmo foi adaptado para para receber, além 

do conjunto de padrões, a quantidade de máxima de grupos (1 ≤ MaxGrupos ≤ N) como 

critério de parada. 

Como descrito em Algoritmo 4.1, algoritmos hierárquicos divisivos inicializam o 

processo de construção do agrupamento considerando um único agrupamento (que é o 

próprio conjunto original de padrões) e, subsequentemente, vão subdividindo o(s) grupos 

existente(s) com o objetivo de encontrar a melhor subdivisão. 

Tipicamente um grupo é subdividido em dois subgrupos (quando a estratégia de 

bissecção for usada), o que induz a construção de uma árvore binária de grupos (a 

hierarquia). Como comentado em Berthold et al., (2010), a cada iteração de um algoritmo 

divisivo duas perguntas devem ser consideradas: (1) qual dos grupos deve ser 

subdividido? e (2) como dividir o grupo escolhido em dois subgrupos? 
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Algoritmo 4.1 Pseudocódigo do algoritmo DIANA modificado para receber a 

quantidade máxima de grupos adaptado de Kaufman & Rousseeuw (1990). 

A resposta à questão (1) geralmente implica no uso de medidas de validação para 

avaliar a qualidade de um dado grupo (diâmetro no caso do algoritmo DIANA) e, talvez 

aquele com pior qualidade possa ser o melhor candidato à uma próxima subdivisão. Se o 

número de subgrupos a ser obtido a partir de um grupo for conhecido ou, então, assumido 

ser fixo (como por exemplo 2, na estratégia da bissecção, como no Algoritmo 4.1), então 

algoritmos de agrupamentos que particionam grupos em um número fixo de subgrupos 

podem ser usados. 

No DIANA a divisão dos grupos é baseada em todos os atributos do padrão de 

dados. Algoritmos com essa característica são chamados de algoritmos politéticos, 

enquanto que aqueles que efetuam a divisão dos grupos baseados em um único atributo 

são chamados de algoritmos monotéticos [Theodoridis & Koutroumbas 2009]. 

procedure DIANA (X, MaxGrupos) 

Input: X = {P1, P2,..., PN} %N padrões a serem agrupados 

            MaxGrupos  %Quantidade máxima de grupos a serem criados 

Output: AGt 

1. begin 

2. t  1 

3. AG1   {X}                 % agrupamento inicial 

4. G  X   

5. repeat  

6.   maxDiss  maiorDissimilaridade(G)    % encontrar elemento mais dissimilar 

7.    G  G – {maxDiss} 

8.    tempG {maxDiss} 

9.   repeat 

10.     Para cada padrão x pertencente a G encontre: 

12.         D(x) = (média diss(x,y), x  G e xy]  (média diss(x,z) z  tempG) 

11.         Encontre o padrão x para qual a diferença D(x) é a maior.  

12.         if D(x)  0 then  

13.             begin 

14.                tempG  tempG  {x} 

15.                G  (G  {x}) 

16.             end 

17.  until todos valores D(x) sejam negativos  

18.  t  t+1 

19. Gt  tempG 

20. AGt    (AGt-1  {G})  {G, Gt} 

21. G  grupoMaiorDiametro(AGt)               % encontrar grupo com maior diâmetro 

22. until t = MaxGrupos 

23. return AGt 

24. end_procedure 
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4.4 Trace do Algoritmo DIANA 

O conjunto de padrões utilizado no trace do algoritmo DIANA é apresentado na Tabela 

4.1. Posteriormente a Tabela 4.2 apresenta a aplicação do método Min-Max para 

exemplificar a normalização dos atributos. Em seguida a Tabela 4.3 ilustra o resultado da 

normalização do conjunto de padrões. Por fim, a Figura 4.3 ilustra a localização de cada 

padrão em um plano bidimensional. 

Tabela 4.1 Conjunto de padrões original. 

Padrão Atributo X Atributo Y 

P1 4 4 

P2 3 8 

P3 2 6 

P4 5 2 

P5 3 10 

P6 1 4 

Tabela 4.2 Aplicação do método Min-Max para a normalização dos atributos. 

Atributo X Atributo Y 

P1,1 = 
4−1

5−1
 P1,2 = 

4−2

10−2
 

P2,1 = 
3−1

5−1
 P2,2 = 

8−2

10−2
 

P3,1 = 
2−1

5−1
 P3,2 = 

6−2

10−2
 

P4,1 = 
5−1

5−1
 P4,2 = 

2−2

10−2
 

P5,1 = 
3−1

5−1
 P5,2 = 

10−2

10−2
 

P6,1 = 
1−1

5−1
 P6,2 = 

4−2

10−2
 

Tabela 4.3 Resultado da normalização dos atributos. 

Padrão Atributo X Atributo Y 

P1 0,75 0,25 

P2 0,5 0,75 

P3 0,25 0,5 

P4 1 0 

P5 0,5 1 

P6 0 0,25 
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Figura 4.3 Localização dos padrões em um espaço bidimensional. 

O cálculo da dissimilaridade entre dois padrões é realizado utilizando a distância 

Euclidiana. A Tabela 4.4 ilustra a aplicação da distância Euclidiana nos padrões de dados. 

A Matriz 4.1 apresenta a triangular superior da matriz de dissimilaridade gerada a partir 

da aplicação da distância Euclidiana de cada padrão para os demais padrões. A Tabela 

4.5 ilustra o procedimento para o cálculo da distância média entre os padrões.  

Tabela 4.4 Aplicação da distância euclidiana nos padrões de dados. 

d(P1, P2) = √(0,75 − 0,5)2 + (0,25 − 0,75)2 = 0,559 

d(P1, P3) =  √(0,75 − 0,25)2 + (0,25 − 0,5)2 = 0,559 

d(P1, P4) = √(0,75 − 1)2 + (0,25 − 0)2 = 0,354 

d(P1, P5) = √(0,75 − 0,5)2 + (0,25 − 1)2 = 0,791 

d(P1, P6) = √(0,75 − 0)2 + (0,25 − 025)2 = 0,750 

d(P2, P3) = √(0,5 − 0,25)2 + (0,75 − 0,5)2 = 0,354 

d(P2, P4) = √(0,5 − 1)2 + (0,75 − 0)2 = 0,901 

d(P2, P5) = √(0,5 − 0,5)2 + (0,75 − 1)2 = 0,250 

d(P2, P6) = √(0,5 − 0)2 + (0,75 − 0,25)2 = 0,707 

d(P3, P4) = √(0,5 − 0)2 + (0,75 − 0,25)2 = 0,901 

d(P3, P5) = √(0,25 − 0,5)2 + (0,5 − 1)2 = 0,559 

d(P3, P6) = √(0,25 − 0,5)2 + (0,5 − 1)2 = 0,354 

d(P4, P5) = √(1 − 0,5)2 + (0 − 1)2 = 1,118 

d(P4, P6) = √(1 − 0,5)2 + (0 − 1)2 = 1,031 

d(P5, P6) = √(0,5 − 0)2 + (1 − 0,25)2 = 0,901 
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Matriz 4.1 Triangular superior da matriz de dissimilaridade gerada pelos padrões da Tabela 4.3. 

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6

𝑃1 0 0,559 0,559 0,354 0,791 0,750

𝑃2 0 0,354 0,901 0,250 0,707

𝑃3 0 0,901 0,559 0,354

𝑃4 0 1,118 1,031

𝑃5 0 0,901

𝑃6 0 ]
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 4.5 Cálculo da média de distância entre padrões de dados. 

Média P1 = 
𝑑(𝑃1,𝑃2)+𝑑(𝑃1,𝑃3)+𝑑(𝑃1,𝑃4)+𝑑(𝑃1,𝑃5)+𝑑(𝑃1,𝑃6)

5
 = 0,602 

Média P2 = 
𝑑(𝑃2,𝑃1)+𝑑(𝑃2,𝑃3)+𝑑(𝑃2,𝑃4)+𝑑(𝑃2,𝑃5)+𝑑(𝑃2,𝑃6)

5
 = 0,554 

Média P3 = 
𝑑(𝑃3,𝑃1)+𝑑(𝑃3,𝑃2)+𝑑(𝑃3,𝑃4)+𝑑(𝑃3,𝑃5)+𝑑(𝑃3,𝑃6)

5
 = 0,545 

Média P4 = 
𝑑(𝑃4,𝑃1)+𝑑(𝑃4,𝑃2)+𝑑(𝑃4,𝑃3)+𝑑(𝑃4,𝑃5)+𝑑(𝑃4,𝑃6)

5
 = 0,861 

Média P5 = 
𝑑(𝑃5,𝑃1)+𝑑(𝑃5,𝑃2)+𝑑(𝑃5,𝑃3)+𝑑(𝑃5,𝑃4)+𝑑(𝑃5,𝑃6)

5
 = 0,724 

Média P6 = 
𝑑(𝑃6,𝑃1)+𝑑(𝑃6,𝑃2)+𝑑(𝑃6,𝑃3)+𝑑(𝑃6,𝑃4)+𝑑(𝑃6,𝑃5)

5
 = 0,749 

Segue então o trace do algoritmo DIANA utilizando como entrada o conjunto de 

padrões normalizado e, após o trace, segue a Figura 4.4, que ilustra o agrupamento final 

construído pelo algoritmo DIANA. 

Instrução Ação 
 

 

MaxGrupos = 6 

AG1   {X} 

AG1 possui 1 grupo G 

G=G1 

G1 = {P1, P2, P3, P4, P5, P6} 

 
t  1 t = 1 

repeat   

 

maxDiss  maiorDissimilaridade(G1) 

maxDiss  {P4} 

P1 = 0,602; P2 = 0,554;  

P3 = 0,545; P4 = 0,861; 

P5 = 0,724; P6 = 0,749; 

Escolhe P4 
 

 

                        G1  G1 – {maxDiss} 

                         

                        tempG1 {maxDiss} 

G1 = {P1, P2, P3, P5, P6}; tempG1 = {P4} 

 
repeat  

Para cada padrão pertencente a G1  

D1  [média d(P1,j) j  G1] - [média d(P1,j) j  G1] 

 

média d(P1,j) j  G1 = 0,665 

média d(P1,P4) = 0,354 
0,665 - 0,354 = 0,311 
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D2  [média d(P2,j) j  G1] - [média d(P2,j) j  G1] 

 

 

média d(P2,j) j  G1 = 0,467 
média d(P2,P4) = 0,901 
0,467 - 0,901 = -0,434 

D3  [média d(P3,j) j  G1] - [média d(P3,j) j  G1] 

 

 

média d(P3,j) j  G1 = 0,456 
média d(P3,P4) = 0,901 
0,456 - 0,901 = -0,445 

D5  [média d(P5,j) j  G1] - [média d(P5,j) j  G1] 

 

 

média d(P5,j) j  G1 = 0,625 
média d(P5,P4) = 1,118 
0,625 - 1,118 = -0,493 

D6  [média d(P6,j) j  G1] - [média d(P6,j) j  G1] 

 

 

média d(P6,j) j  G1 = 0,678 
média d(P6,P4) = 1,031 
0,678 - 1,031= -0,353 

 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

 

x = {P1} 

P1 = 0,311; P2 = -0,434;  
P3 = -0,445; P5 = -0,492;  

P6 = -0,353; 
Escolhe P1 

Se Dx é positivo, então tempG1  tempG1  {P1} 

True; G1 = {P2, P3, P5, P6}; tempG1 = {P1, 

P4} 

 
until todos valores Dx sejam negativos. False 

repeat  

Para cada padrão pertencente a G1  

D2  [média d(P2,j) j  G1] - [média d(P2,j) j  G1] 

 

 

média d(P2,j) j  G1 = 0,437 
média d(P2,j) j  G1 = 0,730 

0,437 - 0,730 = -0,293 

D3  [média d(P3,j) j  G1] - [média d(P3,j) j  G1] 

 

 

média d(P3,j) j  G1 = 0,422 
média d(P3,j) j  G1 = 0,730 

0,422 - 0,730 = -0,308 

D5  [média d(P5,j) j  G1] - [média d(P5,j) j  G1] 

 

 

média d(P5,j) j  G1 = 0,570 
média d(P5,j) j  G1 = 0,954 

0,570 - 0,954 = -0,384 

D6  [média d(P6,j) j  G1] - [média d(P6,j) j  G1] 

 

 

média d(P6,j) j  G1 = 0,654 
média d(P6,j) j  G1 = 0,890 

0,654 - 0,890 =  -0,236 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

 

x = {P6} 

P2 = -0,293; P3 = -0,308;  

P5 = -0,384; P6 = -0,236; 

Escolhe P6 

Se Dx é positivo, então tempG1  tempG1  {P6} False 

until todos valores Dx sejam negativos. True 

t  t+1 t = 2 

Gt  tempG1  

AG2    (AG1  {G1})  {‘G1, G2}  

grupoMaiorDiametro(AG2) = G1 G1 = 0,901; G2 = 0,354 
Seleciona G1 

until MaxGrupos = t MaxGrupos = 6; t = 2 

False 

maxDiss  maiorDissimilaridade(G1) 

maxDiss  {P6} 

 

 

 

P2 = 0,437; P3 = 0,422;  

P5 = 0,570; P6 = 0,654; 

Escolhe P6 
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G1  G1 – {maxDiss} 

 

tempG1 {maxDiss} 

 

G1 = {P2, P3, P5}; tempG1 = {P6} 

 
repeat  

Para cada padrão pertencente a G1  

D2  [média d(P2,j) j  G1] - [média d(P2,j) j  G1] 

 

 

média d(P2,j) j  G1 = 0,302 
média d(P2, P6) = 0,707 
0,302 - 0,707 = -0,405 

D3  [média d(P3,j) j  G1] - [média d(P3,j) j  G1] 

 

 

média d(P3,j) j  G1 = 0,456 
média d(P3, P6) = 0,354 
0,456 - 0,354 = 0,102 

D5  [média d(P5,j) j  G1] - [média d(P5,j) j  G1] 

 

 

média d(P5,j) j  G1 = 0,405 
média d(P5, P6) = 0,901 
0,405 - 0,901 = -0,496 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

x = {P3} 

P2 = -0,405; P3 = 0,102;  

P5 = -0,496;  

Escolhe P3 

Se Dx é positivo, então tempG1  tempG1  {P3} 

 

 

True; G1 = {P2, P5}; tempG1 = {P3, P6} 

 
until todos valores Dx sejam negativos. False 

repeat  

Para cada padrão pertencente a G1  

D2  [média d(P2,j) j  G1] - [média d(P2,j) j  G1] 

 

 

média d(P2,j) j  G1 = 0,250 
média d(P2,j) j  G1= 0,530 

0,250 - 0,530 = -0,280 

D5  [média d(P5,j) j  G1] - [média d(P5,j) j  G1] 

 

 

média d(P5,j) j  G1 = 0,250 
média d(P5, j) j  G1 = 0,730 

0,250 - 0,730 = -0,480 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

x = {P2} 

P2 = -0,280; P5 = -0,480 

Escolhe P2 

Se Dx é positivo, então tempG1  tempG1  {P2} False 

until todos valores Dx sejam negativos. True 

t  t+1 t = 3 

Gt  tempG1  

AG3    (AG2  {G1})  {‘G1, G3}  

grupoMaiorDiametro(AG3) = G2 G1 = 0,250; G2 = 0,354; G3 = 0,354 
 Seleciona G2 

until MaxGrupos = t MaxGrupos = 6; t = 3 

False 

maxDiss  maiorDissimilaridade(G2) 

maxDiss  {P1} 

 

 

 

P1 = 0,354; P4 = 0,354;  

Escolhe P1 
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G2  G2 – {maxDiss} 

 

tempG2 {maxDiss} 

G2 = {P4}; tempG2 = {P1} 

 
repeat  

Para cada padrão pertencente a G2  

D4  [média d(P4,j) j  G1] - [média d(P4,j) j  G2] 

 

 

média d(P4, P4) = 0 
média d(P4, P1) = 0,354 

0 - 0,354= -0,354 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

x = {P4} 

P4 = -0,354 

Se Dx é positivo, então tempG2  tempG2  {P4} False 

until todos valores Dx sejam negativos. True 

t  t+1 t = 4 

G4  tempG2  

AG4    (AG3  {G2})  {‘G2, G4}  

grupoMaiorDiametro(AG4) = G3 G1 = 0,250; G2 = 0; G3 = 0,354; G4 =0 
 Seleciona G3 

until MaxGrupos = t MaxGrupos = 6; t = 4 

False 

maxDiss  maiorDissimilaridade(G3) 

maxDiss  {P3} 

P3 = 0,354; P6 = 0,354;  

Escolhe P3 

 

 

 

G3  G3 – {maxDiss} 

 

tempG3 {maxDiss} 

 

G3 = {P6}; tempG3 = {P3} 

 
repeat  

Para cada padrão pertencente a G3  

D6  [média d(P6,j) j  G1] - [média d(P6,j) j  G3] 

 

 

média d(P6, P6) = 0 
média d(P6, P3) = 0,354 

0 - 0,354= -0,354 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

x = {P6} 

 

Se Dx é positivo, então tempG3  tempG3  {P6} False 

until todos valores Dx sejam negativos. True 

t  t+1 t = 5 

G5  tempG3  

AG5    (AG4  {G3})  {‘G3, G5}  

grupoMaiorDiametro(AG5) = G1          G1 = 0,25; G2 = 0; G3 = 0; G4 =0; G5 =0 
 Seleciona G1 

until MaxGrupos = t MaxGrupos = 6; t = 5 

False 

maxDiss  maiorDissimilaridade(G1) 

maxDiss  {P2} 

 

 

P2 = 0,250; P5 = 0,250;  

Escolhe P2 
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G1  G1 – {maxDiss} 

 

tempG1 {maxDiss} 

 

G1 = {P5}; tempG1 = {P2} 

 
repeat  

Para cada padrão pertencente a G1  

D5  [média d(P5,j) j  G1] - [média d(P5,j) j  G1] 

 

 

média d(P5, P5) = 0 
média d(P5, P2) = 0,250 

0 - 0,25= -0,250 

Encontrar o padrão x que maximize Dx. 

x = {P5} 

 

Se Dx é positivo, então tempG1  tempG1  {P5} False 

until todos valores Dx sejam negativos. True 

t  t+1 t = 6 

G6  tempG1  

AG6    (AG4  {G1})  {‘G1, G6}  

until MaxGrupos = t MaxGrupos = 6; t = 6 

True 

return AG6  

 

Figura 4.4 Agrupamento final retornado pelo algoritmo DIANA.  
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Capítulo 5 
Pré-determinação Automática do 

Número de Grupos  

 

Este capítulo apresenta e explica um procedimento, sugerido em Theodoridis & 

Koutroumbas (2009), que automaticamente estima o número de grupos em um conjunto 

de padrões, usando uma modificação do algoritmo Basic Sequencial Algorithmic Scheme 

(BSAS). A determinação prévia do número de grupos participantes de um agrupamento 

pode ser utilizada tanto como apoio aos algoritmos que necessitam do número K de 

grupos a serem criados quanto como critério de parada do algoritmo de agrupamento 

hierárquico divisivo DIANA. 

5.1. Procedimento para Estimar o Número de Grupos 

do Agrupamento 

Dado um conjunto de padrões, um número razoável de algoritmos de agrupamento 

requerem, também como parâmetro de entrada, que seja fornecido o número (K) de 

grupos que o agrupamento a ser criado deve ter. Isso faz com que a qualidade dos grupos 

resultantes seja dependente do valor fornecido ao parâmetro K. Em algumas aplicações o 

valor de K pode ser estimado por indivíduos que tenham experiência e profundo 

conhecimento do domínio de padrões em questão; entretanto, na maioria dos casos, o 

valor K é desconhecido e necessita ser estimado exclusivamente a partir dos próprios 

padrões [Xu & Wunsch 2005].   

Uma proposta para solucionar esse problema é utilizar um procedimento simples, 

proposto por Theodoridis & Koutroumbas (2009), para obtenção de uma estimativa para 

K. Como o procedimento proposto é baseado em um algoritmo de agrupamento, o 

algoritmo de agrupamento deve ser tal que não exija o valor de K como parâmetro de 

entrada. Um desses algoritmos é o BSAS (Basic Sequencial Algorithmic Scheme), que foi 

adotado neste trabalho por possuir complexidade computacional O(N). O Algortimo 5.1 

apresenta o pseudocódigo do procedimento desenvolvido, com base na breve descrição 

encontrada em Theodoridis & Koutroumbas (2009). Note que o objetivo do procedimento 
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é o de, dado um conjunto de padrões, estimar o número de grupos que um agrupamento 

desse conjunto deve ter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 5.1 Pseudocódigo em alto nível para estimar a quantidade de grupos em um conjunto 

de padrões baseado na descrição de Theodoridis & Koutroumbas (2009). 

Com relação ao Algoritmo 5.1 e considerando que X é o conjunto de padrões a 

serem agrupados, 

(1) As variáveis menor e maior vão conter os valores do mínimo e máximo nível 

de dissimilaridade entre todos os pares de padrões em X. 

(2) O passo do processo iterativo deve ser informado pelo usuário, caso contrário 

tem valor default 1. 

(3)  O valor do parâmetro S se relaciona à precisão dos resultados desejados; 

quanto maior for o valor de S, maior será a amostragem estatística e, 

consequentemente, maior a precisão dos resultados. 

procedure EstimaGrupos (X, S, P) 

Input: X = {P1, P2, ..., PN} % conjunto de padrões de dados a serem agrupados 

            S     % número de vezes que será executado o algoritmo BSAS 

                                    modificado, para um valor específico de  . 

            P     % passo do processo iterativo {default = 1} 

Output: NG  % número de grupos mais frequêntes                                                                             

1. begin 

2. menor  distancia(P1,P2) 

3. maior  0 

4. for i = 1 to N-1 do 

5.   for j = i+1 to N do 

6.     begin 

7.       if distancia(Pi,Pj)  menor then menor  distancia(Pi,Pj) 

8.       if distancia(Pi,Pj) > maior then maior distancia(Pi,Pj) 

9.     end 

10. NG  {} 

11. for  = menor to maior step P do 

12. NS  {}  

13.    for roda  = 1 to S do 

14.       begin 

15.          QG  BSAS_NG(X,) 

16.          NS  NS  {QG} 

17.          X  shake(X) 

18.      end 

19.   NG  NG  {valorMaisFrequente(NS)}  % NG recebe o valor mais 

                                                                                  frequente de NS para cada  

20. end 

21. plotar(NG) 

22. return valorMaisFrequente(NG)  

23. end_procedure 
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(4) O procedimento BSAS_NG(X,) retorna a quantidade de grupos gerada pelo 

algoritmo BSAS_NG, descrito em algoritmo 5.3, utilizando um valor de 

dissimilaridade . 

(5)  O procedimento shake(X), descrito no Algoritmo 5.2, muda randomicamente 

a ordem de comparecimento dos padrões no conjunto X considerado. 

(6)  O procedimento valorMaisFrequente(NS) retorna o número de grupos mais 

frequente (moda), considerando os S agrupamentos que o procedimento BSAS 

constrói para um determinado limiar. Caso o número de grupos seja bimodal 

ou multimodal, o procedimento retorna o primeiro número de grupos mais 

frequente encontrado. 

(7) O procedimento plotar(NG) simplesmente cria um gráfico do número de  

limiares versus número de grupos e retorna o valor mais frequente de grupos 

considerando todos os limiares  o gráfico tem um determinado número de 

amplas regiões planas (i.e., paralelas ao eixo x que representam ). O número 

de grupos é então estimado como o número que corresponde à maior região 

plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 5.2 Pseudocódigo em alto nível para alterar randomicamente a ordem na qual os 

padrões comparecem no conjunto de padrões. 

5.2. O Algoritmo Basic Sequential Algorithmic Scheme 

(BSAS) 

O algoritmo BSAS, como descrito em Theodoridis & Koutroumbas (2009), é um 

algoritmo de agrupamento caracterizado como sequencial, em que os padrões de dados 

são apresentados ao algoritmo apenas uma vez. Existem diversas pesquisas que utilizam 

procedure shake(X) 

Input: X = {P1, P2, ..., PN}  % conjunto de padrões de dados 

Output: NX                           % conjunto de padrões de dados com ordem alterada 

1. begin 

2. NX  { } 

3. for j 1 to tamanho(X) do 

4.    begin 

5.        padrao  selecionaPadrão(X) % seleciona um padrão aleatório 

6.        NX  NX  {padrao} 

7.        X  (X  {padrão}) 

6.    end_for 

7. return NX 

8. end_procedure. 
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o algoritmo BSAS, tais como Ahmadi & Berangi (2008), Nicoletti et al. (2013), Real 

(2014), Real et al. (2014) e Maccarini & Cura (2015). 

Como comentado anteriormente, a informação sobre o número de grupos que o 

algoritmo deve gerar não faz parte do conjunto de parâmetros esperados pelo BSAS 

(diferentemente do K-Means, por exemplo, que espera do usuário a informação sobre o 

número de grupos que deve ser gerado). 

Seja d(P,G) a distância (ou dissimilaridade) entre o padrão P e o grupo G. Essa 

distância pode ser definida considerando todos os padrões de G ou um padrão que 

represente G. O BSAS original espera como parâmetros: (1) o limiar de dissimilaridade 

() e (2) o número máximo permitido de grupos (q). 

Como este trabalho propõe ao uso do BSAS na pré-determinação do número de 

grupos como um passo anterior ao uso de algoritmo hierárquico divisivo, o BSAS foi 

modificado de maneira a eliminar o parâmetro q. 

A ideia básica do BSAS é que cada novo padrão considerado é atribuído a um 

grupo já existente ou, então, ele passa a constituir um novo grupo, dependendo da 

distância entre esse padrão e os centroides dos grupos já formados [Theodoridis & 

Koutroumbas 2009]. O Algoritmo 5.3 apresenta o pseudocódigo em alto nível do 

algoritmo BSAS modificado, chamado aqui de BSAS_NG, que utiliza o centroide para 

representar o grupo no cálculo de distância. Ao contrário dos algoritmos de agrupamento, 

o BSAS_NG retorna apenas o número de grupos no agrupamento criado pelo algoritmo. 

A ordem em que os padrões são apresentados ao BSAS desempenha um papel 

importante no agrupamento construído pelo algoritmo. Diferentes ordens de apresentação 

dos padrões podem resultar em agrupamentos totalmente diferentes, em termos do 

número de grupos bem como nos padrões pertencentes aos diversos grupos.  

Outro importante fator que afeta o resultado do algoritmo de agrupamento é a 

escolha do valor do limiar de dissimilaridade (). Se o valor for muito baixo, grupos 

desnecessários serão criados e se o valor for muito alto, um número pequeno de grupos 

apropriados será criado. Em ambos os casos, o número de grupos que melhor reflete o 

conjunto de padrões é perdido. 
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Algoritmo 5.3 Pseudocódigo em alto nível do algoritmo BSAS_NG adaptado de Theodoridis & 

Koutroumbas (2009). 

 

 

  

procedure BSAS_NG (X, ) 

Input: X = {P1, P2,...,PN}               % N padrões a serem agrupados 

                                                     % limiar de dissimilaridade 

Output: QG                              % quantidade de grupos no agrupamento 

1. begin 

2. QG  1 

3. GQG  {P1} 

4. for i  2 to N                                             % N número de padrões 

5.     encontrar Gk: d(Pi,Gk) = min1 ≤ j ≤ QG d(Pi,Gj) 

6.        if (d(Pi,Gk) > ) then 

7.            QG  QG + 1 

8.            GQG  {Pi} 

9.       else  

10.         Gk  Gk  {Pi} 

11.         atualizaCentroide(Gk)     % Atualiza o centroide do grupo Gk 

12.     end 

13. end 

14. return QG 

15. end_procedure 
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Capítulo 6 

O Sistema Computacional DivCluster 

 

Este capítulo descreve o sistema DivCluster, que disponibiliza duas versões do algoritmo 

de agrupamento hierárquico divisivo DIANA, o algoritmo K-Means, um procedimento 

para estimar automaticamente o número de grupos de um conjunto de padrões junto a 

cada um dos algoritmos, dois métodos de pré-processamento de padrões, um método de 

normalização de atributos, três índices de validação e um subsistema de geração de 

padrões sintéticos. O DivCluster foi desenvolvido com objetivo de oferecer um ambiente 

computacional para estudo e experimentação do algoritmo DIANA e do procedimento 

para estimar automaticamente o número de grupos de um conjunto de padrões. O 

algoritmo K-Means foi incorporado ao sistema com o objetivo de comparar os resultados 

dos experimentos obtidos nos diversos conjuntos de padrões. 

 6.1 Características Básicas do Sistema DivCluster 

O sistema DivCluster foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação C# por 

meio da plataforma de desenvolvimento Visual Studio 2015 sob o sistema operacional 

Microsoft Windows. Como pré-requisito para uso do DivCluster, é necessária a instalação 

do pacote .NET framework 4.5.  O DivCluster está dividido em quatro módulos a saber: 

(1) Pré-Processamento: permite a remoção de padrões de dados 

contraditórios, remoção de padrões de dados repetidos e a normalização do 

conjunto de padrões para que nenhum atributo domine outro. Esse módulo 

também efetua de forma automática a atribuição de um valor para aqueles 

atributos com valores ausentes; 

(2) Gerador de Conjunto de Dados: possibilita a criação de conjuntos de 

padrões sintéticos bidimensionais com formato circular ou quadrado; 

(3) Agrupamento: contém a implementação de duas versões do algoritmo 

DIANA (a descrita por Kaufman & Rousseuw (1990) e uma implementação 

utilizando centroide), o procedimento para estimar o número de grupos 

automaticamente e uma implementação do algoritmo K-Means; 



62 

 

(4) Validação: disponibiliza a implementação de três índices de validação, os 

índices de validação interna de Dunn e Silhouette, e o índice de validação 

externa de Rand. 

Os principais módulos que abrangem a motivação do sistema implementado para 

esse trabalho são as 3 e 4. Sendo CP o conjunto de padrões de dados e AG o agrupamento, 

a Figura 6.1 ilustra um fluxograma do sistema DivCluster com suas possíveis opções de 

uso. 

O sistema DivCluster disponibiliza ao usuário módulos relacionados às quatro 

etapas associadas à tarefa de agrupamento, sendo elas (1) gerar os padrões ou ler um 

arquivo texto que contém padrões de dados (2) pré-processar os padrões, (3) agrupar os 

padrões de dados, (4) avaliar o agrupamento gerado e (5) plotar os padrões. As quatro 

etapas são representadas pelas abas Data Archive, Cluster Algorithms, Graphics e pelo 

subsistema de geração de padrões sintéticos. 
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Figura 6.1 Fluxograma do sistema DivCluster. 
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6.2 A Aba Data Archive do Sistema DivCluster 

A tela inicial do sistema DivCluster é a “Data Archive”, por meio da qual é possível abrir 

um arquivo contendo os padrões, invocar o subsistema de criação de padrões de dados 

sintéticos, normalizar atributos e pré-processar os padrões. A Figura 6.2 ilustra a aba 

“Data Archive”. 

 

Figura 6.2 A aba “Data Archive” do sistema DivCluster. 

Sempre que disponibilizado um conjunto de padrões de dados ao sistema, o grid 

contido nessa aba é atualizado exibindo todos os padrões com seus respectivos atributos 

e a classe associada, caso essa classe exista. Os rótulos “Patterns” e “Attributes” são 

atualizados com a quantidade de padrões e quantidade de atributos que descrevem os 

padrões, respectivamente. As demais abas do sistema DivCluster só são liberadas após a 

seleção do arquivo contendo os padrões de dados ou, então, após gera-los sinteticamente. 

A Figura 6.3 identifica e enumera cada uma das opções, com suas respectivas 

formas de funcionamento, da aba “Data Archive” do sistema DivCluster e, na sequência, 

cada uma delas é descrita. 
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Figura 6.3 Aba “Data Archive” com enumeração das opções e informações que contém. 

(1) Botão “Open File” 

Na aba “Data Archive” é possível selecionar arquivos texto em formato .TXT que contém 

o conjunto de padrões em qualquer diretório do computador, por meio do botão “Open 

File”. 

No arquivo .TXT os atributos de um mesmo padrão devem estar na mesma linha 

separados por uma vírgula (“,”). Os atributos do tipo numéricos reais devem conter um 

ponto (“.”) separando a parte inteira da parte fracionária. Para identificar se existe uma 

classe associada aos padrões, é necessário que exista ao menos uma linha que anteceda 

aos padrões contendo a informação “@ class”, para que o sistema identifique o último 

atributo do padrão como sua classe associada. As linhas iniciadas com caractere 

porcentagem (“%”) ou arroba (“@”), com exceção do “@ class” são ignoradas pelo 

sistema. A Figura 6.4 exemplifica o conteúdo de dois arquivos texto, um contendo uma 

classe associada aos padrões (Figura 6.4 (a)) e outro sem a classe associada aos padrões 

(Figura 6.4 (b)). 
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Figura 6.4 Exemplo de conteúdo de arquivo texto aceito pelo sistema DivCluster. (a) Padrões 

com classe associada, (b) padrões sem classe associada. 

O sistema DivCluster foi projetado para trabalhar com atributos numéricos. Ao ler 

o arquivo texto, o sistema cria uma matriz de números reais para armazenar os padrões e, 

caso exista uma classe associada aos padrões, o sistema cria um vetor para armazenar as 

classes. A matriz que contém os padrões é um dos parâmetros de entrada requerido pelos 

algoritmos implementados no sistema DivCluster e o vetor contendo as classes é utilizado 

para formar partições nos padrões para o índice de validação de Rand. Cada linha da 

matriz é associada a uma posição do vetor que contém as classes, para que seja possível 

identificar quais padrões pertencem a determinada classe.  

Padrões advindos de diversas bases de dados e repositórios podem conter (um ou 

vários) padrões com valores de atributos ausentes, ou atributos com ruído dentro do 

conjunto de padrões considerado. Esse tipo de problema com valores de atributo tem 

várias possíveis causas, como por exemplo erro de medição, digitação, entre outros. Para 

lidar com esses problemas, durante a leitura de um arquivo texto, o sistema DivCluster 

executa dois procedimentos automaticamente, sendo eles (1) ao identificar um ou mais 

padrões com atributo ausente e, após a leitura de todo o arquivo texto, calcula o valor da 

média do atributo ausente e atribui esse valor no padrão que não possui o valor do atributo. 

Quando o valor ausente é relacionado à classe, a mesma recebe o valor “Unknown”. (2) 

se um determinado atributo é numérico e por algum erro um padrão contém esse atributo 

como nominal, o sistema remove o valor do atributo e atribui a média dos valores desse 

atributo.  
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(2) Botão “Generate Data” 

Ao clicar sobre o botão “Generate Data”, o sistema DivCluster invoca o subsistema para 

geração de padrões de dados sintéticos chamado “Synthetic Data Generator”, descrito na 

Seção 6.5.  

(3) Opção de normalização de valores de atributos “Min Max” 

Ao clicar na opção “Min Max”, o sistema executa a normalização Min-Max. Essa opção 

só é habilitada após o sistema ler um arquivo texto contendo padrões ou gerar os padrões 

sinteticamente. 

(4) Opção de pré-processamento “Remove Contradictory Patterns” 

Para lidar com padrões contraditórios, o DivCluster disponibiliza a opção “Remove 

Contradictory Patterns”, que somente é habilitada caso os padrões pertencentes a um 

determinado conjunto X, já disponibilizado ao sistema, possuam uma classe associada. 

Ao selecionar tal opção, um procedimento simples é executado, que percorre o conjunto 

de padrões X procurando por padrões Pi, Pj  X, 1 ≤ i < j, cujos valores de atributos sejam 

iguais e as respectivas classes, diferentes. Ao encontrar tais padrões, ambos são 

removidos do conjunto de padrões. 

(5) Opção de pré-processamento “Remove Repeating Patterns” 

O DivCluster possui a opção “Remove Repeating Patterns”, para a remoção de padrões 

que se repetem. Essa opção é habilitada tanto para padrões com classe associada quanto 

sem classe associada. Ao selecionar a opção “Remove Repeating Patterns” é executado 

um procedimento similar ao procedimento da opção “Remove Contradictory Patterns” 

descrito anteriormente.  O procedimento da opção “Remove Repeating Patterns” percorre 

o conjunto X de padrões procurando os padrões Pi, Pj  X, 1≤i<j, que sejam iguais. Ao 

encontrar tais padrões, o padrão Pj é removido do conjunto de padrões X. 

 

6.3 A Aba “Cluster Algorithms“ do Sistema DivCluster 

Na aba “Cluster Algorithms” encontram-se disponibilizados os algoritmos de 

agrupamento, as formas de cálculo de diâmetro de um grupo, o procedimento para 
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estimativa do número de grupos de um agrupamento e os índices de validação de 

agrupamentos. A Figura 6.5 ilustra a aba “Cluster Algorithms”. 

 

Figura 6.5 A aba “Cluster Algorithms” do sistema DivCluster. 

Ao iniciar o processo de agrupamento ou de estimativa de grupos, todo o sistema 

DivCluster é desabilitado e uma imagem de círculo de carregamento é apresentada na 

caixa de imagem junto aos os dizeres “Processing...”. Ao finalizar esse processo, as abas 

do DivCluster voltam a ficar habilitadas e a caixa de imagem é atualizada com uma 

imagem de checado junto aos dizeres “Done”. Em seguida, as opções de índices de 

validação são habilitadas, caso o algoritmo selecionado não seja o de estimativa de 

grupos. A caixa de texto contida nessa aba é atualizada após a execução do processo de 

agrupamento, informando a estrutura do agrupamento e o tempo gasto para o processo de 

agrupamento. Caso selecionado algum índice de validação, o valor do índice é informado 

no rodapé da caixa de texto. 

As opções da aba “Data Archive” do sistema DivCluster são descritas abaixo, de 

acordo com o número de identificação ilustrado na Figura 6.6. 
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Figura 6.6 Aba “Cluster Algorithms” com um número de identificação para cada opção. 

(1) Caixa de seleção de algoritmos 

Na caixa de seleção de algoritmos é possível selecionar um dos algoritmos de 

agrupamento disponibilizados ou, então, o procedimento de estimar o número de grupos 

implementados no sistema DivCluster. Os algoritmos disponíveis a serem selecionados 

nessa caixa são: 

(1) DIANA – Seleciona o algoritmo DIANA, descrito na Seção 4.3; 

(2) DIANA With Centroid – Seleciona uma modificação do algoritmo DIANA 

que, diferentemente do DIANA original, o padrão é atribuído ao novo 

grupo se a sua distância em relação ao centroide do grupo ao qual pertence 

for maior que a sua distância ao centroide do novo grupo; 

(3) K-Means – Seleciona o algoritmo K-Means descrito na Seção 3.8; 

(4) DIANA With Cluster Estimation – Seleciona ambos, o algoritmo DIANA 

e o procedimento EstimaGrupos descrito na Seção 5.1; 

(5) DIANA With Centroid and Cluster Estimation – Seleciona ambos, o 

algoritmo DIANA modificado e o procedimento EstimaGrupos; 

(6) K-Means With Cluster Estimation – Seleciona ambos, o algoritmo K-

Means e o procedimento EstimaGrupos; 

(7) Cluster Estimation – Seleciona somente o procedimento EstimaGrupos. 
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(2) Caixa de seleção de diâmetros 

Na caixa de seleção de diâmetro é possível escolher entre as três opções de cálculo de 

diâmetro de grupos, o complete diameter, o average diameter e o centroid diameter, 

descritos na Seção 3.7. As formas de cálculo de diâmetro são aplicáveis somente às duas 

implementações do algoritmo DIANA, uma vez que dentre os algoritmos de agrupamento 

implementados e disponibilizados no DivCluster, somente os dois algoritmos utilizam o 

cálculo de diâmetro de grupos. 

(3) Caixa de texto “Number of Clusters” 

Na caixa de texto “Number of Clusters” deve-se informar a quantidade de grupos que os 

algoritmos de agrupamento devem retornar. Essa caixa aceita somente números inteiros 

e só fica disponibilizada quando um algoritmo que não utiliza o procedimento para 

estimar o número de grupos do agrupamento tiver sido selecionado. 

(4) Caixas de texto “Estimation of the Number of Clusters” 

As caixas de texto do grupo “Estimation of the Number of Clusters” estão associadas a 

parâmetros que só aceitam valores numéricos (números inteiros) e ficam habilitadas 

somente após um algoritmo que utiliza o procedimento para estimar o número de grupos 

tenha sido selecionado. As caixas de texto desse grupo são: 

(1) Jump Threshold – Nessa caixa deve ser informado o valor do incremento 

que, a partir de um limiar inferior, varia o número de grupos, até atingir o 

limiar superior. O valor padrão desse parâmetro é 1  

(2) Number of Running for Each Threshold – Nessa caixa deve-se informar 

quantas vezes será executado o algoritmo BSAS_NG para cada valor de 

limiar. 

 

(5) Opção de validação “Dunn Validation” 

A opção de validação “Dunn Validation”, assim como as demais opções de validação, só 

é habilitada após um dos algoritmos de agrupamento finalizarem sua execução. Quando 

a opção “Dunn Validation” é selecionada, o índice de validação de Dunn é executado 

para avaliar o agrupamento resultante. 
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(6) Opção de validação “Silhouette Validation” 

Quando a opção de validação “Silhouette Validation” é selecionada, após a tarefa de 

agrupamento realizada por um algoritmo de agrupamento selecionado, o índice de 

validação Silhouette é executado para avaliar o agrupamento resultante. 

(7) Opção de validação “Rand Validation” 

A opção de validação “Rand Validation” só é habilitada caso os padrões de dados 

possuam uma classe associada. Ao selecionar essa opção, após a tarefa de agrupamento 

realizada por um dos algoritmos de agrupamento, o índice de validação de Rand é 

executado para avaliar o agrupamento resultante. 

(8) Botão “Start” 

Ao clicar no botão “Start”, o algoritmo de agrupamento selecionado é executado, usando 

os valores de parâmetros informados. Durante as execuções tanto do algoritmo quando 

do cálculo dos índices de validação, as abas do sistema DivCluster permanecem 

desabilitadas; elas voltam a ser habilitadas após a o término de qualquer das execuções.  

Se ao clicar no botão “Start” alguma informação necessária esteja pendente (como 

aquela de qual algoritmo deverá ser utilizado ou, então, qual a quantidade de grupos 

requerida) uma tela com mensagem de erro é exibida informando o problema e nenhum 

algoritmo é executado. 

6.4 A Aba “Graphic“ do Sistema DivCluster 

Na aba “Graphic” é possível visualizar os padrões de dados carregados, em um espaço 

bidimensional, por meio da seleção de dois dos atributos que descrevem os padrões. A 

Figura 6.7 ilustra a aba “Graphic”. 
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Figura 6.7 A aba “Graphic” do sistema DivCluster. 

Após selecionado ou gerado um conjunto de padrões de dados através da aba 

“Data Archive”, o grid contido na aba “Graphic” é atualizado com o conjunto de padrões. 

Para plotar os padrões, foi inserido nessa aba um componente nativo da ferramenta 

Windows Forms chamado “chart”. Caso a tarefa de agrupamento ainda não tenha sido 

realizada, o chart simplesmente desenha os pontos que representam os padrões, do 

contrário desenha os pontos de acordo com os grupos resultantes da execução do 

agrupamento escolhido, diferenciando-os por cor e formato. As opções da aba “Graphic” 

são enumeradas na Figura 6.8 e descritas em seguida. 
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Figura 6.8 Aba “Graphic” com um número de identificação para cada opção. 

(1) Caixas de seleção de atributos “Attributes” 

Por meio das caixas de seleção de atributos “Attributes” é possível selecionar quais 

atributos serão utilizados para o desenho dos padrões de dados. O valor default da 

primeira caixa é “A1”, representando o primeiro atributo que descreve cada padrão e o 

valor default da segunda caixa é “A2”, representando o segundo atributo que descreve 

cada padrão.  

(2) Caixa de seleção “Point Size” 

A caixa de seleção “Point Size” permite aumentar o tamanho dos pontos de seu desenho. 

O valor default dessa caixa é “5”, podendo assumir os valores “7”, “10”, “12”, “15” e 

“20”. Essas opções de tamanho dos pontos são de acordo com os tamanhos aceitos no 

chart do Windows Forms. 

(3) Botão “Plot” 

Ao clicar no botão “Plot”, os pontos são gerados no chart de acordo com os atributos 

selecionados nas caixas de seleção de atributos “Attributes”; o tamanho dos pontos é 

controlado pelo valor fornecido na caixa de seleção “Point Size”.  
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6.5 O Subsistema “Synthetic Data Generator” 

No subsistema “Synthetic Data Generator” é possível gerar padrões sintéticos 

bidimensionais, distribuídos em um ou mais grupos visualmente identificáveis com 

formato circular ou quadrangular/retangular. A Figura 6.9 ilustra o subsistema. 

 

Figura 6.9 O subsistema “Synthetic Data Generator” do sistema DivCluster. 

Após gerar um conjunto de padrões de dados, a caixa de texto é atualizada com as 

informações de cada padrão e o componente chart exibe a localização dos padrões em 

um plano bidimensional.  

A Figura 6.10 enumera cada uma das opções do subsistema; após a figura segue 

a descrição de cada uma delas. 
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Figura 6.10 Subsistema “Synthetic Data Generator” com um número de identificação para 

cada opção. 

(1) Opções de criação de possíveis grupos 

No subsistema “Synthetic Data Generator” é possível informar como um valor de 

parâmetro, a quantidade de possíveis grupos. Para gerar esse número de possíveis grupos 

é necessário digitar um valor inteiro na caixa de texto “Number of Cluster” e então clicar 

no botão “Generate Clusters”. As informações dos possíveis grupos devem ser 

informadas no grid de parametrização descrito em (3). 

(2) Opções de formato dos grupos 

Existem duas opções de formato de grupos nesse subsistema, o formato circular 

representado pela opção “Ball” e o formato quadrangular/retangular representado pela 

opção “Square/Rectangle”. A opção “Ball” é assumida por default. 

(3) Grid de parametrização 

No grid de parametrização é necessário informar a quantidade de padrões, o valor mínimo 

e máximo do eixo X (primeiro atributo) e o valor mínimo e máximo do eixo Y (segundo 

atributo) para cada grupo definido pelas opções de criação de possíveis grupos, 

apresentada em (1). 
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(4) Botão “Generate Data” 

Ao clicar no botão “Generate Data”, os padrões são gerados aleatoriamente seguindo o 

formato selecionado bem como os parâmetros do grid de parametrização. Após os 

padrões terem sido gerados, a caixa de texto e o componente chart são atualizados com 

esses padrões. Na ausência de alguma informação no grid de parametrização, uma 

mensagem de erro explicando o motivo do erro é exibida e os padrões não são gerados. 

Esse botão só é habilitado após as opções de criação de possíveis grupos terem sido 

utilizadas. 

(5) Botão “Save to File” 

Por meio do botão “Save to File” é possível salvar os padrões gerados sinteticamente em 

um arquivo texto em formato .TXT em qualquer diretório do computador. Esse botão só 

é disponibilizado após a criação dos padrões. 

O sistema DivCluster encontra-se disponível na internet e pode ser baixado 

através do endereço: https://github.com/paulonietto/DivCluster.  
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Capítulo 7 

Descrição dos Conjuntos de Padrões 

Utilizados Nos Experimentos 

 

Este Capítulo está dividido em duas seções. A Seção 7.1 descreve dezoito conjuntos 

bidimensionais de padrões sintéticos, abordados em dois grupos, utilizados para 

experimentação, e comenta sobre a escolha feita. Na Seção 7.2 são apresentados três 

conjuntos de padrões do repositório UCI e, também, são apresentadas as justificativas 

para tais escolhas. 

7.1 Conjuntos de Padrões Sintéticos Utilizados nos 

Experimentos 

Para investigar o desempenho do algoritmo DIANA usando o algoritmo K-Means como 

baseline, do procedimento para estimativa do número de grupos e do uso das três formas 

de cálculo de diâmetro no algoritmo DIANA, conjuntos de padrões sintéticos 

bidimensionais com diferentes formatos, densidades e quantidades de padrões são 

utilizados. Os conjuntos de padrões utilizados nos experimentos foram gerados baseados 

em algumas situações típicas de agrupamento, apresentadas na Figura 7.1 e Figura 7.2. 

A Figura 7.1 foi composta com base nas situações apresentadas e discutidas no 

trabalho publicado por Zahn (1971), em que o autor propõe uma família de algoritmos 

baseados em grafos, especificamente, em árvores geradoras minimais, para a detecção de 

vários tipos de estruturas de agrupamentos em conjuntos arbitrários de pontos (padrões). 

As situações típicas são apresentadas em um espaço bidimensional, tendo em vista o 

objetivo da proposta do autor, que foi a de propor algoritmos de agrupamento para simular 

a percepção humana de grupos separados de pontos, também referenciado pelo autor 

como gestalts.  

Como formulado por Zahn (1971), a pesquisa realizada focalizou o problema da 

detecção de separações inerentes entre grupos de um dado conjunto de padrões X, em um 
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espaço métrico governado por uma função de distância d(x,y). O termo “separações 

inerentes” é usado pelo autor para enfatizar que qualquer separação detectada dependerá, 

unicamente, das distâncias entre padrões do conjunto X. Também, a pesquisa buscou 

focalizar métodos que fossem “conclusivos” no sentido que a detecção de um 

agrupamento não dependesse de escolhas arbitrárias do algoritmo de detecção e, também, 

que não fossem sensíveis à ordem na qual padrões são escrutinados.  

  

Figura 7.1 Diversas situações de agrupamento, adaptado de Zahn (1971). 

Como um exemplo concreto do objetivo de sua pesquisa, o autor apresenta uma 

figura (na qual a Figura 7.1 foi baseada) e faz os comentários que seguem.  Com relação 

aos conjuntos de padrões das figuras 7.1(a), (e) e (f), cada um de tais conjuntos, de uma 

maneira natural, podem ser vistos como dois grupos distintos de pontos.  

A Figura 7.1(a) mostra um par de grupos bem separados, ambos com densidade 

de padrões relativamente homogênea e semelhante. É fato que a maioria dos algoritmos 

de agrupamento existentes, via de regra, tem bom desempenho em situações deste tipo 

[Nagy 1968]. A situação exibida na Figura 7.1(b) é bastante semelhante à da Figura 

7.1(a), exceto no que diz respeito às densidades de ambos os grupos que, agora, são 

diferentes. Na Figura 7.1(c), apesar do volume de padrões em cada um dos grupos ser 
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diferente, a densidade de cada um dos grupos varia de maneira semelhante, sendo maior 

no seu centro; ambos, entretanto, estão bem separados.  

O problema refletido na Figura 7.1(d) é o de detectar e descrever o conjunto de 

padrões como composto de segmentos lineares, com uma estrutura de ramificação bem 

definida. Diferentemente dos demais conjuntos, a quantidade de grupos desse conjunto 

de pontos é subjetiva, portanto, o conjunto da Figura 7.1(d) é utilizado somente no grupo 

de experimentos do Capítulo 8.   

As figuras 7.1(a) e 7.1(e), de certa maneira, exibem similaridades; entretanto, os 

dois grupos em (a) e os dois em (e) são completamente diferentes entre si. O conjunto de 

padrões mostrado na Fig. 7.1(g) representa uma variação suave em densidades não 

homogêneas em dois grupos, semelhantes àquelas da Figura 7.1(c); entretanto, em (c) a 

separação é dependente apenas das densidades de padrões nas regiões em que os grupos 

se aproximam um do outro. Como o autor comenta, a solução desse problema talvez exija 

algum mecanismo adaptativo. 

O conjunto de padrões exibido na Figura 7.1(h) envolve a habilidade de detecção 

de gradientes agudos (sharp gradients) no espaço de densidades de pontos, bem como 

descrever as fronteiras de um grupo assim detectado. Distribuições de padrões como a 

mostrada na Fig. 7.1(h) podem ser consideradas como versões de imagens em escala de 

cinza nas quais a densidade de padrões local se torna em escala de cinza. A Figura 7.1(i) 

é similar à Figura 7.1(a), exceto que os grupos se tocam e não estão realmente bem 

separados; a separação pode ser percebida notando que a densidade de padrões fica em 

um mínimo local na região em que os grupos se tocam.  A Figura 7.1(j) mostra um único 

grupo que apresenta uma pequena seção estreita (neck) cuja remoção o divide em dois 

grupos distintos. 

Outras situações de agrupamento podem ser conferidas na Figura 7.2. Tal figura 

foi composta com base nas situações apresentadas no trabalho de Veenman et al., (2002), 

Liu et al. (2010) e Bandhyopadhyay& Saha (2013). No trabalho de Veenman et al., 

(2002) os autores propõem um algoritmo de agrupamento para minimizar a dispersão 

intragrupos através de uma restrição na variância do grupo. No trabalho de Liu et al. 

(2010) os autores utilizam diversos conjuntos de padrões, que diferem entre si com 

relação a diferentes características, com o objetivo de investigar o comportamento e 

sensibilidade de 11 índices de validação interna, às diferentes características apresentadas 

por tais conjuntos. No trabalho de Bandhyopadhyay & Saha (2013), as autoras avaliam o 
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desempenho de diversos algoritmos de agrupamento com base em conjuntos de padrões 

que possuem grupos visualmente identificáveis. 

 

Figura 7.2 Conjuntos de padrões com diversas características. 

O conjunto de padrões mostrado na Figura 7.2(a) foi construído com base no 

conjunto “Differentdensity” utilizado na pesquisa de Liu et al., (2010) e no conjunto 

“Size5” da pesquisa de Bandyopadhyay & Saha (2013). A Figura 7.2(a) consiste de 4 

grupos de padrões com diferentes densidades, visivelmente identificáveis e ligeiramente 

separados. 

O conjunto de padrões mostrado na Figura 7.2(b) foi criado tendo por base o 

conjunto de pontos identificado como “Skewdistribuition” (distribuição tendenciosa), 

utilizado na pesquisa de Liu et al., (2010). Tal conjunto consiste de 3 grupos de padrões, 

sendo 2 deles pequenos e um bem maior. Geralmente conjuntos de padrões com diferentes 

tamanhos são utilizados para detectar quais algoritmos de agrupamento possuem 

tendência em dividir os padrões em grupos de tamanhos relativamente iguais (como 

acontece com o algoritmo K-Means). 

O conjunto de padrões mostrado na Figura 7.2(c) foi construído com base no 

conjunto “Wellseparated.noise” utilizado na pesquisa de Liu et al., (2010). A Figura 

7.2(c) consiste de 5 grupos de padrões bem separados com um adicional de 5% de ruído 
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distribuído aleatoriamente. Conjuntos de padrões com ruído são utilizados para avaliar se 

os algoritmos de agrupamento conseguem identificar os grupos existentes nos padrões, 

independentemente da existência de ruídos. 

O conjunto de padrões mostrado na Figura 7.2(d) representa um problema bastante 

conhecido, identificado como two-spiral problem, que serve como padrão de referência 

para classificação binária. Como apontado na pesquisa de Chalup & Wiklendt (2007), 

esse problema se tornou bastante popular por várias razões, dentre elas: (1) é sempre 

considerado altamente desafiador quando algoritmos de AM são considerados; (2) 

pertence a um conjunto de problemas benchmark e (3) tem apelo visual, sendo 

conveniente em estudos pilotos. 

O conjunto de padrões da Figura 7.2(e) foi construído com base no conjunto de 

padrões de dados “Sym_3_2” apresentado e usado em experimentos de agrupamentos 

descritos em Bandyopadhyay & Saha (2013). Visualmente, é perceptível que os padrões 

mostrados na figura se organizam em três grupos, um em formato anel, outro compacto e 

outro linear. 

O conjunto de padrões da Figura 7.2(f) foi construído com base no conjunto de 

padrões de dados “AD_5_2” utilizado nos experimentos de agrupamentos descritos em 

Bandyopadhyay & Saha (2013). Esse conjunto de padrões é utilizado para avaliar os 

algoritmos com relação à área de overlap. Nesse conjunto, existem 50 padrões que estão 

no “centro”, que pode ser considerada quase que uma “área comum” entre os quatro 

grupos. Pois bem, as variações seriam a de “puxar” (com diferentes intensidades) cada 

uma das quatro “pétalas”, de maneira que a “área comum” vá se tornando mais vazia. 

O conjunto de padrões D31, apresentado na Figura 7.2(g), foi utilizado na 

pesquisa de Veenman et al., (2002) para verificar se os algoritmos de agrupamento 

conseguem identificar os vários grupos esféricos que variam em bem separados e não tão 

bem separados. 

O conjunto de padrões R15, mostrado na Figura 7.2(h), consiste de grupos 

esféricos e posicionados em anéis. O conjunto R15 foi utilizado na pesquisa de Veenman 

et al., (2002) para verificar se os algoritmos de agrupamento identificam tanto os grupos 

com maior distância quanto os grupos mais próximos. 
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A quantidade de padrões e a quantidade de padrões por classe de cada conjunto 

de padrões é apresentada na Tabela 7.1. Os conjuntos de padrões que não possuem classes 

associadas aos padrões possuem um traço (‘-‘) na coluna “#Padrões/Classe”. 

Tabela 7.1 Quantidade de padrões e a quantidade de padrões por classe de cada conjunto de 

padrões.  

Conjunto de 

Padrões 

#Total de 

Padrões 
#Padrões/Classe 

Figura 7.1(a) 40 20/c1; 20/c2 

Figura 7.1(b) 40 20/c1; 20/c2 

Figura 7.1(c) 72 26/c1; 46/c2 

Figura 7.1(d) 78 - 

Figura 7.1(e) 200 111/c1; 89/c2 

Figura 7.1(f) 174 158/c1; 16/c2 

Figura 7.1(g) 378 189/c1; 189/c2 

Figura 7.1(h) 142 92/c1; 50/c2 

Figura 7.1(i) 83 39/c1; 44/c2 

Figura 7.1(j) 63 31/c1; 31/c2; 1/? 

Figura 7.2(a) 1000 
100/c1; 200/c2;  

300/c3; 400/c4 

Figura 7.2(b) 700 100/c1; 500/c2; 100/c3 

Figura 7.2(c) 525 - 

Figura 7.2(d) 500 250/c1; 250/c2 

Figura 7.2(e) 350 100/c1; 100/c2; 150/c3 

Figura 7.2(f) 250 
50/c1; 50/c2; 50/c3 

50/c4; 50/c5 

Figura 7.2(g) 3100 100 por classe (31 classes) 

Figura 7.2(h) 600 40 por classe (15 classes) 

Os conjuntos de padrões das figuras 7.1(a), (b), (c), (d), (e), (g) e (j) foram gerados 

com o auxílio do software Microsoft Excel. Os conjuntos das figuras 7.1(f), (h) e (i) foram 

retirados do conjunto de padrões Compound e os conjuntos das figuras 7.2(g) e (h) dos 

conjuntos D31 e R15 respectivamente, pertencentes ao repositório da University of 

Eastern Finland [University of Eastern Finland 2016]. Os conjuntos de padrões referentes 

às figuras 7.2(a), (b), (c) e (f) foram gerados através do sistema DivCluster. O conjunto 

de padrões da Figura 7.2(e) foi gerado através do software Matlab. Em alguns dos 

conjuntos de padrões gerados através dos sistemas Microsoft Excel, Matlab e DivCluster, 

o número de padrões pode não ser exatamente o mesmo que o número de padrões dos 

conjuntos em que foram inspirados, uma vez que o número exato de padrões de alguns 

conjuntos é desconhecido.  
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7.2 Conjuntos de Padrões Utilizados nos Experimentos 

Extraídos do Repositório UCI 

Para os experimentos foram também selecionados alguns conjuntos de padrões do 

repositório UCI [Lichman 2013], considerando que tal repositório consiste em uma 

coleção de arquivos de padrões benchmarket utilizados pela comunidade de 

pesquisadores em AM, para a experimentações/comparações envolvendo algoritmos de 

AM (supervisionados e não-supervisionados).  

(A) O Conjunto Iris 

O conjunto de padrões identificado como Iris é formado por um conjunto de 150 padrões. 

Cada um dos padrões é descrito por quatro atributos (medidas) associados à uma flor Iris 

e uma classe (i.e., qual o tipo da Iris em questão, considerando os três possíveis tipos 

principais existentes, (1) Iris Setosa, (2) Iris Versicolor e (3) Iris Virginica). A Tabela 7.2 

apresenta as principais informações sobre esse domínio de padrões. É importante 

mencionar que não existem padrões com valor de atributo ausente, porém existem padrões 

repetidos (3 com classe Setosa e 2 com classe Virginica) e, também, que uma classe é 

linearmente separável das outras duas; as duas outras não são linearmente separáveis uma 

da outra. 

Tabela 7.2 Descrição do domínio Iris, que contém 150 padrões, divididos igualmente em três 

classes. Cada padrão é descrito por quatro atributos numéricos.  

Atributos #Padrões/Classe 

Comprimento da sépala (cm) 

Largura da sépala (cm) 

Comprimento da pétala (cm) 

Largura da pétala (cm) 

50/Setosa 

50/Versicolor 

50/Virginica 

(B) Conjunto E.Coli 

O conjunto de padrões da bactéria E.Coli (Escherichia coli), constitui de 336 padrões 

formados por sete atributos numéricos distribuídos em oito classes, sendo elas (1) cp 

(citoplasma), (2) im (membrana interna sem sinal de sequência), (3) pp (periplasma), (4) 

imU (membrana interna, sinal de sequência sem clivagem), (5) om (membrana externa), 

(6) omL (lipoproteína de membrana externa), (7) imL (lipoproteína de membrana interna) 

e (8) imS (membrana interna, sinal de sequência de clivagem). O conjunto E.Coli 
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originalmente possui oito atributos, sendo o primeiro um identificador junto a um banco 

de dados e, por esse motivo, tal atributo foi desconsiderado.  

O conjunto E.Coli não possui padrões repetidos e nenhum dos padrões possui um 

ou mais valores de atributo ausente. A Tabela 7.3 apresenta um resumo das características 

desse domínio de padrões. 

Tabela 7.3 Descrição do domínio E. coli, que contém 336 padrões, divididos em oito classes. 

Cada padrão é descrito por sete atributos numéricos.  

Atributos #Padrões/Classe 

mcg (reconhecimento de sinal de sequência via McGeoch) 

ghv (reconhecimento de sinal de sequência via von Heijne)  

lip (pontuação de sequência de consenso von Heijne) 

chg (presença de carga em N-terminais de lipoproteínas previstas) 

aac (pontuação da análise discriminante do conteúdo de 

aminoácidos e proteínas da membrana externa e periplasmica) 

ALM1 (resultados de programa) 

ALM2 (resultados de programa) 

143/cp 

77/im 

52/pp 

20/om 

5/omL 

2/imL 

2/imS 

35/imU 

(C) Conjunto Seeds 

O conjunto de padrões Seeds foi criado a partir de medições das propriedades geométricas 

do núcleo de sementes associadas a três variedades de trigo. O conjunto Seeds tem 210 

padrões distribuídos em três classes, kama, rosa e canadian, onde cada padrão é descrito 

por sete atributos numéricos. A Tabela 7.4 resume as principais características do domínio 

Seeds. O conjunto Seeds não possui padrões repetidos e tampouco padrões com valor de 

atributo ausente. 

Tabela 7.4 Algumas características do conjunto de padrões SEEDS.  

Atributos #Padrões/Classe 

área A 

perímetro P  

compactação C = 4*pi*A/P^2 

tamanho do núcleo 

largura do núcleo 

coeficiente de assimetria 

tamanho do sulco do núcleo 

70/Kama 

70/Rosa 

70/Canadian 
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Capítulo 8 

Grupo de Experimentos I – DIANA× 

K-Means 

 

Este capítulo descreve os experimentos realizados e as análises dos resultados obtidos 

com os algoritmos de agrupamento DIANA e K-Means. Nos experimentos foram 

utilizados dezoito conjuntos de padrões sintéticos e três conjuntos de padrões 

disponibilizados no repositório UCI [Lichman 2013]. Todos os experimentos foram 

realizados utilizando o ambiente computacional viabilizado pelo sistema DivCluster, 

apresentado e detalhado no Capítulo 6. O objetivo dos experimentos foi, principalmente, 

o de investigar a adequabilidade do método de agrupamento hierárquico divisivo, 

implementado com base no DIANA, em diferentes tipos de conjuntos de padrões, em que 

características tais como proximidade, densidade, formato, etc., foram consideradas e 

variadas, com vistas à investigação do impacto que as variações causaram no desempenho 

do algoritmo. 

No Grupo de Experimentos I são comparados o resultado produzido pelo DIANA 

com aquele produzido pelo algoritmo particional K-Means. Devido à versão do algoritmo 

K-Means implementada no sistema DivCluster ser sensível à escolha dos centroides 

iniciais (que são escolhidos de forma aleatória), o algoritmo K-Means é executado cinco 

vezes e, tanto a média dos cinco resultados quanto o melhor dos cinco resultados obtidos 

são utilizados para comparação. Os agrupamentos resultantes são validados por meio do 

cálculo dos índices de Dunn e Silhouette. Nos conjuntos de padrões cujo os padrões 

possuem classe associada, o índice de Rand também é utilizado para validação. 

8.1 Metodologia do Grupo de Experimentos I 

A metodologia seguida no Grupo de Experimentos I compara as performances do 

algoritmo DIANA e do algoritmo K-Means, nos conjuntos de padrões da Seção 7.1 e, 

também, em três modificações de três daqueles conjuntos de padrões. A metodologia foi 

implementada por meio dos seguintes passos:  
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(1) Atribuir à variável K o número de grupos de acordo com o número de 

grupos visivelmente identificável pelo usuário ou pelo número de classes 

associadas aos padrões, via inspeção, para cada um dos conjuntos 

considerados; 

(2) Executar o algoritmo DIANA no conjunto de padrões considerado, tendo 

como valor do parâmetro K, aquele atribuído no passo (1); 

(3) Validar o agrupamento resultante do algoritmo DIANA por meio dos 

índices de validação Dunn, Silhouette e, eventualmente, o Rand; 

(4) Executar 5 vezes o algoritmo K-Means usando como parâmetro o mesmo 

valor do parâmetro K atribuído no passo (1); 

(5) Validar os 5 agrupamentos resultantes do K-Means por meio dos índices 

de validação Dunn, Silhouette e, eventualmente, o Rand; 

(6) Comparar os valores de índices, do agrupamento produzido pelo DIANA 

com os valores de índice tanto do melhor quanto da média dos 

agrupamentos produzidos pelo K-Means. 

O índice de validação de Dunn não é utilizado nos conjuntos de padrões que 

possuem ruídos e o índice de Rand não é utilizado nos conjuntos de padrões que não 

possuem classes associadas aos padrões. O índice Silhouette é utilizado em todos 

conjuntos de padrões considerados no Grupo de Experimentos I. 

8.2 Resultados e Discussão do Grupo de Experimentos I 

A Seção 8.2 foi dividida em cinco subseções com o objetivo de organizar a apresentação 

dos experimentos. A primeira subseção tem por foco os conjuntos de padrões mostrados 

na Figura 7.1; a segunda subseção, os mostrados na Figura 7.2; a terceira subseção, diz 

respeito aos três conjuntos de padrões advindos do repositório UCI; a quarta subseção os 

três conjuntos de padrões modificados e, finalmente, a quinta subseção discute e comenta 

os resultados apresentados. 

8.2.1 Conjuntos de Padrões da Figura 7.1 

A Tabela 8.1 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 7.1(a), (b) e (c). Todos os resultados foram obtidos com K = 2. 
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Tabela 8.1 Resultados dos agrupamentos dos conjuntos de padrões das figuras 7.1(a), (b) e (c). 

Figura 7.1(a) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,99 0,72 1,00 

K-Means (melhor execução) 0,99 0,72 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,99 0,72 1,00 

Figura 7.1(b) 

DIANA 0,86 0,78 1,00 

K-Means (melhor execução) 0,86 0,78 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,86 0,78 1,00 

Figura 7.1(c) 

DIANA 0,99 0,80 1,00 

K-Means (melhor execução) 0,99 0,80 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,99 0,80 1,00 

Como evidencia a Tabela 8.1, nos conjuntos de padrões das figuras 7.1(a), (b) e 

(c) ambos algoritmos resultaram em agrupamentos com os mesmos valores de índices. 

Também, nos três conjuntos de padrões, o K-Means em suas cinco execuções produziu o 

mesmo agrupamento. 

A Tabela 8.2 apresenta os resultados dos índices Dunn e Silhouette nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means no conjunto de padrões da 

Figura 7.1(d). O índice de Rand não é utilizado, pois o conjunto não possui classes 

associadas aos padrões. No conjunto de padrões da Figura 7.1(d) os experimentos foram 

realizados com o valor do parâmetro K variando no conjunto {2,3,4,5} uma vez que o 

número de grupos em tal conjunto é subjetivo.  

Como pode ser visto na Tabela 8.2, no conjunto de padrões da Figura 7.1(d) 

usando K=2, ambos os algoritmos produziram agrupamentos com os mesmos valores de 

índices. Considerando K=3, o algoritmo DIANA, praticamente, produziu os mesmos 

valores de índices que a melhor execução do K-Means e foi melhor que a média das 

execuções do K-Means. Quando número de grupos estipulado aumentou, i.e., K=4, o 

algoritmo K-Means apresentou melhor resultado que o DIANA tanto na melhor quanto 

na média das execuções. Finalmente, para K=5, o algoritmo DIANA, considerando a 

média dos dois índices, empatou com a média das execuções e perdeu para a melhor 

execução do K-Means. 
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Tabela 8.2 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões da Figura 7.1(d), obtidos 

variando o valor de K no conjunto {2,3,4,5}. 

Figura 7.1(d), K = 2 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,05 0,55 - 

K-Means (melhor execução) 0,05 0,55 - 

K-Means (média das execuções) 0,05 0,55 - 

Figura 7.1(d), K = 3 

DIANA 0,05 0,51 - 

K-Means (melhor execução) 0,06 0,50 - 

K-Means (média das execuções) 0,05 0,42 - 

Figura 7.1(d), K = 4 

DIANA 0,05 0,44 - 

K-Means (melhor execução) 0,06 0,48 - 

K-Means (média das execuções) 0,06 0,47 - 

Figura 7.1(d), K = 5 

DIANA 0,06 0,46 - 

K-Means (melhor execução) 0,08 0,47 - 

K-Means (média das execuções) 0,07 0,45 - 

A Tabela 8.3 apresenta os resultados dos três índices de validação nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 7.1(e), (f) e (g). Para os três conjuntos de padrões, os algoritmos foram 

executados usando o parâmetro K=2. 

Tabela 8.3 Resultados dos agrupamentos nos conjuntos de padrões das figuras 7.1(e), (f) e (g) 

com o valor do parâmetro K=2. 

Figura 7.1(e) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,02 0,45 0,50 

K-Means (melhor execução) 0,02 0,45 0,50 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,45 0,50 

Figura 7.1(f) 

DIANA 0,05 0,43 0,50 

K-Means (melhor execução) 0,06 0,43 0,50 

K-Means (média das execuções) 0,05 0,43 0,50 

Figura 7.1(g) 

DIANA 0,37 0,67 1,00 

K-Means (melhor execução) 0,37 0,67 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,37 0,67 1,00 

Nos conjuntos de padrões da Figura 7.1(e), (f) e (g), ambos os algoritmos 

produziram, praticamente, os mesmos valores de índices. Nos conjuntos de padrões das 

figuras 7.1(e) e (f), nenhum dos algoritmos encontrou os grupos visivelmente 

identificáveis, como pode ser evidenciado pelo valor obtido para o índice de Rand. 
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Na Tabela 8.4 são apresentados os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e 

Rand nos agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means, nos conjuntos de 

padrões das figuras 7.1(h), (i) e (j), para K=2. 

Tabela 8.4 Resultados dos agrupamentos nos conjuntos de padrões das figuras 7.1(h), (i) e (j), 

para K=2. 

Figura 7.1(h) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,03 0,35 0,51 

K-Means (melhor execução) 0,03 0,34 0,51 

K-Means (média das execuções) 0,03 0,34 0,51 

Figura 7.1(i) 

DIANA 0,17 0,60 1,00 

K-Means (melhor execução) 0,17 0,60 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,17 0,60 1,00 

Figura 7.1(j) 

DIANA 0,15 0,49 0,98 

K-Means (melhor execução) 0,15 0,49 0,98 

K-Means (média das execuções) 0,15 0,49 0,98 

Nos conjuntos das figuras 7.1(h), (i) e (j), os dois algoritmos alcançaram, 

praticamente, os mesmos valores de índices. No conjunto de padrões da Figura 7.1(j), 

nenhum dos algoritmos alcançou o valor 1 no índice de Rand porque o padrão que une os 

dois grupos (neck), pode tanto ser parte do conjunto da esquerda, quanto do conjunto à 

direita, portanto, ambos algoritmos se comportaram bem, a despeito da existência de um 

“neck”. 

8.2.2 Conjuntos de Padrões da Figura 7.2 

A Tabela 8.5 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos produzidos pelos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 7.2(a), (b) e (c). Para o conjunto da Figura 7.2(a) os algoritmos foram usados 

com K=4; para o conjunto da Figura 7.2(b), com K=3 e para o conjunto da Figura 7.2(c), 

com K=5. Os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro complete 

diameter e average diameter são utilizados no algoritmo DIANA considerando o 

conjunto da Figura 7.2(c) para verificar se ambientes com ruído impactam diretamente o 

algoritmo independente de como o diâmetro é calculado. No conjunto de padrões da 

Figura 7.2(c) o índice de Dunn não é utilizado por tal índice ser sensível a padrões com 

ruído [Liu et al., 2010]. 
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Tabela 8.5 Resultados dos agrupamentos dos conjuntos de padrões das figuras 7.2(a), (b) e (c), 

para K=4, K=3 e K=5, respectivamente. 

Figura 7.2(a) (K=4) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,02 0,66 0,99 

K-Means (melhor execução) 0,06 0,67 1,00 

K-Means (média das execuções) 0,07 0,67 0,99 

Figura 7.2(b) (K=3) 

DIANA 0,01 0,50 0,70 

K-Means (melhor execução) 0,02 0,64 0,92 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,64 0,91 

Figura 7.2(c) (K=5) 

DIANA (complete diameter) - 0,69 - 

DIANA (average diameter) - 0,90 - 

K-Means (melhor execução) - 0,91 - 

K-Means (média das execuções) - 0,84 - 

Nos conjuntos de padrões da Figura 7.2(a) e (b), o algoritmo K-Means obteve 

melhores valores de índices quando comparados aos obtidos pelo DIANA tanto para a 

melhor execução quanto para a média das execuções. No conjunto da Figura 7.2(c), o 

algoritmo K-Means obteve melhores valores de índices em relação o algoritmo DIANA 

com o complete diameter tanto para a melhor execução quanto para a média das 

execuções. O resultado do algoritmo DIANA com o cálculo de diâmetro average 

diameter teve valor de índice inferior ao K-Means em sua melhor execução e superior à 

média das de suas execuções. Entretanto, o índice Silhouette indica que o agrupamento 

resultante do algoritmo K-Means na melhor execução é bem próximo àquele obtido pelo 

agrupamento produzido pelo DIANA com o cálculo de diâmetro average diameter. 

O algoritmo DIANA não obteve bons resultados quando comparado àqueles 

obtidos pelo K-Means no conjunto de padrões Figura 7.2(b), para K=3. Como pode ser 

observado na Figura 8.1(a), na primeira bipartição, uma linha quase na vertical 

bissecciona o conjunto padrões. Na segunda bipartição, apenas o grupo com maior 

diâmetro é dividido, conforme pode ser visto na Figura 8.1(b).  
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Figura 8.1 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA no conjunto de padrões da Figura 

7.2(b) com: (a) resultado da primeira bissecção e em (b) resultado da segunda bissecção, com a 

produção de 3 grupos. 

A Tabela 8.6 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 7.2(d) e (e). No conjunto da Figura 7.2(d) os algoritmos foram executados 

com K=2 e, no conjunto da Figura 7.2(e), com K=3. 

Tabela 8.6 Resultados dos agrupamentos dos conjuntos de padrões das figuras 7.2(d) e (e) com 

dois e três grupos respectivamente. 

Figura 7.2(d) (K=2) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,02 0,38 0,50 

K-Means (melhor execução) 0,01 0,28 0,50 

K-Means (média das execuções) 0,01 0,28 0,50 

Figura 7.2(e) (K=3) 

DIANA 0,03 0,51 0,80 

K-Means (melhor execução) 0,02 0,52 0,87 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,51 0,82 

No conjunto de padrões da Figura 7.2(d), o algoritmo DIANA obteve melhores 

valores de índice, principalmente considerando índice Silhouette, quando comparados 

àqueles obtidos pelo K-Means tanto na melhor quanto na média das execuções. 

Entretanto, no conjunto de padrões da Figura 7.2(e), o algoritmo K-Means obteve 

melhores valores de índices quando comparados àqueles obtidos pelo DIANA tanto em 

sua melhor execução quanto na média das execuções. Conforme pode ser conferido pelo 

índice de Rand, nenhum dos algoritmos resultou em um agrupamento contendo os grupos 

visivelmente identificáveis. 

Os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos agrupamentos 

resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means no conjunto de padrões da Figura 7.2(f), 
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para K variando no conjunto {3,4,5}, são apresentados na Tabela 8.7. Os valores de K são 

variados uma vez que segundo Bandyopadhyay & Saha (2013), o conjunto de padrões 

consiste de 5 grupos, entretanto, pode ser também visto como um conjunto de padrões 

com 4 grupos, tornando subjetivo no número de grupos. O valor de K=3 é utilizado com 

o intuito de verificar a sequência formação de grupos do algoritmo DIANA. Os 

agrupamentos obtidos com 3, 4 e 5 grupos pelo DIANA estão mostrados nas figuras 

8.2(a), (b) e (c) respectivamente. 

Tabela 8.7 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões da Figura 7.2(f) com K 

variando no conjunto {3,4,5}. 

Figura 7.2(f), K=3  

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,04 0,46 0,77 

K-Means (melhor execução) 0,03 0,46 0,77 

K-Means (média das execuções) 0,03 0,43 0,76 

Figura 7.2(f), K=4 

DIANA 0,05 0,52 0,89 

K-Means (melhor execução) 0,07 0,51 0,89 

K-Means (média das execuções) 0,05 0,51 0,89 

Figura 7.2(f), K=5 

DIANA 0,06 0,43 0,88 

K-Means (melhor execução) 0,06 0,51 1 

K-Means (média das execuções) 0,06 0,51 1 

No conjunto de padrões da Figura 7.2(f), para K=3 e K=4, ambos algoritmos Diana 

e K-means na melhor execução obtiveram praticamente os mesmos valores de índice. Já 

para K=5, o K-means tanto na melhor quanto na média das execuções obteve 

agrupamentos com melhores valores de índice em relação àquele obtido pelo DIANA. 

Como pode ser visto na Figura 8.2, com três grupos o algoritmo DIANA forma 

um grupo maior (G2) e dois grupos com tamanhos similares. Quando K=4, o grupo mais 

alongado é dividido em dois, dando origem assim, a quatro grupos de tamanhos similares. 

Já quando K=5, ao invés de formar um grupo no meio do conjunto (como faz, por 

exemplo, o K-Means), o algoritmo particiona o grupo mais alongado, no caso o grupo G4. 

Isso acontece devido ao algoritmo não permitir que padrões anteriormente separados 

voltem a participar do mesmo grupo. 



93 

 

 

Figura 8.2 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA no conjunto de padrões Figura 

7.2(f) com: (a) K=3, (b) K=4 e (c) K=5. 

A Tabela 8.8 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos produzidos pelos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 7.2(g) e (h). Para o conjunto da Figura 7.2(g), K=31 e no conjunto da Figura 

7.2(h), K=15. 

Tabela 8.8 Resultados dos agrupamentos dos conjuntos de padrões das figuras 7.2(g) e (h), para 

K=31 e K=15, respectivamente. 

Figura 7.2(g) (K=31) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,01 0,50 0,99 

K-Means (melhor execução) 0,02 0,51 0,99 

K-Means (média das execuções) 0,01 0,50 0,99 

Figura 7.2(h) (K=15) 

DIANA 0,04 0,72 0,99 

K-Means (melhor execução) 0,03 0,69 0,99 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,59 0,97 

No conjunto de padrões da Figura 7.2(g), ambos algoritmos obtiveram, 

praticamente, o mesmo resultado. Já no conjunto da Figura 7.2(h), o algoritmo DIANA 

obteve melhores valores de índices em relação ao algoritmo K-Means tanto na média 

quanto na melhor das execuções. 
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8.2.3 Conjuntos de Padrões Iris, E.Coli e Seeds (UCI 

Repository) 

A Tabela 8.9 apresenta o resultado dos três índices nos agrupamentos resultantes do 

algoritmo DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões Iris, E.Coli e Seeds advindos do 

repositório UCI [Lichman 2013]. Para os conjuntos Iris e Seeds, os algoritmos foram 

executados para K=3, e para o conjunto E.Coli para K=8. 

Tabela 8.9 Resultados dos agrupamentos nos conjuntos de padrões Iris, E.Coli e Seeds. 

Iris (K=3) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,11 0,54 0,86 

K-Means (melhor execução) 0,10 0,56 0,88 

K-Means (média das execuções) 0,11 0,55 0,87 

E.Coli (K=8) 

DIANA 0,06 0,24 0,83 

K-Means (melhor execução) 0,05 0,24 0,83 

K-Means (média das execuções) 0,05 0,23 0,80 

Seeds (K=3) 

DIANA 0,05 0,44 0,85 

K-Means (melhor execução) 0,09 0,47 0,87 

K-Means (média das execuções) 0,07 0,47 0,87 

No conjunto de padrões Iris, o algoritmo DIANA obteve um agrupamento com 

valores de índice inferiores quando comparado àqueles associados a agrupamentos 

obtidos com relação à melhor e média das execuções do K-Means. Já no conjunto E.Coli, 

o agrupamento produzido pelo DIANA teve, praticamente, os mesmos valores de índice 

da melhor execução do K-Means. No conjunto Seeds, o agrupamento induzido pelo 

algoritmo DIANA teve valores de índices inferiores àqueles obtidos pelos agrupamentos 

induzidos pelo K-Means, tanto na melhor quanto na média das execuções. 

8.2.4 Conjuntos de Padrões da Figura 7.2(b), (c) e (h) 

Modificados 

Nesta seção são descritos experimentos realizados nos conjuntos de padrões das figuras 

7.2(b), (c) e (h), que foram modificados. O conjunto de padrões da Figura 7.2(b) foi 

selecionado porque o algoritmo DIANA obteve baixa performance em tal conjunto. O 

conjunto da Figura 7.2(c) foi selecionado devido à performance subjetiva (uma vez que 
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pode ou não ser interessante identificar ruídos ou outliers como um grupo) do algoritmo 

DIANA, como pode ser visto na Tabela 8.5. Já o conjunto de padrões da Figura 7.2(h) foi 

escolhido devido ao DIANA ter mostrado boa performance em tal conjunto. As figuras 

8.3, 8.4 e 8.5 apresentam as três modificações realizadas nos conjuntos de padrões das 

figuras 7.2(b), (c) e (h) respectivamente. 

 

 

Figura 8.3 Modificações do conjunto de padrões da Figura 7.2(b) onde: (a) foi inserido um 

outlier acima do maior grupo, (b) o grupo localizado na parte inferior direita foi deslocado um 

pouco mais à direita e (c) foi feita a redução de 50% da densidade do grupo localizado na parte 

inferior direita. 
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Figura 8.4 Modificações do conjunto de padrões da Figura 7.2(c) em que: (a) foi inserido um 

grupo na parte superior direita, (b) o grupo localizado no meio do conjunto foi deslocado para 

cima e (c) foi feita a redução de 50% da densidade do grupo localizado no meio do conjunto. 

 

Figura 8.5 Modificações do conjunto de padrões da Figura 7.2(h) onde: (a) foi inserido um 

outlier na lateral à direita dos oito grupos centrais do conjunto, (b) foi feita a separação de um 

dos grupos que se “encostam” e (c) foi feita a redução de 50% da densidade do grupo localizado 

no meio do conjunto. 

A Tabela 8.10 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 8.3(a), (b) e (c), para K=3. 



97 

 

Tabela 8.10 Resultados dos agrupamentos nos conjuntos das figuras 8.3(a), (b) e (c), para K=3. 

Figura 8.3(a)  

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,02 0,69 0,98 

K-Means (melhor execução) 0,01 0,65 0,92 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,64 0,91 

Figura 8.3(b)  

DIANA 0,02 0,63 0,90 

K-Means (melhor execução) 0,01 0,68 0,94 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,66 0,92 

Figura 8.3(c)  

DIANA 0,01 0,45 0,73 

K-Means (melhor execução) 0,01 0,51 0,79 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,50 0,78 

No conjunto de padrões da Figura 8.3(a), o agrupamento induzido pelo DIANA 

obteve valores de índice superiores e, conforme ilustrado na Figura 8.6, melhor 

agrupamento resultante quando comparado àquele relativo à melhor das execuções do K-

Means. A inserção do outlier acima do maior grupo modificou significativamente as 

médias dos padrões no algoritmo DIANA. Já no conjunto 8.3(b), o DIANA obteve 

resultados inferiores em relação à melhor e a média das execuções do K-Means segundo 

os índices de validação. No conjunto 8.3(c), algoritmo DIANA induziu um agrupamento 

que obteve, novamente, valores de índices inferiores em relação àqueles obtidos pelos 

agrupamentos induzidos pelo K-Means, tanto na melhor quanto na média das execuções. 

Como pode ser visto nas figuras 8.6, 8.7 e 8.8, mesmo com a diferença de valores de 

índices, os agrupamentos produzidos pelo DIANA e K-Means são similares. 

 

Figura 8.6 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) no 

conjunto de padrões da Figura 8.3(a), para K=3. 

 



98 

 

 

Figura 8.7 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) no 

conjunto de padrões da Figura 8.3(b), para K=3. 

 

 

Figura 8.8 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) no 

conjunto de padrões da Figura 8.3(c), para K=3. 

A Tabela 8.11 apresenta os resultados do índice Silhouette nos agrupamentos 

resultantes dos algoritmos K-Means e DIANA utilizando os procedimentos que 

implementam os cálculos de diâmetros complete diameter e average diameter nos 

conjuntos de padrões das Figura 8.4(a), (b) e (c). O conjunto de padrões da Figura 8.4(a) 

é utilizado com K = 6 e os conjuntos das figuras 8.4(b) e (c), com K = 5. 

No conjunto de padrões 8.4(a), o agrupamento induzido pelo DIANA, utilizando 

o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete diameter, teve o menor 

valor de índice e com menor performance, conforme ilustrado na Figura 8.9. O DIANA, 

utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro average diameter, 

produziu um agrupamento mais representativo, quando comparado àquele associado ao 

DIANA utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete 
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diameter e menos representativo, quando comparado àqueles associados tanto à média 

quanto à melhor execução do K-Means. 

Tabela 8.11 Resultados dos agrupamentos nos conjuntos das figuras 8.4(a), (b) e (c). 

Figura 8.4(a) (K=6) 

Algoritmo Silhouette 

DIANA (complete diameter) 0,48 

DIANA (average diameter) 0,65 

K-Means (melhor execução) 0,92 

K-Means (média das execuções) 0,71 

Figura 8.4(b) (K=5) 

DIANA (complete diameter) 0,67 

DIANA (average diameter) 0,90 

K-Means (melhor execução) 0,91 

K-Means (média das execuções) 0,84 

Figura 8.4(c) (K=5) 

DIANA (complete diameter) 0,64 

DIANA (average diameter) 0,89 

K-Means (melhor execução) 0,90 

K-Means (média das execuções) 0,58 

No conjunto de padrões da Figura 8.4(b), o algoritmo DIANA novamente, 

utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete diameter, 

induziu um agrupamento não tão representativo (como atestam os seus índices de 

validação) conforme ilustrado na Figura 8.10. O DIANA utilizando o procedimento que 

implementa o cálculo de diâmetro average diameter induziu um agrupamento bastante 

representativo quando comparado àqueles associados à média das execuções do K-Means 

e obteve valor de índice próximo àquele do agrupamento associado à mellhor execução 

do K-Means, mesmo ambos tendo agrupamentos com configurações distintas. 

No conjunto de padrões 8.4(c), conforme Tabela 8.11 e Figura 8.11, o algoritmo 

DIANA utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete 

diameter obteve um agrupamento com maior representatividade quando comparado aos 

agrupamentos resultantes da média das execuções do K-Means, representatividade 

inferior, quando comparado ao agrupamento obtido utilizando o DIANA, que implementa 

o cálculo de diâmetro average diameter e, também ao agrupamento associado à melhor 

execução do K-Means. O agrupamento induzido pelo algoritmo DIANA utilizando o 

procedimento que implementa o cálculo de diâmetro average diameter obteve maior 

representatividade em relação àquele obtido da média das execuções do K-Means e, 

novamente, valor de índice próximo ao agrupamento obtido com a melhor execução do 

K-Means.  
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O algoritmo DIANA pode considerar ruídos como sendo um grupo, independente 

do cálculo de diâmetro utilizado, como ilustrado nas figuras 8.9, 8.10 e 8.11. 

 

Figura 8.9 Agrupamentos resultantes dos algoritmos K-Means (melhor execução)  e DIANA 

com os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro complete diameter e average 

diameter   no conjunto de padrões da Figura 8.4(a), para K=6. 

 

Figura 8.10 Agrupamentos resultantes dos algoritmos K-Means (melhor execução) e DIANA 

com os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro complete diameter e average 

diameter   no conjunto de padrões da Figura 8.4(b), para K=5. 
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Figura 8.11 Agrupamentos resultantes dos algoritmos K-Means (melhor execução) e DIANA 

com os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro complete diameter e average 

diameter   no conjunto de padrões da Figura 8.4(c), para K=5. 

A Tabela 8.12 apresenta os resultados dos índices de Dunn, Silhouette e Rand nos 

agrupamentos produzidos pelos algoritmos DIANA e K-Means nos conjuntos de padrões 

das figuras 8.5(a), (b) e (c), para K=15. 

Tabela 8.12 Resultados dos agrupamentos produzidos pelo DIANA e K-Means nos conjuntos 

das figuras 8.5(a), (b) e (c), para K=15. 

Figura 8.5(a) 

Algoritmo Dunn Silhouette Rand 

DIANA 0,04 0,71 0,98 

K-Means (melhor execução) 0,12 0,75 1 

K-Means (média das execuções) 0,04 0,62 0,98 

Figura 8.5(b) 

DIANA 0,03 0,69 0,97 

K-Means (melhor execução) 0,02 0,65 0,99 

K-Means (média das execuções) 0,02 0,59 0,97 

Figura 8.5(c) 

DIANA 0,10 0,73 0,99 

K-Means (melhor execução) 0,03 0,68 0,98 

K-Means (média das execuções) 0,03 0,59 0,96 

No conjunto de padrões da Figura 8.5(a) o agrupamento produzido pelo algoritmo 

DIANA obteve valores de índice inferiores em comparação àquele produzido pela melhor 

execução do K-Means. No conjunto de padrões da Figura 8.5(b), o agrupamento 

resultante do algoritmo DIANA apresentou a melhor configuração de grupos de acordo 

com os valores dos índices de Dunn e Silhouette; entretanto, quando o valor do índice de 
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Rand é considerado, o agrupamento produzido pela melhor das execuções do K-Means 

teve o maior valor de índice. No conjunto de padrões da Figura 8.5(c), o agrupamento 

induzido pelo algoritmo DIANA obteve valores de índice superiores e melhor 

agrupamento resultante em relação à melhor e à média das execuções do K-Means. As 

figuras 8.12, 8.13 e 8.14 ilustram os agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e 

do K-Means, na melhor das suas execuções (levando em consideração o resultado obtido), 

utilizando os conjuntos de padrões das figuras 8.5(a), (b) e (c) respectivamente. 

 

Figura 8.12 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) 

no conjunto de padrões da Figura 8.5(a), para K=15. 

 

Figura 8.13 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) 

no conjunto de padrões da Figura 8.5(b), para K=15. 
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Figura 8.14 Agrupamentos resultantes dos algoritmos DIANA e K-Means (melhor execução) 

no conjunto de padrões da Figura 8.5(c), para K=15. 

8.2.5 Comentários sobre os Resultados Apresentados 

De maneira geral os experimentos reportados nas seções 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4 indicam 

que os algoritmos DIANA e K-Means tendem a produzir agrupamentos similares, como 

pode ser visto pela pequena diferença nos valores de índices associados aos respectivos 

agrupamentos. Nos agrupamentos resultantes associados aos conjuntos de padrões 

mostrados na Figura 7.2(b) e Figura 7.2(f), o algoritmo DIANA produziu agrupamentos 

com valores de índices significativamente inferiores àqueles associados aos 

agrupamentos produzidos pelo K-Means. Isso se deve principalmente à estratégia de 

bipartição utilizada pelo DIANA, onde uma vez separados, os padrões não voltam a 

participar de um mesmo grupo, como pode ser visto nas figuras 8.1 e 8.2. 

Nos conjuntos de padrões que os grupos não possuem formato circular ou que 

possuem um grupo dentro de outro (Figura 7.1(e), (f), (h), Figura 7.2(d) e (e)), nenhum 

dos algoritmos encontrou os grupos visivelmente identificáveis. Isso indica que assim 

como o K-Means, o algoritmo DIANA é mais eficaz em conjuntos de padrões com grupos 

esféricos. 

O algoritmo DIANA pode considerar ruídos como sendo um grupo, independente 

do cálculo de diâmetro utilizado, como ilustrado nas figuras 8.9, 8.10 e 8.11. Entretanto, 

o DIANA utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro average 

diameter, tende a produzir um agrupamento mais representativo quando comparado 

àquele associado ao DIANA utilizando o procedimento que implementa o cálculo de 
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diâmetro complete diameter, para um valor específico de K, conforme evidenciado nas 

tabelas 8.5 e 8.11. 

De maneira similar ao acontecido com o conjunto de padrões da Figura 8.3(a), o 

conjunto da Figura 8.5(a) evidencia que a presença de outliers em conjuntos de padrões 

tem um impacto significativo no desempenho do algoritmo DIANA; tal impacto, 

entretanto, pode ser positivo ou negativo, conforme pode ser visto nas figuras 8.6 e 8.12, 

dependendo da localização dos outliers. 
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Capítulo 9 

Grupo de Experimentos II – 

Estimativa A Priori do Número de 

Grupos 

 

Este capítulo descreve os experimentos realizados e as análises dos resultados obtidos 

com o procedimento EstimaGrupos, que implementa um processo que estima um possível 

número de grupos para um agrupamento ainda não realizado. Nos experimentos foram 

utilizados dezessete conjuntos de padrões sintéticos e três conjuntos de padrões 

disponibilizados junto ao repositório UCI [Lichman 2013]. Todos os experimentos foram 

conduzidos utilizando o ambiente computacional viabilizado pelo sistema DivCluster, 

apresentado e detalhado no Capítulo 6. 

O objetivo dos experimentos foi, principalmente, o de investigar a capacidade de 

estimar corretamente o número de grupos, implementado pelo procedimento 

EstimaGrupos em diferentes tipos de conjuntos de padrões, em que características tais 

como proximidade, densidade, formato, etc., foram consideradas e variadas, com vistas à 

investigação da promoção ou declínio do desempenho do procedimento em tais situações. 

A estimativa a priori do número de grupos em um conjunto de padrões é importante para 

a execução daqueles algoritmos que requerem essa informação, antes de iniciarem o 

processo de agrupamento. A versão original do algoritmo DIANA não requer como 

parâmetro de entrada do algoritmo, o número de gupos do agrupamento, entretanto, a 

implementação realizada nesse trabalho necessita do número de grupos para ser utilizada 

como critério de parada do algoritmo. 

O Grupo de Experimentos II, apresentado nesse capítulo, foi realizado por meio 

de uma inspeção visual no gráfico resultante do procedimento EstimaGrupos, responsável 

pela pré-determinação do número de grupos. Na inspeção são comparadas as regiões 

planas mais amplas do gráfico (que indicam os resultados mais frequentes) em relação à 

quantidade de grupos visivelmente identificável pelo usuário e/ou quantidade de classes 

associadas aos padrões. O valor do passo do processo iterativo utilizado nos experimentos 
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é calculado de forma que o procedimento EstimaGrupo informe, aproximadamente, cem 

limiares ao algoritmo BSAS_NG. Cada um desses limiares é executado dez vezes, 

totalizando em média mil execuções do algoritmo BSAS_NG para cada um dos conjuntos 

de padrões considerados. 

9.1 Metodologia do Grupo de Experimentos II 

A metodologia seguida para a condução dos vários experimentos reunidos no Grupo de 

Experimentos II busca avaliar a capacidade de estimar previamente (a um procedimento 

de agrupamento), o número ideal de grupos em um conjunto de padrões, usando um 

algoritmo sugerido em Theodoridis & Koutroumbas (2009) e implementado neste 

trabalho por meio do procedimento EstimaGrupos. Ela consiste das seguintes atividades: 

(1) Estabelecer o passo do processo iterativo P usando a Equação (9.1);  

(2) Executar o procedimento EstimaGrupos passando como parâmetros (a) o 

passo do processo iterativo calculado em (1) e (b) o número de execuções 

para cada limiar (no caso, 10); 

(3) Selecionar as cinco regiões planas mais amplas do gráfico resultante do 

procedimento EstimaGrupos, desconsiderando as regiões que indicam um 

único grupo; 

(4) Verificar se alguma das cinco regiões planas mais amplas do gráfico 

resultante do procedimento EstimaGrupos indica o número de grupos 

visivelmente identificáveis ou, então, o número de classes associadas aos 

padrões. 

Notando por MaxDiss e MinDiss a maior e a menor distância entre dois padrões 

do conjunto X respectivamente, a Equação (9.1) apresenta o cálculo do passo do processo 

iterativo P utilizado no procedimento EstimaGrupos. 

𝑃 =
𝑀𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑠 + 𝑀𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑠

100
 (9.1) 

O procedimento EstimaGrupos apresenta tendência em retornar como resultado 

mais frequente um único grupo. Isso acontece porque (1) quanto maior o limiar, menor é 

o número de grupos que serão criados pelo BSAS e (2) a ordem em que os padrões são 

apresentados ao BSAS impacta no agrupamento construído pelo algoritmo; quando o 

primeiro padrão apresentado ao BSAS tem valores de dissimilaridade, com relação aos 
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demais padrões, inferiores ao limiar, somente um grupo é retornado. Nesse trabalho são 

desconsideradas as regiões planas dos gráficos que indicam um único grupo.  

Em alguns conjuntos de padrões, o procedimento EstimaGrupos pode resultar em 

diversas regiões planas, onde algumas dessas regiões podem ser interessantes ao conjunto 

de padrões considerado. Portanto, as cinco regiões planas mais amplas são consideradas 

nesse experimento.  

Com o objetivo de facilitar a leitura e entendimento desse capítulo, como os 

experimentos utilizam conjuntos de padrões apresentados anteriormente, a figura 

correspondente ao conjunto de padrões sendo tratado, volta a ser reapresentada. 

9.2 Resultados e Discussão do Grupo de Experimentos 

II 

A Seção 9.2 foi dividida em quatro subseções com o objetivo de organizar a apresentação 

dos experimentos. A primeira subseção tem por foco os conjuntos de padrões, mostrados 

na Figura 7.1; a segunda subseção, os mostrados na Figura 7.2; a terceira subseção, diz 

respeito aos três conjuntos de padrões do repositório UCI e, finalmente, a quarta subseção 

discute e comenta os resultados apresentados. 

9.2.1 Conjuntos de Padrões da Figura 7.1 

Figura 7.1(a) volta a ser reapresentada como Figura 9.1(a) e mostra uma representação 

pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.1(b) apresenta o gráfico com o 

resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), usando como 

passo do processo iterativo o valor 0,03. A Figura 9.1(c) apresenta um recorte ampliado 

de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos mais amplos, paralelos ao 

eixo das abscissas. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou cinco possíveis números de grupos para 

um agrupamento do conjunto de padrões da Figura 9.1(a), como pode ser identificado na 

Figura 9.1(b), por meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. A 

ordenação das amplitudes dos segmentos lineares paralelos ao eixo das abscissas, em 

ordem decrescente, promove a ordenação de suas respectivas imagens (número de 

grupos), como segue: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) oito grupos, (4) quatro grupos 
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e (5) seis grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.1(c) o procedimento 

EstimaGrupos encontrou a quantidade indicada de grupos para o conjunto de padrões da 

Figura 9.1(a) (i.e., 2, associado ao segmento com maior amplitude (ver Figura 9.1 (b) e 

(c)). 

 

Figura 9.1 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(a), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

A Figura 7.1(b) volta a ser reapresentada como Figura 9.2(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.2(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,102. A Figura 9.2(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos mais 

amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.2 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(b), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou cinco possíveis números de grupos para 

um agrupamento do conjunto de padrões da Figura 9.2(a), como pode ser identificado na 
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Figura 9.2(b), por meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os 

números de grupos associados aos segmentos ordenados em ordem decrescente de 

amplitude são: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) cinco grupos, (4) quatro grupos e (5) 

dezenove grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.2(c) o procedimento 

EstimaGrupos encontrou a quantidade indicada de grupos para o conjunto de padrões da 

Figura 9.2(a). 

A Figura 7.1(c) volta a ser reapresentada como Figura 9.3(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.3(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,193. A Figura 9.3(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.3 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(c), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou cinco possíveis números de grupos para 

um agrupamento do conjunto de padrões da Figura 9.3(a), como pode ser identificado na 

Figura 9.3(b), por meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os 

números de grupos associados aos segmentos ordenados em ordem decrescente de 

amplitude são: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) quatro grupos, (4) cinco grupos e (5) 

oito grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.3(c) o procedimento 

EstimaGrupos encontrou o número correto de grupos para o conjunto de padrões 

considerado. 

A Figura 7.1(e) volta a ser reapresentada como Figura 9.4(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.4(b) apresenta o 
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gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,022. A Figura 9.4(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.4 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(e), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou oito possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.4(a), como pode ser identificado na Figura 9.4(b), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados são: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) quatro grupos, (4) cinco 

grupos e (5) oito grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.4(c) o 

procedimento EstimaGrupos encontrou a quantidade indicada de grupos para o conjunto 

de padrões da Figura 9.4(a). 

A Figura 7.1(f) volta a ser reapresentada como Figura 9.5(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.5(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,127. A Figura 9.5(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou seis possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.5(a), como pode ser identificado na Figura 9.5(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados são: (1) dois grupos, (2) quatro grupos, (3) cinco grupos, (4) três 

grupos e (5) doze grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.5(c) o 
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procedimento EstimaGrupos encontrou a quantidade indicada de grupos para o conjunto 

de padrões da Figura 9.5(a). 

 

Figura 9.5 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(f), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

A Figura 7.1(g) volta a ser reapresentada como Figura 9.6(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.6(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,069. A Figura 9.6(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.6 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(g), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou três possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.6(a), como pode ser identificado na Figura 9.6(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os números de grupos 

ordenados são: (1) dois grupos, (2) quatro grupos e (3) três grupos. Como pode ser visto 
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em detalhes na Figura 9.6(c) o procedimento EstimaGrupos encontrou a quantidade 

indicada de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.6(a). 

A Figura 7.1(h) volta a ser reapresentada como Figura 9.7(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.7(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,212. A Figura 9.7(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.7 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(h), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou seis possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.7(a), como pode ser identificado na Figura 9.7(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados são: (1) cinco grupos, (2) três grupos, (3) dois grupos, (4) nove 

grupos e (5) quatro grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.7(c), o 

procedimento EstimaGrupos não identificou como melhor resultado o número indicado 

de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.7(a). Entretanto o número indicado de 

grupos (2) está em terceiro lugar na lista ordenada de grupos produzida pelo 

procedimento. 

A Figura 7.1(i) volta a ser reapresentada como Figura 9.8(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.8(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,16. A Figura 9.8(c) apresenta um 
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recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.8 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(i), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nas regiões 

mais amplas. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou cinco possíveis números de grupos para 

o conjunto de padrões da Figura 9.8(a), como pode ser identificado na Figura 9.8(b), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os números de grupos 

ordenados: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) cinco grupos, (4) nove grupos e (5) onze 

grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.8(c), o procedimento EstimaGrupos 

encontrou novamente o número indicado de grupos. 

A Figura 7.1(j) volta a ser reapresentada como Figura 9.9(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.9(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,047. A Figura 9.9(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou seis possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.9(a), como pode ser identificado na Figura 9.9(b), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) dois grupos, (2) quatro 

grupos, (3) cinco grupos, (4) três grupos e (5) oito grupos. Como pode ser visto em 

detalhes na Figura 9.9(c), o procedimento EstimaGrupos encontrou, mais uma vez, o 

número indicado de grupos. 
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Figura 9.9 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.1(j), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nas regiões 

mais amplas. 

9.2.2 Conjuntos de Padrões da Figura 7.2 

A Figura 7.2(a) volta a ser reapresentada como Figura 9.10(a) e mostra uma representação 

pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.10(b) apresenta o gráfico com o 

resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), usando como 

passo do processo iterativo o valor 0,24. A Figura 9.10(c) apresenta um recorte ampliado 

de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares mais amplos, 

paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.10 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(a), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou quatro possíveis números de grupos para 

o conjunto de padrões da Figura 9.10(a), como pode ser identificado na Figura 9.10(c), 

por meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os números de grupos 

ordenados são: (1) quatro grupos, (2) dois grupos, (3) três grupos e (4) cinco grupos. 
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Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.10(c), o procedimento EstimaGrupos 

encontrou o número indicado de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.10(a). 

A Figura 7.2(b) volta a ser reapresentada como Figura 9.11(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.11(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,08. A Figura 9.11(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.11 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(b), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou onze possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.11(a), como pode ser identificado na Figura 9.11(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados da lista produzida são: (1) três grupos, (2) dois grupos, (3) cinco 

grupos, (4) seis grupos e (5) sete grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 

9.11(c), o procedimento EstimaGrupos encontrou o número indicado de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.11(a). 

A Figura 7.2(c) volta a ser reapresentada como Figura 9.12(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.12(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,15. A Figura 9.12(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos números mais 

frequentes de grupos. 
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Figura 9.12 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(c), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou nove possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.12(a), como pode ser identificado na Figura 9.12(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos da lista são: (1) seis grupos, (2) dois grupos, (3) três grupos, (4) quatro grupos 

e (5) nove grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.12(c), o procedimento 

EstimaGrupos não apresentou entre os cinco primeiros números de grupo, o número 

indicado de grupos ao conjunto de padrões Figura 9.12(a). O número indicado de grupos 

está em nono lugar na lista ordenada de grupos produzida pelo procedimento. Isso sugere 

que o procedimento EstimaGrupos é sensível a ambientes com ruído. 

A Figura 7.2(d) volta a ser reapresentada como Figura 9.13(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.13(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 1,59. A Figura 9.13(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou seis possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.13(a), sendo as três primeiras com frequência bem 

próximas como pode ser identificado na Figura 9.13(c), por meio de pequenos segmentos 

paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números de grupos ordenados em 

ordem decrescente de frequência são: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) quatro grupos, 

(4) sete grupos e (5) oito grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.13(c), 

mesmo com a frequência próxima dos três primeiros valores, o procedimento 
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EstimaGrupos encontrou o número indicado de grupos associado ao conjunto de padrões 

da Figura 9.13(a). 

 

Figura 9.13 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(d), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

A Figura 7.2(e) volta a ser reapresentada como Figura 9.14(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.14(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,028. A Figura 9.14(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.14 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(e), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou oito possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.14(a), como pode ser identificado na Figura 9.14(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados são: (1) quatro grupos, (2) dois grupos, (3) três grupos, (4) seis 
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grupos e (5) oito grupos. Como pode ser visto em detalhes na Figura 9.14(c), o 

procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado mais frequente o número 

indicado de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.14(a). Entretanto o número 

indicado de grupos (3) está entre os três primeiros resultados da lista produzida pelo 

procedimento. 

A Figura 7.2(f) volta a ser reapresentada como Figura 9.15(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.15(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,12. A Figura 9.15(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.15 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(f), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou oito possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.15(a), como pode ser identificado na Figura 9.15(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) quatro grupos, (2) três 

grupos, (3) cinco grupos, (4) dois grupos e (5) seis grupos. Como pode ser visto em 

detalhes na Figura 9.15(c), o procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado 

mais frequente o número indicado de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.15(a). 

Entretanto o número indicado de grupos está entre os três primeiros resultados mais 

frequentes do procedimento. O conjunto de padrões da Figura 9.15(a), apesar de possuir 

cinco classes associadas aos padrões, pode também ser abordado como um conjunto de 

padrões contendo quatro grupos, uma vez que o grupo que se encontra no centro do 
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conjunto pode ser visto como uma extensão dos quatro demais grupos, em que cada um 

dos quatro grupos é estendido como 1/4 dos padrões que se encontram no centro da figura. 

A Figura 7.2(g) volta a ser reapresentada como Figura 9.16(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.16(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,33. A Figura 9.16(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 

 

Figura 9.16 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(g), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou sete possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.16(a), como pode ser identificado na Figura 9.16(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) quatro grupos, (2) três 

grupos, (3) dois grupos, (4) seis grupos (5) dez grupos. Como pode ser visto em detalhes 

na Figura 9.16(c), o procedimento EstimaGrupos não mostrou nenhum indicio do número 

indicado de grupos (31) para o conjunto de padrões da Figura 9.16(a). 

A Figura 7.2(h) volta a ser reapresentada como Figura 9.17(a) e mostra uma 

representação pictórica do conjunto de padrões utilizado; a Figura 9.17(b) apresenta o 

gráfico com o resultado geral do procedimento EstimaGrupos no conjunto de padrões (a), 

usando como passo do processo iterativo o valor 0,14. A Figura 9.17(c) apresenta um 

recorte ampliado de parte do gráfico mostrado em (b), com foco nos segmentos lineares 

mais amplos, paralelos ao eixo das abscissas. 
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Figura 9.17 (a) Reapresentação do conjunto de padrões da Figura 7.2(h), (b) gráfico completo 

gerado pelo EstimaGrupos e (c) recorte do gráfico apresentado em (b) com foco nos segmentos 

mais amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou dez possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões da Figura 9.17(a), como pode ser identificado na Figura 9.17(c), por 

meio de pequenos segmentos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) oito grupos, (2) três 

grupos, (3) dois grupos, (4) dez grupos e (5) quinze grupos. Como pode ser visto em 

detalhes na Figura 9.17(c), o procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado 

mais frequente o número indicado de grupos para o conjunto de padrões da Figura 9.17(a). 

Entretanto o número indicado de grupos está entre os cinco primeiros resultados da lista 

produzida pelo procedimento. 

9.2.3 Conjuntos de Padrões Iris, E.Coli e Seeds (UCI 

Repository) 

A Figura 9.18(a) apresenta o gráfico com o resultado geral do procedimento 

EstimaGrupos no conjunto de padrões Iris, usando como passo do processo iterativo o 

valor 0,07. A Figura 9.18(b) amplia parte do gráfico mostrado em 9.18(a), com foco nos 

segmentos lineares mais amplos e seus correspondentes números de grupos. O conjunto 

de padrões Iris possui três classes associadas aos padrões. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou cinco possíveis números de grupos para 

o conjunto de padrões Iris, como pode ser identificado na Figura 9.18(a), por meio dos 

segmentos lineares amplos paralelos ao eixo das abscissas. Os números de grupos 

ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) dois grupos, (2) três grupos, (3) 



121 

 

quatro grupos, (4) seis grupos e (5) nove grupos. Como pode ser visto em detalhes na 

Figura 9.18(b), o procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado mais 

frequente o número indicado de grupos para o conjunto de padrões Iris. Entretanto o 

número indicado de grupos é o segundo colocado na lista produzida pelo procedimento, 

como pode ser identificado pelo segundo segmento de reta mais amplo, paralelo ao eixo 

das abscissas, na Figura 9.18(b). 

 

Figura 9.18 Resultado da estimativa de grupos no conjunto de padrões Iris em que: (a) é 

apresentado o resultado geral e (b) é apresentado o resultado focado nos segmentos mais 

amplos. 

A Figura 9.19(a) apresenta o gráfico com o resultado geral do procedimento 

EstimaGrupos no conjunto de padrões E.Coli, usando como passo do processo iterativo 

o valor 0,013. A Figura 9.19(b) reflete parte do gráfico mostrado em 9.19(a), com foco 

nos números mais frequentes de grupos. O conjunto de padrões E.Coli possui oito classes 

associadas aos padrões. 

 

Figura 9.19 Resultado da estimativa de grupos no conjunto de padrões E.Coli em que: (a) é 

apresentado o resultado geral e (b) é apresentado o resultado focado nos segmentos mais 

amplos. 
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O procedimento EstimaGrupos, indicou oito possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões E.Coli, como pode ser identificado na Figura 9.19(b), por meio dos 

segmentos lineares amplos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) três grupos, (2) dois 

grupos, (3) seis grupos, (4) sete grupos e (5) oito grupos. Como pode ser visto em detalhes 

na Figura 9.19(b), o procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado mais 

frequente o número indicado de grupos para o conjunto de padrões E.Coli. Entretanto o 

número indicado de grupos está entre os cinco primeiros da lista ordenada produzida pelo 

procedimento. 

A Figura 9.20(a) apresenta o gráfico com o resultado geral do procedimento 

EstimaGrupos no conjunto de padrões Seeds, usando como passo do processo iterativo o 

valor 0,012. A Figura 9.20(b) reflete parte do gráfico mostrado em 9.20(a), com foco nos 

números mais frequentes de grupos. O conjunto de padrões Seeds possui três classes 

associadas aos padrões. 

 

Figura 9.20 Resultado da estimativa de grupos no conjunto de padrões Seeds em que: (a) é 

apresentado o resultado geral e (b) é apresentado o resultado focado nos segmentos mais 

amplos. 

O procedimento EstimaGrupos, indicou sete possíveis números de grupos para o 

conjunto de padrões E.Coli, como pode ser identificado na Figura 9.20(b), por meio dos 

segmentos lineares amplos paralelos ao eixo das abscissas. Os cinco primeiros números 

de grupos ordenados em ordem decrescente de frequência são: (1) dois grupos, (2) três 

grupos, (3) quatro grupos, (4) seis grupos e (5) sete grupos. Como pode ser visto em 

detalhes na Figura 9.20(b), o procedimento EstimaGrupos não mostrou como resultado 

mais frequente o número indicado de grupos para o conjunto de padrões Seeds. Entretanto 
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o número indicado de grupos (3) é o segundo colocado na lista ordenada produzida pelo 

procedimento. 

9.2.4 Considerações sobre os Resultados Obtidos em Grupo de 

Experimentos II 

Em onze dos vinte experimentos realizados, o procedimento EstimaGrupos retornou, 

como primeiro colocado na lista de possíveis números de grupo, o número de grupos 

visivelmente identificáveis. Em sete dos vinte conjuntos de padrões, o número de grupos 

visivelmente identificáveis estava entre as cinco primeiras opções da lista ordenada, 

produzida pelo procedimento. 

Dos nove conjuntos de padrões utilizados da Figura 7.1, apenas para um deles o 

procedimento não retornou o número de grupos visivelmente identificáveis como o 

primeiro resultado da lista ordenada produzida pelo procedimento. 

O EstimaGrupos não encontrou aproximações plausíveis, de números de grupos, 

nos conjuntos de padrões da Figura 9.12(a) e Figura 9.16(a). O conjunto de padrões da 

Figura 9.12(a) possui 5% de ruído, sugerindo que o procedimento não apresenta uma boa 

estimativa em tais condições. No conjunto de padrões da Figura 9.16(a) quase todos 

grupos visualmente perceptíveis estão bem próximos uns dos outros; um número 

considerável de padrões está disposto em regiões de fronteira que, mesmo por meio de 

inspeção visual, é difícil arbitrar em qual grupo poderiam estar. O EstimaGrupos também 

não retornou como o primeiro resultado da lista que produz, o número de grupos 

visivelmente identificáveis nos conjuntos de padrões das figuras 9.7(a). 9.14(a), 9.15(a) 

e 9.17(a). Os cinco conjuntos possuem grupos que “se encostam”, sugerindo que o 

procedimento possui baixo desempenho em tais situações. 

Em nenhum dos conjuntos de padrões do repositório UCI o procedimento 

EstimaGrupos encontrou como o primeiro resultado da lista ordenada produzida pelo 

procedimento, o número indicado de grupos. Entretanto, o número de grupos de acordo 

com as classes de cada conjunto de padrões estava entre os cinco primeiros da lista 

ordenada produzida pelo procedimento. 
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Capítulo 10 

Grupo de Experimentos III – 

Comparação Entre Três Diferentes 

Cálculos de Diâmetro de Grupos 

 

Este capítulo descreve os experimentos realizados e as análises dos resultados obtidos 

com os três procedimentos que implementam três formas diferentes de cálculo do 

diâmetro de um grupo. Nos experimentos foram utilizados dezessete conjuntos de padrões 

sintéticos e três conjuntos de padrões disponibilizados no repositório UCI [Lichman 

2013]. Todos os experimentos foram realizados utilizando o ambiente computacional 

viabilizado pelo sistema DivCluster, apresentado e detalhado no Capítulo 6. 

O número de grupos visivelmente identificável não é considerado nesse 

experimento, uma vez que o objetivo desse grupo de experimentos foi verificar se os 

cálculos de diâmetro complete diameter, average diameter e centroid diameter impactam 

na hierarquia de agrupamentos gerada por algoritmos hierárquicos divisivos.  

Cada um dos procedimentos que implementa cada um dos cálculos de diâmetro 

foi executado quatro vezes, utilizando a implementação durante esse trabalho do 

algoritmo DIANA, para um valor de grupos (K) variando no conjunto {3,4,5,6}. Para os 

experimentos, inicialmente é selecionado K=3 pois, somente a partir da segunda 

bipartição realizada pelo algoritmo DIANA (uma vez que o primeiro grupo bipartido é o 

conjunto de padrões inteiro), o agrupamento é impactado pelo cálculo de diâmetro. Os 

demais valores de K (i.e., 4, 5 e 6) são utilizados na verificação dos agrupamentos 

subsequentes, de cada uma das três formas de cálculo de diâmetro considerada. O 

experimento não é realizado considerando a hierarquia de agrupamentos inteira por sua 

dificuldade de apresentação, uma vez que para um conjunto de padrões contendo N 

padrões, serão gerados N agrupamentos. 

Os agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando cada um dos 

cálculos de diâmetro são avaliados pelos índices Silhouette e, caso o conjunto de padrões 

possua uma classe associada aos padrões, pelo índice de Rand. O índice de Dunn não é 
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utilizado para a avaliação dos agrupamentos uma vez que esse índice faz uso do conceito 

de diâmetro de grupo. 

10.1 Metodologia do Grupo de Experimentos III 

A metodologia empregada no Grupo de Experimentos III foi delineada com o objetivo de 

verificar o impacto, nos agrupamentos obtidos, das três formas de cálculo de diâmetro, 

considerando diferentes valores de K informado ao DIANA. Para cada um dos conjuntos 

de padrões considerados, a metodologia é composta dos seguintes passos: 

(1) Executar o algoritmo DIANA utilizando o procedimento que implementa 

o cálculo de diâmetro complete diameter com K=3; 

(2) Executar o algoritmo DIANA utilizando o procedimento que implementa 

o cálculo de diâmetro average diameter com K =3; 

(3) Executar o algoritmo DIANA utilizando o procedimento que implementa 

o cálculo de diâmetro centroid diameter com K=3; 

(4) Validar os agrupamentos resultantes de (1), (2) e (3) por meio dos índices 

de validação: Sillhouette e Rand; 

(5) Repetir os passos (1), (2), (3) e (4) alterando o valor de K para K=4; 

(6) Repetir os passos (1), (2), (3) e (4) alterando o valor de K para K=5; 

(7) Repetir os passos (1), (2), (3) e (4) alterando o valor de K para K=6; 

(8) Avaliar os agrupamentos obtidos nos passos anteriores de cada execução 

do algoritmo DIANA com base nos valores dos índices de validação 

Silhouette e Rand de cada agrupamento obtido. 

O índice de validação de Dunn não é utilizado por utilizar como base a maior 

distância entre dois padrões de um grupo, cálculo esse que também é utilizado no cálculo 

de diâmetro complete diameter. O índice de Rand não é utilizado nos conjuntos de 

padrões que não possuem classes associadas aos padrões. O índice Silhouette é utilizado 

em todos conjuntos de padrões. 
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10.2 Resultados e Discussão do Grupo de Experimentos 

III 

A Seção 10.2 foi dividida em quatro subseções com o objetivo de organizar a 

apresentação dos experimentos. A primeira subseção tem por foco os conjuntos de 

padrões, mostrados na Figura 7.1; a segunda subseção, os mostrados na Figura 7.2; a 

terceira subseção, diz respeito a três conjuntos de padrões do repositório UCI, os mesmos 

utilizados nos grupos de experimentos I e II e, finalmente, a quarta subseção discute e 

comenta os resultados apresentados, de maneira global. 

10.2.1 Conjuntos de Padrões da Figura 7.1 

As tabelas 10.1, 10.2 apresentam os resultados dos índices de validação Silhouette e Rand 

nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os procedimentos 

complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos de padrões das 

figuras 7.1(a) e (b) respectivamente. Os resultados foram obtidos com o valor do 

parâmetro K variando no conjunto {3,4,5,6}. 

Tabela 10.1 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.1(a), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,44 0,87 

Average diameter 0,44 0,87 

Centroid diameter 0,44 0,87 

K=4 

Complete diameter 0,32 0,74 

Average diameter 0,32 0,74 

Centroid diameter 0,32 0,74 

K=5 

Complete diameter 0,32 0,72 

Average diameter 0,32 0,72 

Centroid diameter 0,32 0,72 

K=6 

Complete diameter 0,33 0,70 

Average diameter 0,33 0,70 

Centroid diameter 0,33 0,70 
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Tabela 10.2 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.1(b), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,53 0,92 

Average diameter 0,53 0,92 

Centroid diameter 0,53 0,92 

K=4 

Complete diameter 0,44 0,89 

Average diameter 0,44 0,89 

Centroid diameter 0,44 0,89 

K=5 

Complete diameter 0,42 0,88 

Average diameter 0,42 0,88 

Centroid diameter 0,42 0,88 

K=6 

Complete diameter 0,40 0,87 

Average diameter 0,40 0,87 

Centroid diameter 0,40 0,87 

Nos conjuntos de padrões da Figura 7.1(a) e Figura 7.1(b), os agrupamentos 

resultantes do algoritmo DIANA utilizando os procedimentos que implementam as três 

formas de cálculo de diâmetro tiveram os mesmos valores de índices para K variando no 

conjunto {3,4,5,6}, um indicativo que a fórmula utilizada para o cálculo do diâmetro de 

grupos não impactou os agrupamentos induzidos. 

As tabelas 10.3, 10.4 e 10.5 apresentam os resultados do índice de validação 

Silhouette nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os 

procedimentos complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos 

de padrões das figuras 7.1(c), 7.1(e) e 7.1(f) respectivamente. Os resultados foram obtidos 

com o valor do parâmetro K variando no conjunto {3,4,5,6}. 

Nos conjuntos de padrões das figuras 7.1(c) e 7.1(e) com K=6, os agrupamentos 

que utilizaram os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro average 

diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos valores de índices, enquanto o 

agrupamento resultante da execução do procedimento que implementa o cálculo complete 

diameter apresenta valores superiores de índices. No conjunto de padrões da Figura 7.1(f) 

com K=3, os agrupamentos que utilizaram os procedimentos que implementam os 

cálculos de diâmetro average diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos 

valores de índices, enquanto o agrupamento resultante da execução do procedimento que 

implementa o cálculo complete diameter apresenta valores inferiores de índices. A 

diferença nos valores dos índices para as figuras 7.1(c) e 7.1(e) significam que a 
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hierarquia de grupos gerada pelo algoritmo DIANA utilizando os cálculos de diâmetro 

average diameter e centroid diameter são diferentes da gerada pelo DIANA utilizando o 

cálculo complete diameter. 

Tabela 10.3 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões 

 da Figura 7.1(c), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,47 0,80 

Average diameter 0,47 0,80 

Centroid diameter 0,47 0,80 

K=4 

Complete diameter 0,42 0,74 

Average diameter 0,42 0,74 

Centroid diameter 0,42 0,74 

K=5 

Complete diameter 0,39 0,70 

Average diameter 0,39 0,70 

Centroid diameter 0,39 0,70 

K=6 

Complete diameter 0,35 0,68 

Average diameter 0,30 0,66 

Centroid diameter 0,30 0,66 

Tabela 10.4 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões 

da Figura 7.1(e), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,39 0,52 

Average diameter 0,39 0,52 

Centroid diameter 0,39 0,52 

K=4 

Complete diameter 0,41 0,59 

Average diameter 0,41 0,59 

Centroid diameter 0,41 0,59 

K=5 

Complete diameter 0,45 0,58 

Average diameter 0,45 0,58 

Centroid diameter 0,45 0,58 

K=6 

Complete diameter 0,47 0,62 

Average diameter 0,42 0,58 

Centroid diameter 0,42 0,58 
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Tabela 10.5 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões 

da Figura 7.1(f), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,39 0,40 

Average diameter 0,40 0,44 

Centroid diameter 0,40 0,44 

K=4 

Complete diameter 0,39 0,35 

Average diameter 0,39 0,35 

Centroid diameter 0,39 0,35 

K=5 

Complete diameter 0,39 0,31 

Average diameter 0,39 0,31 

Centroid diameter 0,39 0,31 

K=6 

Complete diameter 0,38 0,28 

Average diameter 0,38 0,28 

Centroid diameter 0,38 0,28 

A Tabela 10.6 apresenta os resultados do índice de validação Silhouette e Rand 

nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os procedimentos 

complete diameter, average diameter e centroid diameter no conjunto de padrões da 

Figura 7.1(g). Os resultados foram obtidos com o valor do parâmetro K  {3,4,5,6}. 

Tabela 10.6 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões 

 da Figura 7.1(g), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,57 0,89 

Average diameter 0,57 0,89 

Centroid diameter 0,57 0,89 

K=4 

Complete diameter 0,55 0,79 

Average diameter 0,55 0,79 

Centroid diameter 0,55 0,79 

K=5 

Complete diameter 0,50 0,77 

Average diameter 0,50 0,77 

Centroid diameter 0,50 0,77 

K=6 

Complete diameter 0,46 0,76 

Average diameter 0,46 0,76 

Centroid diameter 0,46 0,76 
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No conjunto de padrões Figura 7.1(g) os agrupamentos gerados pelo algoritmo 

DIANA utilizando os procedimentos que implementam os três cálculos de diâmetro 

receberam os mesmos valores de índices para K {3,4,5,6}. 

As tabelas 10.7, 10.8 e 10.9 apresentam os resultados dos índices de validação 

Silhouette e Rand nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os 

procedimentos complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos 

de padrões das figuras 7.1(h), (i) e (j) respectivamente. Os resultados foram obtidos com 

o valor do parâmetro K variando no conjunto {3,4,5,6}. 

Tabela 10.7 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.1(h), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,35 0,57 

Average diameter 0,38 0,53 

Centroid diameter 0,35 0,57 

K=4 

Complete diameter 0,37 0,59 

Average diameter 0,37 0,59 

Centroid diameter 0,37 0,56 

K=5 

Complete diameter 0,36 0,64 

Average diameter 0,35 0,59 

Centroid diameter 0,35 0,59 

K=6 

Complete diameter 0,35 0,64 

Average diameter 0,33 0,58 

Centroid diameter 0,33 0,58 

No conjunto de padrões Figura 7.1(h) com K=3, os agrupamentos que utilizaram 

os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro complete diameter e centroid 

diameter apresentaram os mesmos valores de índices e o mesmo agrupamento, como 

pode ser visto nas figuras 10.1(a) e 10.3(a). Com K=4, os agrupamentos resultantes do 

DIANA que utilizaram os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro 

complete diameter e average diameter apresentaram os mesmos valores de índices e o 

mesmo agrupamento, como ilustrado nas figuras 10.1(b) e 10.2(b). Com K=5 e 6, somente 

os agrupamentos resultantes do DIANA que utilizaram os procedimentos que 

implementam os cálculos de diâmetro average diameter e centroid diameter 

apresentaram os mesmos valores de índices e o mesmo agrupamento, como ilustrado nas 

figuras 10.2(c), 10.2 (d), 10.3(c) e 10.3 (d). Conforme pode ser visto nas figuras 10.1, 
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10.2 e 10.3, cada forma de cálculo de diâmetro pode impactar no algoritmo DIANA, 

resultando em uma hierarquia de agrupamentos única. 

Tabela 10.8 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões 

da Figura 7.1(i), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,37 0,91 

Average diameter 0,37 0,91 

Centroid diameter 0,37 0,91 

K=4 

Complete diameter 0,30 0,77 

Average diameter 0,30 0,77 

Centroid diameter 0,30 0,77 

K=5 

Complete diameter 0,29 0,74 

Average diameter 0,31 0,76 

Centroid diameter 0,31 0,76 

K=6 

Complete diameter 0,29 0,71 

Average diameter 0,31 0,73 

Centroid diameter 0,31 0,73 

Tabela 10.9 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.1(j), K {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,37 0,87 

Average diameter 0,40 0,86 

Centroid diameter 0,40 0,86 

K=4 

Complete diameter 0,36 0,75 

Average diameter 0,36 0,75 

Centroid diameter 0,36 0,75 

K=5 

Complete diameter 0,34 0,71 

Average diameter 0,34 0,71 

Centroid diameter 0,34 0,71 

K=6 

Complete diameter 0,31 0,69 

Average diameter 0,34 0,67 

Centroid diameter 0,34 0,67 
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Figura 10.1 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

complete diameter no conjunto de padrões da Figura 7.1(h), para K  {3,4,5,6}. 

 

Figura 10.2 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

average diameter no conjunto de padrões da Figura 7.1(h), para K  {3,4,5,6}. 
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Figura 10.3 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

centroid diameter no conjunto de padrões da Figura 7.1(h), para K  {3,4,5,6}. 

Como evidenciado na Tabela 10.8, no conjunto de padrões Figura 7.1(i) para K=5 

e 6, somente os agrupamentos que utilizaram os procedimentos que implementam os 

cálculos average diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos valores de 

índices, enquanto o cálculo complete diameter apresentou valores de índices inferiores 

em relação aos demais cálculos. 

No conjunto de padrões Figura 7.1(j) com K=3 e 6, somente os agrupamentos que 

utilizaram os procedimentos que implementam os cálculos average diameter e centroid 

diameter apresentaram os mesmos valores de índices, como mostrado na Tabela 10.9.  

10.2.2 Conjuntos de Padrões da Figura 7.2 

As tabelas 10.10 e 10.11 apresentam os resultados dos índices de validação Silhouette e 

Rand nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os procedimentos 

complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos de padrões das 

figuras 7.2(a) e (b) respectivamente. Os resultados foram obtidos com o valor do 

parâmetro K variando no conjunto {3,4,5,6}. 

Como evidenciam os valores na Tabela 10.10, no conjunto de padrões Figura 

7.2(a) com K=3, 5 e 6, os agrupamentos que utilizaram o procedimento que implementa 

o cálculo complete diameter apresentam valores de índices diferentes das demais formas 

de cálculo. 
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Tabela 10.10 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(a), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,57 0,84 

Average diameter 0,61 0,93 

Centroid diameter 0,61 0,93 

K=4 

Complete diameter 0,66 0,99 

Average diameter 0,66 0,99 

Centroid diameter 0,66 0,99 

K=5 

Complete diameter 0,51 0,95 

Average diameter 0,53 0,92 

Centroid diameter 0,53 0,92 

K=6 

Complete diameter 0,44 0,95 

Average diameter 0,44 0,91 

Centroid diameter 0,44 0,91 

Tabela 10.11 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(b), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,50 0,70 

Average diameter 0,50 0,70 

Centroid diameter 0,50 0,70 

K=4 

Complete diameter 0,53 0,75 

Average diameter 0,53 0,75 

Centroid diameter 0,53 0,75 

K=5 

Complete diameter 0,48 0,64 

Average diameter 0,48 0,64 

Centroid diameter 0,48 0,64 

K=6 

Complete diameter 0,46 0,64 

Average diameter 0,45 0,61 

Centroid diameter 0,45 0,61 

No conjunto de padrões Figura 7.2(b) com K=6, os agrupamentos que utilizaram 

os procedimentos que implementam os cálculos average diameter e centroid diameter 

apresentaram os mesmos valores de índices, enquanto o cálculo complete diameter 

apresenta valores de índices superiores aos demais cálculos, mais uma vez indicando que 

a hierarquia de agrupamentos sofre impacto quando utilizado determinado cálculo de 

diâmetro. 
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A Tabela 10.12 apresenta os resultados do índice de validação Silhouette nos 

agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os procedimentos complete 

diameter, average diameter e centroid diameter no conjunto de padrões das Figura 7.2(c). 

Os resultados foram obtidos para K {3,4,5,6}. Para o conjunto de padrões considerado, 

com K=4 e 5, os agrupamentos que utilizaram os procedimentos que implementam os 

cálculos average diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos valores de 

índices, enquanto o cálculo complete diameter apresenta valores de índice inferiores. 

Tabela 10.12 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(c), K  {3,4,5,6}.  

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,73 - 

Average diameter 0,73 - 

Centroid diameter 0,73 - 

K=4 

Complete diameter 0,62 - 

Average diameter 0,78 - 

Centroid diameter 0,78 - 

K=5 

Complete diameter 0,69 - 

Average diameter 0,90 - 

Centroid diameter 0,90 - 

K=6 

Complete diameter 0,79 - 

Average diameter 0,79 - 

Centroid diameter 0,79 - 

As Tabela 10.13, 10.14 e 10.15 apresentam os resultados dos índices de validação 

Silhouette e Rand nos agrupamentos resultantes do DIANA executando os procedimentos 

complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos de padrões das 

Figura 7.2(d), (e) e (f) respectivamente. Os resultados foram obtidos com K  {3,4,5,6}. 

No conjunto de padrões da Figura 7.2(d) os agrupamentos obtidos pelo DIANA 

utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete diameter 

apresentaram valores índices diferentes das demais formas de cálculo para K  {3,4,5,6}. 

O DIANA apresentou performance inferior no conjunto de padrões da Figura 7.2(d) 

quando executado o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete 

diameter conforme evidenciado pelos índices Silhouette e Rand. 

Nos conjuntos de padrões das figuras 7.2(e) e 7.2(f) com K=5 e 6, os 

agrupamentos que utilizaram os procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro 
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average diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos valores de índices, 

enquanto os agrupamentos que utilizaram o cálculo complete diameter apresentaram 

valores de índices superiores no conjunto 7.2(e) e inferiores no conjunto 7.2(f). 

Tabela 10.13 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(d), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,35 0,50 

Average diameter 0,40 0,50 

Centroid diameter 0,40 0,50 

K=4 

Complete diameter 0,29 0,50 

Average diameter 0,38 0,50 

Centroid diameter 0,38 0,50 

K=5 

Complete diameter 0,32 0,50 

Average diameter 0,38 0,50 

Centroid diameter 0,38 0,50 

K=6 

Complete diameter 0,34 0,50 

Average diameter 0,36 0,50 

Centroid diameter 0,36 0,50 

Tabela 10.14 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(e), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,51 0,80 

Average diameter 0,51 0,80 

Centroid diameter 0,51 0,80 

K=4 

Complete diameter 0,58 0,90 

Average diameter 0,58 0,90 

Centroid diameter 0,58 0,90 

K=5 

Complete diameter 0,53 0,90 

Average diameter 0,48 0,81 

Centroid diameter 0,48 0,81 

K=6 

Complete diameter 0,54 0,88 

Average diameter 0,45 0,80 

Centroid diameter 0,45 0,80 
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Tabela 10.15 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(f), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,46 0,77 

Average diameter 0,46 0,77 

Centroid diameter 0,46 0,77 

K=4 

Complete diameter 0,51 0,89 

Average diameter 0,51 0,89 

Centroid diameter 0,51 0,89 

K=5 

Complete diameter 0,43 0,88 

Average diameter 0,45 0,90 

Centroid diameter 0,45 0,90 

K=6 

Complete diameter 0,40 0,89 

Average diameter 0,42 0,90 

Centroid diameter 0,42 0,90 

As tabelas 10.16 e 10.17 apresentam os resultados dos índices de validação 

Silhouette e Rand nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os 

procedimentos complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos 

de padrões das Figura 7.2(g) e (h) respectivamente. Os resultados foram obtidos com K 

{3,4,5,6}.  

Tabela 10.16 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(g), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,43 0,64 

Average diameter 0,43 0,64 

Centroid diameter 0,43 0,64 

K=4 

Complete diameter 0,42 0,77 

Average diameter 0,42 0,77 

Centroid diameter 0,42 0,77 

K=5 

Complete diameter 0,39 0,81 

Average diameter 0,39 0,81 

Centroid diameter 0,39 0,81 

K=6 

Complete diameter 0,39 0,83 

Average diameter 0,36 0,85 

Centroid diameter 0,36 0,85 
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Como pode ser visto na Tabela 10.16, no conjunto de padrões Figura 7.2(g) com 

K=6 o agrupamento que utilizou o procedimento que implementa o cálculo complete 

diameter apresentou valores de índices diferentes das demais formas de cálculo.  

Tabela 10.17 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões  

da Figura 7.2(h), K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,42 0,56 

Average diameter 0,57 0,40 

Centroid diameter 0,57 0,40 

K=4 

Complete diameter 0,57 0,58 

Average diameter 0,57 0,58 

Centroid diameter 0,57 0,58 

K=5 

Complete diameter 0,58 0,72 

Average diameter 0,58 0,72 

Centroid diameter 0,59 0,69 

K=6 

Complete diameter 0,69 0,73 

Average diameter 0,69 0,73 

Centroid diameter 0,79 0,60 

No conjunto de padrões da Figura 7.2(h), somente para K=4, os agrupamentos que 

utilizaram os procedimentos que implementam os três cálculos de diâmetro receberam os 

mesmos valores de índices e as mesmas configurações de grupos, conforme as figuras 

10.4(b), 10.5(b) e 10.6(b). Usando K=5 e 6, os agrupamentos que utilizaram os 

procedimentos que implementam os cálculos complete diameter e average diameter 

apresentam os mesmos valores de índices e o mesmo agrupamento, conforme as figuras 

10.4(c), 10.4 (d), 10.5(c) e 10.5(d). Com K=3, os agrupamentos que utilizaram os 

procedimentos que implementam os cálculos de diâmetro average diameter e centroid 

diameter apresentaram os mesmos valores de índices e os mesmos agrupamentos, 

conforme pode ser conferido na Figura 10.5(a) e Figura 10.6(a). Conforme pode ser visto 

nas figuras 10.4, 10.5 e 10.6, as formas de cálculo de diâmetro podem impactar no 

algoritmo DIANA, resultando em hierarquias de agrupamentos únicas. 
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Figura 10.4 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

complete diameter no conjunto de padrões da Figura 7.2(h), obtidos para K  {3,4,5,6}. 

 

Figura 10.5 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

average diameter no conjunto de padrões da Figura 7.2(h), obtidos para K  {3,4,5,6}. 
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Figura 10.6 Agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA utilizando o cálculo de diâmetro 

centroid diameter no conjunto de padrões da Figura 7.2(h), obtidos para K  {3,4,5,6}. 

10.2.3 Conjuntos de Padrões Iris, E.Coli e Seeds (UCI 

repository) 

As tabelas 10.18, 10.19 e 10.20 apresentam os resultados dos índices de validação 

Silhouette e Rand nos agrupamentos resultantes do algoritmo DIANA executando os 

procedimentos complete diameter, average diameter e centroid diameter nos conjuntos 

de padrões Iris, E.coli e Seeds respectivamente. Os resultados foram obtidos para K 

{3,4,5,6}. 

Como mostra a Tabela 10.18, no conjunto de padrões Iris com K=4, 5 e 6, os 

agrupamentos obtidos pelo DIANA utilizando o procedimento que implementa o cálculo 

de diâmetro complete diameter resultou em agrupamentos distintos das demais formas de 

cálculo de diâmetro. 

No conjunto de padrões E.Coli com K=4, os agrupamentos obtidos pelo DIANA 

utilizando o procedimento que implementa o cálculo de diâmetro complete diameter 

recebeu valores de índices diferentes das demais formas de cálculo. Com K=5 e 6, 

nenhum dos agrupamentos resultantes do DIANA que utilizaram os procedimentos que 

implementam as três formas de cálculo de diâmetro apresentaram valores de índices 

iguais. 
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Tabela 10.18 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões da Iris, K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,54 0,86 

Average diameter 0,54 0,86 

Centroid diameter 0,54 0,86 

K=4 

Complete diameter 0,55 0,88 

Average diameter 0,47 0,84 

Centroid diameter 0,47 0,84 

K=5 

Complete diameter 0,47 0,86 

Average diameter 0,43 0,82 

Centroid diameter 0,43 0,82 

K=6 

Complete diameter 0,41 0,80 

Average diameter 0,46 0,84 

Centroid diameter 0,46 0,84 

Tabela 10.19 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões da E.Coli, K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,38 0,71 

Average diameter 0,38 0,71 

Centroid diameter 0,38 0,71 

K=4 

Complete diameter 0,37 0,88 

Average diameter 0,29 0,71 

Centroid diameter 0,29 0,71 

K=5 

Complete diameter 0,33 0,88 

Average diameter 0,60 0,71 

Centroid diameter 0,31 0,88 

K=6 

Complete diameter 0,32 0,88 

Average diameter 0,62 0,71 

Centroid diameter 0,35 0,88 

Como apresentado na Tabela 10.20, no conjunto de padrões Seeds com K=3 e 4, 

os agrupamentos obtidos pelo DIANA utilizando os procedimentos que implementam as 

três formas de cálculo de diâmetro receberam os mesmos valores de índices. Com K=5 e 

6, somente os agrupamentos que utilizaram os procedimentos que implementam os 

cálculos average diameter e centroid diameter apresentaram os mesmos valores de 

índices. Os agrupamentos que utilizaram o procedimento que implementa o cálculo de 

diâmetro complete diameter apresentaram valores de índices inferiores das demais formas 

de cálculo de diâmetro com K=5 e 6. 
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Tabela 10.20 Resultados dos agrupamentos no conjunto de padrões Seeds, K  {3,4,5,6}. 

K=3 

Calculo de Diâmetro Silhouette Rand 

Complete diameter 0,44 0,85 

Average diameter 0,44 0,85 

Centroid diameter 0,44 0,85 

K=4 

Complete diameter 0,39 0,83 

Average diameter 0,39 0,83 

Centroid diameter 0,39 0,83 

K=5 

Complete diameter 0,35 0,81 

Average diameter 0,37 0,84 

Centroid diameter 0,37 0,84 

K=6 

Complete diameter 0,36 0,79 

Average diameter 0,38 0,82 

Centroid diameter 0,38 0,82 

10.2.4 comentários sobre os Resultados Apresentados 

Os experimentos realizados e apresentados nas seções anteriores tiveram como objetivo 

avaliar se os cálculos do diâmetro de grupos impactam na hierarquia de agrupamentos 

produzida pelo DIANA. Os resultados apontam que a hierarquia de agrupamentos 

resultante do algoritmo DIANA é afetada pelos cálculos de diâmetro, como evidenciado 

pelas tabelas e figuras das seções anteriores. O uso dos cálculos de diâmetro pode mudar 

ordem em que os grupos são selecionados à bipartição e, consequentemente, a hierarquia 

de agrupamentos produzida por um algoritmo hierárquico divisivo. 

Os agrupamentos obtidos pelo algoritmo DIANA utilizando o procedimento que 

implementa o cálculo de diâmetro centroid diameter, na maioria dos conjuntos de 

padrões, apresentou os mesmos agrupamentos que os obtidos pelo DIANA utilizando o 

cálculo average diameter. Entretanto, conforme pode ser observado nas figuras 10.1, 

10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, o cálculo de diâmetro centroid diameter, em alguns casos, 

pode selecionar grupos diferentes do cálculo average diameter para a bipartição, 

resultando em hierarquias de agrupamentos únicas. 

O cálculo de diâmetro complete diameter é o que mais se diferencia das demais 

formas de cálculo por selecionar o grupo G que possui a maior distância entre os padrões 

Pi,Pj  G para a bipartição. No cálculo de diâmetro average diameter o grupo eleito à 

divisão é o que possui a maior média de dissimilaridades entre os pares de padrões e no 
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centroid diameter, o grupo eleito à divisão é o que possui a maior média de 

dissimilaridades entre os padrões e o centroide do grupo. 

Um agrupamento que utiliza um dos cálculos de diâmetro e um valor específico 

de K, também pode ser mais ou menos representativo. Um exemplo de agrupamento 

impactado pelos cálculos de diâmetro em valores específicos para K, pode ser visto na 

Tabela 10.12, referente ao conjunto de padrões da Figura 7.2(c).  

Os índices de validação apresentaram valores bem próximos nos agrupamentos 

resultantes do algoritmo DIANA utilizando os procedimentos que implementam as três 

formas de cálculos de diâmetro. As formas de cálculo impactaram em agrupamentos bem 

específicos, como nos conjuntos de padrões da Figura 7.2(c) quando K = 5 e da Figura 

7.2(e) com K=3.  
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Capítulo 11 

Conclusões 

 

Neste capítulo inicialmente são apresentados os objetivos e contribuições da pesquisa 

realizada, através do resumo dos pontos investigados e dos resultados obtidos nos 

experimentos. Por fim, são apresentados alguns possíveis trabalhos futuros, considerando 

alguns dos trabalhos relacionados aos algoritmos de agrupamento hierárquicos, que 

podem ser iniciados em continuidade à pesquisa desenvolvida e descrita nessa 

dissertação.  

11.1 Pontos Investigados e Contribuições da Pesquisa  

O trabalho de pesquisa realizado teve como objetivo investigar: (1) a adequabilidade do 

método de agrupamento hierárquico divisivo, implementado com base no algoritmo 

DIANA comparado ao algoritmo K-Means; (2) a capacidade de estimar corretamente o 

número de grupos, implementado pelo procedimento EstimaGrupos; (3) o impacto dos 

cálculos de diâmetro complete diameter, average diameter e centroid diameter na 

hierarquia de agrupamentos gerada por algoritmos hierárquicos divisivos. Para cada um 

dos pontos investigados foi realizado um grupo de experimentos, considerando conjuntos 

de padrões com diversas características como proximidade, densidade, formato, etc. 

Os experimentos foram realizados utilizando o ambiente computacional 

DivCluster, apresentado no Capítulo 6, que implementa os algoritmos DIANA e K-

Means, o procedimento EstimaGrupos, os índices de validação Dunn, Silhouette e Rand, 

algumas técnicas de pré-processamento de padrões, os procedimentos que implementam 

os cálculos de diâmetro complete diameter, average diameter e centroid diameter 

utilizados no algoritmo DIANA e um subsistema para geração de padrões sintéticos. 

No Capítulo 8 é apresentado o Grupo de Experimentos I, que investigou a 

adequabilidade do algoritmo DIANA e realizou uma comparação dos resultados obtidos 

pelo algoritmo DIANA com os resultados obtidos pelo algoritmo K-Means. Os resultados 
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obtidos no Grupo de Experimentos I sugerem algumas conclusões referentes ao algoritmo 

DIANA, são elas: 

(1) O algoritmo DIANA, tal como o algoritmo K-Means, tende a produzir 

agrupamentos com grupos compactos e em formato esférico. Entretanto, o 

DIANA produz a cada passo t um novo grupo, usando para isso a estratégia 

de bipartição no grupo de maior diâmetro do passo t-1. Essa estratégia de 

bipartição implica que padrões uma vez separados, não voltam a participar 

do mesmo grupo; 

(2) O algoritmo DIANA pode considerar ruídos como um grupo 

independente; 

(3) A presença de outliers nos conjuntos de padrões impactam no desempenho 

do algoritmo DIANA; 

(4) O algoritmo DIANA apresenta baixa performance em conjuntos de 

padrões contendo grupos alongados ou com um grupo dentro de outro. 

O Grupo de Experimentos II, apresentado no Capítulo 9, investigou a capacidade 

de estimar corretamente o número de grupos do procedimento EstimaGrupos. Os 

experimentos sugerem as seguintes conclusões sobre o procedimento EstimaGrupos: 

(1) Na maioria dos conjuntos de padrões considerados, o procedimento se 

mostrou eficaz em encontrar o número ideal de grupos. Em conjuntos de 

padrões com ruídos ou com grupos muito próximos uns dos outros, a 

descoberta do número correto de grupos é prejudicada; 

(2) O procedimento pode resultar em diversas regiões planas, onde algumas 

dessas regiões são interessantes ao conjunto de padrões considerado. 

No Capítulo 10 é apresentado o Grupo de Experimentos III, que investigou o 

impacto dos cálculos de diâmetro complete diameter, average diameter e centroid 

diameter na hierarquia de agrupamentos gerada pelo algoritmo DIANA. O Grupo de 

Experimentos III sugere algumas conclusões em relação às três formas de cálculo de 

diâmetro, são elas: 

(1) Os cálculos de diâmetro mudam a ordem que os grupos são eleitos à 

bipartição; 

(2) O cálculo de diâmetro centroid diameter tende a eleger os mesmos grupos 

que o cálculo average diameter à bipartição; 
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(3) O cálculo de diâmetro complete diameter seleciona os grupos mais 

alongados para a bipartição. 

Dessa forma este trabalho contribui com um estudo sobre as possibilidades de 

utilização e de desempenho do algoritmo hierárquico divisivo DIANA, do procedimento 

de pré-determinação automática do número de grupos EstimaGrupos e dos cálculos de 

diâmetro complete diameter, average diameter e centroid diameter. 

11.2 Trabalhos Futuros  

Existem diversas pesquisas que utilizam os algoritmos de agrupamento hierárquicos e 

métodos para estimar o número de grupos em um agrupamento que podem inspirar 

trabalhos a serem iniciados em continuidade a essa pesquisa. Nenhum trabalho referente 

ao uso de diferentes formas de cálculo de diâmetro foi encontrado. 

As pesquisas sobre algoritmos hierárquicos são divididas em aplicar o algoritmo 

hierárquico nas mais diversas áreas, utilizar de heurísticas para a divisão (ou junção) dos 

grupos e modificar algoritmos para determinados fins. Alguns trabalhos que confirmam 

a utilização de algoritmos hierárquicos são apresentados a seguir. 

A pesquisa de Jayaprada et al. (2013), apresenta um algoritmo hierárquico 

divisivo com múltiplas medidas de similaridade. Tamura & Miyamoto (2014), combinam 

o uso de um algoritmo de agrupamento hierárquico aglomerativo com uma versão do 

algoritmo K-Means que utiliza probabilidade para a seleção dos centroides iniciais, 

chamado K-Means++. No trabalho de Celebi et al. (2015), é proposto um método baseado 

em algoritmos de agrupamento hierárquicos para redução do número de cores distintas 

em uma imagem. A pesquisa de Kang & Landry (2015), desenvolve um algoritmo 

hierárquico aglomerativo para caracterizar, comparar e analisar sequências de 

movimentos oculares durante o rastreamento visual de múltiplos objetos em movimento. 

O trabalho de Ghrab et al. (2016), utiliza algoritmos hierárquicos aglomerativos para 

auxiliar o processo de classificação de eventos anormais captados por câmeras de 

vigilância. A pesquisa de Xu et al. (2016) utiliza um algoritmo hierárquico aglomerativo 

para predição de defeitos em softwares. Dasgupta (2016), apresenta uma função de custo 

para aplicação em algoritmos hierárquicos divisivos.  

As pesquisas sobre estratégias de estimar o número de grupos de um agrupamento 

utilizam, de forma geral, índices de validação ou algoritmos que não fazem uso do número 
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de grupos (K) como entrada. Alguns trabalhos sobre a estimativa do número de grupos 

são apresentados a seguir. 

O trabalho de Tan & Floudas (2009) e Kryszczuk & Hurley (2012) utiliza índices 

de validação internos para a descoberta do número de grupos. He et al. (2010) propõe um 

método para detecção do número de grupos em algoritmos probabilísticos com base na 

decomposição autovalor (eigenvalue decomposition). Wang et al. (2009) propõe um 

método para estimar o número de grupos com base no algoritmo VAT (Visual Assessment 

of ClusterTendency). 

Alguns possíveis trabalhos que podem ser iniciados em continuidade a essa 

pesquisa por ordem de prioridade são: 

(1) Investigar o uso de diferentes funções para divisão dos grupos no 

algoritmo DIANA com objetivo abranger grupos com diferentes formatos, 

uma vez que o DIANA apresentou tendência em produzir somente grupos 

compactos e esféricos; 

(2) Utilizar diferentes algoritmos de agrupamento (de preferência com 

complexidade computacional abaixo de O(N²) como base para o 

procedimento EstimaGrupos e comparar a performance de tais algoritmos 

através da inspeção visual no gráfico resultante do procedimento e do 

tempo gasto na execução do algoritmo; 

(3) Investigar o desempenho dos cálculos de diâmetro complete diameter, 

average diameter e centroid diameter em algoritmos/procedimentos que 

utilizem o diâmetro dos grupos ou a maior distância entre dois padrões 

pertencentes ao mesmo grupo; 

(4) Investigar o desempenho do algoritmo DIANA considerando conjuntos de 

padrões reais de diferentes domínios, tal como agricultura ou detecção de 

medições anormais no monitoramento de pacientes; 

(5) Implementar o índice para validação da hierarquia de agrupamentos 

chamado Cophenetic Correlation Coefficient. 
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