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Resumo. Dentre os muitos modelos de aprendizado de máquina supervisionado, aquele conhecido 

como baseado em instâncias tem sempre recebido atenção da comunidade científica devido às suas 

características inerentes, particularmente à facilidade de implementação de alguns deles. Algoritmos que 

implementam aprendizado baseado em instância, via de regra, armazenam as instâncias de treinamento e 

adiam o processo de aprendizado até o momento em que uma nova instância, de classe desconhecida, 

precisa ser classificada. Quando isso acontece, o algoritmo busca, entre as instâncias armazenadas, aquela 

que é mais similar à instância a ser classificada e, uma vez identificada a instância mais próxima, a classe 

dessa instância é atribuída à nova instância. Uma das desvantagens de algoritmos baseado em instâncias 

é o custo da classificação, quando o conjunto de treinamento é volumoso, uma vez que todo o processamento 

envolvido acontece na fase de classificação, dado que a fase de aprendizado consiste simplesmente no 

armazenamento do conjunto de treinamento. Este documento investiga novos métodos de seleção de 

instância baseado em conjuntos locais e os compara a métodos tradicionais de seleção de instâncias em 

uma abordagem de perspectiva biobjetiva: reduzir o número de instâncias armazenadas que representam 

o conceito aprendido, e manter ou, até mesmo melhorar a precisão de classificação das instâncias 

armazenadas. 

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Aprendizado Supervisionado, Aprendizado Baseado 

em Instâncias, Seleção de Instâncias, Conjuntos Locais. 

 

Abstract: Among the many models of supervised machine learning, that known as instance-based 

has always received attention from the scientific community due to its inherent characteristics, particularly 

the ease of implementation of some of them. Algorithms that implement instance-based learning, as a rule, 

store training instances and delay the learning process until a new instance of unknown class needs to be 

sorted. When this happens, the algorithm searches the stored instances for the one that is most similar to 

the instance to be classified and, once the closest instance is identified, the class of that instance is assigned 

to the new instance. One of the disadvantages of algorithms based on instances is the cost of classification, 

when the training set is voluminous, since all the processing involved happens in the classification phase, 

since the learning phase consists simply in the storage of the training set. This project investigates new 

instance selection methods based on local sets and compares them to traditional instance selection methods 

in a bi-objective perspective approach: reducing the number of stored instances representing the concept 

learned, and maintaining or even improving classification accuracy of stored instances. 

Keywords: Machine Learning, Supervised Learning, Instance-Based Learning, Instance Selection, 

Local Sets. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

Algoritmos de Aprendizado Baseado em Instâncias (ABI) têm a característica de 

armazenar todas as instâncias de treinamento, processo que provoca o efeito colateral de 

tais algoritmos exigirem, em muitos domínios de conhecimento, um considerável espaço 

em memória que, nem sempre, está disponível. Algoritmos de ABI não generalizam o 

conjunto de treinamento em expressões (invariavelmente lógicas) que representam as 

instâncias do conjunto, como usualmente a maioria dos algoritmos de aprendizado de 

máquina faz. O chamado 'conceito aprendido' é o próprio conjunto de treinamento. 

Uma maneira de tornar o aprendizado baseado em instâncias viável é por meio de 

um processo de redução do conjunto de instâncias disponibilizado, de maneira que sejam 

armazenadas apenas aquelas instâncias de dados consideradas relevantes ao conceito 

representado pelo conjunto de treinamento. Dentre os algoritmos de ABI podem então ser 

encontrados algoritmos que implementam estratégias de redução do conjunto de 

instâncias.  

Esta dissertação descreve o trabalho de pesquisa realizado em nível de mestrado e 

tem como foco o estudo e investigação de novas propostas de algoritmos ABI subsidiados 

por conjuntos locais, a saber: o ICF (Iterative Case Filtering – Filtragem Iterativa de 

Instâncias) proposto em (Brighton and Mellish 2002), o LSSm (Local Set-Based Smoother 

– Suavizador Baseado em Conjunto Local), o LSCo (Local Set-Based Centroids Selector 

- Seletor de Centroides Baseado em Conjunto Local) e o LSBo (Local Set Border Selector 

- Seletor de Fronteira por Conjunto Local), propostos em (Leyva et al. 2015). 

Além de uma investigação detalhada de cada um dos quatro algoritmos, com vistas 

a caracterizar individualmente cada um deles levando em consideração algumas 

características, tais como complexidade e desempenho, este documento prevê também 

estudos comparativos dos quatro algoritmos, que são o foco da pesquisa, com o algoritmo 

NN (Nearest Neighbor - Vizinho mais Próximo) (Cover and Hart 1967), além de três 
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outros algoritmos tradicionais de ABI, a saber: o CNN (Condensed Nearest Neighbor - 

Vizinho mais Próximo Condensado) (Hart 1968), o RNN (Reduced Nearest Neighbor - 

Vizinho mais Próximo Reduzido) (Gates 1972) e o ENN (Edited Nearest Neighbor - 

Vizinho mais Próximo Editado) (Wilson 1972), para avaliar a efetividade, tanto com 

relação à redução do número de instâncias que participam da definição final do conceito 

sendo aprendido, quanto com relação à preservação da precisão de classificação com a 

utilização do conjunto reduzido de instâncias. 

Além deste capítulo introdutório, este documento está organizado e é constituído 

por mais sete capítulos, em que: 

Capítulo 2: apresenta a área de aprendizado indutivo de máquina (AIM), área de 

conhecimento na qual a pesquisa se insere, assim como as principais características e 

objetivos a ela associados. 

Capítulo 3: contextualiza o paradigma de ABI, com foco no algoritmo NN e suas 

variantes mais utilizadas k-NN (k Vizinhos mais Próximos) e o wk-NN Distance Weighted 

Nearest Neighbours (Distância Ponderada do Vizinho mais Próximo) (Dudani 1976). 

Capítulo 4: aborda as duas principais estratégias de Seleção de Instâncias (SI), 

condensação e edição, discutindo os algoritmos pioneiros em cada estratégia a saber, o 

CNN e o ENN, respectivamente. O capítulo aborda ainda o algoritmo RNN, que edita um 

conjunto previamente condensado pelo CNN. 

Capítulo 5: formaliza o conceito de Conjunto Local (CL) e discute a importância 

deste conceito na seleção e caracterização de instâncias. O capítulo também apresenta e 

discute o algoritmo ICF, o primeiro a adaptar o conceito de CL para subsidiar ABI. Na 

sequência, o capítulo aborda novos algoritmos, que têm estratégias distintas e que fazem 

uso do conceito de CL, a saber: o algoritmo LSSm, o algoritmo LSCo e o algoritmo LSBo.  

Capítulo 6: apresenta a metodologia que foi utilizada para a realização dos 

experimentos e, na sequência, descreve os experimentos realizados e analisa os resultados, 

apontando um comparativo entre redução de instâncias e precisão de classificação dos 

algoritmos investigados.  



3 

 

Capítulo 7: apresenta a conclusão do trabalho realizado durante a pesquisa, além 

de sugerir novos assuntos a serem investigados como continuidade ao trabalho 

desenvolvido e descrito nessa dissertação.  
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Capítulo 2 

Aprendizado Indutivo de Máquina 

− Características e Objetivos 
 

Este capítulo, organizado em quatro seções, apresenta a área de pesquisa de Aprendizado 

de Máquina (AM), com ênfase no Aprendizado Indutivo de Máquina (AIM), na qual este 

documento se insere. A Seção 2.1 traz algumas considerações iniciais sobre o ambiente 

de AIM; a Seção 2.2 apresenta os principais fundamentos associados ao AIM; a Seção 2.3 

descreve as etapas de pré-processamento de instâncias mais usuais em AIM; a Seção 2.5 

traz as considerações finais do capítulo. 

2.1 Considerações Iniciais 

A área de pesquisa de Aprendizado de Máquina (AM) é uma das subáreas da Inteligência 

Artificial e, segundo (Mitchell 1997), tem como objetivo o desenvolvimento de 

formalismos e técnicas computacionais que permitam simular o processo de aprendizado 

automático, bem como a construção de sistemas para a aquisição automática de 

conhecimento, utilizando exemplos ou experiências observadas. 

É esperado que sistemas computacionais baseados em AM sejam capazes de 

atualizar suas definições, quando novas instâncias de dados, não consideradas 

inicialmente, se tornam disponíveis.  

Ao longo das últimas décadas várias propostas e implementações de viabilização 

do aprendizado automático foram apresentadas e o modelo que mais tem contribuído 

efetivamente para implementação de sistemas AM é o chamado Aprendizado Indutivo de 

Máquina (AIM), utilizando inúmeras técnicas e algoritmos. 

2.2 Aprendizado Indutivo de Máquina 

De acordo com (Shaw 1990) inferência indutiva pode ser vista como um processo que faz 

iterações sucessivas de generalização e especialização nas descrições do conceito e é 
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consistente com todos os exemplos. Então, relações de generalização/especialização entre 

descrições de conceito fornecem a estrutura básica para guiar a busca em aprendizado 

indutivo. Revisões de algoritmos de aprendizado de máquina e de aprendizado indutivo 

de máquina podem ser vistas em diversas referências, tais como (Mitchell 1997) (Duda et 

al. 2001) (Bishop 2006) (Witten et al. 2011).  

Técnicas indutivas de aprendizado são assim conhecidas por dependerem de um 

conjunto de instâncias (que também, na literatura, podem ser nomeados como dados, 

exemplos e padrões) previamente disponível para que o aprendizado possa acontecer, ao 

contrário das técnicas dedutivas de aprendizado, que são caracterizadas pela necessidade 

de exemplos anteriormente aprendidos, ou seja, um conhecimento já existente. Dessa 

forma, os algoritmos de AIM podem ser abordados, de uma maneira simplificada, como 

um processo com duas fases: 

(1) Treinamento: também chamada fase de aprendizado, na qual um ou mais conceitos 

são aprendidos a partir de um conjunto de situações concretas. Tal conjunto é 

denominado Conjunto de Treinamento (CT).  Nesse contexto, o processo de 

indução pode ser visto como uma busca em um espaço de hipóteses, pela melhor, 

i.e., precisa, compacta, representação dos exemplos do CT. 

(2) Classificação: na qual os conceitos aprendidos na fase de treinamento são 

utilizados para a classificação de novas instâncias que forem passadas ao sistema. 

Existem inúmeras características que, de certa forma, contribuem para uma maior 

diversificação entre os muitos algoritmos de AIM. Algumas das principais características, 

como descritas em (Nicoletti 1994), são consideradas a seguir. 

(1) Aprendizado incremental e não incremental – algoritmos considerados 

incrementais constroem a expressão do conceito instância a instância, um processo 

que implica constante revisão por parte do algoritmo, uma vez que uma nova 

instância pode, eventualmente, causar um rearranjo da expressão sendo construída. 

A expressão do conceito vai se modificando à medida que as instâncias vão se 

tornando disponíveis. No caso não incremental, a expressão do conceito é induzida 

considerando todas as instâncias de uma vez e, para isso, o CT deve estar 

disponível desde o início do processo de aprendizado. Em algoritmos não 

incrementais, para modificar um conceito anteriormente induzido, deve-se induzir 
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o conceito novamente, usando ambos os conjuntos de instâncias, aquele que deu 

origem ao conceito existente e o novo conjunto.  

(2) Aprendizado de um conceito e aprendizado de vários conceitos – o sistema possui 

a habilidade de aprender a expressão de apenas um ou de vários conceitos de uma 

vez, na dependência das instâncias do CT. 

(3) Uso (ou não) da Teoria do Domínio – é o conhecimento prévio existente sobre 

uma situação de aprendizado que deve ser disponibilizado ao algoritmo de AM, 

para que uma expressão apropriada do conceito a ser aprendida possa ser 

efetivamente induzida. Sem esse conhecimento, a indução do conceito será feita 

pelo algoritmo com base apenas no CT disponibilizado e, para determinados tipos 

de problemas, a informação dada pelas instâncias não é suficiente. 

(4) Tipos de linguagem de descrição – são geralmente linguagens formais que 

descrevem as instâncias, a Teoria do Domínio e as hipóteses formuladas pelos 

algoritmos de AIM. Algoritmos tradicionais de AM que são caracterizados como 

proposicionais, via de regra, empregam linguagens proposicionais nas descrições 

de instâncias e de conceitos, o que simplifica o aprendizado, mas limita a expressão 

do conceito, devido à pouca expressividade do formalismo representacional e à 

capacidade limitada de utilizar conhecimento do domínio. Soluções de problemas 

de aprendizado mais complexos, que exigem uma linguagem de representação 

mais elaborada, não podem ser induzidas por algoritmos proposicionais. 

Algoritmos mais sofisticados, conhecidos como algoritmos relacionais, e.g., que 

empregam representações baseadas em lógica de primeira ordem, devem ser 

usados em tais problemas. 

(5) Critérios de avaliação do conceito induzido – são critérios usados para medir a 

qualidade do conceito induzido por um algoritmo. Entre os critérios mais usuais 

estão a precisão de classificação, geralmente medida como o percentual de 

instâncias corretamente classificadas pela hipótese induzida; a transparência da 

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

conceito; complexidade computacional, relacionada aos recursos computacionais 

necessários para o aprendizado.  
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2.2.1 Aprendizado Supervisionado, Aprendizado Não Supervisionado e 

Aprendizado Semi-Supervisionado 

Em um contexto de AIM, os CTs são geralmente descritos por instâncias formadas por 

vetores de pares atributo-valor e, dependendo da situação, de uma classe (categoria, rótulo 

ou atributo meta) associada. Esta classe, que normalmente é fornecida por um especialista 

humano da área de conhecimento descrita pelas instâncias, indica qual conceito a instância 

em questão representa, uma vez que, supostamente, cada instância deve ter uma classe 

associada. 

A classe é o que se convenciona chamar de supervisão e sua informação não é 

coletada como usualmente são os valores dos atributos que descrevem as instâncias. O 

fato de a classe participar ou não da descrição da instância e do algoritmo de aprendizado 

fazer uso ou não dessa informação agrupa os algoritmos de AIM em diferentes níveis de 

supervisão. Dessa forma, podem ser encontrados algoritmos caracterizados como: 

(1) Algoritmos de aprendizado supervisionado, em que cada instância de treinamento 

fará uso da classe como uma informação extra que irá direcionar o aprendizado. 

Um algoritmo que implementa o aprendizado supervisionado tem como objetivo 

encontrar uma hipótese capaz de classificar novas instâncias entre as classes já 

existentes utilizando uma determinada linguagem de representação de conceito, tal 

como árvores de decisão, redes neurais, expressão em lógica proposicional, 

expressão em lógica de primeira ordem, regras no padrão if-then, etc. Via de regra, 

a classe apresenta valores discretos e o conceito induzido por algoritmos de AIM 

é conhecido como classificador, embora também existem algoritmos que não 

constroem classificadores devido a classe apresentar valores contínuos, estes são 

conhecidos como algoritmos de regressão. 

(2) Algoritmos de aprendizado não supervisionado, não fazem uso da informação 

dada pela classe, pois a classe à qual cada instância pertence é desconhecida e/ou 

não existe um especialista humano que seja capaz de determiná-la somente com a 

informação dos valores de atributos que descrevem as instâncias. Geralmente tais 

algoritmos aprendem por meio da identificação de subconjuntos de instâncias que 

compartilham certa similaridade. Assim, o principal objetivo de algoritmos de 

aprendizado não supervisionado é tentar estabelecer a existência de grupos ou 
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similaridades nessas instâncias. Os algoritmos de aprendizado não supervisionado 

podem ser abordados em dois grupos distintos: aqueles que agrupam as instâncias 

e aqueles que projetam as instâncias em um espaço dimensional menor que o 

espaço das instâncias de entrada (Bishop 2006). 

(3) Algoritmos de aprendizado semi-supervisionado, combinam técnicas do 

aprendizado supervisionado e não supervisionado e buscam aprender mais das 

instâncias disponíveis que não possuem classe baseando-se em um pequeno 

volume de instâncias previamente classificadas. Em outras palavras, este modelo 

geralmente utiliza o subconjunto de instâncias cuja descrição contém a classe para 

induzir uma expressão geral do conceito e, então, utilizam essa expressão para 

determinar a classe associada às instâncias pertencentes ao outro subconjunto. 

Uma revisão detalhada de aprendizado semi-supervisionado pode ser encontrada 

em (Zhu 2005). 

2.2.2 Conjunto de Treinamento, Conjunto de Teste e Conjunto de 

Validação 

Para viabilizar AIM é indispensável que um conjunto de instâncias que representam os 

conceitos a serem aprendidos esteja disponível. As instâncias do CT são, geralmente, 

descritas por um conjunto de atributos com valores que variam em um determinado 

intervalo e/ou conjunto de valores e, dependendo da situação, de uma classe associada, 

indicando qual conceito a instância em questão representa.  

Em aprendizado supervisionado, o CT consiste de um conjunto com n instâncias, 

CT = {𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛}. Em princípio todas as instâncias são descritas pelo mesmo conjunto 

A de m atributos,  A = {𝑎1, ..., 𝑎𝑚}, e uma das q possíveis classes de C = {𝑐1, ..., 𝑐𝑞}. 

Assim sendo, 𝑥𝑖 = [𝑎𝑖1, 𝑎𝑖2, ..., 𝑎𝑖𝑚, 𝑐𝑖], em que 𝑎𝑖𝑗 é um dos possíveis valores do atributo 

j, 1 ≤ j ≤ m, e ci é uma entre as q possíveis classes, 1 ≤ ci ≤ q.  

A Tabela 2.1 ilustra pequenos trechos de um dos conjuntos de instâncias do 

Repositório da University of California at Irvine (UCI Repository) (Dua and Graff 2019). 

Os trechos em questão foram retirados do arquivo identificado como Seeds, criado a partir 

de medições das propriedades geométricas do núcleo de sementes associadas a três 

variedades de trigo.  
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Cada uma das 210 instâncias é descrita por sete atributos e uma classe associada, 

que caracteriza a instância em uma das três variedades distintas, a saber, 1 para a variedade 

de trigo kama, 2 para a variedade rosa e 3 para a variedade canadian. Os atributos 

(descritores) das instâncias são: área, perímetro, compactação, tamanho do núcleo, 

largura do núcleo, coeficiente de assimetria e tamanho do sulco do núcleo, sendo todos 

do tipo contínuo. 

Tabela 2.1 Trechos do conjunto de instâncias Seeds (UCI Repository (Dua and Graff 2019)). 

ID Atributos Classe 

 Área Per. Comp. T. N. L. N. C. A. T. S. N.  

𝑥001 15.26 14.84 0.8710 5.763 3.312 2.221 5.220 1 

𝑥002 14.88 14.57 0.8811 5.554 3.333 1.018 4.956 1 

𝑥003 14.29 14.09 0.9050 5.291 3.337 2.699 4.825 1 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

𝑥070 12.73 13.75 0.8458 5.412 2.882 3.533 5.067 1 

𝑥071 17.63 15.98 0.8673 6.191 3.561 4.076 6.060 2 

𝑥072 16.84 15.67 0.8623 5.998 3.484 4.675 5.877 2 

𝑥073 17.26 15.73 0.8763 5.978 3.594 4.539 5.791 2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

𝑥140 16.23 15.18 0.885 5.872 3.472 3.769 5.922 2 

𝑥141 13.07 13.92 0.8480 5.472 2.994 5.304 5.395 3 

𝑥142 13.32 13.94 0.8613 5.541 3.073 7.035 5.440 3 

𝑥143 13.34 13.95 0.8620 5.389 3.074 5.995 5.307 3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

𝑥210 12.3 13.34 0.8684 5.243 5.974 5.637 5.063 3 

Para avaliar se a expressão do conceito induzida pelo algoritmo é representativa, é 

necessária a utilização de um conjunto de instâncias que é, via de regra, uma parte do 

conjunto original de instâncias, que não participou do CT, possuindo a mesma distribuição 



10 

 

de probabilidade entre as classes (Mitchell 1997). Este subconjunto é denominado 

conjunto de teste. Situações em que o classificador induzido esteja ajustado 

demasiadamente às instâncias de treinamento, i.e., o classificador expressa muito melhor 

o CT que o conjunto de teste, caracteriza um problema conhecido como overfitting que, 

de certa forma, torna o classificador inadequado para classificar outras instâncias. 

Com o objetivo de evitar overfitting, um terceiro conjunto de instâncias, chamado 

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

capacidade de generalização do classificador e se difere do conjunto de teste por não ser 

utilizado em nenhum momento na fase de treinamento.  

Uma técnica de validação muito difundida na comunidade de AM é a chamada k-

validação cruzada (cross-validation) (Mitchell 1997). Na validação cruzada as instâncias 

disponíveis são divididas aleatoriamente em k subconjuntos com aproximadamente o 

mesmo número de instâncias. A Figura 2.1 ilustra um dos possíveis processos de 4-

validação cruzada do conjunto de instâncias lenses, extraído do Repositório UCI. Para este 

exemplo, a ordem de entrada das instâncias foi mantida na divisão dos 4 subconjuntos, 

uma vez que a classe já está distribuída aleatoriamente no conjunto original. 

 

Figura 2.1 Esquema do processo de 4-validação cruzada do conjunto de instâncias Lenses (UCI 

Repository (Dua and Graff 2019)). 
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O processo de aprendizado é então realizado tendo como entrada instâncias 

pertencentes a k–1 subconjuntos; o subconjunto restante é então usado como conjunto de 

teste. O processo é sistematicamente repetido k vezes, de modo que cada um dos k 

subconjuntos seja usado uma vez como conjunto de teste. 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.  

2.2.3 Paradigmas de AIM Supervisionado 

Algoritmos supervisionados constroem modelos classificadores e podem empregar uma 

diversidade bem grande de formalismos, para a realização do aprendizado e representação 

do conceito aprendido. Dentre os paradigmas mais populares destacam-se: 

(1) Baseado em Instâncias: paradigma de AM foco deste trabalho, trata do 

aprendizado que é feito com base em instâncias armazenadas no sistema (Mitchell 

1997). O sistema computacional, ao receber uma nova instância, busca por 

instâncias similares já armazenadas e classifica a nova instância como sendo da 

mesma classe das similares encontradas. Saber quais instâncias devem ser 

memorizadas é importante para evitar lentidão e dificuldade de manuseio por parte 

do algoritmo de classificação. No Capítulo 3 estão descritas as principais 

características deste paradigma de AM e no Capítulo 4 são descritas algumas das 

principais técnicas de seleção de instâncias. 

(2) Simbólico: entre as representações simbólicas mais estudadas estão as árvores e 

regras de decisão. Métodos de indução de árvores de decisão a partir de instâncias 

são conhecidos como particionamento recursivo e produzem conceitos 

hierárquicos como resultado do aprendizado. Os sistemas ID3 (Quinlan 1986) e 

C4 (Quinlan 1987) para indução de árvores de decisão tiveram uma importante 

contribuição sobre as pesquisas de AM. Os trabalhos com indução de regras de 

decisão surgiram com a família de algoritmos AQ (Michakski 1969), que precedeu 

o algoritmo CN2 (Clark and Niblett 1989), uma das implementações mais clássicas 

do sub-paradigma de indução de regras. Uma outra abordagem surgiu da simples 

tradução das árvores de decisão para as regras, com um posterior refinamento, 

resultando no algoritmo C4.5rules (Quinlan 1993). 
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(3) Estatístico: os paradigmas estatísticos frequentemente assumem que os valores de 

atributo estão normalmente distribuídos, e então usam as instâncias fornecidas para 

determinar parâmetros estatísticos. O aprendizado bayesiano é um dos métodos 

estatísticos mais utilizados neste paradigma de AM, pois permite a criação de 

regras estatísticas que podem predizer valores e/ou riscos com base na análise em 

instâncias anteriores (Alpaydin 2010). 

(4) Neural (ou conexionista): inspiradas em modelos biológicos do sistema 

nervoso, a representação de uma rede neural envolve unidades altamente 

interconectadas. De maneira simplificada, uma rede neural é, geralmente, 

organizada em camadas, em que cada camada tem um determinado número de 

unidades, cada uma delas identificada como um nó da rede. As pesquisas em redes 

neurais foram iniciadas com o trabalho pioneiro de (McCulloch and Pitts 1943). 

Após 15 anos à publicação de McCulloch e Pitts, (Rosenblatt 1962) apresentou o 

Perceptron, cuja grande contribuição foi a prova do teorema da convergência. A 

aprendizagem profunda (deep learning) pode ser considerada uma 

recaracterização das redes neurais, todavia, está associada a uma área de AM mais 

ampla que a AIM. 

(5) Genético: este paradigma é derivado do modelo evolucionário de aprendizagem 

(Holland 1975) e possui uma analogia direta com a teoria de Darwin, na qual 

sobrevivem os mais bem adaptados ao ambiente. Um modelo de classificação 

genético consiste de uma população de elementos de classificação que competem 

para fazer a predição. Elementos que possuem um desempenho fraco são 

descartados, enquanto os elementos mais fortes proliferam, produzindo variações 

de si mesmo. Algoritmos genéticos foram cruciais para o desenvolvimento da 

programação genética, que permite a manipulação de um sistema computacional 

na forma de uma estrutura de dados. 

2.2.4 Tipos de Atributos que Descrevem as Instâncias 

Segundo (Han et al. 2012) e (Kohavi and Provost 1998), os tipos de atributos são divididos 

em dois grupos, são eles: 

(1) Categóricos: caracterizado por um número finito de valores discretos. Nesse grupo 

estão os tipos nominais, cujos valores não estão relacionados por uma relação de 
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ordem parcial, e os ordinais, que refletem a existência de uma relação de ordem 

parcial entre os valores. O tipo ordinal pode ser representado por números inteiros, 

desde que os valores sejam de natureza qualitativa e não haja lógica em 

comparações aritméticas entre eles; 

(2) Contínuos: atributos que representam valores quantitativos, constituído pelo 

domínio dos números reais e inteiros, de caráter não discriminatório.  

Os atributos podem ainda assumir valores binários e.g., verdadeiro ou falso, que 

geralmente são tratados como atributo do tipo categórico. No entanto dependendo do 

critério adotado pelo algoritmo de aprendizado, podem ser tratados como atributo do tipo 

contínuo, desde que os valores sejam devidamente substituídos por 0 e 1. 

A classe, quando existente, também pode assumir valores discretos ou reais. Tal 

distinção implica uma divisão dos algoritmos supervisionados de AIM. Se a classe possuir 

valores discretos então o algoritmo é caracterizado como um algoritmo que induz 

classificadores; classificadores têm como objetivo classificar novas instâncias de dados 

relativas ao mesmo domínio de conhecimento a partir do qual o classificador foi induzido. 

Caso a classe possua valores contínuos, o algoritmo é caracterizado como de regressão, 

que estima um valor entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto C = {𝑐1,..., 𝑐𝑞}, 

C  R  (Bishop 2006) (Prati 2006) (Han et al. 2012). 

Considere como exemplo uma instância x que possua os atributos endereço, tipo 

de residência, plano de saúde, escolaridade e gasto mensal. Tais atributos podem ser 

utilizados para a classificação, como por exemplo, classificar a instância x com perfil 

econômico A, B ou C, levando em consideração os perfis econômicos das outras instâncias 

pertencentes ao conceito. Todavia, os mesmos atributos também podem servir para fazer 

a predição do salário mensal recebido pela instância x, levando em consideração o salário 

conhecido das outras instâncias pertencentes ao conceito. 

2.3 Pré-processamento de Instâncias 

O pré-processamento de instâncias é uma etapa importante no processo de AM. Devido 

as diversas fontes, formas de representação e coleta, as instâncias podem apresentar 

problemas como: presença de valores anômalos (ruídos) ou discrepantes (outliers) no 
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domínio dos atributos e valores de atributo ausente ou duplicado. Segundo (Han et al. 

2012), as diversas técnicas que tratam desses problemas nas instâncias podem ser 

organizadas em quatro categorias: 

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

tratar instâncias com ruído, identificar ou remover outliers e corrigir 

inconsistências, e.g., instâncias duplicadas e instâncias com os mesmos valores de 

atributo e classes diferentes; 

(2) Integração: visa a combinação de instâncias provenientes de diversas fontes; 

(3) Redução: as técnicas de redução estão divididas entre aquelas que buscam reduzir 

a dimensionalidade, i.e., quantidade de atributos, e as que buscam reduzir a 

quantidade de instâncias; 

(4) Transformação: tais técnicas buscam transformar os valores de atributo em questão 

de forma que sigam um determinado padrão de representação para ser utilizado no 

atributo. As técnicas de transformação de instâncias mais usuais são a 

discretização, cuja aplicação consiste em transformar atributos contínuos em 

atributos discretos; e a normalização, que padroniza todos os atributos em uma 

mesma faixa de valores.  

2.3.1 Normalização do Conjunto de Instâncias 

Devido aos atributos que descrevem as instâncias, frequentemente, terem escopo de 

valores variáveis, uma vez que cada atributo tem a finalidade de representar caracteristicas 

distintas das instâncias, algoritmos de AIM podem interpretar erroneamente tais 

diferenças de escopo de valores dando maior importância para alguns atributos em 

detrimento a outros.  

A diferença dos escopos de valores dos atributos é muito impactante em ABI, pois 

causa grande interferência na função de similaridade. Portanto, é recomendado que os 

valores de atributo passem inicialmente por um processo de normalização, para que seus 

valores estejam em faixas similares. O método de normalização mais usual é conhecido 

como Min-Max, apresentado na Eq. (2.1).  

                                                       anorm= 
𝑎′−𝑎𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑚𝑎𝑥− 𝑎𝑚𝑖𝑛
    (2.1) 
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Este método normaliza os valores de atributo para uma faixa entre 0 e 1, em que o 

valor mínimo do atributo é alterado para 0, uma vez que o numerador resultante de 𝑎′ −

𝑎𝑚𝑖𝑛 será 0 e, o valor máximo é alterado para 1, pois, em tal situação, denominador e 

numerador terão valores iguais. 

A normalização de atributos do tipo contínuo para a faixa de valores entre 0 e 1, 

permite uma conveniente equalização com os atributos do tipo nominal, que não podem 

ser normalizados, por apresentarem a característica de serem não mensuráveis. Detalhes 

deste procedimento é apresentado na Seção 3.3. 

2.4 Considerações Finais 

Esse capítulo introduziu o conceito de AIM, assim como, outros conceitos diretamente 

relacionados a este. O aprendizado supervisionado foi enfatizado no texto por 

contextualizar, de forma mais especifica, o Aprendizado Baseado em Instâncias, foco 

deste trabalho. 

 Na sequência, o Capítulo 3 apresenta, de forma mais detalhada, o paradigma de 

Aprendizado Baseado em Instâncias e seus principais algoritmos, que é a área especifica 

em que este trabalho se insere. 
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Capítulo 3 

Aprendizado Baseado em Instâncias − 

Caracterização e Principais 

Algoritmos 
 

Este capítulo contextualiza o paradigma de Aprendizado Baseado em Instâncias (ABI) sob 

a perspectiva do algoritmo Nearest Neighbor (NN), que, além de servir de base para vários 

outros algoritmos ABI, sintetiza em sua simplicidade conceitual, a essência do paradigma 

ABI: armazenar todas as instâncias disponíveis e tomar decisões individuais para cada 

nova instância que for apresentada, baseada nas instâncias armazenadas. Desse modo, o 

capítulo está organizado em 3 seções. A Seção 3.1 faz as considerações iniciais sobre o 

paradigma ABI; a Seção 3.2 apresenta o algoritmo NN e suas principais variações; a Seção 

3.3 apresenta uma função de distância para diferentes tipos de atributos; a Seção 3.4 traz 

as considerações finais. 

3.1 Considerações Iniciais 

Ao contrário dos algoritmos de aprendizado supervisionado que generalizam o CT, 

expressando-o de diferentes formas, e.g., uma árvore de decisão, um conjunto de regras, 

uma rede neural etc., os algoritmos de aprendizado baseado em instâncias, conhecidos 

como IBL (Instance Based Learning), não realizam qualquer generalização, uma vez que 

eles simplesmente armazenam todas as instâncias de treinamento até o momento em que 

uma nova instância, de classe desconhecida, precise ser classificada. 

Como comentado em (Mitchell 1997), métodos baseados em instâncias são 

algumas vezes referenciados como métodos preguiçosos (‘lazy’) de aprendizado, uma vez 

que adiam o processo de generalização até o ponto que uma determinada instância deva 

ser classificada. A vantagem chave dessa espécie de aprendizado adiado é a de que, ao 

invés de estimar o conceito alvo para o espaço todo de instâncias, esses métodos podem 

estima-lo localmente e diferentemente para cada nova instância a ser classificada.   
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O processo de classificação de uma nova instância ocorre com uma varredura do 

conjunto de instâncias armazenadas que representam o conceito, buscando determinar 

aquela que seja mais ‘similar’ à nova instância apresentada. Via de regra, tais algoritmos 

utilizam o conceito de proximidade como critério de similaridade. Dessa forma, a nova 

instância, de classe desconhecida, receberá o rótulo da classe da instância que lhe seja 

mais “próxima”. 

Para um conjunto de treinamento volumoso, o custo da classificação pode se tornar 

inviável, já que todo o processamento envolvido ocorre nessa fase. Como apontado em 

(Santos and Nicoletti 1997), entre algumas das dificuldades de sistemas baseados em 

instâncias estão o aumento do tempo de classificação à medida que muitas instâncias vão 

sendo adicionadas à memória aumentando, com isso, a possibilidade que a memória possa 

ser excedida, devido ao volume de instâncias que devem ser armazenadas. 

3.2 Algoritmo NN 

O algoritmo NN (Nearest Neighbor – Vizinho mais Próximo), proposto em (Cover and 

Hart 1967), é a base de muitos algoritmos de aprendizado baseado em instâncias. Ele é 

muito simples e permite a classificação de novas instâncias com alto grau de precisão. A 

especificação do algoritmo, em alto nível, como descrito em (Cover and Hart 1967), é 

mostrada em Algoritmo 3.1. 

Considere n instâncias de treinamento, representadas com um par (𝑥𝑖, 𝑐𝑖), 1 ≤ i ≤ n, tal 

que: 

• Cada 𝑥𝑖 assume valores em um espaço M-dimensional (de atributos) sobre o qual é 

definido uma métrica d; 

• 𝑐𝑖  {1, ..., 𝑐𝑞} denota a classe correta da instância 𝑥𝑖; 

• 𝑥′  {𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛} é o vizinho mais próximo da nova instância y se: 

d(𝑥′, y) = min d(𝑥𝑖, y), 1 ≤ i ≤ n. 

A regra NN decide que y pertence à classe 𝑐′ do seu vizinho mais próximo 𝑥′. 

Algoritmo 3.1 Especificação formal do NN.  
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A regra de decisão d(𝑥′, y) = min d(𝑥𝑖, y), 1 ≤ i ≤ n, é mais apropriadamente 

chamada de 1−NN, e calcula a distância da nova instância a cada uma das instâncias do 

conceito (TNN) e, dentre todas as distâncias calculadas, identifica a menor; no entanto, 

considera apenas a classe de uma instância, aquela que estiver mais próxima, para atribuí-

la como a classe da nova instância. Quando mais do que uma instância for considerada, o 

algoritmo é renomeado como k-NN, em que k  ℕ, representa o número de instâncias que 

participam da decisão de classificação.  Tal situação é discutida na Seção 3.2.1. 

A métrica de similaridade mais comum para mensurar a distância entre duas 

instâncias, x e y, representadas em um espaço M-dimensional de atributos, é a distância 

euclidiana (Boulos 1987), apresentada na Eq. (3.1).  

                                                       d(x,y)= √∑ (𝑥𝑎  − 𝑦𝑎)2
𝑚
𝑎=1     (3.1) 

O exemplo que segue ilustra o funcionamento do NN. Considere um espaço 

bidimensional definidos pelos atributos 𝑎1 e 𝑎2, no qual estão representadas 14 instâncias, 

pertencentes a duas classes distintas, e uma nova instância a ser classificada. Suponha ser 

necessário determinar a qual classe pertence uma nova instância, y, de classe 

desconhecida, como mostra a Figura 3.1.  

 

Figura 3.1 Processo de classificação realizado pelo algoritmo NN, em que y: instância sem classe 

associada, d: distância entre y e a instância mais próxima. 



19 

 

Para o exemplo da Figura 3.1, utilizando a distância euclidiana como função de 

distância, o NN vai classificar a instância y como pertencente à classe 1, uma vez que, 

dentre as instâncias armazenadas, a mais próxima de y é a instância 𝑥8 que pertence à 

classe 1, como pode ser observado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Distância das instâncias em relação a nova instância y. 

ID 𝑎1 𝑎2 Classe Função de distancia 

𝑥1 1 6 1 d(𝑥1, 𝑦) = √(1 − 3)2 + (6 − 3)2 = 3.61 

𝑥2 2 6 1 d(𝑥2, 𝑦) = √(2 − 3)2 + (6 − 3)2 = 3.16 

𝑥3 3 6 1 d(𝑥3, 𝑦) = √(3 − 3)2 + (6 − 3)2 = 3 

𝑥4 2 5 1 d(𝑥4, 𝑦) = √(2 − 3)2 + (5 − 3)2 = 2.24 

𝑥5 3 5 1 d(𝑥5, 𝑦) = √(3 − 3)2 + (5 − 3)2 = 2 

𝑥6 4 5 1 d(𝑥6, 𝑦) = √(4 − 3)2 + (5 − 3)2 = 2.24 

𝑥7 1 4 1 d(𝑥7, 𝑦) = √(1 − 3)2 + (4 − 3)2 = 3.61 

𝑥8 3 4 1 d(𝑥8, 𝑦) = √(3 − 3)2 + (4 − 3)2 = 1 

𝑥9 5 3 2 d(𝑥9, 𝑦) = √(5 − 3)2 + (3 − 3)2 = 2 

𝑥10 4 2 2 d(𝑥10, 𝑦) = √(4 − 3)2 + (2 − 3)2 = 1.41 

𝑥11 6 2 2 d(𝑥11, 𝑦) = √(6 − 3)2 + (2 − 3)2 = 3.16 

𝑥12 3 1 2 d(𝑥12, 𝑦) = √(3 − 3)
2 + (1 − 3)2 = 2 

𝑥13 5 1 2 d(𝑥13, 𝑦) = √(5 − 3)2 + (1 − 3)2 = 2.83 

𝑥14 6 1 2 d(𝑥14, 𝑦) = √(6 − 3)2 + (1 − 3)2 = 3.61 

3.2.1 Algoritmo k-NN 

Uma das variantes da regra 1-NN é conhecida como k-NN, que identifica as k instâncias 

mais próximas {𝑥1, ..., 𝑥𝑘} da instância a ser classificada e decide pela escolha da classe 

que comparece com maior frequência no conjunto {𝑐𝑥1, ..., 𝑐𝑥𝑘}. A definição como 
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descrita em (Mitchell 1997) para aprendizado de funções com valores discretos,  f: 𝑋𝑀 → 

C, sendo C={𝑐1, ..., 𝑐𝑞} é apresentada em Algoritmo 3.2. 

Algoritmo de treinamento: 

• Para cada instância de treinamento (x, f(x)), adicione a instância à lista de 

instâncias_treinamento 

Algoritmo de Classificação: 

• Dada uma instância y a ser classificada, 

• Sejam 𝑥1 ... 𝑥𝑘  as k instâncias mais próximas de y 

• Retorne 

𝑓(𝑦) ←  argmax
𝑐𝐶

∑𝛿(𝑐, 𝑓(𝑥𝑖))

𝑘

𝑖=1

 

em que δ(𝑐, 𝑐𝑥𝑘) = 1 se 𝑐 = 𝑐𝑥𝑘, caso contrário, δ(𝑐, 𝑐𝑥𝑘) = 0 

Algoritmo 3.2 Regra k-NN para aproximação de valores discretos,  f: 𝑿𝑴 → C, C={c1, ..., cq}. 

O valor de �̂�(𝑦) que será retornado pelo algoritmo descrito em Algoritmo 3.2 é o 

valor mais comum de f(𝑥𝑖), 1 ≤ i ≤ k, entre as k instâncias de treinamento mais próximas 

da instância a ser classificada. Essa estratégia dificulta que a nova instância seja 

classificada por uma instância com ruídos e.g., que não segue a distribuição das outras 

instâncias daquela região do espaço M-dimensional. Geralmente, adota-se para k um 

pequeno valor inteiro e ímpar. Quanto maior a quantidade de ruídos no conjunto de 

instâncias, maior deve ser o valor de k. 

Retomando o exemplo da Tabela 3.1, as 5 instâncias mais próximas da nova 

instância y são, pela ordem de proximidade, 𝑥8, 𝑥10, 𝑥5, 𝑥9 e 𝑥12, dessa forma, para k =5, 

a nova instância y será classificada como de classe 2, uma vez que 3 das 5 instâncias mais 

próximas pertencem a classe 2, como pode ser observado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 Classificação do k-NN para k=5. 

Classe Função de classificação 

1 𝛿(1, 𝑓(𝑥8))+𝛿(1, 𝑓(𝑥10)) +  𝛿(1, 𝑓(𝑥5)) +  𝛿(1, 𝑓(𝑥9)) +

 𝛿(1, 𝑓(𝑥12)) = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2 

2 𝛿(2, 𝑓(𝑥8))+𝛿(2, 𝑓(𝑥10)) +  𝛿(2, 𝑓(𝑥5)) +  𝛿(2, 𝑓(𝑥9)) +

 𝛿(2, 𝑓(𝑥12)) = 0 + 1 + 0 + 1 + 1 = 3 

A adaptação do algoritmo k-NN utilizado em classificação com valores discretos 

para aproximação com classes de valores contínuos, f: 𝑋𝑀 → R, em que R representa um 

conjunto de números reais, é feita substituindo a equação final do Algoritmo 3.2 pela Eq. 

(3.2). Assim, o algoritmo calcula o valor médio das k instâncias de treinamento mais 

próximas ao invés de calcular seu valor mais comum. Este método é conhecido como 

regressão. 

 𝑓(𝑦) ←
√∑ 𝑓(𝑥𝑖)

𝑘
𝑖=1

𝑘
 

(3.2) 

3.2.2 Algoritmo wk-NN 

O wk-NN (distance-weighted nearest neighbor – distância ponderada do vizinho mais 

próximo) proposto por (Dudani 1976) é um refinamento do k-NN para ponderar a 

contribuição de cada um dos k vizinhos, dando maior peso a vizinhos que estão mais 

próximos da instância a ser classificada. O algoritmo wk-NN substitui a última etapa do 

algoritmo k-NN, descrito em Algoritmo 3.2 pela Eq. (3.3).  

𝑓(𝑦) ←  argmax
𝑐𝐶

∑𝑤𝑖𝛿(𝑐, 𝑓(𝑥𝑖))

𝑘

𝑖=1

 

Em que 𝑤𝑖 =
(𝑑𝑘− 𝑑𝑖)

(𝑑𝑘− 𝑑1)
, para 𝑑𝑖 ≠ 𝑑1 e  𝑤𝑖 = 1, para 𝑑𝑖 = 𝑑1. 

(3.3) 

A Tabela 3.3 apresenta os resultados obtidos para o ponderador 𝑤𝑖 referentes à 

Tabela 3.1. A utilização do ponderador 𝑤𝑖, para k=5, classifica a nova instância y como 
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pertencente a classe 1, pois, (1 1) + (0 0.59) + (1 0) + (0 0) + (0 0) = 1 é o 

valor final para a função de classificação referente a classe 1, que é um valor maior do que 

o apresentado pela classe 2: (01) + (1 0.59) + (0 0) + (1 0) + (1 0) = 0.59.  

Tabela 3.3 Valores de 𝒘𝒊 , para k=5, Referentes à Tabela 3.1. 

i 
𝑤𝑖 =

(𝑑𝑘 − 𝑑𝑖)

(𝑑𝑘 − 𝑑1)
 

1 (2 −  1)

(2 −  1)
= 1 

2 (2 −  1.41)

(2 −  1)
= 0.59 

3 (2 − 2)

(2 −  1)
= 0 

4 (2 −  2)

(2 −  1)
= 0 

5 (2 −  2)

(2 −  1)
= 0 

Outra forma de obter o ponderador 𝑤𝑖 é atribuir o peso de cada vizinho como o 

inverso do quadrado de sua distância à x. Neste caso, se o denominador 𝑑(𝑥, 𝑥𝑖)
2 = 0, i.e., 

a instância apresentada é igual a instância de treinamento, assume-se �̂�(𝑥) ←  𝑓(𝑥𝑖). O 

autor em (Dudani 1976) afirma que nesse tipo de relacionamento 𝑤𝑖 assume valores muito 

grandes para distâncias próximas de zero, reduzindo a classificação em muitos casos para 

uma simples regra k-NN. 

3.3 Função de Distância HOEM 

Algoritmos que utilizam funções de distância para calcular a similaridade entre as 

instâncias, como é o caso do NN e vários outros algoritmos ABI, são naturalmente 

incapazes de lidar com a particularidade de os atributos nominais serem de natureza 

qualificáveis, ao invés de quantificáveis, como são os atributos contínuo. A função de 

distância HOEM (Heteregenous Euclidean-Overlap Metric – Métrica Heterogênea de 
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Sobreposição Euclidiana) (Wilson and Martinez 1997), apresentado na   Eq. (3.4), é uma 

das mais populares pela sua simplicidade e pela forma equalizada que lida com atributos 

contínuos e nominais. 

HOEM(x,y)= √∑ da(xa, ya)2
m
a=1  

em que: 

       da(xa,ya)= 

{

1, se x ou y tem valor desconhecido; 
0 para x = y ou 1 para x ≠ y, se a é do tipo discreto;

|x−y|

maxa−mina
, se a é do tipo contínuo.

 

(3.4) 

A função de distância HOEM utiliza a distância Euclidiana normalizada para 

atributos contínuos. Para atributos nominais ou com valores desconhecido, uma métrica 

de sobreposição de valores é utilizada, em que os atributos que possuem valores diferentes, 

ou pelo menos um dos atributos tem valor desconhecido, a distância considerada entre 

eles será o valor máximo possível, que neste caso, será 1. Dessa forma, fazendo uma 

alusão com o espaço euclidiano, todos os atributos possuem a dimensão máxima 

equivalente a 1, evitando assim que alguns atributos tenham maior influência no resultado 

final da função distância. 

3.4 Considerações Finais 

Este capítulo abordou os conceitos de ABI, utilizando como exemplo o NN, um dos 

algoritmos mais utilizados em ABI. A simplicidade conceitual do paradigma ABI, 

tratando todas as instâncias como pontos em um espaço multidimensional, sendo tais 

dimensões formadas pelos atributos que descrevem as instâncias, permite que a 

similaridade entre as instâncias seja definida de acordo com o conceito de proximidade 

entre as mesmas.  

 Sob tal perspectiva, o algoritmo NN representa muito bem os fundamentos do 

paradigma ABI, uma vez que o NN mensura as distâncias de uma nova instância 

apresentada para todas as instâncias armazenadas no CT, que formam o conceito 

aprendido sobre determinado problema. Uma adaptação do NN, conhecida como k-NN, 
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classifica uma nova instância de acordo com a classe majoritária das k instâncias mais 

próximas. A classificação de acordo com a classe majoritária pode ainda ponderar sobre 

a proximidade dentre os k vizinhos mais próximos, como visto no algoritmo wk-NN. 

No entanto, o processo de calcular a distância de uma nova instância a todas as 

instâncias disponibilizadas pelo sistema, pode se tornar muito dispendioso, tanto do ponto 

de vista de armazenamento de dados quanto de processamento computacional, quando o 

volume de instâncias for muito grande.  Na sequência, o Capítulo 4 apresenta 3 algoritmos 

baseados no NN que buscam descartar as instâncias indesejáveis ou supérfluas para a 

classificação de novas instâncias.  
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Capítulo 4 

Algoritmos de Seleção de Instância 
 

Este capítulo apresenta 3 algoritmos baseados no NN que buscam eliminar instâncias que 

prejudicam ou não influenciam o aprendizado do conceito. O capítulo está organizado em 

5 seções: a Seção 4.1 faz as considerações iniciais sobre os objetivos de algoritmos de 

seleção de instância e contextualiza sobre instâncias que não são criticas para o 

aprendizado. A Seção 4.2 apresenta o algoritmo CNN que busca condensar o conjunto 

inicial de instâncias, mantendo apenas aquelas que discordam da classificação de seu 

vizinho mais próximo. O algoritmo RNN, complementar ao CNN, é apresentado na seção 

4.3. Na seção 4.4 é apresentado um algoritmo de edição de instâncias que não são boas 

classificadoras, denominado ENN. A seção 4.5 faz as considerações finais do capítulo. 

4.1 Considerações Iniciais 

Como discutido no Capítulo 3, o classificador NN armazena indiscriminadamente todas 

as instâncias do CT, o que pode tornar o processo de classificação muito lento quando tais 

conjuntos forem volumosos  e, também, colaborar com uma diminuição da precisão de 

classificação, quando muitas instâncias com ruído estiverem presentes no conjunto. Uma 

das possíveis soluções para esse problema é o uso de algoritmos de seleção de instâncias 

(SI).  

Em geral, o problema de SI é definido como: dado um conjunto original de 

instâncias (T), é extraído um subconjunto (S), de modo que |S| < |T| e se S é usado para 

treinar um classificador, ele produz resultados tão bons quanto se tivesse sido usado T. 

 Segundo (Brighton and Mellish 2002), além das instâncias críticas para a 

definição do conceito, um conjunto de instâncias pode apresentar instâncias supérfluas e 

instâncias indesejáveis: o trabalho que instâncias supérfluas fazem ao informar decisões 

de classificação é feito muito melhor por outras instâncias de sua classe. Da mesma forma, 

algumas instâncias de uma classe conduz em fazer falsas previsões de classificação, estas 

são tidas como instâncias indesejáveis.  
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Na prática, métodos de SI,  levam a uma redução significativa no tempo de resposta 

do algoritmo de aprendizado e, também, podem permitir que ele processe instâncias de 

maneira mais consistente, por meio da eliminação daquelas que apresentam ruídos. Em 

um cenário ideal, busca-se reduzir o espaço na memória ocupada pelas instâncias, 

aumentando, consequentemente, o desempenho de processamento. No entanto, a precisão 

de classificação deve permanecer a mesma ou superior a do conjunto original de 

instâncias. 

4.2 Algoritmo CNN 

A variante do NN conhecida como CNN (Condensed Nearest Neighbor – vizinho mais 

próximo condensado) (Hart 1968), procura reduzir o volume de instâncias armazenadas 

pelo NN, por meio da escolha de um subconjunto das instâncias em TNN, denominado 

TCNN. De acordo com (Ritter 1975) três critérios servem de base para a seleção deste 

subconjunto: 

(1) O subconjunto deve ser um subconjunto consistente; 

(2) Todas as instâncias devem estar mais próximas i.e., mais similares, a um vizinho 

da mesma classe do que a qualquer outra instância de outra classe. 

(3) Não deve haver nenhum subconjunto que satisfaça aos critérios (1) e (2) e contenha 

um menor número de instâncias. 

Subconjunto consistente pode ser definido como um subconjunto de TNN que 

classifica corretamente todas as instâncias de TNN. O menor dos subconjuntos consistentes 

é denominado subconjunto minimal que, de certa forma, generaliza toda a informação 

importante de TNN. O subconjunto TCNN deve ser consistente, mas não é garantido que seja 

minimal. Sua descrição é apresentada em Algoritmo 4.1. 
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Input: conjunto de instâncias TNN  

output: TCNN  TNN 

1. TCNN ← primeira instância de TNN 

2. TCNN é usado para classificar cada instância de TNN, através do algoritmo NN. Como a 

primeira instância é trivialmente classificada como correta, caso a segunda instância seja 

classificada incorretamente, ela é armazenada em TCNN, caso contrário, ela é armazenada 

em um subconjunto temporário (TTEMP). 

3. Este processo é repetido para todas as instâncias de TNN. 

4. Após uma etapa completa, o TCNN continua sendo usado para classificar cada instância 

de TTEMP até que um dos dois casos aconteça: 

(a) todas as instâncias de TTEMP são transferidas para TCNN. 

(b) TCNN realiza uma etapa completa de classificação sem que nenhuma instância de 

TTEMP seja transferida. 

5. As instâncias de TTEMP são descartadas e as de TCNN usadas como referência para o 

algoritmo NN. 

Algoritmo 4.1 Especificação formal do CNN (Hart 1968). 

O CNN foi a primeira proposta de SI objetivando diminuir o conjunto de instâncias 

para o classificador NN; essa estratégia de SI é conhecida como condensação e utiliza uma 

abordagem incremental. O algoritmo CNN inicia adicionando a primeira instância 

pertencente a TNN em TCNN. Cada instância em TNN é classificada usando apenas as 

instâncias em TCNN. Se uma instância for classificada incorretamente, ela é adicionada a 

TCNN, garantindo assim que será classificada corretamente. O processo é repetido até que 

não haja instâncias em TNN que sejam classificadas incorretamente.  

A Figura 4.1 ilustra um exemplo de aplicação do algoritmo CNN, em que o 

primeiro quadro da figura (a) representa um CT composto por 8 instâncias com 2 atributos, 

numeradas de acordo com a ordem de apresentação no CT, sendo 5 instâncias de classe 1 

e 3 instâncias de classe 2.  
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Figura 4.1 Iterações do algoritmo CNN. 

Na primeira iteração (quadro (b)), o CNN irá adicionar em TCNN a instância 𝑥1, 

primeira instância do CT, no entanto, seguindo a ordem de verificação, não adicionará as 

instâncias 𝑥2 , 𝑥3, 𝑥4 e 𝑥5, já que estas são classificadas corretamente por 𝑥1. Desse modo, 

a próxima instância a ser adicionada em TCNN é 𝑥6. Seguindo a verificação, 𝑥7 e 𝑥8 não 

serão adicionadas a TCNN por estarem mais próximas de 𝑥6  do que de 𝑥1. 

Na segunda iteração (quadro (c)), 𝑥2, 𝑥3 e 𝑥4 continuam sendo classificadas como 

corretas e permanece fora de TCNN, ao contrário de 𝑥5 que, devido a presença de 𝑥6, será 

classificada como incorreta e adicionada em TCNN. As instâncias 𝑥7 e 𝑥8 permanecem 

classificadas corretamente por 𝑥6 e, consequentemente, não adicionadas a TCNN. Uma 

nova verificação das instâncias restantes no TTEMP = {𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥7 e 𝑥8} em relação a 

TCNN  = {𝑥1, 𝑥5 e 𝑥6} é realizada, mas como não haverá alteração em TCNN, pois todas as 

instâncias em TTEMP serão classificadas como corretas, o algoritmo é finalizado. 

Este procedimento implica uma tendência a escolher instâncias perto das fronteiras 

entre classes, uma vez que as instâncias que estão imersas dentro de uma classe serão 

corretamente classificadas e não armazenadas na representação do conceito. Como 

comentado em (Gates 1972), uma possível queda em desempenho do algoritmo é 

compensada pela redução de memória necessária para armazenar o conjunto de 

treinamento e, também, pelo tempo computacional necessário para realizar a classificação. 

Por outro lado, se as classes representadas em TNN tiverem alta sobreposição, não 

acontecerá redução significativa no conjunto original de instâncias. 

O CNN é especialmente sensível a ruídos porque instâncias com ruídos geralmente 

serão classificadas erroneamente por seus vizinhos e, portanto, acabam fazendo parte da 

descrição do conceito. Isso causa dois problemas: primeiro, a redução de armazenamento 
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é prejudicada, porque instâncias com ruído são retidas e, como elas participam da 

descrição do conceito, geralmente instâncias que não têm ruídos e que estão próximas, 

também precisarão ser mantidas; o segundo problema é que a precisão é prejudicada 

porque instâncias com ruído geralmente são exceções e, portanto, não representam bem a 

expressão do conceito. Como alguns vizinhos provavelmente foram removidos, uma 

instância com ruído que pertence a TCNN geralmente cobrirá uma região mais ampla do 

espaço de instância do que aquela que cobriria, se estivesse em TNN, causando assim um 

maior número de erros de classificação do que causaria se o conjunto de instâncias iniciais 

não tivesse sido reduzido (Wilson and Martinez 2000). 

4.3 Algoritmo RNN 

O algoritmo RNN (Reduced Nearest Neighbor – Vizinho mais Próximo Reduzido) foi 

proposto por Gates em (Gates 1972) como uma extensão do CNN. O RNN começa com 

um subconjunto de instâncias TRNN = TCNN e remove sequencialmente cada instância de 

TRNN, se tal remoção não fizer com que quaisquer outras instâncias em TNN sejam 

classificadas incorretamente pelas instâncias restantes em TRNN.  

Trata-se, portanto, de uma estratégia decremental de seleção de instâncias. Ele é 

computacionalmente mais caro que o algoritmo CNN, mas como sempre produz um 

subconjunto deste, é mais barato em termos de armazenamento durante a fase de 

classificação. Uma descrição do algoritmo RNN é apresentado em Algoritmo 4.2. 

A eliminação de instâncias supérfluas do CNN, embora muito bem definida, pode 

ser considerada como uma estratégia indireta, por depender da ordem de entrada das 

instâncias e por não revisar as instâncias que já foram armazenadas em TCNN. O principal 

objetivo do algoritmo RNN é buscar por instâncias supérfluas que, eventualmente, o CNN 

não conseguiu eliminar.  
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input: conjunto de instâncias TNN e conjunto de instâncias TCNN 

output: TRNN  TCNN 

1. TRNN ← TCNN 

2. Remova a primeira instância de TRNN. 

3. Use TRNN para classificar todas as instâncias de TNN: 

(a) se todas as instâncias forem classificadas corretamente, vá para 4, 

(b) se uma instância é classificada incorretamente, retorne a instância 

removida e vá para 4. 

4. Se todos as instâncias foram removidas uma vez, então pare. Caso contrário, 

remova a próxima instância e vá para 3.  

Algoritmo 4.2 Especificação formal do RNN (Gates 1972). 

Quanto ao TRNN ser um subconjunto de TCNN três situações podem ser observadas: 

(1) TCNN ⊃ Tminimal, logo TRNN = Tminimal: se o conjunto minimal de T estiver contido 

no subconjunto TCNN, logo o resultado da execução do RNN em TCNN será o 

conjunto minimal de T;  

(2) TCNN = Tminimal, então TRNN = TCNN: se o subconjunto obtido pela execução do CNN 

for minimal, então a execução do RNN em tal subconjunto não terá nenhuma 

redução de instâncias. 

(3) TCNN ⊅ Tminimal, consequentemente TRNN ⊅ Tminimal: se o conjunto minimal não 

estiver contido em TCNN, também não estará contido em TRNN, após a execução do 

algoritmo RNN em TCNN. 

A Figura 4.2 ilustra a situação (1), em que TCNN é um subconjunto de TNN e contém 

o subconjunto minimal de TNN. Logo, o subconjunto TRNN será igual ao subconjunto 

minimal. Como pode ser observado na Figura 4.2, a instância 𝑥1 é removida pelo 

algoritmo RNN, uma vez que sua remoção não impede que as instâncias restantes em TRNN 

sejam classificadas corretamente em relação a TNN. No exemplo, apenas 𝑥5 e 𝑥6 são 

suficientes para classificarem corretamente todas as instâncias do conjunto original. 
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Figura 4.2 Remoção da instância 𝒙𝟏 após aplicação do algoritmo RNN. 

4.4 Algoritmo ENN 

Uma estratégia de seleção de instâncias oposta àquela adotada pelo CNN, conhecida como 

edição, descarta as instâncias que discordam na classificação com seus vizinhos mais 

próximos. O método de edição mais popular é o ENN (Edited Nearest Neighbor – vizinho 

mais próximo editado) (Wilson 1972) que, apesar de ser o pioneiro nessa estratégia, 

apresenta precisões de classificação ligeiramente melhores e níveis de redução quase tão 

bons quanto suas variantes (Cano et al.  2003) (Grochowski and Jankowski 2004) 

(Grudzinski et al. 2010).  

O algoritmo ENN busca eliminar instâncias que não são boas classificadoras, no 

entanto, mantém as instâncias supérfluas, uma vez que estas não são identificadas pelo 

critério de eliminação do algoritmo. Por esse motivo, vários algoritmos de AIM mais 

complexos utilizam o ENN em uma etapa inicial como filtro de ruídos. Uma descrição do 

algoritmo é apresentada em Algoritmo 4.3. 
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input: conjunto de instâncias TNN 

output: TENN  TNN 

1. Para cada x   TNN   

(a) Para cada 𝑥𝑖 TNN  encontre os k vizinhos mais próximos  { 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖−1, 

𝑥𝑖+1 ..., 𝑥𝑛}  

(b) encontre a classe c mais comum entre os k vizinhos mais próximos, desempates 

serão feitos aleatoriamente. 

2. Edite o conjunto {(𝑥𝑖, 𝑐𝑖)}, deletando (𝑥𝑖, 𝑐𝑖) sempre que 𝑐𝑖 estiver em desacordo 

com os k vizinhos mais próximos determinada na etapa (1b). 

Algoritmo 4.3 Especificação formal do ENN (Wilson 1972). 

A Figura 4.3 ilustra um exemplo do funcionamento do algoritmo ENN em um CT 

de 8 instâncias com 2 atributos, distribuídos igualmente em duas classes distintas. Após 

uma conferência de todas as instâncias pertencentes ao CT pelo algoritmo ENN, apenas a 

instância 𝑥3 será removida, pois é a única que discorda da classificação de seus vizinhos 

mais próximos, considerando k = 3. 

 

Figura 4.3 Remoção da instância 𝒙𝟑 após aplicação do algoritmo ENN com k = 3. 
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O ENN é uma abordagem decremental que começa com TENN = TNN e processa 

cada instância em TENN, eliminando aquelas que são classificadas erroneamente pelos seus 

k vizinhos mais próximos, geralmente adota-se k =3. Assim como o CNN, esse método 

possui a vantagem de ser simples e escalonável, no entanto apresenta taxas de redução 

mais baixa, comparadas a algoritmos que utilizam a estratégia de condensação, devido à 

sua característica de eliminar instâncias que estão próximas da fronteira da classe.  

4.5 Considerações Finais 

Este capítulo abordou algoritmos de SI, apresentando duas estratégias de SI, baseados no 

algoritmo NN, com objetivos distintos. A primeira estratégia, conhecida como 

condensação e exemplificada por meio do algoritmo CNN, retém as instâncias que 

discordam da classificação de seu vizinho mais próximo, com o objetivo de delimitar as 

fronteiras entre instâncias com classes diferentes e descartar as instâncias que estão 

imersas no conceito de suas respectivas classes, tidas como instâncias supérfluas. Foi 

apresentado também o algoritmo RNN, que complementa o CNN, buscando eventuais 

instâncias supérfluas que não foram removidas pelo CNN. 

A segunda estratégia de SI apresentada no capítulo, conhecida como edição e que 

tem como um dos principais representantes o algoritmo ENN, tem como foco a eliminação 

de instância indesejáveis, i.e., aquelas que discordam da classificação das demais 

instâncias da vizinhança. Tal característica do ENN faz com que este seja muito utilizado 

como filtro de instâncias na etapa de pré-processamento para outros algoritmos de ABI. 

Na sequência, o Capítulo 5 aborda o conceito de conjunto local e apresenta os 

principais algoritmos a fazer uso deste conceito, que, embora com objetivos distintos, 

podem ser utilizados de maneira complementar.   
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Capítulo 5 
Seleção de Instâncias Subsidiada por 

Conjuntos Locais 
 

Este capítulo apresenta algoritmos que fazem uso do conceito de conjuntos locais para 

selecionar instâncias para o classificador NN. O capítulo está organizado em 7 seções: a 

Seção 5.1 traz as considerações iniciais sobre conjuntos locais; a Seção 5.2 apresenta o 

algoritmo ICF, primeiro algoritmo a utilizar o conceito de conjuntos locais em AIM 

supervisionado; a Seção 5.3  apresenta o algoritmo LSSm, que remove instâncias tidas 

como indesejáveis por sua vizinhança; a Seção 5.4 apresenta o algoritmo LSBo, que tem 

como objetivo, manter as instâncias que delimitam as fronteiras entre classes; a seção 5.5 

apresenta o algoritmo LSCo, que visa manter protótipos de instâncias que representam o 

centro de cada conjunto local formado; a Seção 5.6 faz considerações sobre a 

complexidade de tempo de processamento e requerimento de memória dos algoritmos 

estudados e; a Seção 5.7 traz as considerações finais. 

5.1 Considerações Iniciais 

Embora existam muitos algoritmos de SI na literatura científica, a maioria deles não 

consegue alcançar um bom equilíbrio entre redução e precisão de classificação. 

Normalmente, algoritmos que fornecem grandes reduções de volume de instâncias, 

acabam tendo precisão abaixo daquela obtida pelo conjunto original, i.e., sem redução. 

Aqueles que fornecem melhorias de precisão de classificação quase não reduzem o 

número de instâncias, além do que, tendem a afetar a precisão de classificação em alguns 

conjuntos de instâncias. Alguns poucos algoritmos que parecem alcançar um equilíbrio 

aceitável entre redução e precisão de classificação, tendem a exibir um desempenho ruim 

quando há instâncias com ruído presente. 

Em (Brighton and Mellish 2002) são considerados os seguintes motivos pelos 

quais um classificador k-NN pode classificar incorretamente uma nova instância: 
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• Quando há instância(s) com ruído entre os k-vizinhos mais próximos da nova 

instância. A(s) instância(s) com ruído influenciam erroneamente na 

classificação da nova instância; 

• Quando a nova instância ocupa uma posição próxima à fronteira da classe onde 

a discriminação é mais difícil devido à presença de várias classes; 

• Quando a região que define a classe, ou fragmento da classe, é tão pequena que 

as instâncias pertencentes à classe que envolve o fragmento ganham o voto 

majoritário. Esta situação depende do valor de k ser grande; 

• Quando o problema é insolúvel para o aprendizado baseado em instância. Isso 

será devido à natureza da função subjacente ou, então, ao problema de 

instâncias esparsas. 

O conceito de conjunto local (CL) de uma instância de classe C, que é definido 

como a maior hipersfera centrada na instância de classe C, não contendo instâncias de 

classe diferente, apresentado em (Brighton 1996), pode ser usado para desenvolver 

algoritmos de SI capazes de superar os problemas evidenciados nos parágrafos anteriores, 

como destaca Leyva em (Leyva et al. 2015): 

• É um conceito baseado na construção geométrica de hiperesferas, que é intuitivo 

e fácil de ser entendido; 

• Pode ser calculado com baixo custo computacional; 

• É muito sensível ao ruído, fato que pode ser usado para detectar e remover 

instâncias indesejáveis; 

• Fornece uma descrição compacta da vizinhança de cada instância, que pode ser 

usada para determinar se a instância em questão é relevante ou supérflua para a 

classificação de novas instâncias. 

Em (Caises et al. 2011) outra caracteristica dos conjuntos locais é ressaltada, 

aquela do CL não fornecer apenas informações sobre a caracterização dos conjuntos de 

instâncias em si, mas também de poder ser muito útil para encontrar outras estruturas, 

como grupos (clusters) i.e., grupos formados por instâncias da mesma classe. Esse aspecto 

é importante, pois saber o número de grupos pode ajudar na percepção da distribuição das 

instâncias em um conjunto de instâncias: um menor número de grupos deve promover 

uma distribuição mais homogênea. 
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Definição 5.1 Considere hr(x) a instância com o hiper-raio mais próximo de x, cuja 

classe seja diferente da classe de x. Assim sendo, o conjunto local de uma instância x pode 

ser definido como o conjunto de instâncias cuja distância para x é menor que a distância 

entre x e hr(x) ou seja, CL(x) = {x’| d(x, x’) < d(x, hr(x))}. 

Um exemplo de CL pode ser observado na Figura 5.1, em que o CT é representado 

por instâncias de duas classes distintas. O CL(𝑥2) é o conjunto de todas as instâncias da 

mesma classe de 𝑥2, que estão mais próximas de 𝑥2 que a instância mais próxima de classe 

diferente, que para 𝑥2, corresponde a instância  𝑥5 . 

 

Figura 5.1 Conjunto local da instância 𝒙𝟐. Em que, d é a menor distância de 𝒙𝟐 à instância mais 

próxima de classe diferente e CL(𝒙𝟐) = {𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑}. 

5.2 Algoritmo ICF 

O primeiro algoritmo a utilizar CL em ABI foi proposto por (Brighton 1997), que adaptou 

do algoritmo Footprint Deletion (Smyth and Keane 1995) um esquema de filtragem de 

instâncias do contexto de Raciocínio Baseado em Casos (CBR – Case Based Reasoning). 

Um sistema CBR visa resolver um novo problema, adaptando uma solução armazenada 

anteriormente de tal forma que ela possa ser aplicada ao novo problema.  
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No algoritmo Footprint Deletion, um caso pode ser excluído se houver muitos 

outros casos adaptáveis a ele. Os aspectos técnicos são muito parecidos com o ABI, 

embora o conceito de adaptação de casos seja geralmente usado como uma métrica de 

similaridade para CBR, enquanto em ABI é utilizado para formar o conjunto da cobertura 

de uma instância.  

Definição 5.2  (cobertura de uma instância x) é o conjunto de todas as instâncias 

cujos respectivos CLs contém x, formalmente definida como CB(x) = {x’ | x  CL(x’)}. 

A Figura 5.2 evidencia a CB(𝑥2) através do CL das outras instâncias da mesma 

classe de 𝑥2, representadas como 𝑥1, 𝑥3 e 𝑥4. Como o CL de 𝑥4 não contém 𝑥2, logo, 𝑥4, 

embora de mesma classe 𝑥2,  não fará parte da CB(𝑥2), que será {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}.  

 

Figura 5.2 Cobertura da instância 𝒙𝟐 = { 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑}, representada pelo CL das instâncias de mesma 

classe: CL(𝒙𝟏)={ 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑}, CL(𝒙𝟑)= { 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, 𝒙𝟒} e CL(𝒙𝟒)= {𝒙𝟑, 𝒙𝟒}. 

O ICF (Iterative Case Filtering – filtragem iterativa de instâncias) descrito em 

Algoritmo 5.1 é iniciado, como muitos algoritmos de seleção de instâncias, com um 

esquema de filtragem de instâncias com ruído baseado no algoritmo ENN. Instâncias com 

ruído, normalmente, possuem CLs e CBs unitários, impedindo sua remoção pelo critério 

do algoritmo ICF. 
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Após a etapa de filtragem com o algoritmo ENN, o ICF busca por instâncias 

supérfluas, que apesar de serem boas classificadoras, são desnecessárias, uma vez que 

estão distantes das instâncias de classe diferente e outras instâncias mais próximas irão 

exercer melhor tal função. 

O autor em (Brighton and Mellish 2002) chama a atenção para as indicações das 

estruturas dos conjuntos de instâncias quanto ao número de iterações ao executar o 

algoritmo ICF. Os conjuntos de instâncias que são executados em poucas iterações e cada 

uma das iterações removendo um grande número de instâncias, indicam uma estrutura 

simples do conjunto de instâncias, com pouca interdependência entre as regiões de classe 

diferente, i.e., regiões hiperdimensionais mais homogêneas. Por sua vez, os conjuntos de 

instâncias mais complexos, teoricamente, são caracterizados por uma longa série de 

iterações, com poucas instâncias removidas em cada iteração  

input: conjunto de instâncias T 

output: S  T 

S ← ENN(T) 

repeat 

for all x  S do 

calcular CL(x) 

calcular CB(x) 

progresso ← false 

for all x  S do 

if |CL(x)| > |CB(x)| then 

marcar x para remoção 

progresso ← true 

for all x  S do 

if x está marcado para remoção then  

S ← S − {x} 

until not progresso 

return S 

Algoritmo 5.1 Pseudocódigo do algoritmo ICF (Brighton and Mellish 2002). 
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A regra de remoção do algoritmo ICF é simples, serão removidas todas as 

instâncias que tiverem o número de elementos do CL associado maior que o número de 

elementos da sua CB associada, i.e., |CL(x)|  |CB(x)|. O critério de remoção prossegue 

repetidamente, recalculando os CL e CB, após cada iteração, até que o critério não seja 

mais satisfeito. A Figura 5.3 ilustra um exemplo de remoção e de permanência de 

instâncias no conjunto. 

  

 

Figura 5.3 CL das instâncias de classe 2: CL(𝒙𝟓) = {𝒙𝟓} e CL(𝒙𝟔) = {𝒙𝟓, 𝒙𝟔}. 

No exemplo da Figura 5.3, o CL(𝑥6) = {𝑥5, 𝑥6} e CB(𝑥6) = {𝑥6}, pois 𝑥6 não 

pertence a CL(𝑥5), logo, a instância 𝑥6 será marcada para remoção de acordo com o 

critério do algoritmo ICF. Situação oposta ocorre com a instância 𝑥5, que possui a |CL| 

menor que a |CB| e será mantido no conjunto. 

5.2.1 Exemplo de Uso do Algoritmo ICF 

O conjunto de instâncias, identificado como Conjunto Exemplo, utilizado no exemplo de 

uso do algoritmo ICF é apresentado na Figura 5.4, com os resultados do CL e CB para 

cada instância. Para simplificar o exemplo e abstrair o funcionamento do algoritmo ICF, 
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não serão realizadas as etapas de pré-processamento que inclui a validação cruzada e a 

normalização, como utilizado nos experimentos desta Dissertação. 

Figura 5.4 Conjunto Exemplo com os valores para CL e CB de cada instância. 

A obtenção dos valores de CL e CB é feita a partir dos dados da matriz distância, 

que por sua vez é gerada pela função distância entre todas as instâncias do conjunto, como 

apresentado nas Tabela 5.1, Tabela 5.2 e Tabela 5.3. Cada uma das tabelas dispõe das 

distâncias entre as instâncias de mesma classe e o hr da respectiva instância. Os valores 

para CL são apresentados na última coluna de cada tabela e são obtidos pela contagem, na 

linha referente, das instâncias destacada(s) em negrito, que estão mais próximas que o hr. 

Os valores para CB são apresentados na última linha de cada tabela e são obtidos pela 

contagem, na coluna referente, das instâncias destacada(s) em negrito, que pertencem ao 

CL de outras instâncias. 

Importante destacar que o cálculo da distância entre instâncias com classes 

diferentes é indispensável e intrínseco dos algoritmos ABI, pois dessa informação que é 

confirmado o hr, porém tais cálculos foram omitidos nas tabelas que correspondem ao 
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exemplo do ICF e apenas o hr de cada instância foi mantido, com o objetivo de facilitar a 

visualização da obtenção do CL e CB. 

Tabela 5.1 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x1 a x10 do 

Conjunto Exemplo. 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 Hr CL 

x1 0,00 2,00 1,41 3,16 4,47 5,00 5,00 7,07 8,49 7,62 x11 = 6,08 7 

x2 2,00 0,00 1,41 3,16 2,83 4,12 5,39 5,83 7,21 5,83 x13 = 5,39 6 

x3 1,41 1,41 0,00 2,00 3,16 3,61 4,12 5,66 7,07 6,32 x11 = 5,00 7 

x4 3,16 3,16 2,00 0,00 3,16 2,24 2,24 4,47 5,83 6,00 x11 = 3,00 4 

x5 4,47 2,83 3,16 3,16 0,00 2,24 5,00 3,16 4,47 3,16 x22 = 2,83 2 

x6 5,00 4,12 3,61 2,24 2,24 0,00 3,16 2,24 3,61 4,12 x13 = 1,41 1 

x7 5,00 5,39 4,12 2,24 5,00 3,16 0,00 5,00 6,08 7,28 x11 = 1,41 1 

x8 7,07 5,83 5,66 4,47 3,16 2,24 5,00 0,00 1,41 2,83 x13 = 1,00 1 

x9 8,49 7,21 7,07 5,83 4,47 3,61 6,08 1,41 0,00 3,16 x21 = 1,00 1 

x10 7,62 5,83 6,32 6,00 3,16 4,12 7,28 2,83 3,16 0,00 x22 = 1,41 1 

CB 3 3 4 4 4 6 4 1 1 1  

Tabela 5.2 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x11 a x20 do 

Conjunto Exemplo. 

 x11 X12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 Hr CL 

x11 0,00 2,00 3,16 3,16 2,24 2,83 4,24 4,47 6,40 6,71 x7 = 1,41 1 

x12 2,00 0,00 4,24 3,16 2,24 2,00 3,16 4,00 5,39 6,08 x7 = 3,16 4 

x13 3,16 4,24 0,00 2,00 2,24 3,16 4,00 3,16 5,39 5,00 x8 = 1,00 1 

x14 3,16 3,16 2,00 0,00 1,00 1,41 2,00 1,41 3,61 3,61 x21 = 1,41 2 

x15 2,24 2,24 2,24 1,00 0,00 1,00 2,24 2,24 4,24 4,47 x21 = 2,24 3 

x16 2,83 2,00 3,16 1,41 1,00 0,00 1,41 2,00 3,61 4,12 x21 = 2,83 6 

x17 4,24 3,16 4,00 2,00 2,24 1,41 0,00 1,41 2,24 3,00 x23 = 2,83 6 

x18 4,47 4,00 3,16 1,41 2,24 2,00 1,41 0,00 2,24 2,24 x23 = 1,41 1 

x19 6,40 5,39 5,39 3,61 4,24 3,61 2,24 2,24 0,00 1,41 x23 = 3,00 4 

x20 6,71 6,08 5,00 3,61 4,47 4,12 3,00 2,24 1,41 0,00 x30 = 2,00 2 

CB 2 2 1 4 5 4 3 4 3 2  
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Tabela 5.3 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x21 a x30 do 

Conjunto Exemplo. 

 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 Hr CL 

x21 0,00 2,24 1,41 2,24 3,16 3,16 4,00 5,10 5,10 5,00  x8 = 1,00 1 

x22 2,24 0,00 3,00 1,41 2,24 3,61 3,61 4,12 5,00 5,83  x8 = 1,41 1 

x23 1,41 3,00 0,00 2,24 2,83 2,00 3,16 4,47 4,00 3,61  x9 = 1,00 1 

x24 2,24 1,41 2,24 0,00 1,00 2,24 2,24 3,00 3,61 4,47  x9 = 1,41 2 

x25 3,16 2,24 2,83 1,00 0,00 2,00 1,41 2,00 2,83 4,12  x9 = 2,24 5 

x26 3,16 3,61 2,00 2,24 2,00 0,00 1,41 2,83 2,00 2,24  x9 = 2,24 5 

x27 4,00 3,61 3,16 2,24 1,41 1,41 0,00 1,41 1,41 3,00  x9 = 3,00 6 

x28 5,10 4,12 4,47 3,00 2,00 2,83 1,41 0,00 2,00 4,12  x10 = 3,61 6 

x29 5,10 5,00 4,00 3,61 2,83 2,00 1,41 2,00 0,00 2,24  x20 = 3,61 6 

x30 5,00 5,83 3,61 4,47 4,12 2,24 3,00 4,12 2,24 0,00 x20 = 2,00 1 

CB 1 1 2 4 6 5 5 4 4 2  

 As instâncias removidas do Conjunto Exemplo na primeira iteração do algoritmo 

ICF são, de acordo com a ordem de entrada, x1, x2, x3, x12, x16, x17, x19, x27, x28 e x29, pois 

foram as instâncias que apresentaram a |CL| maior que a |CB| e de acordo com a regra do 

ICF são tidas como instâncias supérfluas.  

A etapa de pré-processamento com o ENN requisitada pelo ICF foi 

propositalmente omitida para evidenciar a dificuldade que o ICF apresenta com instâncias 

indesejáveis. Como pode ser observado na Figura 5.4, as instâncias x8 e x9, por exemplo, 

que seriam removidas pela regra do ENN, não foram removidas pela regra do ICF, pois 

apesar de terem o CB formado por apenas uma instância, i.e., a própria instância é o único 

componente do CB, a mesma situação ocorre com o CL, dessa forma a instância não pode 

ser removida. Instâncias com ruídos, frequentemente apresentam esta configuração, de 

terem CL e CB unitários. 

A figura 5.5 ilustra o Conjunto Exemplo após a primeira iteração do ICF, já com 

os valores de CL e CB atualizados, como podem ser conferidos nas Tabela 5.4, Tabela 5.5 

e Tabela 5.6. 
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Figura 5.5 Conjunto Exemplo após a primeira iteração do ICF, com os valores para CL e CB de 

cada instância. 

 

Tabela 5.4 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x4 a x10 do 

Conjunto Exemplo. 

 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 Hr CL 

x4 0,00 3,16 2,24 2,24 4,47 5,83 6,00 x11 = 3,00 3 

x5 3,16 0,00 2,24 5,00 3,16 4,47 3,16 x22 = 2,83 2 

x6 2,24 2,24 0,00 3,16 2,24 3,61 4,12 x13 = 1,41 1 

x7 2,24 5,00 3,16 0,00 5,00 6,08 7,28 x11 = 1,41 1 

x8 4,47 3,16 2,24 5,00 0,00 1,41 2,83 x13 = 1,00 1 

x9 5,83 4,47 3,61 6,08 1,41 0,00 3,16 x21 = 1,00 1 

x10 6,00 3,16 4,12 7,28 2,83 3,16 0,00 x22 = 1,41 1 

CB 1 1 3 2 1 1 1  
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Tabela 5.5 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x11, x13, x14, 

x15, x18 e x20 do Conjunto Exemplo. 

 x11 x13 x14 x15 x18 x20 Hr CL 

x11 0,00 3,16 3,16 2,24 4,47 6,71 x7 = 1,41 1 

x13 3,16 0,00 2,00 2,24 3,16 5,00 x8 = 1,00 1 

x14 3,16 2,00 0,00 1,00 1,41 3,61 x21 = 1,41 2 

x15 2,24 2,24 1,00 0,00 2,24 4,47 x21 = 2,24 2 

x18 4,47 3,16 1,41 2,24 0,00 2,24 x23 = 1,41 1 

x20 6,71 5,00 3,61 4,47 2,24 0,00 x30 = 2,00 1 

CB 1 1 2 2 1 1  

Tabela 5.6 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x21, x22, x23, 

x24, x25, x26 e x30 do Conjunto Exemplo. 

 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x30 Hr CL 

x21 0,00 2,24 1,41 2,24 3,16 3,16 5,00  x8 = 1,00 1 

x22 2,24 0,00 3,00 1,41 2,24 3,61 5,83  x8 = 1,41 1 

x23 1,41 3,00 0,00 2,24 2,83 2,00 3,61  x9 = 1,00 1 

x24 2,24 1,41 2,24 0,00 1,00 2,24 4,47  x9 = 1,41 2 

x25 3,16 2,24 2,83 1,00 0,00 2,00 4,12  x9 = 2,24 3 

x26 3,16 3,61 2,00 2,24 2,00 0,00 2,24  x9 = 2,24 3 

x30 5,00 5,83 3,61 4,47 4,12 2,24 0,00 x20 = 2,00 1 

CB 1 1 2 2 3 2 1  

Após a segunda iteração do algoritmo ICF, as instâncias removidas foram x4, x5 e 

x26 como ilustrado na Figura 5.6. Para este exemplo, uma terceira iteração se faz 

necessária, mas como não há mais instâncias a serem removidas, como pode ser observado 

nas Tabela 5.7, Tabela 5.8 e Tabela 5.9, o laço de iterações do ICF é interrompido e o 

conjunto de instâncias reduzido é disponibilizado como a saída do algoritmo. 
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Figura 5.6 Conjunto exemplo após a segunda iteração do ICF, com os valores para o CL e CB de 

cada instância. 

Tabela 5.7 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x6 a x10 do 

Conjunto Exemplo. 

 x6 x7 x8 x9 x10 Hr CL 

x6 0,00 3,16 2,24 3,61 4,12 x13 = 1,41 1 

x7 3,16 0,00 5,00 6,08 7,28 x11 = 1,41 1 

x8 2,24 5,00 0,00 1,41 2,83 x13 = 1,00 1 

x9 3,61 6,08 1,41 0,00 3,16 x21 = 1,00 1 

x10 4,12 7,28 2,83 3,16 0,00 x22 = 1,41 1 

CB 1 1 1 1 1  
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Tabela 5.8 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x11, x13, x14, 

x15, x18 e x20 do Conjunto Exemplo. 

 x11 x13 x14 x15 x18 x20 Hr CL 

x11 0,00 3,16 3,16 2,24 4,47 6,71 x7 = 1,41 1 

x13 3,16 0,00 2,00 2,24 3,16 5,00 x8 = 1,00 1 

x14 3,16 2,00 0,00 1,00 1,41 3,61 x21 = 1,41 2 

x15 2,24 2,24 1,00 0,00 2,24 4,47 x21 = 2,24 2 

x18 4,47 3,16 1,41 2,24 0,00 2,24 x23 = 1,41 1 

x20 6,71 5,00 3,61 4,47 2,24 0,00 x30 = 2,00 1 

CB 1 1 2 2 1 1  

 

Tabela 5.9 Matriz distância entre instâncias de mesma classe, hr, CL e CB das instâncias x21, x22, x23, 

x24, x25 e x30 do Conjunto Exemplo. 

 x21 x22 x23 x24 x25 x30 Hr CL 

x21 0,00 2,24 1,41 2,24 3,16 5,00  x8 = 1,00 1 

x22 2,24 0,00 3,00 1,41 2,24 5,83  x8 = 1,41 1 

x23 1,41 3,00 0,00 2,24 2,83 3,61  x9 = 1,00 1 

x24 2,24 1,41 2,24 0,00 1,00 4,47  x9 = 1,41 2 

x25 3,16 2,24 2,83 1,00 0,00 4,12  x9 = 2,24 3 

x30 5,00 5,83 3,61 4,47 4,12 0,00 x20 = 2,00 1 

CB 1 1 1 2 2 1  

5.3 Algoritmo LSSm 

Como visto na Seção 4.3, a estratégia de seleção de instância conhecida como edição, que 

tem o algoritmo ENN como representante mais conhecido, é muito utilizada como etapa 

de pré-processamento de outros algoritmos de SI, devido sua característica de remover 

instâncias indesejáveis, usando o seguinte critério: uma instância indesejável é, 

normalmente, rodeada por muitas instâncias de outra classe e poucas, se houver, de sua 

própria classe. 

De acordo com (Leyva et al. 2015) o fato dos algoritmos de edição baseados no 

ENN considerarem a influência da vizinhança para a instância, ao invés de considerarem 

a influência da instância para a vizinhança, faz com que estes algoritmos, em muitas 
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situações, não considerem a influência das diferentes densidades locais ao redor da 

fronteira e a distribuição geométrica da vizinhança ao redor das instâncias, podendo 

remover instâncias que diminuam a precisão de classificação do novo subconjunto, esta 

situação é ilustrada na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Casos que o ENN remove instâncias críticas, considerando k=3. (a) diferentes densidades 

locais das classes ao redor da fronteira. (b) Ignorando a distribuição geométrica da vizinhança ao 

redor das instâncias. 

Nesse contexto, o algoritmo LSSm propõe um princípio complementar: uma 

instância indesejável classifica incorretamente mais instâncias do que aquelas 

classificadas corretamente. Para isso além da informação da CB de cada instância, é 

necessário também saber o quanto cada instância é indesejável: 

Definição 5.3 (Indesejabilidade de uma instância x) é o conjunto de instâncias 

contendo x como instância mais próxima de classe diferente: IN(x)={x’ |CD(x’) = x)}. 

Como pode ser observado em Algoritmo 5.2, uma instância é removida se sua IN 

for maior que sua CB, o que torna o LSSm muito efetivo na remoção de instâncias com 

ruído, instâncias sobrepostas e instâncias muito próximas de fronteiras estreitas e 

irregulares. 
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input: conjunto de instâncias T 

output: S  T 

S ← {} 

Calcular CL(T) 

for all x  T do 

CB(x) ← {x’  T | x  CL(x’)} 

IN(x) ← {x’  T |CD(x’) = x)} 

if |CB(x)|  |IN(x)| then 

S ← S ∪ {x} 

return S 

Algoritmo 5.2 Pseudocódigo do algoritmo LSSm (Leyva et al. 2015). 

Por outro lado, se a fronteira entre dois grupos de instâncias com classes diferentes 

for regular, a instância será mantida, mesmo que um dos grupos apresente densidade muito 

menor que o outro, pois, embora a instância tenha uma grande IN sua cobertura há de ser 

ainda maior. Na Figura 5.4, mesmo 𝑥3 em (a) e 𝑥5 em (b) sendo indesejáveis para todas 

as instâncias de classe diferente, ambas são cobertas por instâncias suficientes para 

evitarem sua remoção pelo critério do LSSm. 

5.3.1 Exemplo de Uso do Algoritmo LSSm 

O Conjunto Exemplo é ilustrado na Figura 5.8, com as informações da IN de cada 

instância. Como descrito na Definição 5.3, a IN é a quantidade de vezes que uma instância 

é a vizinha mais próxima de classe diferente das outras instâncias do conjunto. Na figura 

5.8, esta relação é identificada por setas. 
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Figura 5.8 Conjunto Exemplo com os valores para CB e IN de cada instância. 

De acordo com a regra de remoção do algoritmo LSSm, as instâncias que possuem 

a |IN| maior que a |CB| serão removidas. Para este exemplo, são removidas as instâncias 

x8, x9, x11, x13, x21, x22 e x23. Em (Leyva et al. 2015), o autor destaca que cada instância tem 

apenas um vizinho mais próximo de classe diferente, porém não deixa claro qual o critério 

de escolha em caso de empates. Para os experimentos desta pesquisa foi adotado o critério 

de desempate por ordem de entrada, e.g., x8 e x10 tem a mesma distância para x22, no 

entanto, a IN é contabilizada apenas para x8, tal decisão mantem x10 no conjunto reduzido. 

5.4 Algoritmo LSBo 

O algoritmo LSBo, descrito em Algoritmo 5.3, é uma modificação do algoritmo 

ClusterBorder, apresentado em (Leyva et al. 2013), que utiliza o LSSm ao invés do ENN 

como etapa inicial de filtragem de instâncias com ruído. Trata-se, portanto, de um 

algoritmo de SI de abordagem hibrida, i.e., adota uma abordagem decremental na etapa 

de pré-processamento, mas é incremental no critério de SI que fará parte do novo conjunto.  
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Baseia-se na heurística que, considerando duas instâncias de mesma classe, na 

mesma região e com densidade local similar, o CL da instância mais próxima da fronteira 

da classe, devido à proximidade com outras instâncias de classe diferente, cobre uma área 

menor e provavelmente terá menos instancias que o CL da instância mais distante da 

fronteira da classe. 

input: conjunto de instâncias T 

output: S  T 

S ← {} 

T’ ← LSSm(T) 

Calcular CL(T’) 

Ordenar as instâncias por ordem crescente de |CL(T’)| 

for all x  T’ do 

if  CL(x)S = {} then 

S ← S ∪ {x} 

return S 

Algoritmo 5.3 Pseudocódigo do algoritmo LSBo (Leyva et al. 2015). 

Após a etapa de pré-processamento de T, utilizando o algoritmo LSSm para 

remover instâncias indesejáveis, o LSBo calcula o CL de todas as instâncias restantes e as 

ordena de modo crescente de acordo com a cardinalidade de seus CLs. Assim, instâncias 

com menor CL, geralmente, mais próximas da fronteira da classe, são verificadas primeiro 

e incluídas em S caso nenhuma instância de seu CL já tenha sido incluída. Quando uma 

instância com maior CL for verificada, provavelmente, não será incluída, pois uma ou 

mais instâncias de seu CL já pertencerá a S.  

A variação de densidades em uma mesma classe não afeta a capacidade do LSBo 

de discriminar instâncias da fronteira de instâncias internas, pois cada instância de 

fronteira será comparada apenas com sua vizinhança. Esta situação é ilustrada na Figura 

5.9. Embora 𝑥1 tenha maior distância até seu vizinho de classe diferente que 𝑥3 e apresente 

um CL menor, 𝑥1 não será selecionado pelo critério do LSBo, pois em sua vizinhança a 
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instância 𝑥2  está mais próxima ao vizinho de classe diferente, enquanto 𝑥3 será 

selecionado em sua vizinhança. 

 

Figura 5.9 A influência da densidade local no CL; a instância x1 está mais longe da fronteira da 

classe que x3, entretanto, x3 tem maior CL pois a região onde está tem maior densidade. 

Esta estratégia de SI se assemelha ao algoritmo CNN, no entanto, estabelece uma 

ordem de entrada das instâncias para o critério seleção, além da já mencionada etapa de 

filtragem que faz deste algoritmo uma abordagem híbrida muito eficiente. 

5.4.1 Exemplo de Uso do Algoritmo LSBo 

A eficácia do algoritmo LSBo em selecionar as instâncias de fronteira de forma mais direta 

e, consequentemente, envolvendo menos custo computacional que outros algoritmos de 

SI como o CNN e o ICF, é atribuída, principalmente, à reordenação do conjunto de 

instâncias em ordem crescente de CL. A Figura 5.10 apresenta as instâncias do Conjunto 

Exemplo, após a etapa de pré-processamento com o algoritmo LSSm, com as instâncias 

descritas em ordem crescente de acordo com o CL. 
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Figura 5.10 Conjunto Exemplo, após filtragem pelo LSSm, com a descrição das instâncias pela 

ordem crescente do CL. 
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O algoritmo LSBo, que funciona de forma incremental, adiciona as instâncias em 

um subconjunto S, inicialmente vazio, desde que nenhuma instância de seu CL já tenha 

sido adicionada em S. Para este exemplo, observando o quadro da Figura 5.10, a instância 

x10 será a primeira adicionada, por ser a primeira instância, de acordo com a ordem de 

entrada, com o menor CL.  

Na sequência será adicionada x30, que assim como x10 possui CL unitário, as 

instâncias x7, x20, x24, x6 e x12, também serão adicionadas pois nenhum de seus elementos 

do CL pertencem ao subconjunto S. A primeira instância deste exemplo que não satisfaz 

o critério para ser adicionada a S é x19, pois x20 é elemento do CL de x19 e já pertence ao 

subconjunto S. Em seguida x26 e x14 são as últimas instâncias adicionadas a S, pois 

nenhuma das demais satisfazem o critério de adição. O Conjunto Exemplo filtrado pelo 

LSSm e reduzido após a execução do LSBo é apresentado na Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Conjunto Exemplo após execução do LSBo. 

5.5 Algoritmo LSCo 

Alguns algoritmos de SI optam por reter instâncias centrais ao invés de instâncias da 

fronteira. Esta estratégia, geralmente, alcança altas reduções de instâncias em relação ao 

conjunto original, porém baixa precisão para a classificação de novas instâncias. 

Entretanto, a precisão de classificação pode alcançar taxas significativas se combinadas 
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com algum esquema de geração de protótipo, criando novas instâncias com valores de 

atributos ajustado para representar melhor determinada classe. 

O algoritmo LSCo é uma adaptação do algoritmo LS-Clustering (Local Set 

Clustering – Agrupamento por Conjunto Local) proposto em (Caises et al. 2011) e 

descrito em Algoritmo 5.4. Via de regra, algoritmos de detecção de grupos lidam com 

aprendizado não supervisionado, não usando, portanto, informações de associações de 

classes entre instâncias e, se usados para esta finalidade, poderão atribuir instâncias de 

classes diferentes ao mesmo grupo. No entanto, o LS-Clustering propõe uma técnica de 

agrupamento supervisionado, em que os grupos são formados apenas por instâncias da 

mesma classe. 

input: conjunto de instâncias T 

output: grupos de instâncias com a mesma classe 

S ← LSSm(T) 

Calcular o CL e a hr para cada instância de S 

Ordenar as instâncias por ordem decrescente de |CL(S)| 

grupos ← {} 

for all x  S do 

if  ((G)  grupos | Classe(x) = Classe(G) and  d (x, medoide(G))  d(x, hr 

(medoide (G))) then 

G ← G ∪ {x} 

else 

adicione um novo grupo com medoide x para grupos 

return grupos 

Algoritmo 5.4 Pseudocódigo do algoritmo LS-Clustering. (Caises et al. 2011). 

O algoritmo LS-Clustering começa com uma etapa de pré-processamento, 

removendo as instâncias indesejáveis. Depois, calcula o CL e a distância da hr para cada 

instância do conjunto de treinamento e as ordena de modo decrescente de acordo com a 

cardinalidade de seus CLs. Dessa forma, garante-se que as primeiras instâncias desta 
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reordenação tenham maior quantidade de elementos em seus CLs, ou seja, uma vizinhança 

com um maior número de instâncias da mesma classe, sendo considerada uma boa 

candidata a ser o medoide do grupo formado.  

O mesmo raciocínio pode ser usado para a hr, no entanto, ordenar as instâncias por 

aquelas que apresentam maior distância a um vizinho de classe diferente propiciaria a 

formação de grupos extensos ao invés de grupos com instâncias de densidades similares, 

que é muito mais distintivo para um grupo. 

Após a ordenação, as instâncias serão testadas uma a uma para verificar se 

pertencem a um grupo, caso não pertençam, esta será o medoide de um novo grupo. O 

critério de verificação para uma instância x é que exista um grupo G em que ambos 

pertençam a mesma classe, tal que a distância entre x e o medoide de G é menor que a 

distância de x para a hr deste medoide. 

Os medoides detectados para este algoritmo não são necessariamente o ponto mais 

próximo dos centroides dos grupos. A diferença entre medoide e centroide pode parecer 

pequena, mas causa um grande impacto na precisão de classificação. Ao contrário dos 

medoides, os centroides minimizam distâncias para os membros de seus grupos, pois são 

formados pela média dos valores de atributos de todas as instâncias que formam o grupo, 

enquanto o medoide é representado pela instância  com a maior cardinalidade do CL. 

Neste contexto, o algoritmo LSCo, apresentado em Algoritmo 5.5, funciona como um pós-

processamento de ajuste do algoritmo LS-Clustering. 

input: conjunto de instâncias T 

output: S (centroides de grupos não unitários formados por LS Clustering(T)) 

S ← {} 

Grupos ← LS Clustering(T) 

GruposNI ← {G  Grupos | CL(G) 1} 

for all G  GruposNI do 

S ← S ∪ {centroide(G)} 

return S 

Algoritmo 5.5 Pseudocódigo do algoritmo LSCo (Leyva et al. 2015). 
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O LSCo é um algoritmo incremental, ou seja, começa com o subconjunto S vazio 

e adiciona os centroides de G que não forem formados por instâncias isoladas. É 

considerado instância isolada, ilustrada na Figura 5.12, uma instância x com |CL(x)| = 1 e 

|CB(x)| = 1. Estas instâncias, geralmente são instâncias próximas à fronteira que não foram 

removidas pela etapa de remoção de ruídos, mas também não devem ser selecionados por 

um critério típico de SI. Em conjuntos de instâncias com distribuição de classe mais 

homogênea, sua remoção aumenta a redução sem afetar a precisão de classificação.  

 

Figura 5.12 Instância isolada. Apesar da instância ser corretamente classificada usando k=3, não 

pertence a nenhum outro CL, assim como nenhuma outra instância pertence ao CL dela. 

Para outros conjuntos de instâncias em que a preservação da fronteira é crítica, a 

remoção de instâncias isoladas aumenta a redução, porém prejudica a precisão de 

classificação do LSCo. De todo modo, estes tipos de conjuntos são melhores tratados por 

condensação ou abordagem hibrida, i.e., combina condensação e edição. 

O centroide de G, como descrito em Eq. 5.1, é a média dos atributos de todas as 

instâncias pertencentes a G. Para atributos do tipo inteiro esse valor é arredondado, no 

entanto, isso implica em dificuldades práticas e teóricas ao lidar com atributos nominais, 

uma vez que não tem como estabelecer uma média para este tipo de domínio. Neste caso, 

é utilizada a moda dos atributos nominais como os valores desses atributos nos centroides. 
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centroide(G) = ( m(𝐺𝑎1),𝑚(𝐺𝑎2), … ,𝑚(𝐺𝑎𝑛)) (5.1) 

em que, 

m(𝐺𝑎𝑖) = 

{
 
 

 
 

∑ 𝑥𝑎𝑖𝑥  𝐺

|𝐺|
 se 𝑎𝑖 é real

𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
∑ 𝑥𝑎𝑖𝑥  𝐺

|𝐺|
)  se 𝑎𝑖 é inteiro

𝑚𝑜𝑑𝑎({𝑥𝑎𝑖|𝑥  𝐺}) se 𝑎𝑖 é nominal

 

𝑎𝑖 é o atributo i, i = 1..n, 

n é o número de atributos, 

𝑥𝑎𝑖 é o valor do atributo i na instância x. 

A Figura 5.13 exemplifica a criação do medoide, que é a instância de maior CL da 

vizinhança, e o centroide, formado a partir da média de cada atributo das instâncias da 

vizinhança: C𝑎1 =
2+2+1+3

4
= 

8

4
  e C𝑎2 =

4+3+1+1

4
= 

9

4
 , C = {2, 2.25}. 

 

Figura 5.13 Centroide do CL(𝒙𝟑). 

Para conservar valores de atributo do tipo inteiro é necessário uma função de 

arredondamento, no caso da Figura 5.6, C={2, 2}, mas considerando os valores de atributo 

do tipo nominal, prevalece a moda de cada atributo, neste caso, considerando os atributos 

𝑎1 e 𝑎2 como nominais, para o atributo 𝑎1, o nome mais comum é ‘dois’ e para 𝑎2, ‘um’, 

formando o centroide C = {‘dois’, ‘um’}. 
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5.5.1 Exemplo de Uso do Algoritmo LSCo 

A primeira etapa de execução do Algoritmo LSCo, após receber como entrada um 

conjunto de instâncias filtrado pelo LSSm, é a formação dos grupos de instâncias que 

possuam a mesma classe. Afim de obter os maiores grupos possíveis, o LSCo ordena as 

instâncias em ordem decrescente de acordo com o CL de cada instância. A Figura 5.14 

ilustra essa formação de grupos e apresenta um quadro com o Conjunto Teste filtrado pelo 

LSSm com a ordenação requisitada pelo LSCo. 

Como observado na Figura 5.14, os grupos formados tem os medoides x2, x17 e x27, 

que são as instâncias com maior CL dentre as instâncias de sua classe. Para este exemplo, 

por se tratar de um conjunto pequeno, bidimensional e homogêneo, i.e, as instâncias com 

classes diferentes estão em regiões distintas do espaço euclidiano, os maiores CLs 

cobriram todas as instâncias de suas respectivas classes, logo, foi formado apenas um 

grupo para cada classe. 
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Figura 5.14 Agrupamento do Conjunto Exemplo filtrado pelo LSSm após execução do LS-

Clustering. 
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A segunda etapa do LSCo é a criação de centroides dos grupos formados, que 

consiste na média dos atributos das instâncias em seus respectivos grupos, como pode 

ser observado no quadro da Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Conjunto Exemplo após execução do LSCo. 

 Os centroides, considerados protótipos dos grupos de instâncias formados, são 

então armazenados para serem utilizados como entrada para o algoritmo NN, quando 

houver a necessidade de classificação de novas instâncias. 

5.6 Complexidade dos algoritmos subsidiados por conjuntos 

locais 

Os algoritmos subsidiados por conjuntos locais apresentam complexidade de tempo de 

execução e requerimento de memória satisfatórios, quando comparados a outros 

algoritmos de AIM supervisionado.  

Quanto ao requerimento de memória é necessário um conjunto de instâncias 

disponível, como é comum dos algoritmos indutivos, de modo que o requerimento de 
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memória é linear a tal conjunto, desde que não seja armazenado o CL de cada instância. 

Os algoritmos NN, CNN, RNN e ENN também demandam o mesmo espaço de memória. 

Quanto ao tempo de execução, a complexidade também é a mesma do algoritmo 

NN, ENN e RNN, que é de O(|T|2), considerada eficiente para AIM supervisionado. No 

entanto o algoritmo ICF, assim como o algoritmo CNN, tem a complexidade aumentada 

de acordo com o número de iterações que realizam. Se for considerar a necessidade da 

etapa de pré-processamento para a remoção de instâncias indesejáveis, a complexidade de 

tempo de execução para o LSBo e LSCo são dobradas, uma vez que o cálculo de CL de 

cada instância deve ser refeito após as instâncias indesejáveis serem removidas. O mesmo 

raciocínio serve para o RNN, que requisita como entrada o conjunto reduzido produzido 

pelo CNN, e o ICF que requisita como entrada o conjunto reduzido produzido pelo ENN. 

5.7 Considerações Finais 

Algoritmos subsidiados por conjuntos locais com a finalidade de selecionar instâncias para 

AIM supervisionado contribuem em dois aspectos importantes e pouco explorados por 

outros algoritmos selecionadores de instância que tenham a mesma finalidade.  

Um primeiro ponto a destacar é que algoritmos subsidiados por conjuntos locais 

fornecem informações importantes em relação as estruturas dos conjuntos de instâncias, 

tal conhecimento pode ser vantajoso para a compreensão da interação e importância dos 

atributos que descrevem as instâncias. 

Outra grande contribuição do conceito de conjunto locais para ABI é a 

versatilidade para objetivos diferentes, podendo ser empregado tanto para a melhoria da 

precisão de classificação quanto para a redução de instâncias, com resultados satisfatórios, 

como pode ser observado no próximo capítulo. 
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Capítulo 6 
Descrição dos Conjuntos de 

Instâncias, Metodologia e Análise dos 

Resultados 
 

Este capítulo descreve os experimentos realizados e a análise dos resultados obtidos com 

a execução das implementações dos algoritmos de seleção de instâncias envolvidos neste 

trabalho de pesquisa a saber, CNN, RNN, ENN, LSSm, ICF, LSBo e LSCo. Como 

apresentado e discutido ao longo do texto desta Dissertação, tais algoritmos têm por foco 

a redução do volume de instâncias e a preservação, ou mesmo melhoria, da precisão de 

classificação do algoritmo NN, que é um dos algoritmos de ABI utilizados para a 

classificação supervisionada indutiva. Todos os experimentos foram realizados utilizando 

o ambiente computacional R, que disponibiliza gratuitamente ferramentas para a 

experimentação computacional estatística. Os algoritmos utilizados nos experimentos 

podem ser disponibilizados pelo email sandro.tads15@gmail.com 

Os resultados obtidos nos experimentos são analisados com o objetivo de 

investigar o desempenho dos algoritmos ABI/CL, utilizando como referência algoritmos 

já conhecidos na literatura que fazem uso do paradigma de classificação de acordo com 

o(s) vizinho(s) mais próximo(s) de uma nova instância a ser classificada. 

Este capítulo está dividido em quatro seções. A Seção 6.1 descreve os 30 conjuntos 

de instâncias utilizados para a experimentação e comenta sobre a escolha feita. A Seção 

6.2 apresenta a metodologia utilizada para a realização dos experimentos e a Seção 6.3 

analisa os resultados obtidos. Na Seção 6.4 são feitas considerações sobre os resultados 

obtidos. 

6.1 Conjuntos de Instâncias Utilizados 

Para os experimentos realizados neste trabalho de pesquisa foram utilizados 30 conjuntos 

de instâncias, cujas principais características estão descritas na Tabela 6.1. Tais conjuntos 

foram selecionados tendo como principal critério o de promover a diversidade dos dados 
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participantes dos experimentos. A diversidade foi promovida tanto com relação aos 

diversos domínios de conhecimento associados aos dados, quanto com relação a 

características inerentes aos próprios dados. A diversidade de domínios de conhecimento 

está representada por dados referentes à avaliação demográfica e socioeconômica, 

reconhecimento de imagem e de voz, diagnósticos clínicos, análise físico-química, IA para 

jogos, etc. Com relação às características dos dados a diversidade foi contemplada por 

meio de conjuntos de dados com diferentes números de instâncias, diferentes números de 

atributos que descrevem as instâncias, bem como os seus respectivos tipos e, também, 

com conjuntos de dados envolvendo diversos números de classes representadas no 

conjunto de dados.  

Com o intuito de facilitar futuras comparações e replicações dos experimentos 

realizados e reportados nesta Dissertação, todos os conjuntos de instâncias foram extraídos 

do repositório KEEL [Alcalá-Fdez et. al. 2011] que, além das versões integrais de tais 

conjuntos, fornece também versões dos conjuntos de instâncias com 5 e 10 partições, fato 

que auxilia no processo de validação cruzada adotado nos experimentos realizados durante 

o trabalho de pesquisa conduzido. Todas as versões foram previamente tratadas com vistas 

à eliminação de instâncias com valores ausentes de atributos. O repositório disponibiliza 

ainda uma breve descrição da finalidade prática de cada conjunto, i.e., em qual área de 

conhecimento as informações de tais conjuntos são utilizadas. 

Os atributos dos conjuntos de instâncias utilizados foram classificados em 

atributos do tipo real, atributos do tipo nominal e atributos do tipo binário, de acordo com 

o modo que serão interpretados pela função distância HEOM, descrita no Capítulo 4. 

Dessa forma, para o cálculo de distâncias entre instâncias representadas por atributos do 

tipo real utiliza-se a distância euclidiana, uma vez que estes já foram previamente 

normalizados. Quando instâncias são representadas por atributos do tipo nominal a 

métrica de sobreposição de valores é utilizada. Já os atributos com característica binária 

foram discriminados como um tipo especial de atributo, considerando que, para estes, 

tanto o uso da distância euclidiana quanto o da sobreposição de valores gera o mesmo 

resultado. 
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Tabela 6.1 Características dos conjuntos de instâncias utilizados nos experimentos, em que, 

#I: número de instâncias, #A: número de atributos, R/N/B: domínio a que pertence os atributos 

(real, nominal e binário), #C: número de classes. 

Nome do Conjunto (Identificador (Id)) #I #A R/N/B #C 

Abalone (Abl) 4174 8 (7/1/0) 28 

Appendicits (Apc) 106 7 (7/0/0) 2 

Australian (Aus) 690 14 (6/4/4) 2 

Banana (Ban) 5300 2 (2/0/0) 2 

Car (Car) 1728 6 (0/6/0) 4 

Chess (Chs) 3196 36 (0/1/35) 2 

Coil200 (Coi) 9822 85 (1/79/5) 2 

Contraceptive (Ctc) 1473 9 (2/4/3) 3 

Ecoli (Ecl) 500 7 (7/0/0) 8 

Ionosphere (Ipr) 351 33 (32/0/1) 2 

Iris (Irs) 150 4 (4/0/0) 3 

Led7Digit (L7d) 500 7 (0/0/7) 10 

Lymphographic (Lpg) 148 18 (0/9/9) 4 

Mammographic (Mmg) 830 5 (1/4/0) 2 

Marketing (Mkt) 6876 13 (0/12/1) 9 

Monk-2 (Mk2) 432 6 (0/4/2) 2 

Mushroom (Msr) 5644 22 (0/14/6) 2 

Optdigits (Opd) 5620 64 (0/64/0) 10 

Penbased (Pbs) 10992 16 (16/0/0) 10 

Phoneme (Pnm) 5404 5 (5/0/0) 2 

Pima (Pma) 768 8 (8/0/0) 2 

Saheart (Sht) 462 9 (8/0/1) 2 

Satimage (Stm) 6435 36 (36/0/0) 7 

Texture (Txt) 5500 40 (40/0/0) 11 

Tic-Tac-Toe (Ttt) 958 9 (0/9/0) 2 

Vowel (Vwl) 990 13 (10/1/2) 11 

Wdbc (Wdbc) 569 9 (9/0/0) 2 

Winequality-Red (Wqr) 1599 11 (11/0/0) 11 

Winequality-white (Wqw) 4898 11 (11/0/0) 11 

Zoo (Zoo) 101 16 (0/1/15) 7 

 

6.2 Metodologia 

A metodologia adotada para a investigação do desempenho dos algoritmos ABI/CL foi 

implementada por meio da execução sequencial dos passos descritos a seguir: 

(1) Definir os conjuntos de instâncias utilizados e identificar, entre os atributos 

pertencentes a cada conjunto, quais são do tipo categórico, quais são do tipo 

continuo e quais possuem valores binário. Atributos com valor binário foram 

abordados separadamente, uma vez que, utilizando a função de distância HOEM, 
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tais atributos podem ser tratados tanto como do tipo categórico, quanto do tipo 

contínuo, sem qualquer alteração no resultado final. 

(2) Normalizar os conjuntos de instâncias. Para os experimentos realizados optou-se 

por normalizar os conjuntos de instâncias como uma etapa de pré-processamento, 

levando em consideração todo o conjunto de instâncias. Desta forma, a 

normalização por meio da função distância como utilizado em (Wilson and 

Martinez 1997) foi suprimida. Tal prática é justificada considerando que a 

normalização levando em consideração todo o conjunto de instâncias é mais 

homogênea, quando comparada àquela realizada em apenas uma das partes da 

partição associada à validação cruzada, como acontece quando a normalização é 

feita junto com a função distância. 

(3) Dividir os conjuntos de instâncias em conjunto de treinamento e conjunto de teste, 

como estabelece um processo de 10-validação cruzada. Para facilitar a 

continuidade e replicação dos testes, foi utilizada a divisão dos conjuntos sugeridas 

pelo repositório KEEL. 

(4) Executar os algoritmos CNN, ENN e LSSm nos conjuntos de treinamento, afim de 

obter a redução do volume dos conjuntos em relação aos conjuntos originais. A 

taxa de redução obtida dos conjuntos é definida na Eq. (6.1). 

𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 = 1 − 
|𝑆|

|𝑇|
 

(6.1) 

Na Eq. (6.1), |S| é a cardinalidade do conjunto de instâncias após a redução e |T| é 

a cardinalidade do conjunto de instâncias original. 

(5) Utilizar os conjuntos de treinamento reduzidos pelo ENN e pelo LSSm como 

entrada para os algoritmos LSBo, LSCo e ICF, uma vez que tais algoritmos 

requerem uma etapa de pré-processamento para remoção de instâncias com ruídos. 

Os resultados obtidos foram diferenciados por meio de suas nomeações como E-

LSBo, E-LSCo, E-ICF e L-LSBo, L-LSCo, L-ICF, respectivamente.  

(6) Utilizar os conjuntos de treinamento reduzidos pelo CNN como entrada para o 

algoritmo RNN, uma vez que esse é o primeiro passo do RNN. O RNN, deste 

modo, é utilizado como um removedor de instâncias supérfluas contidas no 

resultado obtido pelo uso do CNN. 
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(7) Executar o algoritmo NN para os conjuntos de instâncias originais, assim como, 

para os conjuntos de treinamento reduzidos obtidos pelos algoritmos nas etapas 

(4), (5) e (6), utilizando o processo de 10-validação cruzada, com o objetivo de 

obter a precisão de classificação de cada um dos conjuntos. A taxa de precisão de 

classificação é definida na Eq. (6.2). 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 =  
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡)

|𝑡|
 

(6.2) 

em que |t| representa a cardinalidade do conjunto de teste (t) utilizado. 

6.3 Análise dos Resultados 

Os 30 conjuntos de instâncias secionados na pesquisa conduzida e descrita nesta 

Dissertação foram, inicialmente, fornecidos como entrada para algoritmos de seleção de 

instâncias, com vistas a testar a capacidade de redução do volume de instâncias de cada 

um dos conjuntos.  

Após esta etapa, os conjuntos reduzidos de instâncias foram fornecidos ao NN, 

com o objetivo de obter a precisão de classificação do NN nos conjuntos reduzidos para, 

então, comparar tais resultados com a precisão de classificação do NN nos conjuntos 

originais. Com o objetivo de promover o entendimento do sequenciamento das atividades 

relacionadas à experimentação, a continuidade desta seção é abordada com três subseções: 

a Subseção 6.3.1 trata da análise das reduções obtidas, a Subseção 6.3.2 analisa a precisão 

de classificação após os conjuntos reduzidos serem submetidos ao NN. Na continuidade, 

duas outras subseções foram acrescentadas com vistas a uma análise multiobjetivo 

complementar, a Subseção 6.3.3 confronta os resultados médios obtidos, por meio da 

apresentação em um gráfico conhecido como ótimo de Pareto e na Subseção 6.3.4 é feita 

uma análise sobre a perspectiva TOPSIS. 

6.3.1 Redução dos Conjuntos de Instâncias   

A primeira etapa dos experimentos consiste em submeter os conjuntos de instâncias a 

algoritmos de seleção de instâncias, buscando eliminar aquelas que são caracterizadas 

como supérfluas ou indesejáveis, por tais algoritmos. A Tabela 6.2 apresenta os resultados 
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obtidos, conforme os passos (4), (5) e (6) da Seção 6.2, utilizando a Eq. (6.1), expressos 

no percentual do volume de instâncias removidas em relação ao conjunto original. 

Tabela 6.2 Resultado da redução dos conjuntos de instâncias obtida pelos algoritmos CNN, 

RNN, ENN, LSSm, E-ICF, L-ICF, E-LSBo, L-LSBo, E-LSCo e L-LSCo. 

Id CNN RNN ENN LSSm EICF LICF ELSBo LLSBo ELSCo LLSCo 

Abl 11,36 16,05 79,34 23,06 85,60 37,67 89,31 40,48 94,23 85,96 

Apc 62,90 73,98 15,93 9,33 90,56 84,70 94,97 89,84 97,80 96,86 

Aus 62,79 71,70 14,19 9,11 83,06 79,10 85,70 81,29 91,71 90,77 

Ban 77,39 81,69 11,65 6,52 92,35 90,47 95,90 92,99 97,79 96,62 

Car 71,84 80,09 20,40 16,26 70,36 60,20 70,61 60,55 94,65 95,42 

Chs 80,68 88,13 6,86 9,88 65,61 61,42 67,54 61,97 86,06 85,94 

Coi 75,58 83,16 6,83 6,35 96,11 94,38 97,07 95,79 98,80 98,02 

Ctc 26,69 38,89 52,52 24,65 72,26 53,61 82,16 60,80 88,89 81,68 

Ecl 59,39 68,25 19,94 10,35 79,70 73,94 86,71 79,33 91,87 90,61 

Ipr 78,06 85,80 15,43 3,83 95,88 90,35 89,70 81,58 88,04 84,55 

Irs 85,41 91,33 3,85 4,89 60,59 61,55 92,89 92,74 95,33 95,85 

L7d 46,51 73,60 26,07 17,36 29,94 18,36 86,77 36,52 91,54 95,38 

Lpg 79,28 83,17 5,63 4,06 74,63 71,93 72,75 70,94 86,63 85,77 

Mmg 59,20 73,67 17,62 15,49 79,24 78,73 92,19 85,93 94,67 92,93 

Mkt 20,57 30,61 65,91 25,19 76,92 36,40 82,50 39,40 93,62 93,19 

Mk2 76,49 84,87 20,32 12,58 45,34 24,16 45,39 24,16 91,70 95,73 

Msr 99,58 99,71 0,00 0,13 92,56 92,56 99,58 99,38 99,96 99,94 

Opd 78,35 83,94 9,86 3,88 83,82 82,75 76,14 71,38 85,03 84,86 

Pbs 56,89 72,28 0,62 1,22 94,82 94,91 95,14 95,45 97,43 97,74 

Pnm 75,90 81,24 11,10 6,92 83,18 81,81 89,56 86,76 93,49 92,73 

Pma 51,06 59,77 26,03 12,62 85,94 77,08 85,16 74,58 90,03 86,73 

Sht 45,36 55,66 31,41 13,78 85,91 73,72 86,67 74,00 90,69 86,58 

Stm 79,96 85,45 8,94 5,42 92,05 90,55 90,16 88,46 93,99 93,96 

Txt 92,50 94,88 1,19 2,19 87,15 87,33 91,93 92,41 95,01 95,40 

Ttt 70,91 86,88 32,51 14,69 73,10 37,39 91,40 37,39 97,12 94,28 

Vwl 76,43 78,46 2,97 5,05 13,88 15,81 77,22 77,27 78,21 80,21 

Wdbc 85,00 90,03 3,44 3,16 95,12 94,82 92,68 92,58 96,63 96,56 

Wqr 41,66 49,63 39,86 16,27 75,76 57,87 82,03 64,36 87,25 81,01 

Wqw 43,21 49,74 40,71 15,65 71,13 51,36 81,55 62,63 85,31 80,36 

Zoo 87,35 88,21 5,51 5,17 46,49 51,08 89,55 88,67 92,63 92,63 

Média 65,28 73,36 19,89 10,17 75,97 66,87 85,36 73,32 92,20 90,94 

Os algoritmos ENN e LSSm, via de regra, não alcançaram boa redução do volume 

dos conjuntos de instâncias, devido às suas características que, como algoritmos de edição, 

buscarem apenas por instâncias indesejáveis, i.e., aquelas que prejudicam na classificação 

das demais instâncias. Ao comparar com os dados da precisão de classificação dos 

conjuntos reduzidos, apresentado na Tabela 6.4, nota-se que a relação de ‘quanto menor a 
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precisão, maior a redução’, é mais acentuada no algoritmo ENN que em relação ao 

algoritmo LSSm, o que evidencia uma estratégia de redução8 mais conservadora do 

LSSm, mesmo quando a precisão de classificação no conjunto não é boa. 

O algoritmo CNN alcança uma boa média de redução e os resultados obtidos 

mostram uma certa tendência de oposição em relação aos resultados obtidos pelo ENN na 

estratégia de seleção de instâncias. Geralmente, as menores reduções do CNN são nos 

conjuntos em que o ENN obteve uma boa redução. Apenas nos conjuntos Abalone, 

Marketing e Contraceptive, todos com precisão de classificação insatisfatória, abaixo de 

50%, como apontado na Tabela 6.4, o algoritmo ENN obteve maior redução comparado 

aos resultados obtidos pelo CNN. O RNN, que busca por instâncias supérfluas dos 

conjuntos reduzidos pelo CNN, como esperado, sempre alcança taxas de redução superior 

ao CNN, a diferença média entre eles nos 30 conjuntos testados foi de 8,08% a mais de 

redução parar o RNN. 

Os demais algoritmos que fazem uso do conceito de conjunto local para seleção de 

instâncias requerem uma etapa inicial com um algoritmo que filtre as instâncias 

indesejáveis, uma vez que estes têm o seu desempenho comprometido na presença de tais 

instâncias. Em suas versões originais, o LSBo e o LSCo utilizam o LSSm como filtro, 

enquanto que o ICF utiliza o ENN. 

Entretanto, para os testes feitos durante a pesquisa realizada, os algoritmos LSBo, 

LSCo e ICF foram executados utilizando como entrada os conjuntos reduzidos pelo ENN 

e pelo LSSm. Os resultados obtidos pelos conjuntos filtrados pelo ENN alcançam, via de 

regra, uma redução maior, que aqueles filtrados pelo LSSm. Independente da escolha do 

filtro, o LSCo atinge as maiores média de redução, devido à sua estratégia de manter 

apenas os centroides de cada conjunto local identificado.  

Embora empregando estratégias diferentes, o LSBo e o ICF têm finalidades 

similares, que é a de criar fronteiras de instâncias, delimitando assim, conjuntos locais 

cujas respectivas instâncias têm classes diferentes. No entanto o ICF, geralmente, cria 

fronteiras mais espessas, pois retém mais instâncias próximas a essa região limitante. Essa 

diferenciação se reflete nos resultados, em que o E-LSBo atinge maiores reduções que o 

E-ICF e o L-LSBO atinge maiores reduções que o L-ICF. Vale destacar, todavia, a 
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influência filtro do utilizado, uma vez que o E-ICF obtém uma redução maior que aquela 

obtida pelo L-LSBo. 

A Tabela 6.3 avalia o ranking da performance dos algoritmos quanto a redução do 

volume de instâncias nos 30 conjuntos selecionados  

Tabela 6.3 Ranking das performances de redução dos conjuntos de instâncias obtida pelos 

algoritmos CNN, RNN, ENN, LSSm, E-ICF, L-ICF, E-LSBo, L-LSBo, E-LSCo e L-LSCo. 

Id CNN RNN ENN LSSm EICF LICF ELSBo LLSBo ELSCo LLSCo 

Abl 10 9 5 8 4 7 2 6 1 3 

Apc 8 7 9 10 4 6 3 5 1 2 

Aus 8 7 9 10 4 6 3 5 1 2 

Ban 8 7 9 10 5 6 3 4 1 2 

Car 4 3 9 10 6 8 5 7 2 1 

Chs 4 1 10 9 6 8 5 7 2 3 

Coi 8 7 9 10 4 6 3 5 1 2 

Ctc 9 8 7 10 4 6 2 5 1 3 

Ecl 8 7 9 10 4 6 3 5 1 2 

Ipr 8 5 9 10 1 2 3 7 4 6 

Irs 6 5 10 9 8 7 3 4 2 1 

L7d 5 4 8 10 7 9 3 6 2 1 

Lpg 4 3 9 10 5 7 6 8 1 2 

Mmg 8 7 9 10 5 6 3 4 1 2 

Mkt 10 8 5 9 4 7 3 6 1 2 

Mk2 4 3 9 10 6 7,5 5 7,5 2 1 

Msr 4,5 3 10 9 8 7 4,5 6 1 2 

Opd 6 3 9 10 4 5 7 8 1 2 

Pbs 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 

Pnm 8 7 9 10 5 6 3 4 1 2 

Pma 8 7 9 10 3 5 4 6 1 2 

Sht 8 7 9 10 4 6 2 5 1 3 

Stm 8 7 9 10 3 4 5 6 1 2 

Txt 4 3 10 9 8 7 6 5 2 1 

Ttt 6 4 9 10 5 7,5 3 7,5 1 2 

Vwl 6 2 10 9 8 7 5 4 3 1 

Wdbc 8 7 9 10 3 4 5 6 1 2 

Wqr 8 7 9 10 4 6 2 5 1 3 

Wqw 8 7 9 10 4 6 2 5 1 3 

Zoo 6 5 9 10 8 7 3 4 1 2 

Média 6,98 5,55 8,84 9,71 4,97 6,26 3,66 5,55 1,39 2,10 
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A primeira linha da Tabela 6.3, por exemplo, é referente a performance dos 

algoritmos em relação ao conjunto abalone, que obteve a maior redução do volume de 

instâncias ao ser submetido ao algoritmo E-LSCo, seguido pelos algoritmos  E-LSBo na 

segunda colocação, o algoritmo L-LSCo na terceira colocação, até o algoritmo CNN na 

última colocação. O algoritmo LSCo utilizando o ENN como filtro obteve a maior redução 

em 21 dos 30 conjuntos usados. Por outro lado, o algoritmo LSSm obteve a menor redução 

em 22 dos 30 conjuntos testados. 

Ainda em relação ao ranking médio das performances, analisando a Figura 6.1 que 

ilustra o ranking médio obtido em uma escala de 0 a 10, fica evidente como a performance 

do LSCo é superior àquelas dos demais algoritmos em relação à redução, independente do 

filtro utilizado.  

 

Figura 6.1 Ranking médio de redução do volume dos conjuntos de instâncias. Os valores 

representados na escala 0-10 representam os valores associados à média, na Tabela 6.3. 

Outra situação que pode ser observada na Figura 6.1 é a influência do filtro 

utilizado. Os algoritmos que utilizam o ENN estão, na média, sempre em melhores 

posições que suas versões utilizando o LSSm. Assim como na redução média, observada 

na Tabela 6.2, pode ser notado que o algoritmo LSBo é o algoritmo mais sensível à 

influência dos filtros utilizados.  

6.3.2 Precisão de Classificação 

Como comentado anteriormente, todos os conjuntos reduzidos de instâncias obtidos pelos 

algoritmos foram fornecidos como entrada ao NN, com o objetivo de comparar a precisão 

de classificação do NN considerando ambas situações: tendo como entrada os conjuntos 

originais e tendo como entrada os conjuntos reduzidos. Como pode ser observado na 

Tabela 6.4, apenas os algoritmos ENN e LSSm, tidos como filtros de instâncias, obtiveram 

uma média superior ao NN. 
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Tabela 6.4 Precisão de classificação dos conjuntos de instâncias obtida pelo algoritmo NN 

executado nos conjuntos originais e nos conjuntos reduzidos pelos algoritmos CNN, RNN, ENN, 

LSSm, E-ICF, L-ICF, E-LSBo, L-LSBo, E-LSCo e L-LSCo. 

Id NN CNN RNN ENN LSSm EICF LICF ELSBo LLSBo ELSCo LLSCo 

Abl 19,91 19,98 19,98 23,43 20,68 22,88 19,67 22,47 19,67 23,43 24,10 

Apc 79,36 76,64 71,91 89,73 92,87 87,91 84,27 87,91 84,09 86,91 84,00 

Aus 82,17 76,52 72,61 86,23 86,23 83,77 84,49 83,91 82,75 81,74 83,62 

Ban 87,49 86,30 85,60 89,49 89,62 88,96 86,75 89,15 89,38 82,36 84,42 

Car 75,47 74,54 70,66 71,93 79,04 73,21 72,63 72,74 72,86 69,91 70,02 

Chs 85,22 90,65 86,38 84,12 86,34 89,36 89,99 89,04 89,74 81,61 81,73 

Coi 89,52 85,50 79,28 93,68 93,53 92,17 91,90 93,18 92,59 90,63 93,58 

Ctc 44,06 43,18 43,25 46,85 44,47 46,78 42,71 45,76 42,37 45,89 43,79 

Ecl 80,70 75,05 68,18 83,36 83,38 82,15 76,50 79,50 77,67 74,72 76,52 

Ipr 86,60 87,47 82,06 82,90 96,30 82,34 81,20 84,06 84,32 84,02 89,44 

Irs 96,00 92,00 86,67 96,67 96,00 94,67 90,67 63,33 62,00 97,33 96,67 

L7d 63,60 50,80 50,00 68,80 64,00 69,20 70,80 65,80 68,80 71,40 58,40 

Lpg 87,41 80,51 87,28 84,24 86,75 83,52 84,65 84,24 79,22 75,27 74,01 

Mmg 74,98 71,81 70,37 82,66 79,19 81,94 78,11 82,53 78,70 81,42 81,80 

Mkt 28,20 23,74 26,47 29,28 29,45 28,78 28,87 28,06 27,95 30,66 30,61 

Mk2 81,70 88,44 89,74 81,70 79,19 70,53 71,59 70,08 71,59 59,61 58,51 

Msr 100,00 99,96 92,56 100,00 100,00 99,79 99,79 100,00 100,00 99,80 99,80 

Opd 89,04 85,48 82,37 88,29 88,83 84,04 83,97 87,65 88,91 84,80 85,46 

Pbs 99,35 98,58 94,89 99,25 99,29 97,95 99,29 98,55 98,76 99,25 98,16 

Pnm 90,19 87,84 84,38 87,77 89,03 86,07 86,95 86,71 87,88 83,01 85,51 

Pma 70,33 66,81 62,64 74,62 74,36 72,41 70,05 72,39 70,05 73,70 72,15 

Sht 64,49 61,24 57,57 69,49 69,70 66,66 67,32 66,24 62,09 67,75 66,45 

Stm 90,38 88,25 84,63 89,95 90,64 85,92 88,13 88,45 89,79 89,77 89,79 

Txt 99,05 97,45 94,80 98,69 98,75 96,67 96,67 96,27 96,45 97,33 97,11 

Ttt 67,09 78,80 82,59 66,14 67,09 66,98 67,19 85,24 67,20 68,57 77,96 

Vwl 99,49 98,08 97,58 96,77 97,78 96,26 96,97 94,44 95,96 94,24 93,94 

Wdbc 91,91 89,28 87,87 93,32 93,32 89,11 88,76 92,80 91,74 89,46 91,22 

Wqr 64,85 63,16 61,47 59,16 63,91 57,65 60,73 57,85 61,29 55,35 57,35 

Wqw 65,82 64,31 63,21 55,82 61,95 53,96 59,31 54,76 59,68 54,35 57,39 

Zoo 95,83 97,25 97,25 92,81 94,31 91,56 94,31 84,72 90,31 92,81 92,81 

Média 78,34 76,65 74,47 78,90 79,87 77,44 77,14 76,93 76,13 76,24 76,54 

Embora o algoritmo LSSm tenha tido a pior média de redução, conseguiu a maior 

média de precisão de classificação, superando até mesmo o NN tendo como entrada todas 

as instâncias do conjunto. Situação semelhante ocorreu com o ENN, que obteve a segunda 

pior média em redução e segunda melhor média de precisão. Esses resultados indicam que 

uma edição prévia, removendo instâncias indesejáveis tende a melhorar a precisão de 

classificação. 
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Dos demais algoritmos analisados, o ICF, que tem a estratégia mais conservadora 

entre os algoritmos de seleção de instâncias que fazem uso de conjunto local, foi o que 

obteve as maiores médias de precisão de classificação, com uma pequena vantagem ao 

utilizar o ENN como filtro. O RNN, por sua vez, teve uma média bem abaixo, quando 

comparado aos outros. O LSBo e o LSCo, independente do filtro utilizado, tiveram médias 

bem próximas do CNN. A Figura 6.2 ilustra uma comparação entre a precisão de 

classificação e a redução obtida pelos algoritmos analisados.  

 

Figura 6.2 Precisão de classificação versus volume dos conjuntos de instâncias utilizados. 

Analisando o ranqueamento de precisão de classificação dos algoritmos mostrado 

na Figura 6.3, pode se inferir que a escolha do melhor algoritmo para se obter a melhor 

precisão de classificação é dependente do conjunto de instância que será fornecido ao 

algoritmo. Como pode ser visto na Tabela 6.5, o algoritmo mais bem ranqueado foi o 

LSSm, no entanto, tal algoritmo obteve a primeira colocação em apenas 8 dos 30 conjuntos 

testados. Até mesmo os conjuntos reduzidos pelo RNN, com a pior colocação no ranking 

médio, obtiveram melhor precisão de classificação em 2 situações. 
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Tabela 6.5 Ranking das performances de precisão de classificação dos conjuntos de instâncias 

obtida pelo algoritmo NN executado sobre os conjuntos originais e conjuntos reduzidos pelo CNN, 

RNN, ENN, LSSm, E-ICF, L-ICF, E-LSBo, L-LSBo, E-LSCo e L-LSCo. 

C.I. NN CNN RNN ENN LSSm EICF LICF ELSBo LLSBo ELSCo LLSCo 

Abl 9 7 8 2,5 6 4 10 5 11 2,5 1 
Apc 9 10 11 2 1 3,5 6 3,5 7 5 8 
Aus 8 10 11 2 1 5 3 4 7 9 6 
Ban 6 8 9 2 1 5 7 4 3 11 10 
Car 2 3 9 8 1 4 7 6 5 11 10 
Chs 8 1 6 9 7 4 2 5 3 11 10 
Coi 9 10 11 1 3 6 7 4 5 8 2 
Ctc 6 9 8 1 5 2 10 4 11 3 7 
Ecl 4 9 11 2 1 3 8 5 6 10 7 
Ipr 4 3 10 8 1 9 11 6 5 7 2 
Irs 4,5 7 9 3 4,5 6 8 10 11 1 2 

L7d 8 10 11 4,5 7 3 2 6 4,5 1 9 
Lpg 1 8 2 5,5 3 7 4 5,5 9 10 11 

Mmg 9 10 11 1 6 3 8 2 7 5 4 
Mkt 7 11 10 4 3 6 5 8 9 1 2 
Mk2 3,5 2 1 3,5 5 8 6,5 9 6,5 10 11 
Msr 3 6 11 3 3 9,5 9,5 3 3 8 7 
Opd 1 6 11 4 3 9 10 5 2 8 7 
Pbs 1 7 11 4,5 2,5 10 2,5 8 6 4,5 9 
Pnm 1 4 10 5 2 8 6 7 3 11 9 
Pma 7 10 11 1 2 4 9 5 8 3 6 
Sht 8 10 11 2 1 5 4 7 9 3 6 
Stm 2 8 11 3 1 10 9 7 4 6 5 
Txt 1 4 11 3 2 7 8 10 9 5 6 
Ttt 8,5 3 2 11 8,5 10 7 1 6 5 4 

Vwl 1 2 4 6 3 7 5 9 8 10 11 
Wdbc 4 8 11 1,5 1,5 9 10 3 5 7 6 
Wqr 1 3 4 7 2 9 6 8 5 11 10 
Wqw 1 2 3 8 4 11 6 9 5 10 7 
Zoo 3 1,5 1,5 7 4,5 9 4,5 11 10 7 7 

Média 4,68 6,42 8,35 4,17 3,18 6,53 6,7 6 6,43 6,8 6,73 

Essa relatividade de posições no ranking entre os algoritmos, que pode ser 

atribuída às características estruturais inerentes de cada conjunto de instâncias, e.g. 

volume de instâncias e dimensionalidade dos atributos, faz com que os ranqueamentos 

médios da precisão de classificação fiquem bem mais próximos uns dos outros, como pode 

ser observado na Figura 6.3. Assim como ocorreu na média de precisão de classificação, 

o LSSm ocupa a primeira posição do ranking médio, seguido pelo ENN e só então o 

algoritmo NN aparece, ocupando a terceira posição. 
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Figura 6.3 Ranking médio de precisão de classificação. Os valores representados na escala 0-11 

representam os valores associados à média, na Tabela 6.5. 

Entre os algoritmos que buscam por uma redução de instâncias mais significativa, 

a proximidade dos resultados no ranqueamento médio relativo à precisão de classificação 

é ainda maior que a apresentada na média de precisão de classificação. Têm destaque o E-

LSBo, quarto colocado e ligeiramente distante dos outros e o RNN que apesar da última 

posição ainda tem a posição média 8,35, indicando que teve uma boa performance em 

vários conjuntos de instâncias. 

6.3.3 Ótimo de Pareto 

Por se tratar de uma análise envolvendo mais de um objetivo e pela proximidade dada dos 

resultados de redução e precisão de classificação entre os algoritmos, os resultados médios 

obtidos foram dispostos em um gráfico confrontando a precisão de classificação e taxa de 

redução de cada algoritmo, em uma técnica conhecida como ótimo de Pareto (Kuncheva 

and Jain 1999), como pode ser observado na Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 Ótimo de Pareto sobre a perspectiva de redução versus precisão de classificação. 
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Como comentado em (Leyva et al. 2015), o ótimo de Pareto pode ser definido 

como segue. Dado um conjunto de objetivos, uma solução A domina outra solução B se 

A não for pior que B para todos os objetivos e A for melhor que B para, pelo menos, um 

objetivo. Dado um conjunto de soluções para um problema multiobjetivo, as soluções que 

não são dominadas por nenhuma outra são tidas como ótimo de Pareto, também conhecido 

como frente de Pareto. 

Para a análise dos resultados desta pesquisa, pode se considerar como objetivos a 

redução do volume de instâncias nos conjuntos e a precisão de classificação obtida pelos 

conjuntos reduzidos. Já a solução são os resultados médios obtidos pelos algoritmos 

selecionados. 

Como pode ser visto na Figura 6.4, o ótimo de Pareto é formado por 5 algoritmos 

que fazem uso do conceito de conjuntos locais. Outra predominância que chama a atenção 

na Figura 6.4 é que 3 dos 4 algoritmos da frente de Pareto que fazem uso de filtro, estão 

utilizando o ENN. 

6.3.4 Análise TOPSIS 

Outra conhecida técnica para lidar com análise de problema multiobjetivo é a TOPSIS  

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution - Ordem de Preferência 

por Similaridade à Solução Ideal) (Demsar 2006), que distribui os resultados normalizados 

em um gráfico cartesiano, com a quantidade de eixos de acordo com a quantidade de 

objetivos, em que o ponto máximo de todos os eixos do gráfico pode ser considerado a 

solução ideal positiva e o ponto mínimo de todos os eixos do gráfico pode ser considerado 

a solução ideal negativa. A partir disso, é criado um ranking assumindo que a solução 

ideal deve ser a mais próxima da solução ideal positiva e mais distante da solução ideal 

negativa. Como pode ser observado na Tabela 6.6. 
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Tabela 6.6 Resultados da análise TOPSIS, em que, P.N.: precisão de classificação normalizada, 

R.N.: redução normalizada, D-: distância para a solução ideal negativa, D+: distância para a solução 

ideal positiva, prox.: proximidade da solução ideal (D-/(D+ + D-)).  

Algoritmo P.N. R.N. D- D+ Prox. Rank 

CNN 0,40427 0,67175 0,68018 0,78402 0,53546 6 

RNN 0 0,77033 1,02604 0,77033 0,42883 10 

ENN 0,82162 0,11846 0,8994 0,83012 0,47997 9 

LSSm 1 0 1 1 0,5 8 

E-ICF 0,69114 0,8021 0,49162 0,97254 0,66423 1 

L-ICF 0,49448 0,69114 0,5924 0,84982 0,58924 5 

E-LSBo 0,45513 0,92 0,55121 1,02339 0,64994 2 

L-LSBo 0,30645 0,76983 0,73074 0,82858 0,53137 7 

E-LSCo 0,32689 1 0,67311 1,05207 0,60983 4 

L-LSCo 0,38375 0,98462 0,61644 1,05676 0,63158 3 

Na análise TOPSIS, os objetivos recebem o mesmo peso. Dessa forma, quanto 

mais uma solução apresentada estiver próxima da solução ideal, maior o indicativo que os 

resultados individuais apresentados em seus objetivos são satisfatórios.  

O LSSm apesar de ter alcançado a melhor média de precisão de classificação, fica 

em oitavo lugar no ranking, uma vez que a sua taxa de redução média foi a pior dentre os 

algoritmos participantes dos experimentos. A mesma observação serve para o ENN que 

ocupa o nono lugar. Os algoritmos de edição de instâncias indesejáveis ficam à frente 

apenas do RNN, que teve a pior média de precisão de classificação. 

A análise serve ainda para reforçar os resultados que vinham sendo apresentados 

nas outras análises. A redução moderada do LSSm na condição de filtro de instâncias faz 

com que o desempenho dos algoritmos L-ICF, com a quinta posição, e L-LSBo, com a 

sétima posição, sejam inferiores aos algoritmos E-ICF, que obteve o melhor desempenho 

da análise TOPSIS, e E-LSBo, na segunda colocação, bem próximo ao E-ICF. Todavia, o 

algoritmo LSCO, com uma estratégia de redução mais radical, foi favorecido ao utilizar o 

LSSm como filtro, ao invés do ENN. O L-LSCo ficou na terceira posição, enquanto o E-

LSCo ficou com a quarta posição. 

6.4 Considerações Finais 

Este capítulo abordou os experimentos realizados durante o desenvolvimento da pesquisa 

descrita nesta Dissertação, que teve como foco principal a investigação dos algoritmos de 

aprendizado baseado em instâncias que empregam o conceito de conjuntos locais. 
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Devido os resultados obtidos serem próximos, foram apresentados também testes 

estatísticos direcionados para problemas multiobjetivos, em que o primeiro teste 

apresentado, conhecido como ótimo de Pareto, trata os resultados com o intuito de 

determinar aqueles que não são subjugados por outros resultados. A análise TOPSIS cria 

um ranking indicando quais os resultados se aproximam mais da solução ideal para o 

problema. 

 Por fim, uma importante consideração a ser feita é que os resultados obtidos estão 

intrinsicamente associados à escolha dos conjuntos de instâncias utilizados. Tal escolha, 

como explicado no decorrer do capítulo, foi subsidiado pelo critério de diversificação dos 

conjuntos nos aspectos funcionais e estruturais, que implicam diretamente a precisão de 

classificação dos mesmos. Com esta diversificação, principalmente no que diz respeito a 

qualidade de classificação e quantidade de instâncias dos conjuntos, o algoritmo E-ICF 

mostrou melhor desempenho por apresentar uma estratégia moderada de redução de 

instâncias. 
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Capítulo 7 
Conclusões 

 

7.1 Considerações Iniciais 

O trabalho de pesquisa descrito nesta Dissertação de Mestrado, teve como principal 

objetivo investigar a efetividade de algoritmos de Aprendizado Baseado em Instâncias 

(ABI) subsidiados por conjuntos locais (CL), por meio de uma abordagem de perspectiva 

biobjetiva i.e., reduzir o número de instâncias armazenadas que representam o conceito 

aprendido e manter, ou até mesmo melhorar a precisão de classificação das instâncias 

armazenadas como expressão do conceito, representado pelo conjunto inicial de 

instâncias.  

Foram evidenciadas e estudadas as principais características de algoritmos 

ABI/CL e comparadas a outros algoritmos de seleção de instâncias considerados 

tradicionais do paradigma ABI, especificamente: o algoritmo CNN, que tem como 

estratégia de seleção manter apenas instâncias que discordam da classificação das 

instâncias previamente armazenadas; o algoritmo RNN, considerado uma extensão do 

CNN, uma vez que faz uma varredura buscando eliminar as instâncias supérfluas do 

subconjunto de instâncias produzido pelo CNN e o algoritmo ENN que, via de regra, 

elimina apenas as instâncias que discordam da classificação majoritária de seus 3 vizinhos 

mais próximos. 

Para avaliar as estratégias de redução do volume de instâncias, assim como a 

preservação da precisão de classificação, foram selecionados 30 conjuntos de instâncias, 

com as mais diversas características estruturais, que foram fornecidos aos algoritmos 

investigados. A realização dos experimentos foi por meio do software R, que tem licença 

livre e disponibiliza um ambiente para a experimentação computacional estatística, que 

pode ser utilizado em uma ampla variedade de plataformas tais como Unix, Windows e 

MacOS. 
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7.2 Pontos Investigados e Contribuições da Pesquisa 

Com relação aos resultados dos experimentos, pode ser inferido que a estrutura do 

conjunto de instância é um fator determinante no desempenho dos algoritmos ABI, tanto 

para os algoritmos tradicionais quanto para aqueles que utilizam o conceito de CL. Os 

principais pontos observados que foram discutidos ao longo do trabalho são sumarizados 

a seguir.  

(1) Quanto à precisão de classificação, os resultados obtidos pelos algoritmos 

subsidiados por conjuntos locais apresentam precisão de classificação 

proporcionais àquelas obtidas pelo algoritmo NN. Esse fato sugere uma relação 

coerente entre o conceito de conjuntos locais e o paradigma de vizinhos mais 

próximos, que é independente da estrutura do conjunto de instâncias analisado.  

(2) Os conjuntos reduzidos pelo algoritmo LSSm, na média, tiveram resultados de 

precisão de classificação superior aos conjuntos originais quando fornecidos ao 

NN, indicando que uma prévia edição do conjunto de instâncias, visando eliminar 

instâncias indesejáveis, pode melhorar significativamente a precisão de 

classificação obtida quando da utilização de conjuntos reduzidos. 

(3)  Quanto à redução do volume de instâncias, o algoritmo LSCo, com a estratégia 

de manter apenas protótipos representando o núcleo de cada conjunto local, 

alcança, no geral, altíssimas reduções do volume de instâncias em relação ao 

conjunto original. Ademais, o LSBo e o ICF, que têm como estratégia manter 

instâncias delimitando a fronteira entre classes, também alcançam reduções 

significativas e que, quando combinados com o ENN, obtiveram, na média, 

reduções maiores que o RNN, conhecido por sua alta capacidade de redução 

visando encontrar o conjunto minimal. 

(4) Quanto à complexidade computacional, um dos maiores obstáculos para 

algoritmos de seleção de instâncias é o de criar um critério de seleção de instâncias 

que seja abrangente para as mais variadas estruturas de conjuntos de instâncias, 

com uma complexidade computacional factível. Sendo assim, este é um dos pontos 

de maior destaque para os algoritmos subsidiados por conjuntos locais, uma vez 

que tais algoritmos têm, praticamente, o mesmo custo computacional requerido 

pelo algoritmo NN, lembrando que a informação sobre CLs é obtida na matriz 

distância que, invariavelmente, é calculada para o algoritmo NN. Além do que, 
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após identificado os CLs, as informações podem ser utilizadas tanto com o objetivo 

de redução do volume de instâncias quanto para a eliminação de instâncias 

indesejáveis, visando aumentar a precisão de classificação, o que pode ser 

considerado uma vantagem considerável para explorar diferentes soluções com um 

custo computacional factível. 

(5) Quanto à estrutura dos conjuntos de instância, conjuntos de instâncias possuem as 

mais diversas estruturas de acordo com os atributos que as descrevem. Portanto, a 

compreensão de como são formadas tais estruturas e a influência das mesmas para 

o aprendizado do conceito é fundamental para o aprendizado de máquina indutivo 

ser bem sucedido. Nesse contexto, os algoritmos subsidiados por conjuntos locais 

fornecem parâmetros importantes para a compreensão estrutural dos conjuntos de 

instâncias. 

7.3 Trabalhos Futuros 

Os algoritmos ABI/CL são subsidiados pelo modelo de aprendizado baseado no vizinho 

mais próximo; tal modelo é fundamental para definir o conceito de CL e, também, para 

outras definições importantes, tais como aquelas associadas ao conceito de cobertura e de 

grau de indesejabilidade das instâncias de um conjunto. Nos experimentos realizados 

durante a condução desta pesquisa, os conjuntos reduzidos pelos algoritmos ABI/CL 

foram utilizados como entrada para o algoritmo NN, visando comparar as precisões de 

classificação obtidas. Uma pesquisa complementar para avaliar a eficácia de tais conjuntos 

reduzidos, e consequentemente dos algoritmos ABI/CL, é a de fornecê-los como entrada 

para outros algoritmos de classificação indutiva, particularmente para aqueles que utilizam 

modelos de aprendizado diferentes daquele do vizinho mais próximo, tais como árvores 

de decisão e aprendizado bayesiano.  

Além da avaliação da eficácia dos algoritmos ABI/CL no contexto do aprendizado 

de máquina indutivo, dois importantes procedimentos são apontados para avaliar a 

eficiência dos algoritmos ABI/CL. O primeiro procedimento é investigar o 

comportamento dos algoritmos ABI/CL na presença de instâncias com ruído induzido. Tal 

prática consiste em manipular as instâncias de maneira que os valores dos atributos que as 

descrevem sejam alterados. Diferente dos conjuntos de instâncias em que os dados são 

coletados naturalmente, tornando difícil avaliar quais instâncias são indesejáveis; no 



81 

 

cenário de instâncias com ruído induzido, as instâncias indesejáveis são identificadas 

inicialmente, tal controle permite uma avaliação mais precisa do comportamento dos 

algoritmos. 

Outro procedimento para avaliar a eficiência dos algoritmos ABI/CL é o de utilizar 

outras funções distâncias para avaliar o impacto das mesmas nos algoritmos ABI/CL. 

Apesar da função distância HOEM ser embasada em princípios matemáticos mais naturais 

à compreensão humana e, também, a normalização equalizar as dimensões independente 

do tipo dos atributos que descrevem as instâncias, há outras funções distâncias que 

estabelecem critérios para diferenciar melhor as instâncias, principalmente quando estas 

são descritas por atributos nominais. O uso de outras funções distâncias para algoritmos 

ABI/CL pode trazer importantes contribuições sobre possíveis inter-relacionamentos entre 

atributos que descrevem as instâncias. 
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