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Resumo

Este trabalho consiste no levantamento dos métodos de Aprendizagem de Máquina e na

discussão acerca da necessidade de uso de Aprendizagem Incremental. Todo o fluxo do

Aprendizado de Máquina é exposto, bem como a necessidade da utilização de Aprendi-

zagem Incremental, com ênfase em algumas de suas peculiaridades. Um estudo de caso

baseado em um problema real do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é

apresentado, e objetivos para o desenvolvimento de uma solução são descritos.

Palavras-chave: Aprendizagem de Máquina, Aprendizagem Incremental.
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1 Introdução

Com o advento do crescimento do uso de Tecnologia da Informação na sociedade

moderna, uma enorme quantidade de dados vem sendo gerada diariamente. Big Data é

o termo em Inglês usado para descrever o fenômeno deste grande volume de informações

que a sociedade gera atualmente. Citam-se como exemplos de fontes destas informações:

redes sociais, registros de transações e dados de sensores. Estes conjuntos de elementos

têm a característica de serem desestruturados, crescerem muito rapidamente com o tempo

e terem alta complexidade.

De acordo com o relatório produzido em 2013 pela União Europeia, UE, aproxi-

madamente 90% de todos os dados gerados pela humanidade em 2013 surgiram nos dois

anos anteriores (DERVOJEDA et al., 2013). Ainda afirma-se neste relatório que o desafio

moderno não está na capacidade de armazenamento dos registros, mas, sim, em usá-los

de forma prática e eficiente. Estima-se que apenas um quinto desses registros sejam de

origem numérica. De acordo com Hilbert e López (2011), em um trabalho que estimou a

capacidade tecnológica do mundo de armazenar, comunicar e processar informação:

1. As telecomunicações foram dominadas pelas tecnologias digitais desde 1999, corres-

pondendo a 99.9% no ano de 2007.

2. A maior parte da informação tecnológica da humanidade está em formato digital

desde os anos 2000, correspondendo a 94% no ano de 2007.

3. A capacidade de armazenamento de informação tecnológica per-capita vem do-

brando a cada 40 meses desde a década de 1980.

Considerando-se os desafios apresentados, Aprendizado de Máquina (AM), ou co-

mumente conhecido pelo termo em Inglês, Machine Learning, é um novo campo do conhe-

cimento que possui elementos interseccionados entre: Ciência da Computação, Estatística,

Teoria da Informação, Filosofia, Biologia, Ciência Cognitiva, Complexidade Computa-

cional e Teoria de Controle (MITCHELL, 1997). Ela tem forte relacionamento com a

Inteligência Artificial, pois se assemelham em objetivos e técnicas.

Aprendizado de Máquina se preocupa em habilitar sistemas computacionais a

aprender ou desempenhar determinada função sem ser diretamente programados para

aquela tarefa. De acordo com Arthur Lee Samuel, cientista pioneiro do campo de Inteli-

gência Artificial, Aprendizado de Máquina é: "Campo de estudo que habilita computadores

a aprender sem ser explicitamente programados"(A.L.Samuel apud Simon (2013)).
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Sistemas computacionais baseados em modelagens de AM são necessários para

solucionar problemas altamente técnicos e especializados. Algumas das tarefas que de-

mandam o uso destes métodos são: aprendizagem, raciocínio, planejamento, tomada de

decisões, classificações e predições.

Geralmente sistemas computacionais são feitos para resolver tarefas de forma ex-

plícita, isto é, o programador conhece plenamente o problema que deve ser atacado e

comanda o computador a executar passos que correspondem às etapas necessárias para a

resolução do problema. Os programadores usam algoritmos para habilitar sistemas com-

putacionais a realizar diversas tarefas. Um algoritmo é uma coleção bem ordenada de

operações computacionais claras e efetivas que, quando executadas, produzem um resul-

tado e param em uma quantidade finita de tempo (M.; GERSTING, 1995).

O responsável pela programação do algoritmo deve conhecer todos os relaciona-

mentos do problema e ser capaz de identificar mentalmente todos os processos envolvidos

na resolução. Isto nem sempre é possível, pois existem problemas tão complexos que

tornam a abstração de sua resolução impossível para a capacidade humana. São muitos

relacionamentos escondidos que tornam a tarefa de programar explicitamente inviável,

pois isto requer conhecer todos os passos da resolução do problema.

Para este tipo de trabalho é que o Aprendizado de Máquina nasceu para solucionar.

Em vez de programar cada etapa de forma exaustiva, o objetivo é ensinar o computador

a aprender sozinho as etapas de resolução do problema. Isto geralmente se dá quando é

apresentado ao computador um conjunto de dados de determinado contexto. Nestes dados

estão contidos todos os relacionamentos implícitos que compõem a solução.

A tarefa do computador é extrair estes relacionamentos para ser capaz de genera-

lizar uma solução. Sistemas de AM são preparados para aprender, crescer e se modificar

quando apresentados a novos conjuntos de dados, por isto muitas definições de AM estão

relacionadas aos dados.

Financeiramente, Aprendizado de Máquina é um campo que vem obtendo ascen-

dente crescimento de investimento. Citando novamente o relatório da UE, Dervojeda et al.

(2013), somente na Europa estima-se que o mercado de sistemas especialistas gerou um

total de 700 milhões de euros em 2013. As previsões são de que este número chegue a 27

bilhões de euros no ano de 2015. De acordo com as suposições dos autores deste relatório,

os trabalhos na área de AM irão impulsionar uma grande demanda por profissionais alta-

mente capacitados, além de incentivar pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Isto

tudo gerando expansões e investimentos, tanto nos Estados Unidos, quanto nos países que

compõem o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).

O objetivo deste trabalho é a pesquisa e desenvolvimento de um método de Apren-

dizagem de Máquina com Aprendizado Incremental. A pesquisa serve para encontrar
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modelos adequados ao Aprendizado Incremental e o desenvolvimento visa validar estes

modelos de forma comparativa. Neste trabalho é feito um levantamento teórico sobre o

processo de Aprendizagem de Máquina e sobre Aprendizagem Incremental. Um estudo

de caso real é descrito para servir de apresentação ao futuro desenvolvimento prático do

trabalho. Esta etapa serve para lançar os conhecimentos que servirão de base para as

fases posteriores do trabalho: Escolha de algoritmos de Aprendizagem de Máquina com

característica de Aprendizagem Incremental e desenvolvimento destes modelos visando

uma análise comparativa.

O desenvolvimento deste documento é dividido em 4 capítulos. O primeiro trata

de Aprendizagem de Máquina e nele é definido o que é AM e quais são as fases de seu

desenvolvimento. O segundo capítulo trata de Aprendizagem Incremental. A importância

desse tipo de aprendizagem é demonstrada e algumas discussões são feitas, comparando

a visão de alguns pesquisadores com a visão da comunidade de AM. No terceiro capítulo,

é apresentado um estudo de caso que se baseia em um problema real do Ministério da

Agricultura Pecuária e Abastecimento, MAPA. O último contém as considerações finais

e propostas para a continuação do trabalho.
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2 Aprendizado de Máquina

AM pode ser altamente benéfico para solução de problemas complexos. É possível

observar um ciclo de trabalho bem definido que está presente na solução de problemas

por uma abordagem de Aprendizado de Máquina. As etapas gerais de projetos de AM

são aquisição de dados, construção de modelo, análise, otimização e predição.

Com estas cinco etapas, é possível sair de um conjunto de dados e chegar às res-

postas desejadas através de cuidadosa seleção e processamento de dados. Partindo da

construção e avaliação de um método eficaz até chegar a um modelo consistente é possível

solucionar problemas complexos. Embora haja uma linearidade na execução desses pro-

cessos, é comum em projetos de AM revisitar estas etapas várias vezes. A figura 1 revela

um ciclo de AM mais detalhado e que engloba as etapas previamente citadas, ressaltando

elementos importantes:

Figura 1 – Fluxo de Trabalho de AM - (BRINK; RICHARDS, 2013)

A figura 1 mostra os ciclos de trabalho que acontecem até que o modelo esteja

satisfatório com as expectativas de performance. Várias etapas podem ser repetidas até

que o modelo esteja refinado o suficiente. A área central que corresponde a construção do

modelo pode levar várias iterações e, às vezes, é necessário rever até mesmo a primeira

etapa do ciclo, Aquisição dos Dados.
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2.1 Aquisição dos dados

Apesar de parecer trivial, definir a aquisição de dados como uma etapa do projeto

de AM é extremamente importante e alguns cuidados especiais devem ser considerados

para que as predições tenham um bom desempenho. O primeiro passo antes de começar o

projeto de AM é saber qual a necessidade do mundo real que deve ser atendida. Este passo

pode ser entendido como a necessidade de encontrar questões que envolvem uma variável

de interesse (quem gostaria de comprar este produto, qual o significado deste áudio em

linguagem natural, onde está a face humana nesta imagem,...) e o caminho para solução

que envolve variáveis independentes (histórico de compras dos usuários, mapeamento de

sons para texto, características de faces humanas).

Nem sempre, utilizar Aprendizagem de Máquina é a melhor resposta para soluci-

onar os problemas do mundo real. É necessário avaliar com cuidado quais os objetivos da

solução e qual o contexto do problema. Um grande indício de que o problema pode ser

solucionado por AM é se ele possui algumas das seguintes características: Alta comple-

xidade entre entradas e saídas, grande volume de dados, necessidade de generalização e

necessidade de adaptabilidade a novos cenários.

Os dados que servem como entrada para os processos de modelagem geralmente

estão apresentados na forma de tabelas que possuem colunas e linhas. As colunas repre-

sentam as características dos dados, como se fossem meta-dados, e as linhas representam

instâncias dessas características. A tabela a seguir representa os tipos de dados que podem

aparecer como característica de dados na Aprendizagem de Máquina (LEBANON, 2010).

Tabela 1 – Tipos de Dados

Tipo Exemplo
Átomo Categórico Uma palavra na língua portuguesa
Átomo Numérico Valor de temperatura
Átomo Ordinário Preferência cinematográfica (Número de Estrelas)

Conjunto desordenado de números Sinais vitais(pulso, temperatura, pressão sanguínea)
Conjunto desordenado de misturas Informação demográfica(raça, sexo, idade, renda)

Sequência unidimensional de categóricos Documento de texto
Sequência unidimensional de números Série Temporal Financeira
Sequência bidimensional de números Imagem
Sequência tridimensional de números Filme

Grafo Arbitrário Categórico Árvore de Conversões

A figura 2 é uma pequena seleção da base de dados que contém informações sobre

os passageiros que estavam presentes no naufrágio do Titanic. Cada linha corresponde

às informações de um passageiro, e cada coluna representa um tipo de informação deste

passageiro. Esta base de dados foi criada com objetivo de tentar prever, através das
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informações de um passageiro, se ele sobreviveu ou não ao naufrágio. O conjunto de

dados já contém a informação sobre a sobrevivência do passageiro. Muitos modelos são

criados com base nas informações dele. É possível fazer predições sobre a sobrevivência

dos passageiros e comparar estes resultados com a informação real que já está registrada

nas tabelas. Por este motivo, o conjunto de dados vem sendo usado de forma didática para

AM. Muitas pessoas utilizam-no para validar seus modelos e há competições baseadas em

predições com esta base (TITANIC. . . , 2012a). A enumeração a seguir explica qual o tipo

de informação de cada coluna.

Figura 2 – Exemplo de Dados do Titanic - (TITANIC. . . , 2012b)

.

1. IDPassageiro: Um átomo numérico que identifica unicamente cada passageiro.

2. Sobreviveu: Um átomo numérico que representa se a pessoa sobreviveu ou não ao

naufrágio. Assume valor "1"para sobreviventes e "0"para não sobreviventes.

3. Pclasse: Átomo numérico que varia de "1"a "3", representa a classe do passageiro.

"1"equivale a primeira classe, "2"a segunda classe e "3"a terceira.

4. Nome: Átomo categórico que representa o nome do passageiro.

5. Sexo: Átomo categórico que representa o sexo do passageiro.

6. Idade: Átomo numérico que representa a idade do passageiro.

7. IrConj: Átomo numérico que representa a soma da quantidade de irmãos e cônjuges

do passageiro a bordo.

8. PaiFilh: Átomo numérico que representa a soma da quantidade de pais e filhos do

passageiro a bordo.

9. Ticket: Átomo categórico que representa o número do ticket de embarque do passa-

geiro.

10. Taixa: Átomo numérico que representa o preço da passagem paga pelo passageiro.

11. Cabine: Átomo categórico que representa o número da cabine do passageiro.
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12. Embarcado: Átomo categórico que representa o porto de embarque do passageiro.

"C"para a cidade de Cherbourg, "Q"para a cidade de Queesntown e "S"para Southamp-

ton.

É importante notar que nem todos os dados disponíveis são úteis para a reso-

lução do problema. Qual seria a relevância do atributo IDPassageiro na resolução do

problema? Este atributo é gerado automaticamente e está relacionado com a ordem dos

registros no computador e não com uma característica real do passageiro.

A decisão de escolher que dados são úteis para a solução do problema é um tra-

balho não trivial, que exige conhecimento do contexto do problema e repetidas iterações

de otimização. Conhecendo o problema, é possível descartar informações que não são re-

levantes, e, tendo um modelo pronto, é possível testar se determinada informação afeta

ou não a performance da predição. Diminuir a quantidade de informações que entram no

modelo pode ajudar no tempo em que as predições são feitas e também na performance

do sistema em geral. Isto se deve ao fato de que, ter informações que não se relacionam

com a variável de interesse, aumenta o ruído do sistema, a figura 3 demonstra este fluxo

de trabalho (BRINK; RICHARDS, 2013).

Se houver dúvida sobre a relação causal entre determinada variável e a saída do

sistema, é possível realizar duas execuções do modelo: Uma com a variável independente e

outra sem. Se não houver melhora na predição, este é um sinal de que a informação pode

ser descartada. Caso haja queda na precisão, é um indício de que a variável independente

não tem relação causal com a variável de interesse.

Outro fator relevante na Aquisição de Dados é que a maioria dos modelos só acei-

tam entradas numéricas ou categóricas. Portanto, é necessário transformar outros tipos

de dados em entradas ideais por um processo chamado de Engenharia de Características,

este processo será descrito à frente (BRINK; RICHARDS, 2013).

Como é possível observar na pequena seleção da base de dados do Titanic, coluna

11 (Cabine) da Figura 2, existem algumas linhas que não possuem seu valor preenchido.

Esse fenômeno é chamado de Dados Faltantes, do inglês Missing Data. É comum em

diversas bases de dados encontrar informações faltantes. Isto se deve a diversos motivos,

como erro na hora da coleta ou perdas que acontecem com o tempo. Estas informações

podem ser decisivas para que o modelo aprenda algum relacionamento novo. De acordo

com os autores Batista e Monard (2003) (em livre tradução) "Um problema relevante

na qualidade dos dados é a presença de dados faltantes"e "... o tratamento de dados

faltantes deve ser feito com muito cuidado, de outra forma erro pode ser introduzido no

conhecimento aprendido".

Dados faltantes podem ser encontrados por diversos motivos dentro de uma base

de dados. Nem todos eles estão relacionados a erros humanos e é importante conhecer
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Figura 3 – Fluxo de Trabalho da Seleção de Características

a origem de cada tipo de dado faltante para utilizar o método de tratamento correto.

A enumeração a seguir demonstra alguns tipos de Dados Faltantes (LITTLE; RUBIN.,

1987).

1. Missing Completely At Random (MCAR): Perda completamente ao acaso. É o maior

nível de randomicidade. Acontece quando a probabilidade de perda em um caso pode

não depender nem dos valores que esse atributo assume nem do dado perdido em

si. É naturalmente randômico e qualquer método de tratamento pode ser utilizado

sem o risco de introduzir erro no aprendizado.

2. Missing At Random (MAR): Perda ao acaso. Quando a probabilidade de perda pode

depender dos valores que o atributo pode assumir, mas não pode depender do dado

perdido em si.

3. Not Missing At Random (NMAR): Perda ao não acaso. Neste caso pode existir

algum motivo real para que a instância esteja perdida. A probabilidade de perda

pode depender do valor que a instância do dado assume no momento.
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Muitos métodos são propostos para lidar com este problema, ainda de acordo com

R. J. Little e D. B. Rubin apud Batista e Monard (2003), os métodos de tratamento para

dados faltantes se enquadram em uma das três categorias a seguir:

1. Ignorar e descartar o dado: Consiste em descartar o dados faltantes. A primeira

forma de fazer isso é descartar toda a tupla que contém algum dado faltante. Outra

forma é avaliar a quantidade de dados faltantes em cada tupla e em cada coluna,

depois disso eliminar as instâncias(tupla ou coluna) de acordo com extensão dos

dados faltantes. Antes de deletar qualquer tupla ou atributo é necessário analisar a

importância desse dado na performance geral do modelo. Atributos que são relevan-

tes devem ser mantidos mesmo se seu nível de perda for muito alto. Este método só

deve ser usado quando os dados faltantes são do tipo MCAR.

2. Estimação de Parâmetro: Neste caso todas as instâncias parecidas são analisadas e

o dado faltante tem seu valor atribuído com um valor que possui alta similaridade

com seus vizinhos.

3. Imputação: Consiste em uma série de métodos que visam atribuir valores faltantes

com estimações. Busca-se encontrar relacionamentos entre o sistema e os dados

faltantes, pode-se dizer que um novo processo de AM é empregado para estimar

estes valores.

2.2 Engenharia de Características

Características englobam informações de dados brutos que habilitam algoritmos de

aprendizado de máquina a classificar um objeto desconhecido ou fazer uma estimativa nova

(ANDERSON et al., 2013). Características não são simplesmente conjuntos de dados,

pois elas carregam mais informações sobre o contexto do problema. São abstrações que

estruturam conjuntos de informação para que estes fiquem mais próximos a conhecimentos

do mundo real.

Engenharia de Características, EC, é o processo de transformar dados nunca tra-

balhados em características que melhor representam o problema atacado para o mo-

delo preditivo, resultando em uma precisão de modelo melhorada nos dados escondidos

(BROWNLEE, 2014). Em uma outra definição, "... engenharia de características é proje-

tar manualmente como os dados de entrada x devem ser"(MALISIEWICZ, 2014). Existem

tipos de dados que precisam ser trabalhados antes de serem utilizados por modelos. Dados

do tipo sequencial e do tipo categórico geralmente precisam ser tratados, pois há modelos

que não estão preparados para recebe-los em sua forma inicial. Portanto, dois principais

processos são feitos na base de informações inicial: análise dos dados, buscando encontrar

características que não estão explícitas e transformações de dados explícitos em formatos
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que sejam compatíveis com o modelo escolhido. EC visa responder à pergunta: Qual a

melhor forma de representar o problema pelos meus dados?

No fluxograma do começo deste capítulo, Engenharia de Características aparece

como uma etapa anterior à fase de modelagem e como um processo que serve para me-

lhorar a acurácia da modelagem. EC está no centro do Aprendizado de Máquina, pois

através dela é possível entender os dados por suas características. Ela ajuda a dominar o

contexto do problema, o que agrega conhecimento no modelo de AM, aumentando assim a

performance das modelagens. Por esse motivo, EC aparece em vários momentos do fluxo

de Aprendizado de Máquina. Inicialmente é necessário tratar os dados para começar a

modelagem, e, posteriormente, Engenharia de Características é usada para melhorar o

desempenho do modelo até que se chegue a uma precisão aceitável.

O fluxo da Engenharia de Características é iterativo por si só. Ele consiste em

construir novas características e testar o desempenho do modelo com elas (BROWNLEE,

2014). A figura 4 descreve este fluxo:

Figura 4 – Fluxo de Trabalho de Engenharia de Características

1. Brainstorm de Características: Nesta etapa um conjunto de possíveis características

deve ser gerado.É necessário um aprofundamento no problema, através de meticulosa

inspeção dos dados disponíveis e de experiências em casos similares.

2. Concepção de Características: Consiste em construir características. É possível uti-

lizar métodos automatizados de extração de características ou é possível criá-las

manualmente através do conhecimento obtido na etapa anterior.

3. Seleção de Características: Nesta fase é feita uma escolha de um conjunto de carac-

terísticas para serem testadas. É possível utilizar métodos de comparação entre as

características existentes ou é possível escolher o conjunto manualmente, de acordo

com o que se conhece do problema.

4. Teste das Características: A última etapa é simples: basta introduzir as caracterís-

ticas no modelo e medir o desempenho.

Usar Engenharia de Características sistematicamente pode aumentar a capacidade

preditiva dos modelos, pois características novas são conhecimentos que poderiam não ser

aprendidos naturalmente pelos algoritmos de AM. EC possibilita: Criar características
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que são mais relacionadas com a variável de interesse permite a adição de informações

externas relevantes dentro do modelo, habilita o uso de informações não estruturadas

dentro dos modelos de AM e seleciona as características mais relevantes para a solução

do problema (BRINK; RICHARDS, 2013).

2.2.1 Decomposição de Atributos Categóricos

Atributos categóricos assumem apenas um valor dentro de um conjunto de possibi-

lidades de cada vez. Em uma tabela convencional apenas uma coluna é capaz de descrever

este comportamento. Temos do exemplo do Titanic a coluna Sexo:

Figura 5 – Exemplo de Dados do Titanic - (TITANIC. . . , 2012b)

Cada pessoa pode ter como valor nesta coluna "male"para o sexo masculino e

"female"para o sexo feminino. Muitos modelos não estão preparados para lidar com este

tipo de dado. Em geral, modelos (algoritmos lineares, árvores de decisão...) precisam de

informações numéricas atômicas para atuar de forma eficiente. A solução neste caso é criar

mais categorias, uma coluna nova para cada valor de categoria que é possível assumir.

No exemplo do Titanic, é necessário abolir a coluna sexo e criar duas novas colunas:

"émasculino"e "éfeminino". Estas colunas assumem um valor binário e são inversamente

complementares. Isto quer dizer que se o registro diz respeito a um homem ele terá o valor

"1"na coluna "émasculino"e o valor "0"na coluna "éfeminino". A mesma lógica segue para

quaisquer outros tipos de categoria: o valor "1"para o atributo desejado e o valor "0"para

todas as outras possibilidades.

2.2.2 Decomposição de Características

Muitos bancos de dados possuem informação de hora em um formato de sequência

de caracteres. Um exemplo de padrão é o ISO 8601, na forma: 2014-09-20T20:45:40Z.

Existe muito conhecimento condensado em apenas uma sequência de letras. Através de

EC é possível quebrar esta sequência em muitas outras colunas, tornando o conhecimento

mais claro e aumentando a capacidade de aprendizagem do modelo. Este padrão pode ser

quebrado em várias outras características, como: ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e

turno do dia. Este método é comumente aplicado para vídeos e imagens, que são sequências

de informação. Este método consiste na decomposição de uma característica complexa em

várias outras mais simples.
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2.2.3 Características Derivadas

Outro tipo de conhecimento que pode ser extraído vem da precisão de átomos

numéricos. Em determinado banco de dados pode haver a informação da massa de um

produto. Esta massa pode ser medida em várias casas decimais de gramas ou pode estar

arredondada em valores inteiros de quilogramas. Ter estas informações separadas pode

servir como catalisador da precisão do modelo, o processo de teste das características dirá

se esta é uma boa característica ou não. Também é possível criar um atributo do tipo

booleano para um limite de peso, isto é, se o produto possui mais do que cinco quilos

recebe valor "1"nesta característica, se a massa for menor, recebe valor "0".

É necessário ainda o cuidado com a seleção das características. Nem sempre uma

grande quantidade de características é a melhor opção para o modelo, é preciso selecionar

os atributos mais relevantes para aumentar a acurácia da previsão. Mais características

inseridas no modelo dão a capacidade de aprender novos relacionamentos. A maioria dos

modelos possui uma etapa de treino, onde o conhecimento é aprendido e absorvido pelo

algoritmo, e uma etapa de teste, onde o algoritmo usa o conhecimento aprendido para

realizar predições no conjunto de testes. Se muitas características do conjunto de treino

forem colocadas no modelo ele poderá ser incapaz de generalizar conhecimentos e atuar de

forma eficaz no conjunto de testes. O nome deste fenômeno é sobre-ajustamento, do Inglês

overfitting. Sobre-ajustamento gera resultados superestimados em modelos: predições que

aparecem em um modelo, que é sobre-ajustado com base no conjunto de treinamento, não

existem na realidade e por isso não se replicaram no conjunto de testes (ABYAK, 2013).

A figura 6 mostra um exemplo de sobre-ajuste.

Figura 6 – Exemplo de Sobre-Ajustamento - (BRINK; RICHARDS, 2013)

No gráfico da esquerda, o modelo sobre-ajustou. Ele aprendeu características que

são exclusivas do conjunto de treinamento. Provavelmente o modelo abstraiu ruídos do



28 Capítulo 2. Aprendizado de Máquina

aprendizado. Do lado direito há um exemplo de aprendizado correto, o treinamento serviu

para aprender características do mundo real e na aplicação houve generalização correta.

É por este motivo que a seleção das características ideais é tão importante.

1. Força Bruta: O jeito mais simples de selecionar características é simplesmente seguir

o fluxo de trabalho que foi apresentado no começo deste capítulo de forma manual.

Escolher um conjunto de características e testar a validade destas no modelo. Uma

das vantagens dos algoritmos de AM é a capacidade de lidar com um grande número

de características. O problema deste método é que fazer a seleção de um grande

número de características manualmente torna-se rapidamente inviável.

2. Algoritmos de Seleção: Existem alguns algoritmos que são capazes de relacionar

características com variável de interesse. Estes modelos possuem a seleção de carac-

terísticas incorporada em sua concepção e são capazes de escolher as características

mais relevantes. Embora estes métodos não sejam aplicáveis a todos os casos, pode

ser interessante usá-los como um norteador para realizar a seleção por outras vias.

3. Adição Iterativa: Este método consiste em partir de um conjunto vazio de caracterís-

ticas e adicionar todas as características que foram levantadas de forma sistemática,

de uma a uma, e testar a precisão do modelo. A parada só acontece quando to-

das as características foram adicionadas, ou a precisão desejada foi alcançada ou o

conjunto de características chegou a um tamanho máximo pré-determinado.

4. Remoção Iterativa: Este método parte de um conjunto que contém todas as carac-

terísticas levantas, remove uma de cada vez e a cada iteração e testa a performance

do modelo. A parada só acontece quando todas as características foram removidas,

ou a precisão desejada foi alcançada ou o conjunto de características chegou a um

tamanho mínimo pré-determinado.

Seleção de características pode ser usada não apenas para evitar sobre-ajustamento

e deixar o modelo mais leve. É possível construir um modelo de AM apenas para chegar à

etapa de seleção das características, pois nesta etapa é possível obter conhecimento valioso

sobre o mundo real: Quais as características tem maior relacionamento com a variável de

interesse. Apenas esse conhecimento já é suficiente para aplicar grandes mudanças no

mundo real. Usando uma base que relaciona características com pacientes de câncer, é

possível descobrir quais as características que são mais decisivas para o desenvolvimento

de um tipo de câncer (BRINK; RICHARDS, 2013).
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2.3 Construção do modelo

Depois de compreender o contexto do problema e passar um tempo definindo ca-

racterísticas na base de dados, é hora de construir um modelo de predição apropriado. AM

busca encontrar relacionamentos e padrões que estão dentro do conjunto de dados. Atra-

vés de métodos matemáticos e computacionais é possível realizar esta tarefa. O processo

de descoberta dos conhecimentos ocultos nos dados é atingido através do uso do modelo.

Nesta etapa de construção do modelo, é necessário aplicar o que foi descoberto sobre as

características dos dados e sobre o os objetivos da solução para escolher o modelo ade-

quado. Existem vários métodos que podem ser utilizados para revelar os relacionamentos

ocultos nos dados. Os métodos podem ser simples ou complexos, indo desde de regressões

lineares até redes neurais que possuem centenas de neurônios. O objetivo desta seção é

descrever características de diversos tipos de modelos, a relação entre necessidades do

problema e características dos modelos é que indica os possíveis métodos adequados para

atingir a solução.

A seguinte equação serve muito bem para ilustrar o objetivo de um modelo de AM:

Y = f(X) + e. Y corresponde às predições, que é o resultado final do uso do modelo. X

corresponde a todas as entradas que são usadas no modelo, estas informações vem da base

de dados e já passaram pela etapa de pré-processamento e Engenharia de Características

nas fases anteriores. O conjunto X são os registros reais, os métodos de AM são capazes

de utilizar estas informações e extrair conhecimentos relevantes para a estimação de Y.

Estes métodos são representados por f(X), onde f() é a técnica de modelagem que gera

as predições baseadas nas entradas do sistema. O último elemento da equação é o erro e.

Este erro determina a precisão da predição, de forma que, se o erro chegar a 0 a precisão

é total. Este erro é advindo de várias fontes, algumas delas são: Medições imperfeitas,

dados faltantes e super ajustamento (BRINK; RICHARDS, 2013).

Depois de ter uma boa estimativa para a função f(X), é possível realizar duas

tarefas distintas: predição e inferência. Predições são o resultado direto da aplicação do

modelo. Quando coloca-se um novo valor de X, que nunca foi visto antes, como entrada

do modelo, a resposta da equação é equivalente a uma predição da realidade. Inferência

é algo mais profundo, é entender os motivos dos relacionamentos entre as entradas e

as saídas do modelo. Como citado anteriormente, Engenharia de Características pode ser

usada para realizar inferências, pois uma inferência diz o quanto uma variável relaciona-se

com o resultado final (BRINK; RICHARDS, 2013).

Existem dois tipos de modelos de Aprendizado de Máquina, paramétrico e não-

paramétrico. A diferença entre eles é que os modelos paramétricos assumem que a solução

possui uma forma pré-definida, isto é, estes modelos tentam descobrir o formato da função

f(X) assumindo que ela possui um formato de curva previamente conhecido. Um modelo

caracteristicamente paramétrico é a regressão linear, pois este método assume que a fun-
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ção f(X) é uma combinação linear do vetor de entrada, X, com parâmetros numéricos.

Métodos não-paramétricos não fazem nenhuma pré suposição com relação ao formato

geométrico da função de estimativa, estes métodos mapeiam os parâmetros de entrada

às saídas. Métodos paramétricos geralmente são mais fáceis de interpretar, mas possuem

performance inferior a métodos não paramétricos. Métodos não-paramétricos são difíceis

de interpretar, mas são uma forma de solução mais direta e não fazem pré-suposições, que

podem estar erradas (NG; JORDAN, 2014).

Problemas de Aprendizado de Máquina podem cair em duas categorias: Super-

visionado e Não-Supervisionado. No caso supervisionado, o modelo de AM recebe um

conjunto de dados de treinamento rotulado e faz predições para pontos que não possuem

rótulo. Neste caso o algoritmo utiliza o rótulo de cada entrada para refinar o aprendizado,

fazendo com que as características de cada entrada sejam relacionadas com o rótulo que

ela possui. No caso de aprendizado não-supervisionado, o modelo recebe apenas dados que

não possuem rótulo. Neste caso, o modelo é capaz de agrupar os dados de entrada em cate-

gorias, mas ele não possui conhecimento para afirmar o que estes grupos são no mundo real

(MOHR; ROSTAMIZADEH; TALWALKAR, 2012). A vantagem da utilização de apren-

dizagem supervisionada é que há conhecimento extra inserido por especialistas, isto dá

mais sentido aos modelos deixando claro o que cada previsão representa no mundo real.

As vezes os rótulos que acompanham os dados podem estar errados, e isto aumenta o

ruído do sistema. Uma das vantagens da abordagem não supervisionada é não depender

de rótulos, diminuindo o erro que vem de entradas classificadas de maneira errônea.

Existem duas principais abordagens para aprendizado não-supervisionado: agru-

pamento e redução de dimensionalidade. O agrupamento consiste em descobrir qual é a

maneira natural que os dados de entrada se agrupam, basicamente o que o modelo faz é

unir as entradas em grupos distintos de acordo com a semelhança que eles possuem entre

si. A redução de dimensionalidade consiste em diminuir a complexidade das entradas.

Isto é atingido quando características mais relevantes são selecionadas de acordo com a

variabilidade dos dados.

Os modelos de AM realizam predições de duas formas distintas: classificação e

regressão. Classificação é quando o resultado final do modelo de AM é um conjunto de

saídas categóricas. Neste caso as entradas são analisadas pelo modelo e classificadas de

acordo com o que foi aprendido. Um exemplo deste tipo de objetivo é o que se pode fazer

com a base de dados do Titanic que foi previamente apresentada. É possível analisar as

características de cada passageiro e classificá-los entre sobreviventes e mortos. Quando

regressão é o objetivo final da previsão, então o modelo irá resultar em um valor contínuo.

Nestes casos o aprendizado do modelo se deu na forma de uma função, e o que ele faz é

computar a entrada X para gerar uma saída Y, na forma Y = f(X) + e.

A figura 7 lista os tipos mais comuns de algoritmos de Aprendizado de Máquina e
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suas características.

Figura 7 – Algoritmos de AM - (BRINK; RICHARDS, 2013)

2.4 Avaliação e Otimização de Modelo

Encontrar uma solução para um problema através de Aprendizado de Máquina

demanda tempo e algumas iterações para ajustes no modelo. É necessário construir um

modelo e testar sua performance antes de começar a usá-lo no mundo real. Este capítulo

consiste em métodos de avaliação de acurácia de modelos. É necessário medir a perfor-

mance dos modelos de AM para saber se se a precisão atingiu níveis aceitáveis, caso não,

é necessário continuar o refinamento da modelagem até que o objetivo seja alcançado.

O primeiro passo para resolver o problema da avaliação de performance é a defini-

ção de uma métrica que seja relevante ao método aplicado. Para controlar algo é necessário

medir primeiro (HARRINGTON, ). Em uma abordagem supervisionada o objetivo desta

métrica deve ser o de comparar o resultado da previsão com o valor especificado no ró-

tulo. Em abordagens não supervisionadas, o objetivo desta métrica pode ser o de avaliar

a coesão dentro e fora dos grupos criados (LEARN, 2014).

Para abordagens supervisionadas é possível medir a eficácia de um modelo, con-

siderando apenas as informações que entraram no sistema, isto é, avaliar se o modelo foi

capaz de aprender os relacionamentos que foram apresentados. Neste caso não há pre-

ocupação com a generalização do modelo, a avaliação é feita apenas com dados que o

modelo já viu e não com um conjunto novo. Este método é chamado de de Residuais. Ele

consiste em utilizar o modelo para fazer previsões com os dados que foram usados para
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o treino, às previsões são comparadas com os rótulos que já estão associados as entradas.

Se o modelo for classificador, registra-se a quantidade de entradas classificadas de forma

errada e a precisão é dada pela porcentagem de erros totais. Se o modelo for um regressor,

cada previsão é comparada quantitativamente com o rótulo criando-se um erro numérico.

Nestes casos, a métrica de qualidade é a média de todos os erros (SCHNEIDER, 1997b).

Como já foi citado anteriormente, um problema que pode acontecer com algoritmos

de AM é o sobre-ajustamento. Quando isto acontece, o modelo aprende as peculiaridades

inerentes ao conjunto de treinamento tão bem que captura alguns conhecimentos que

são exclusivos do conjunto de treinamento. Logo, o modelo absorve em sua morfologia

características que não existem no mundo real e por isso terá uma precisão ruim quando

apresentado a entradas que nunca foram vistas.

Modelos de AM são treinados em um conjunto especial de dados, geralmente este

conjunto é uma pequena amostra do que se encontra no mundo real. Os algoritmos de

AM são capazes de aprender conhecimentos através de um conjunto de dados, o desafio é

garantir que este aprendizado seja relevante para todos os dados do mundo real. Avaliar

a performance de um modelo de Aprendizado de Máquina é descobrir qual a capacidade

desse modelo de generalizar, ou seja, ser útil em fazer previsões quando apresentado a um

conjunto de dados que nunca foi visto.

Para modelos supervisionados, buscando uma solução para o problema da me-

dição de precisão para conjunto de dados que nunca foram vistos pelo sistema, existe

o método chamado de Validação Cruzada. Este método consiste em não usar todo o

conjunto de treino para a construção do modelo, uma parte do conjunto é separada ex-

clusivamente para testar a performance do modelo. Basicamente, utiliza-se a técnica de

Residuais com o conjunto que foi separado especificamente para o teste. Isto evita os er-

ros de sobre-ajustamento que seriam encontrados no método de Residuais (SCHNEIDER,

1997a). Existem dois tipos de Validação Cruzada, Holdout e K-partes.

O método de Validação Cruzada por Holdout, também conhecido como estimação

por conjunto de teste, consiste em dividir a base de dados em dois conjuntos mutuamente

excludentes chamados conjunto de treinamento e conjunto de testes, ou conjunto de hol-

dout. É comum separar 2/3 dos dados para o conjunto de testes e 1/3 para o treinamento.

O conjunto de treino é usado pelo modelo de AM para aprendizado, é deste conjunto que

todo o conhecimento do modelo será retirado. Após o treinamento, o conjunto de testes

é utilizado para realizar o teste do tipo Residual sobre o sistema. Quanto maior for o nú-

mero de dados que são deixados para o teste, menor será a capacidade de generalização do

modelo, mas um conjunto de testes pequeno diminui a confiança na capacidade preditiva

do modelo (KOHAVI, 1995). A figura 8 demonstra o processo de holdout.

Uma outra forma de fazer a validação cruzada é através do método de K-partes,

também conhecido como estimação rotativa. O conjunto de dados é dividido em K partes
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Figura 8 – Crossover - Holdout - (BRINK; RICHARDS, 2013)

mutuamente excludentes de tamanho aproximadamente igual. O modelo é treinado e

testado k vezes. O treino é realizado com todos os sub-conjuntos menos um de cada

vez. O sub-conjunto que foi deixado de fora é então utilizado como conjunto de teste.

Na próxima iteração, o modelo será treinado novamente e o próximo sub-conjunto será

deixado de fora do treino e utilizado para a realização do teste. Todos as previsões dos

testes são guardadas em um vetor e no fim de todas as iterações os rótulos são comparadas

com o vetor que possui as previsões (KOHAVI, 1995). Este método é melhor para estimar

o erro no conjunto real, porém é computacionalmente mais pesado e nem sempre viável.

A figura 9 demostra o processo da validação cruzada utilizando k-partes.

Um outro método eficaz para medição de performance é a Matriz de Confusão.

Este método serve para mostrar se um algoritmo está confundindo a classificação das en-

tradas, portanto é um método aplicável a aprendizagem supervisionada. A matriz contém

informações sobre os rótulos e sobre as predições realizadas pelo modelo. A performance é

medida pelas informações que estão contidas na matriz e ela pode ser usada para qualquer

número de classes. A tabela a seguir mostra como funciona uma matriz de confusão para

um sistema que possui apenas duas classes, negativo e positivo (HAMILTON, 2012a).

Previsão
Negativo Positivo

Rótulo
Negativo a b
Positivo c d

Tabela 2 – Matriz de Confusão
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Figura 9 – Crossover - K partes - (BRINK; RICHARDS, 2013)

O significado de cada elemento dentro da matriz é:

1. a corresponde a quantidade de predições corretas da classe negativa

2. b corresponde a quantidade de predições incorretas da classe positiva

3. c corresponde a quantidade de predições incorretas da classe negativa

4. d corresponde a quantidade de predições corretas da classe positiva

É possível retirar várias métricas desta matriz, tais como:

1. A acurácia (AC) é a quantidade de classificações corretas dividida por todos as

possibilidades, pode ser medida através da seguinte fórmula:

AC =
a + d

a + b + c + d

2. A taxa de verdadeiro positivos (TP) é a proporção de verdadeiros positivos que

foram corretamente identificados, pode ser medida por:

TP =
d

c + d

3. A taxa de falsos positivos (FP) é a proporção de falsos positivos que foram incorre-

tamente identificados, pode ser medida por:

FP =
b

a + b
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4. A taxa de verdadeiros negativos (VN) é a proporção de verdadeiros negativos que

foram corretamente identificados, pode ser medida por:

V N =
a

a + b

5. A taxa de falsos negativos (FN) é a proporção de falsos negativos que foram incor-

retamente identificados, pode ser medida por:

FN =
c

c + d

6. A precisão (P) é a proporção de casos positivos que foram corretamente classificados,

pode ser calculada por:

P =
d

d + b

É importante notar que a acurácia pode não ser uma boa métrica quando o número

de casos negativos é muito maior do que o os casos positivos ou vice e versa. Neste caso,

o sistema pode classificar todos os casos como pertencente a apenas uma classe, como a

quantidade de casos verdadeiros desta classe é alto a acurácia será alta, porém o sistema

falhou em classificar uma classe inteira! Por isso é importante observar as outras métricas

em conjunto com a acurácia.

Muitos modelos de AM possuem suas saídas dadas em uma probabilidade, isto

é, o modelo afirma com uma porcentagem de certeza que a entrada pertence a uma

determinada classe. Existe um outro método de medir a acurácia de um modelo que

encapsula todas as informações da matriz de confusão de forma gráfica e toma proveito

das probabilidades das saídas.Este método é a Característica Operativa do Receptor, do

Inglês Receiver Operating Characteristic (ROC). Um gráfico ROC é uma plotagem com

a taxa de falsos positivos no eixo X e taxa de verdadeiros positivos no eixo Y. Os eixos

representam probabilidades e vão de zero a um. O ponto (0,1) é o classificador perfeito,

que é capaz de classificar corretamente todos os casos, positivos ou negativos.Uma curva

ROC é capaz de mostrar a troca entre a habilidade de classificar corretamente os casos

positivos e os casos negativos que são incorretamente classificados. É possível analisar o

nível de confiança do modelo de acordo com a curva. A área em baixo da curva ROC pode

ser usada para medir a acurácia de vários modelos. A figura 10 é um exemplo de gráfico

ROC.

Assim como na matriz de confusão, é possível analisar modelos que produzem

como saída mais de uma classe. Para isto basta plotar cada par características no mesmo

espaço e avaliar qual a confiança geral de acordo com a média das curvas ROC.

Para modelos que são capazes de realizar regressões, não existe o conceito de

predição errada ou predição certa. Para estes casos é possível analisar o quão distantes
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Figura 10 – Curva ROC - (HAMILTON, 2012b)

dos rótulos os valores gerados estão. Portanto, utiliza-se métodos de medição de distâncias

entre pontos no espaço geométrico. O método mais simples é o cálculo da média das raízes

do erro ao quadrado. Este método calcula o erro para cada uma das predições e faz uma

média normalizada através da seguinte equação, yi como rótulo e f(xi) como previsão

(BRINK; RICHARDS, 2013):

1
√

n

√

∑

[yi − f (xi)]2

Existem muitos modelos de AM que possuem um número de parâmetros que podem

ser alterados, estes parâmetros são capazes de configurar diferentes comportamentos nos

algoritmos e são únicos para cada contexto de uso. Existem métodos para escolher o

parâmetros de forma ótima, sendo o caso mais comum, a utilização de força bruta.
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3 Aprendizado Incremental

Um outro desafio que emerge da grande quantidade de informações que são gera-

das é, o tempo de validade dos modelos de AM. Atualmente, a maioria dos modelos de

aprendizagem possuem uma etapa de treino que acontece antes da etapa de uso efetivo

dele. Esta etapa serve para que o sistema aprenda as características do espaço do pro-

blema, para depois ser capaz de atuar nos dados que vem sendo gerados em tempo real.

O processo de construção de um sistema especialista efetivo geralmente demanda muito

tempo e trabalho. É possível que estes sistemas se tornem menos precisos ou ineficazes em

pouco tempo, pois a geração de dados no contexto do problema pode ser muito rápida e

novas características podem emergir dos registros mais recentes. Se estes modelos de AM

só conseguem aprender na etapa de treino, há um problema, pois eles não serão capazes

de lidar com conceitos de aprendizagem que apareceram somente nas informações mais

novas.

Para aumentar o tempo de validade dos sistemas de Aprendizagem de Máquina,

é possível usar Aprendizagem Incremental. Isto consiste em capacitar modelos de AM

a aprender continuamente, conforme novas entradas chegam ao sistema. Desta forma,

mesmo que uma característica surja somente nos registros mais recentes, o sistema será

capaz de aprender novamente e atuar de forma efetiva neste novo contexto. É importante

ressaltar que o agente especialista deve ser capaz de guardar conhecimento na forma de

inteligência no sistema, isto é, ele não tem acesso aos dados que já passaram por ele, mas

tem em sua morfologia o conhecimento necessário que foi aprendido quando estes dados

passaram por ele. Essa necessidade vem do fato de que é muito custoso armazenar todos

os dados que já passaram pelo sistema, pois o volume de informação neste contexto é

enorme (HE et al., 2011).

A tendência da necessidade de Aprendizado Incremental é clara, como foi dito

na introdução deste trabalho, o volume de informações gerado Humanidade tem crescido

de forma acelerada e faz-se necessário processar toda esta informação de forma eficaz.As

fontes modernas de dados não só são altamente dinâmicas como produzem informação em

uma velocidade acelerada. As principais características de um contexto que requere apren-

dizagem incremental comparado as abordagens tradicionais são (READ et al., 2013):

1. Necessidade de realizar previsões a qualquer momento.

2. A base de dados evolui constantemente com o tempo.

3. É esperado uma entrada infinita de dados, porém os recursos computacionais são

finitos
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Para entender aprendizado incremental, é necessário compreender a diferença entre

duas formas distintas que modelos de AM podem ter, aprendizado online e por lotes.

Aprendizado por lotes é o tipo mais comum de algoritmos que são usados atualmente,

eles possuem duas fases claramente distintas, treino e uso. Na fase de treino, o modelo é

capaz de aprender os relacionamentos que estão ocultos nos dados e na fase de uso não há

aprendizado, há somente predições. Os algoritmos que possuem aprendizado online não

possuem essa distinção em suas etapas, eles são capazes de aprender novos conceitos a

todo o tempo e o fazem junto com as predições usuais. É esperado que depois da fase

de treinamento os algoritmos que possuem aprendizado por lotes tenham criado em suas

estruturas internas uma função hipótese que seja capaz de generalizar corretamente em

qualquer conjunto de dados daquele contexto. No aprendizado online, não se espera que

uma hipótese seja criada para aquele contexto de informações, o algoritmo trata todas as

entradas de maneira única, uma por uma, sempre aglomerando os conhecimentos desta

entrada (DEKEL, 2009).

Existe um terceiro tipo de aprendizagem que deriva da aprendizagem por lotes.

Ela é capaz de resolver os problemas acima citados comparando-se com a aprendizagem

online, é a abordagem lote-incremental. Este método consiste em aplicar a abordagem

por lotes de tempos em tempos no conjunto de testes. Este método é uma simples re-

novação de conhecimentos do modelo. Depois de um determinado período de tempo ou

volume de dados acumulado, o modelo é novamente treinado com um novo conjunto de

dados que incorpora todos os dados anteriores. Esta abordagem não altera os métodos

do algoritmo em si, é uma solução de engenharia em que uma revalidação do modelo é

feita rotineiramente para incorporar novos conhecimentos. Este método possui algumas

desvantagens, como: Ter que desconsiderar todo o conhecimento que já foi aprendido para

aprender novamente e não poder aprender dos dados mais recentes até que um novo lote

esteja pronto para entrar no sistema (READ et al., 2013).

A aprendizagem lote-incremental não é um algoritmo de AM em si, pois ela é uma

estratégia de uso de modelos. Portanto, qualquer algoritmo que possua fase de treino e

fase de uso pode estar sujeito a este tipo de aprendizagem. A figura 11 ilustra como este

método pode ser empregado.

Os algoritmos online são compostos por uma sequência de iterações. Cada iteração

é composta por três etapas: Recebimento da entrada, predição da saída correspondente

e recebimento do verdadeiro rótulo da instância. Com a presença do verdadeiro rótulo, o

algoritmo é capaz de ajustar suas hipóteses de forma a ajustar sua morfologia de acordo

com a diferença entre a predição e o rótulo. O objetivo do algoritmo é minimizar o erro

entre a previsão e o rótulo (LITTLESTONE, 1987). O problema desse tipo de algoritmo

é que nem sempre é possível obter os rótulos com a mesma velocidade que as entradas

chegam, porém em alguns casos isto é possível. Em problemas que envolvem séries tem-
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Figura 11 – Fluxo do Aprendizado por Lotes

porais basta esperar o tempo passar para verificar qual o resultado aconteceu no mundo

real, este é o rótulo. No caso de abordagens não supervisionadas outras métricas de coesão

devem ser constantemente verificadas para gerar os ajustes no modelo.

A aprendizagem lote-incremental não se encaixa na definição de aprendizagem

incremental defendida por He et al. (2011), pois ele necessita de dados anteriores para

aprender novamente. A defesa dos autores do artigo acima citado é de que um modelo só

pode ser considerado como sendo de aprendizagem incremental se ele não depender dos

dados históricos, baseando-se somente nas hipóteses que foram aprendidas anteriormente.

Esta defesa é interessante, pois isso dá maior robustez ao modelo. Considerando-se que o

contexto para o uso de aprendizagem incremental é uma entrada infinita de dados com

recursos computacionais finitos, os algoritmos que dependem de todos os dados históricos

incorrem em grande falha, pois o recurso computacional finito neste caso é a capacidade

de armazenamento.

A afirmação do parágrafo anterior vem do conhecido dilema de estabilidade/ plas-

ticidade: Um classificador totalmente estável é capaz de reter conhecimento, mas não

consegue aprender nova informação, enquanto um classificador totalmente plástico pode

aprender novos conhecimentos instantaneamente, mas não consegue reter conhecimentos

passados (MUHLBAIER; TOPALIS; POLIKAR, 2004).

Porém, é importante ressaltar que algumas experiências da comunidade de Apren-

dizado de Máquina é de que modelos com aprendizagem online muitas vezes possuem per-

formance inferior e complexidade maior quando compara-se com lote-incremental. Muitos

problemas podem simplesmente ser resolvidos até mesmo por método de lotes. É impor-

tante avaliar o contexto com cuidado para escolher o método apropriado a solução do

problema. Nas etapas posteriores deste trabalho, as duas abordagens serão testadas no

mesmo conjunto de dados, tanto aprendizado online quanto lote-incremental.
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4 Estudo de Caso

O estudo de caso que será usado para validar os métodos de Aprendizagem de

Máquina com Aprendizagem Incremental é baseado em um problema real do Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Este ministério é responsável "pela

gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e

pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor"(MAPA, ). Um dos objetivos

do MAPA é garantir a segurança alimentar do povo brasileiro além de suportar a produção

de exportação, garantindo o sucesso dos produtos brasileiros no mercado internacional.

Uma das atribuições do Ministério da Agricultura é velar pela segurança dos pro-

dutos agropecuários que entram e saem do país. Para isto existe o Sistema de Vigilância

Agropecuária Internacional (Vigiagro) que é vinculado a Secretaria de Defesa Agrope-

cuária. O Vigiagro "atua na inspeção e fiscalização do trânsito internacional de vegetais,

seus produtos e subprodutos. A fiscalização é feita nos portos, aeroportos internacionais,

postos de fronteira e aduanas especiais"(VIGIAGRO, ).

Neste contexto o vigiagro tem a atribuição fiscalizar todas as importações e ex-

portações de produtos agropecuários do Brasil. Cada importação/exportação gera um

requerimento, um documento onde o exportador/importador informa que realizará uma

transação comercial internacional de um produto que está sobre vigilância do Vigiagro.

Todos os requerimentos são inseridos no Sistema de Informações Gerenciais (SIGVIG).

Os funcionários do Ministério então verificam vários itens, alguns de cunho documental

e outros de cunho físico do produto comercializado. Caso haja alguma inconformidade o

fiscal que avalia o requerimento gera um Termo de Ocorrência (TO) explicando a natureza

e razão do erro encontrado, seja documental ou físico. Caso não haja nenhum erro o TO

gerado consta que não houve erro em nenhum dos critérios avaliados.

O problema de todo este processo é que no Brasil a quantidade de requerimen-

tos gerada é enorme. O processo de fiscalização é extremamente trabalhoso e demanda

muito tempo dos fiscais. Propõe-se utilizar métodos de Aprendizado de Máquina para

criar um sistema que auxilie na fiscalização, diminuindo o tempo de processamento dos

requerimentos e aumentando a qualidade da fiscalização. Este sistema deve ser capaz de

analisar todos os requerimentos feitos associados com o resultado da fiscalização, deferi-

mento ou indeferimento do processo. Através desta análise deve ser possível classificar os

exportadores/importadores em três categorias: Alta Conformidade, Média Conformidade

e Baixa Conformidade. Através destes três rótulos é possível criar políticas de fiscalização

que foquem os esforços nos comerciantes que geralmente possuem baixa conformidade

em seus requerimentos, fazendo com que os comerciantes que sempre possuem conformi-
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dade tenham seus processos agilizados e os que possuem baixa conformidade tenham seus

requerimentos avaliados cuidadosamente.

Os dados que são relevantes para a construção deste sistema classificador é proveni-

ente da união de dois relatórios gerados pelo SIGVIG: O relatório de todos Requerimentos

de um determinado período de tempo com todos os Termos de Ocorrência correspondentes

a estes requerimentos. A combinação destes dois relatórios fornece as características do

importador/exportador, as características do produto negociado e o resultado da avaliação

deste requerimento pelos fiscais do MAPA.

A figura 12 é um exemplo de como será o conjunto de dados que deve ser ava-

liado pelo sistema classificador. Ela consiste em 37 registros que são a combinação das

informações entre Requerimentos e Termos de Ocorrência de produtos de importação.

Figura 12 – Dados de Exemplo

Os dois primeiros atributos, "NR REQUERIMENTO"e "DT REQUERIMENTO"dizem

respeito a informações que são da instância do dado em si. Estas informações são geradas

na hora do registro dos dados e não possuem relação direta com o contexto do problema.

Todos os atributos que começam com a letra "R"são relativos a informações do

Requerimento. Estas informações identificam a requisição de importação, mostrando ca-

racterísticas do produto, do fabricante, do requerente e do importador.

Os atributos que começam com a letra "T"são referentes aos Termos de Ocorrência

dos requerimentos. Os atributos "T1", "T2"e "T3"são correspondentes a inconformidades

documentais que podem acontecer no processo do requerimento. Os outros atributos do

tipo "T"representam inconformidades físicas que se mostram nos produtos.
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Nome Tipo Conteúdo Descrição
NR REQUERIMENTO Átomo Numérico [0 - 999999999999] Identifica unicamente o requerimento. Os quatro primeiro dígitos são o ano do requerimento
DT REQUERIMENTO Sequência de Categóricos Texto Momento no tempo em que este requerimento foi feito
R1 REQUERENTE Sequência de Categóricos Texto Identifica unicamente o empresário requerente
R2 NCM Sequência de Categóricos Texto Nomenclatura Comum do Mercosul. Identifica o produto ou categorias de produtos
R3 MERCADORIA Sequência de Categóricos Texto Nome do produto comercializado
R5 PAIS ORIGEM Átomo Categórico Um dos 191 Países Sigla que corresponde ao país de origem do produto importado
R6 FABRICANTE Sequência de Categóricos Texto Corresponde ao nome da empresa fabricante do produto importado
R7 IMPORTADOR Sequência de Categóricos Texto Corresponde ao exportador do produto no país de origem
R9 USO PROPOSTO Sequência de Categóricos Texto Objetivo de utilização do produto importado
T1 Átomo Categórico [N ou S] Falta de autorização
T2 Átomo Categórico [N ou S] Problema no Certificado Zoosanitário, Sanitário ou Fitosanitário
T3 Átomo Categórico [N ou S] Outras inconformidades documentais
T4 Átomo Categórico [N ou S] Problema na embalagem do produto
T5 Átomo Categórico [N ou S] Problema na higiene, armazenamento ou transporte
T6 Átomo Categórico [N ou S] Problema no rótulo ou na etiqueta do produto
T7 Átomo Categórico [N ou S] Problema na identidade ou quantidade do produto
T8 Átomo Categórico [N ou S] Problema de doença, infestação ou praga
T9 Átomo Categórico [N ou S] Problema com outras inconformidades físicas

Tabela 3 – Descrição dos Dados do MAPA

Este conjunto de dados está em formato bruto e é suscetível a Engenharia de

Características. Alguns atributos podem ser transformados para extração de informações

e outros podem ser omitidos, pois não possuem relacionamento direto com o contexto do

problema.
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5 Considerações Finais

Considerando-se tudo o que foi apresentado até agora, a proposta de pesquisa e

desenvolvimento para a continuação deste trabalho é a de utilização de dois métodos de

Aprendizagem Incremental tendo como ponto de partida o problema do MAPA apresen-

tado do capítulo anterior. Um modelo de Aprendizagem Incremental puro será escolhido

e implementado para resolver o problema do sistema classificador. Paralelamente uma

abordagem baseada no modelo lote-incremental será usada com um método clássico de

AM. O objetivo final da próxima etapa deste trabalho é realizar um estudo compara-

tivo entre estas duas abordagens, visando descobrir qual dos modelos apresentará melhor

performance e adequação a resolução do problema. Além da acurácia das predições do

modelo também serão avaliados os seguintes aspectos: Aplicabilidade em ambientes reais,

complexidade de compreensão do modelo e facilidade de manutenção do sistema criado.

5.1 Cronograma

Na figura 14 são apresentadas as atividades que foram concluídas neste semestre.

O estado da arte de Aprendizado de Máquina e Aprendizagem Incremental foi consultado.

Algumas definições sobre ferramentas e sobre o problema foram esclarecidas.

Figura 13 – Tarefas Concluídas

O cronograma da figura 15 é apresentado para o desenvolvimento das próximas

etapas.

Cada tarefa definida no cronograma consiste em:

1. Definição de Base de Dados: Concretização da utilização da base de dados do MAPA

como caso problema para o desenvolvimento do trabalho. Avaliação da necessidade

de inclusão de novas fontes de dados e problemas a serem atacados.
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Figura 14 – Cronograma das Próximas Atividades

2. Coleta da Base de Dados: Coleta da(s) base(s) de dados definidas na tarefa anterior.

3. Engenharia de Características: Pré-processamento e análise dos conjuntos de dados

que serviram como entrada dos modelos.

4. Escolha do Algoritmo Incremental: Pesquisa do estado da arte sobre algoritmos de

AM com Aprendizagem Incremental e escolha de um deles que seja adequado a

solução do problema.

5. Escolha do Algoritmo Lote-Incremental: Pesquisa do estado da arte sobre algoritmos

que podem ser utilizados com uma abordagem lote-incremental e escolha de um deles

para aplicação no trabalho.

6. Implementação do Algoritmo Incremental: Desenvolvimento do algoritmo incremen-

tal.

7. Implementação do Algoritmo Lote-Incremental: Desenvolvimento do algoritmo lote-

incremental.

8. Validação dos Modelos: Análise de desempenho das predições realizadas pelos mo-

delos.

9. Otimização dos Modelos: Aplicação de aprimoramentos nos modelos implementados.

10. Análise Comparativa entre Modelos: Análise comparativa entre os modelos adota-

dos.
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11. Ajustes nos Modelos: Ajustes finais nos modelos.
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