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RESUMO
A interpretação de clusters, ou grupos, é parte fundamental do processo de
agrupamento de dados (clustering). Após a geração dos clusters, o especialista do
domínio deve definir representações conceituais (descrições) para cada grupo criado
com base em medidas de proximidade ou modelos matemáticos complexos. Este
trabalho apresenta um método de apoio ao aprendizado de máquina não
supervisionado que auxilia o especialista do domínio na interpretação dos resultados
de algoritmos de agrupamento de dados. O método apresentado passa pelas fases
de aquisição e tratamento dos dados, definição do algoritmo de agrupamento e da
medida de proximidade, avaliação da qualidade dos grupos e interpretação dos
clusters. Nesta última fase avalia-se a aplicação do aprendizado não supervisionado
para reagrupar elementos armazenados em uma matriz de partição com o intuito de
facilitar o entendimento dos clusters.

Palavras-Chave: Aprendizado de máquina; Agrupamento de dados; Interpretação de
clusters.

ABSTRACT
A method to support the non-supervised machine learning in order to perform
clustering interpretation
The interpretation step of cluster analysis is a fundamental part of clustering
processes. After the generation of clusters, the domain expert must define
conceptual representations (descriptions) for each group based on proximity
measures or complex mathematical models. This work presents an unsupervised
machine learning method that helps the domain expert to interpret the results of
clustering algorithms. The proposed method goes through the stages of acquisition
and processing of data, definition of clustering algorithm and proximity measure,
evaluation and interpretation of clusters. In the last one, it’s evaluated the application
of unsupervised learning to regroup elements stored in a partition matrix in order to
provide a better understanding of clusters.

Key Words: Machine learning; Clustering; Cluster analysis.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
O aprendizado de máquina é uma área da computação que lida com
programas de computador capazes de adquirir conhecimento de forma automática
com base em parâmetros pré-definidos e histórico dos dados (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003).
O aprendizado de máquina pode ser dividido em algumas categorias:
supervisionado, não supervisionado e semi supervisionado. Cada abordagem de
aprendizado possui métodos específicos para sua aplicação, assim como objetivos
distintos de utilização.
Uma aplicação comum ao aprendizado de máquina não supervisionado é a
identificação de padrões dentro de um conjunto de dados, processo denominado
clustering. Portanto, dado um conjunto de dados, processos de clustering visam
identificar padrões contidos nas informações em estudo; como resultado, esses tipos
de processos geram estruturas conhecidas como cluster (grupo de elementos com
padrão ou comportamento semelhantes).
Para a construção dos processos de clustering são usados programas de
computador que incorporam lógicas conhecidas como algoritmos de clustering.
Alguns exemplos destes algoritmos são K-Means (STEINHAUS, 1956) e Fuzzy CMeans (BEZDEK, 1981).
Apesar dos avanços na área de aprendizado de máquina não supervisionado,
existem alguns problemas comuns à sua aplicação: 1) Forma de normalização dos
dados; 2) Correta definição da medida de similaridade; 3) Forma de utilização do
conhecimento de domínio; e 4) Agrupamento de um grande volume de dados (JAIN
et al., 1999).
No que se refere à forma de utilização do conhecimento do domínio, o papel
do especialista do domínio tem relevante importância (ANDRIENKO e ANDRIENKO,
2011). Ao fim do processo de execução dos algoritmos de clustering, são gerados
clusters, ou grupos, que organizam os dados de acordo com uma medida de
similaridade. No entanto, é necessário interpretar ou definir descrições para cada
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grupo criado pelo algoritmo, permitindo que estes grupos sejam utilizados em
processos decisórios das organizações (ALBERTO, 2012).
A interpretação dos resultados dos algoritmos de agrupamento realizada pelo
especialista do domínio é parte fundamental do processo de agrupamento de dados
(ANDRIENKO e ANDRIENKO, 2011). Porém, esta não é uma tarefa trivial, uma vez
que é preciso definir representações conceituais para cada cluster de acordo com
medidas de similaridade ou modelos matemáticos complexos (METZ, 2006).
Sendo assim, a interpretação dos resultados dos algoritmos de agrupamento
de dados é um problema existente em aprendizado de máquina não supervisionado.
A integração de técnicas de aprendizado de máquina para extrair
conhecimento de bases de dados é denominada Knowledge Data Discovery (KDD).
Embora o aprendizado de máquina seja uma abordagem poderosa para a análise de
dados, não existe uma técnica universal que pode ser empregada para qualquer
domínio (MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
Para encontrar o algoritmo de aprendizado de máquina mais indicado para
resolver um determinado problema é necessário compreender o domínio a ser
estudado e avaliar os resultados do algoritmo. Entretanto, é muito difícil fazer um
julgamento prévio, pois o conceito a ser induzido não é conhecido (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003). Portanto, a dificuldade de interpretação dos resultados do
algoritmo de agrupamento de dados selecionado para resolver um problema
específico também torna mais difícil a escolha do próprio algoritmo de aprendizado
de máquina mais apropriado para o domínio em estudo.
Existem trabalhos que apresentam propostas para auxiliar o especialista de
domínio na avaliação dos resultados de processos de clustering.
Martins (2003) apresenta uma proposta para interpretação de clusters
gerados por meio de aprendizado de máquina não supervisionado. Após geração
dos clusters, caso o especialista do domínio não consiga identificar o conceito
representado pelo grupo, alguns elementos são rotulados e submetidos a um novo
processo de aprendizado de máquina, agora supervisionado. O especialista repete o
processo enquanto possuir dúvidas na interpretação dos clusters.
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Metz (2006) aplica a proposta de Martins (2003) para auxiliar o especialista do
domínio a interpretar clusters gerados por algoritmos hierárquicos, visualizando os
dados por meio de um dendograma.
O dendograna é um diagrama bidimensional que mostra a hierarquia dos
grupos propostos; sua visualização é similar à estrutura de uma árvore de decisão.
Geralmente o dendograma é utilizado para apresentar os resultados dos processos
de clustering hierárquicos; este tipo de cluster visa a identificação de grupos
similares por etapas, por meio de sucessivas fusões (abordagem aglomerativa) ou
divisões (abordagem divisiva) no conjunto de dados onde se deseja encontrar os
padrões.
Rebelo et al. (2006) utilizam a análise fatorial para reduzir o número de
variáveis utilizadas nos algoritmos de agrupamento. O objetivo é utilizar um pequeno
conjunto de variáveis que representam a maior parte das informações armazenadas
pelas demais variáveis existentes, facilitando assim a análise dos grupos criados.
Andrienko e Andrienko (2011) propõem uma abordagem para a análise
exploratória de dados espaço-temporais com o uso de clustering baseado em
densidade. Além de representar os objetos de estudo como pontos em um espaço
multidimensional, como geralmente se faz em processos de agrupamento de dados,
também são propostas formas de visualização dos clusters em mapas, evidenciando
as diferentes trajetórias e comportamentos de cada grupo.
Determinados contextos de domínio exigem formas de visualização de dados
específicas, ou que se adequem melhor ao objeto de estudo, para auxiliar o
especialista a identificar os clusters criados por meio de aprendizado de máquina.
As pesquisas relacionadas nesta seção descrevem diferentes meios para
interpretação dos resultados de clustering, por exemplo, a interpretação de clusters
com o uso de mapas (ANDRIENKO e ANDRIENKO, 2011), a interpretação
semiautomática de clusters por meio da junção de aprendizado de máquina
supervisionado e não supervisionado (MARTINS, 2003) e a interpretação de clusters
hierárquicos com o uso de dendogramas (METZ, 2006).
No entanto, as pesquisas não propõem melhorias no processo de
interpretação de clusters particionais gerados por meio de algoritmos baseados em
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lógica fuzzy, ou seja, aqueles algoritmos que geram uma matriz de partição como
resultado do processo de clustering.
Também não são abordados métricas ou índices que permitam a
automatização (total ou parcial) do processo de interpretação deste tipo de cluster.
Metz (2006) foca sua pesquisa em clusters hierárquicos e não particionais.
Propostas para visualização das variáveis utilizadas no processo de
agrupamento também podem facilitar o entendimento de cada cluster por parte do
especialista de domínio.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um método de apoio ao aprendizado de
máquina não supervisionado que auxilia o especialista do domínio na interpretação
dos resultados de algoritmos de agrupamento de dados (clustering).
Em um primeiro momento é realizado o agrupamento de um conjunto de
dados utilizando algoritmos baseados em lógica fuzzy, com o objetivo de criar
clusters e armazená-los em uma matriz de partição. Cada elemento listado nesta
matriz é relacionado com todos os grupos criados, por meio de um grau de
pertinência.
Este trabalho apresenta um processo de apoio ao aprendizado não
supervisionado que reagrupa os elementos armazenados na matriz de partição
gerada por algoritmos fuzzy, a fim de proporcionar um melhor entendimento dos
grupos. A própria matriz de partição é usada como entrada para este processo de
reagrupamento.
Uma vez reagrupados, são identificadas possíveis variações (diferenças)
entre os elementos de cada grupo criado. Estas diferenças são mapeadas em uma
métrica chamada de índice de variação, que pode ser utilizada para automatizar o
processo de interpretação de clusters realizado pelo especialista do domínio.
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1.3 Contribuições
Existem diversos estudos que visam aprimorar os processos de agrupamento
de dados (clustering), conforme publicado por Martins (2003), Metz (2006), Rebelo
(2006) e Andrienko e Andrienko (2011).
No entanto, no que se refere aos processos de agrupamento de dados que
utilizam algoritmos baseados em lógica fuzzy, não são abordados meios que
facilitam a interpretação da matriz de partição gerada por este tipo de algoritmo.
Também não são propostas métricas que possibilitam a criação de processos
automáticos ou semiautomáticos para a interpretação de clusters particionais
gerados por algoritmos fuzzy.
Rebelo et al. (2006) utilizam a análise fatorial para reduzir o número de
variáveis

utilizadas

nos

algoritmos

de

agrupamento,

reduzindo

assim

a

complexidade da interpretação dos grupos criados.
No entanto, sua abordagem atua no início do processo de clustering, no
momento da escolha das variáveis que serão utilizadas. Após a geração dos clusters
continua sendo necessário que o especialista do domínio faça a interpretação dos
resultados e neste momento não são propostas métricas para auxiliá-lo no processo
de entendimento dos grupos.
Este

trabalho

apresenta

contribuições

específicas

para

a

fase

de

interpretação dos resultados de clustering conduzida nos processos de aprendizado
de máquina não supervisionado, incorporando análises de distribuição de variáveis e
da matriz de partição gerada por algoritmos fuzzy como parte do processo de
interpretação dos grupos.
O método proposto nesta pesquisa atua sobre a matriz de partição que
armazena os elementos (observações) de cada cluster. A proposta apresentada é
capaz de separar os elementos que mais explicam o conceito dos grupos, facilitando
o trabalho de interpretação feito pelo especialista do domínio.

1.4 Método de trabalho
O desenvolvimento deste estudo foi efetuado com base nas seguintes
atividades:
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1) Pequisa bibliográfica
Nesta atividade é feito um levantamento dos principais conceitos e autores
relacionados ao tema desta pesquisa. Também são apresentados trabalhos
recentes que abordam o problema de interpretação de clusters dentro do
aprendizado de máquina.
2) Organização inicial dos dados
As informações utilizadas como entrada para o processo de clustering são
organizadas em uma estrutura de dados única que representa todas as
características dos elementos que serão agrupados. Para que seja possível criar
uma fonte de dados única, faz parte desta atividade o cruzamento e união de
informações armazenadas em diferentes fontes de dados.
Também devem ser identificados e tratados os casos de duplicidade no
conjunto de dados, de modo que as observações com mais de um registro na fonte
inicial de dados tenham suas informações deduplicadas.
Por fim, também é previsto nesta atividade a realização de transformações e
agrupamentos de informações. Ao final deste processo deve-se garantir que as
informações respeitam uma granularidade padrão na base de dados.
3) Análise exploratória dos dados
Os dados devem passar por mais alguns tratamentos iniciais antes de serem
processados pelo algoritmo de agrupamento. A normalização dos dados é um
destes tratamentos.
Nesta tarefa realiza-se a adequação dos valores das variáveis de tal modo
que se enquadrem em um intervalo padrão, respeitando uma determinada escala,
por exemplo [0-1].
Alguns conjuntos de dados possuem uma característica conhecida como
valores ausentes. Como o próprio nome sugere, valores ausentes representam falta
de informação em determinados atributos que pertencem ao conjunto de
informações.
Os valores ausentes são tratados nesta atividade por meio da análise
exploratória dos dados, ou seja, para cada atributo do conjunto de dados, avalia-se o
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domínio da informação a fim de resolver problemas deste tipo. Na prática, cada
atributo pode ter um tratamento específico para seus valores ausentes.
Por fim é feito o tratamento de outliers, ou seja, o tratamento das informações
que podem ser enquadradas como exceções dentro do conjunto de dados em
estudo. Estas informações devem ser tratadas para que não interfiram no resultado
final do processo de clustering.
4) Redução da dimensionalidade dos dados
Quanto menos atributos são utilizados no processo de agrupamento de
dados, mais simples será seu resultado. Neste sentido, a redução da
dimensionalidade das informações é importante para os processos de clustering.
O objetivo desta atividade é excluir do conjunto de dados as informações que
já estão (implicitamente) representadas por outros atributos que também pertencem
ao conjunto de informações.
Em teoria, se um determinado atributo já á representado por outra variável,
sua presença não deve trazer grandes melhorias para o processo de agrupamento
dos dados.
Esta atividade é conduzida por meio da análise de correlação entre as
variáveis e por meio da análise de componentes principais. Ambas visam reduzir a
dimensão dos dados por meio de exclusão ou agrupamento de variáveis.
5) Definição do algoritmo de agrupamento e da medida de proximidade
Mesmo trabalhando com o mesmo conjunto de dados, diferentes tipos de
algoritmos de agrupamento e medidas de proximidade podem gerar diferentes
resultados no processo de clustering.
Nesta atividade são feitos testes de utilização do algoritmo Fuzzy C-Means
com a medida de distância conhecida como distância Euclidiana.
O algoritmo Fuzzy C-Means faz parte da classe de agrupamentos particionais.
O motivo da sua escolha é que este algoritmo possibilita que um determinado
elemento pertença a mais de um cluster de acordo com um grau de pertinência,
fornecendo assim uma estrutura mais detalhada para a análise dos elementos.
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Devido a utilização do algoritmo Fuzzy C-Means, os resultados do processo
de agrupamento são armazenados e exibidos em uma estrutura conhecida como
matriz de partição. Esta matriz basicamente lista todos os elementos do estudo
assim como o grau de pertinência de cada elemento em relação aos grupos
existentes.
6) Criação dos clusters
Uma vez que o conjunto de dados inicial passa pelas transformações e
tratamentos necessários e a medida de proximidade com o algoritmo de
agrupamento são definidos, a próxima etapa é efetivamente a criação dos clusters.
A classe de algoritmos de agrupamento particionais exige que o número de
clusters seja previamente definido antes da execução do processo. Portanto, esta
atividade contempla a definição do número ideal de clusters e a criação dos
mesmos.
7) Avaliação dos clusters
Esta atividade contempla a análise da qualidade dos clusters criados, ou seja,
se o processo de agrupamento dos dados foi capaz de separar os elementos
diferentes e agrupar os elementos semelhantes.
Para auxiliar a execução desta atividade são utilizadas métricas que avaliam
especificamente os agrupamentos criados por meio de algoritmos baseados em
lógica fuzzy (escopo deste trabalho).
8) Interpretação dos clusters
O método apresentado nesta atividade visa facilitar a atribuição de uma
descrição conceitual para cada grupo criado. São propostas métricas que têm como
objetivo apoiar a interpretação, por parte do especialista do domínio, dos grupos
criados. As contribuições deste trabalho estão concentradas neste item da pesquisa.
9) Avaliação dos resultados
Nesta atividade é feita a avaliação do algoritmo utilizado, da medida de
proximidade e das ferramentas utilizadas para realizar a interpretação dos clusters.
Esta avaliação visa identificar os impactos de cada escolha no resultado do
processo proposto.
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1.5 Organização do trabalho
Esse trabalho está dividido ao longo de cinco seções:
Na seção 2, Aprendizado de máquina, são apresentados conceitos de
aprendizado supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado, assim
como as principais diferenças entre eles.
Na seção 3, Agrupamento de dados, são apresentados conceitos mais
específicos relacionados ao objetivo deste trabalho. Esta seção abrange conceitos
sobre agrupamento de dados, diferentes tipos de medidas de proximidade e suas
influências nos processos de clustering. Por fim são detalhadas as etapas dos
processos de agrupamento de dados.
Na seção 4, Método para interpretação de clusters, é detalho o método
proposto nesta pesquisa para realizar a interpretação dos clusters obtidos a partir de
aprendizado não supervisionado.
Na seção 5, Conclusão, efetua-se a análise dos resultados obtidos no capítulo
anterior. Também é apresentado o fechamento do trabalho com um resumo do
estudo realizado, as contribuições alcançadas e as sugestões para pesquisas
futuras.
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2 APRENDIZADO DE MÁQUINA

2.1 Introdução
Esta seção apresenta os conceitos de aprendizado de máquina e detalha as
diferenças entre aprendizado de máquina supervisionado, aprendizado de máquina
não supervisionado e aprendizado de máquina semi-supervisionado.

2.2 Conceitos básicos sobre aprendizado de máquina
O aprendizado de máquina é uma área da Inteligência Artificial (IA) que lida
com o aprendizado computacional para adquirir conhecimento de forma automática.
Um sistema de aprendizado é um programa de computador capaz de tomar
decisões com base em parâmetros pré-definidos e histórico dos dados (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003).
O

aprendizado

de

máquina

possui

diversas

aplicações,

como

o

reconhecimento de padrões em imagens médicas para auxiliar especialistas na
identificação de doenças, reconhecimento da fala por meio de computadores para
realização de traduções simultâneas, mineração de textos para identificação de
padrões (por exemplo, classificação de e-mails indesejáveis), apoio ao processo de
identificação de fraudes financeiras e pode auxiliar na previsão de comportamentos
de clientes usando como base fatos passados (por exemplo, propensão a compra de
um produto ou cancelamento de uma assinatura).
O aprendizado de máquina utiliza o conceito da indução (inferência lógica)
para obter conhecimento sobre um determinado assunto. A indução é caracterizada
por um raciocínio que tem origem em um domínio específico e depois se generaliza
(MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
Na indução, o conhecimento é adquirido efetuando-se a inferência indutiva
sobre um determinado conjunto de dados, sendo que as hipóteses levantadas
podem ou não preservar a verdade. A preservação da verdade da hipótese está
intimamente ligada à quantidade dos exemplos trabalhados e aos critérios de
seleção destes exemplos. Se a quantidade de exemplos for insuficiente ou o critério
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de seleção dos exemplos não for adequado as hipóteses podem ter pouco valor
(MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
São denominados exemplos, ou elementos, o conjunto de dados utilizado
como entrada para um processo de aprendizado de máquina.
O

aprendizado

indutivo

pode

ser

dividido

em

supervisionado,

não

supervisionado e semi-supervisionado (MONARD e BARANAUSKAS, 2003),
conforme apresentado na figura 1.
Figura 1 – Hierarquia do aprendizado

Fonte: Adaptado de Monard e Baranauskas (2003)

No aprendizado supervisionado, o algoritmo de aprendizado (ou indutor)
recebe um conjunto de entrada de dados de treinamento com elementos já
rotulados, ou seja, que já possuem uma classe definida.
Geralmente, cada exemplo é descrito por um vetor de valores formando assim
uma tabela atributo-valor, conforme apresentado na tabela 1. O objetivo do indutor é
classificar os elementos não rotulados em uma das classes pré-definidas (JAIN et
al., 1999; MONARD e BARANAUSKAS, 2003).

25

Tabela 1: Conjunto de exemplos representados em uma tabela atributo-valor

PACIENTE

IDADE

SEXO

TIPO SANGUINEO

CLASSE

PACIENTE 1

25

M

A

A

PACIENTE 2

10

F

B

B

PACIENTE 3

60

M

B

C

Fonte: Elaborado pelo autor

Já no aprendizado não supervisionado, o indutor também recebe um conjunto
de entrada de dados, porém sem uma classe pré-definida. O objetivo do algoritmo é
definir agrupamentos (ou clusters) de acordo com as características em comum
existentes no conjunto de dados. Após a criação dos grupos, normalmente é
necessário analisá-los para verificar seu significado e aplicação no contexto do
problema estudado (JAIN et al., 1999; MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
Portanto, é importante destacar a diferença entre aprendizado de máquina
supervisionado e aprendizado de máquina não supervisionado: ao passo que o
supervisionado recebe um conjunto de entrada de dados de treinamento rotulados
para identificar a classe dos elementos ainda não rotulados, o não supervisionado
recebe um conjunto de entrada de dados não rotulados e tem como objetivo a
criação de clusters que façam algum sentido para o domínio estudado. Os clusters
são criados de acordo com as características dos dados (JAIN et al., 1999).
No entanto, vale ressaltar que existem pesquisas que utilizam o aprendizado
de máquina supervisionado em conjunto com o aprendizado de máquina não
supervisionado para propor novos processos de agrupamento de dados.
Martins (2003), por exemplo, usa estas duas abordagens de aprendizado para
interpretar grupos criados por meio de clustering. Caso o especialista do domínio
não consiga identificar o conceito representado pelos clusters criados por meio de
aprendizado não supervisionado, alguns elementos são rotulados e submetidos a
um novo processo de aprendizado, desta vez supervisionado. O especialista repete
o processo enquanto possuir dúvidas na interpretação dos clusters.
Metz (2006) aplica a proposta de Martins (2003) para auxiliar o especialista do
domínio a interpretar clusters gerados por algoritmos hierárquicos, visualizando os
dados por meio de um dendograma.
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A figura 2 é usada para exemplificar o processo implementado por Metz
(2006).
Figura 2: Resultados da interpretação de cluster

Fonte: Metz (2006)

Considerando a figura 2, um conjunto de 150 elementos (que se referem a
três tipos de plantas Iris) foi submetido a um processo de agrupamento de dados
não supervisionado. Estes elementos foram divididos em dois grupos, C0 e C1.
Durante o processo de interpretação dos grupos, o especialista do domínio
conseguiu identificar o significado do grupo C0, chamado de Iris Setosa, porém não
encontrou o significado do grupo C1.
Nesse caso, o especialista pode realizar a análise dos dois clusters que
pertencem a C1, os clusters C10 e C11, rotulando os exemplos contidos em cada
um desses grupos.
Caso ainda não seja possível interpretar os grupos, o especialista do domínio
repete o processo até que consiga extrair o significado dos grupos em questão
(METZ, 2006).
Os trabalhos de Martins (2003) e Metz (2006) estão relacionados à esta
pesquisa, pois abordam o problema de interpretação de clusters.

No entanto,

descrevem abordagens para a interpretação de clusters hierárquicos e este trabalho
está focado no estudo de clusters particionais. Portanto, os trabalhos se
complementam no que diz respeito ao problema genérico de interpretação de
clusters.
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2.3 Aprendizado de máquina supervisionado
O aprendizado supervisionado é usado para classificar um conjunto de dados
em classes pré-determinadas. O objetivo do indutor é determinar a classe dos
elementos ainda não rotulados (JAIN et al., 1999; MONARD e BARANAUSKAS,
2003).
Dado um conjunto de exemplos E = {E1, E2, E3, ..., En}, sendo que cada
exemplo (Ei) é representado por uma tabela atributo-valor (Xi) e possui um rótulo
associado que define a classe à qual o exemplo pertence (Yi), a equação 1
apresenta uma maneira formal de representação de cada elemento.

, onde i = [1, n]

(1)

O objetivo do indutor é classificar os elementos Ei nas classes Yi de acordo
com os atributos definidos em Xi, ou seja, definir um mapeamento geral dos
atributos Xi para as classes Yi.
Portanto, o indutor deve construir um modelo em que as classes Yi estejam
em função do conjunto de entrada de dados Xi, ou seja, Yi = f(Xi), também
conhecida como função conceito. Ainda assim, muitas vezes o número de elementos
utilizados para a criação deste modelo não é suficiente para caracterizar a função Yi
= f(Xi); de fato, o indutor é capaz de induzir uma função h que se aproxima de f,
chamada de hipótese sobre a função conceito f (ALBERTO, 2012).
Nos casos em que as classes Yi são representadas por dados discretos, a
hipótese h é denominada “classificador” e a tarefa associada é chamada de
“classificação”. Já nos casos em que as classes Yi são representadas por dados
contínuos, a hipótese h é denominada “regressor” e a tarefa associada é chamada
“regressão” (MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
A tarefa de classificação possui alguns elementos e etapas. A figura 3
exemplifica um modelo em que existe um pré-processamento dos dados (inclusive
com possíveis contribuições de um especialista do domínio), quando as informações
devem ser estruturadas para ficar em um formato adequado para utilização do
algoritmo. Em seguida, o indutor efetua a classificação dos exemplos e passa por
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uma avaliação, cujo objetivo é melhorar o modelo induzido (MONARD e
BARANAUSKAS, 2003).
Figura 3: Processo de classificação.

Fonte: Adaptado de Monard e Baranauskas (2003)

Existem alguns paradigmas de aprendizado de máquina supervisionado, tais
como: simbólico, estatístico, baseado em exemplos, conexionista e genético
(MONARD e BARANAUSKAS, 2003).
O aprendizado simbólico baseia-se na representação simbólica do
conhecimento adquirido sobre um determinado conceito, por exemplo, árvores de
decisão.
O aprendizado estatístico baseia-se na utilização de modelos estatísticos para
encontrar uma aproximação do modelo induzido, por exemplo, aprendizado
Bayesiano.
No aprendizado baseado em exemplos, os novos elementos (casos) são
classificados com base em sua similaridade aqueles já conhecidos. Este tipo de
sistema de aprendizado é denominado lazy. Neste sistema é necessário manter os
exemplos na memória para que seja possível classificar os novos casos, ao
contrário do sistema de aprendizado eager, que utiliza exemplos para induzir o
modelo e em seguida os descartam. Sendo assim, no aprendizado baseado em
exemplos é importante manter em memória os exemplos mais significativos para o
problema. Um exemplo desta abordagem é o Raciocínio Baseado em Casos, RBC.
O paradigma conexionista é utilizado para descrever a área de estudo de
redes neurais, na qual são envolvidas unidades altamente interconectadas para
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representar construções matemáticas inspiradas no modelo biológico do sistema
nervoso humano.
Por fim, o paradigma genético consiste em uma população de elementos de
classificação utilizados para fazer a predição, sendo que os elementos mais fracos
são descartados e elementos mais fortes se multiplicam produzindo variações de si
mesmos. Esta abordagem faz uma analogia à teoria de Darwin, na qual os mais
fortes sobrevivem se adaptando ao ambiente.
Independente do paradigma de aprendizado de máquina supervisionado
adotado, a etapa de pré-processamento dos dados tem relevante importância no
processo de classificação dos elementos. Nesta etapa, eventuais ruídos existentes
nos dados são tratados para que a classificação seja feita da melhor forma possível.
Alberto (2012) propõe o estudo das causas e efeitos do desbalanceamento de
classes do conjunto de dados de treinamento. É proposto um método chamado
Detecção de Bordas de Novidade (DBN) cujo objetivo é utilizar informações de
densidade existentes entre os elementos do conjunto de treinamento para identificar
casos raros (novidades) em regiões de menor densidade.
Alberto (2012) valida as hipóteses de que conjuntos de treinamento
balanceados melhoram a classificação realizada em aprendizado supervisionado e
que o desbalanceamento de classes existentes em conjuntos de dados de
treinamento não é o único motivo para eventuais problemas de precisão em
classificação.
Batista (2003) também propõe o estudo da fase de pré-processamento dos
algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado por meio da criação de um
ambiente chamado de Discover Learning Environment (DLE). O objetivo do projeto é
reduzir o esforço do especialista do domínio na correção de possíveis problemas de
qualidade de dados. Para isso, procura-se automatizar as tarefas chamadas no
projeto como fracamente dependentes do conhecimento de domínio.
Batista (2003) levanta algumas limitações encontradas em seu projeto, entre
elas o tratamento de classes desbalanceadas, tratadas no trabalho de Alberto
(2012).
Assim como em Batista (2003) e Alberto (2012), este trabalho também
apresenta conceitos de pré-processamento de dados com o objetivo de melhorar a
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qualidade dos dados e, consequentemente, produzir melhores clusters. Dentre as
atividades de pré-processamento feitas neste trabalho, destacam-se a normalização
dos dados, tratamento de duplicidades e tratamento de ausência de valor.

2.4 Aprendizado de máquina não supervisionado
O objetivo do aprendizado de máquina não supervisionado, também
conhecido como aprendizado por observação e descoberta ou análise exploratória
de dados, é construir um modelo que procura por regularidades em um conjunto de
entrada de dados não rotulado (que não possui uma classificação específica)
formando agrupamentos, ou clusters, que tenham características similares
(MARTINS, 2003; METZ, 2006).
Os grupos são formados de acordo com uma medida de similaridade.
Procura-se uma maior homogeneidade entre os elementos do mesmo grupo e uma
maior heterogeneidade entre os elementos de grupos diferentes (EVERITT et al.,
2011).
O aprendizado de máquina não supervisionado trabalha com heurísticas que
auxiliam na descoberta de informações, mesmo sem muitas informações prévias
sobre os elementos; por este motivo esta é a abordagem de aprendizado neste
trabalho.
Usualmente os algoritmos e ferramentas de clustering utilizam uma tabela
atributo-valor para representar o conjunto de entrada de dados a ser analisado. Esta
tabela não possui a classificação dos dados, ou seja, não existe um rótulo associado
aos exemplos da entrada de dados (MARTINS, 2003; METZ, 2006).
Como alternativa à tabela atributo-valor, pode-se utilizar outra estrutura
conhecida como matriz de similaridade. Nesta estrutura são representadas as
similaridades entre cada par de elementos de acordo com uma medida de
similaridade pré-definida. As células da diagonal desta matriz sempre resultam em
similaridade total entre os elementos, já que representa a similaridade de um
elemento com ele mesmo (MARTINS, 2003; METZ, 2006), como apresentado na
tabela 2.
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Tabela 2: Representação de dados por meio de uma matriz de similaridade
EXEMPLOS

E1

E2

EN

E1

-

sim(E1, E2)

sim(E1, EN)

E2

sim(E2, E1)

-

sim(E2, EN)

EN

sim(EN, E1)

sim(EN, E2)

-

Fonte: Metz (2006)

Apesar dos avanços na área de aprendizado não supervisionado, existem
alguns pontos em aberto: 1) Forma de normalização dos dados; 2) Correta definição
da medida de similaridade; 3) Forma de utilização do conhecimento de domínio; 4)
Agrupamento de um grande volume de dados; 5) Avaliação dos resultados dos
diferentes algoritmos de agrupamentos (JAIN et al., 1999).
Por existir uma vasta quantidade de algoritmos de agrupamento na literatura
pode ser confuso e difícil decidir qual a solução mais adequada (JAIN et al., 1999).
Segundo Fisher et al. (1971), a escolha do melhor algoritmo de agrupamento para
uma determinada aplicação deve seguir alguns critérios de admissibilidade. Estes
critérios são baseados na maneira como o cluster é formado, na estrutura dos dados
e na sensibilidade da técnica de clustering às mudanças que não afetam a estrutura
dos dados.
Além destes critérios, propõe-se uma interação entre o programa de
classificação e o especialista do domínio, já que suas contribuições para o processo
de classificação são complementares. O programa pode lidar com uma enorme
quantidade de dados e com uma velocidade elevada, ao passo que o especialista
tem conhecimento de domínio e pode propor possíveis ajustes na quantidade de
exemplos utilizados ou nos critérios de seleção destes exemplos (CHEESEMAN e
STUTZ, 1995).

2.5 Aprendizado de máquina semi-supervisionado
Ao passo que no aprendizado de máquina supervisionado é necessário
conhecer a classe de alguns elementos para realizar um processo de classificação e
no aprendizado não supervisionado não é necessário conhecer a classe de nenhum
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elemento para realizar um processo de agrupamento, o aprendizado semisupervisionado une estas duas características para propor um processo de
classificação ou de agrupamento (CHAPELLE, SCHÖLKOPF e ZIEN, 2006).
Um dos problemas do aprendizado supervisionado é a necessidade de rotular
os elementos para classificar aqueles que ainda não possuem rótulos. Esta atividade
de definição de rótulos (ou classes) demanda um grande esforço por parte do
especialista do domínio.
Já no aprendizado não supervisionado, não é preciso definir rótulos para os
elementos que se pretende agrupar. No entanto, o especialista do domínio deve
interpretar os resultados produzidos pelo algoritmo não supervisionado e definir
descrições para cada grupo criado, tarefa que também demanda grande esforço por
parte do especialista do domínio.
No aprendizado de máquina semi-supervisionado é possível definir classes
para apenas alguns elementos e estes elementos rotulados são usados como base
para o processo de agrupamento ou classificação dos demais casos ainda não
rotulados (CHAPELLE, SCHÖLKOPF e ZIEN, 2006).
Ao invés de definir as classes de cada elemento, são definidas restrições
entre pares de elementos. A restrição entre os pares é classificada como must-link
quando os elementos pertencem ao mesmo cluster e cannot-link quando os pares
pertencem a clusters distintos (JAIN, 2010).
Segundo Chapelle, Scholkopf e Zien (2006), o aprendizado de máquina semisupervisionado terá vantagens em relação às demais abordagens de aprendizado
de máquina se os elementos ainda não rotulados apresentarem informações
relevantes quando comparados aos elementos rotulados; caso contrário, o resultado
desta abordagem pode não ser satisfatório.
Este trabalho não utiliza a abordagem de aprendizado semi-supervisionado
porque não existe nenhum tipo de informação prévia das classes dos elementos em
estudo. Sendo assim, segundo Chapelle, Scholkopf e Zien (2006), este tipo de
abordagem não seria a melhor escolha para o contexto do problema.
No entanto, Yang et al. (2010) apresentam uma abordagem de aprendizado
de máquina semi-supervisionado para tratar o problema em que se deseja rotular
elementos de uma classe (chamada classe alvo) que não possui nenhum elemento
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de treinamento já classificado. Este tipo de caso é tratado como um caso extremo do
aprendizado semi-supervisionado.
Para resolver o problema, trabalha-se com a ideia de transferência de
conhecimento assumindo as seguintes condições: 1) Existência de uma coleção de
elementos já rotulados que pertençam a outras classes do contexto do domínio,
chamadas de classes auxiliares; 2) Informações de correlação entre as classes
auxiliares e a classe alvo.
Ainda assim, a abordagem de Yang et al. (2010) não pode ser aplicada neste
trabalho pelo fato de que as condições 1 e 2, descritas em sua pesquisa, não são
atendidas no contexto do problema apresentado nesta pesquisa.

2.6 Conclusão
Esta seção apresentou as principais diferenças entre os tipos de aprendizado
de máquina. Em Martins (2003) é apresentada uma abordagem para facilitar o
trabalho do especialista do domínio na interpretação de clusters, foco deste trabalho.
A seção seguinte detalha as características do aprendizado de máquina não
supervisionado, foco desta pesquisa, passando pelos conceitos de análise e
interpretação de cluster.
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3 AGRUPAMENTO DE DADOS

3.1 Introdução
Esta seção apresenta com mais detalhes conceitos de aprendizado de
máquina não supervisionado, enfatizando o conceito de agrupamento, ou clustering,
foco de estudo neste trabalho.

3.2 Análise de cluster
Análise de cluster, ou clustering, é um método para a análise exploratória de
dados, no qual exemplos, ou casos, são separados em grupos que possuem
características similares (HAVENS et al., 2012). Estes grupos são criados com base
em medidas de similaridade, ou dissimilaridade, nas quais espera-se que elementos
do mesmo grupo sejam muito semelhantes entre si e, ao mesmo tempo, muito
diferentes quando comparados com elementos de outros grupos (EVERITT et al.,
2011).
Mesmo havendo um constante interesse em técnicas de agrupamento para
aplicação específicas em reconhecimento de padrões, processamento de imagem e
recuperação de informações, clustering também é muito utilizado em disciplinas
como biologia, psiquiatria, psicologia, arqueologia, geologia, geografia e marketing
(EVERITT et al., 2011).
O uso mais popular da análise de cluster está relacionado à definição de
rótulos para dados não rotulados (HAVENS et al., 2012), já que os dados de entrada
não possuem uma classe pré-definida. Ainda assim, vale ressaltar que os algoritmos
de cluster apenas agrupam os elementos semelhantes, mas a tarefa de nomeação
dos

grupos

encontrados

cabe

ao

especialista

do

domínio

(MONARD

e

BARANAUSKAS, 2003).
Por ser uma aplicação de aprendizado não supervisionado, o uso de técnicas
de agrupamento é próprio para os casos em que se conhece pouco sobre a
estrutura do conjunto de dados a ser analisado (HAVENS et al., 2012). Dado um
conjunto de entrada de dados representado por uma tabela atributo-valor sem a
especificação de classe de cada elemento (conforme exemplificado na tabela 3), o
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algoritmo de cluster deve agrupar os elementos com base em medidas de distância
ou de similaridade pré-definidas (JAIN et al., 1999).
Tabela 3: Representação de dados por meio de uma tabela atributo-valor que não
especifica a classe dos elementos
PACIENTE

IDADE

SEXO

TIPO SANGUINEO

PACIENTE 1

25

M

A

PACIENTE 2

10

F

B

PACIENTE 3

60

M

B

Fonte: Elaborado pelo autor

Todo algoritmo de agrupamento produz clusters, desde que receba um
conjunto de dados, independentemente se os dados efetivamente possuem grupos
de dados ou não. Alguns algoritmos podem produzir resultados melhores do que
outros.
A avaliação dos resultados de um algoritmo de agrupamento depende de
diversos critérios; um deles, inclusive, é a avaliação do domínio dos dados. Dados
que não possuem grupos não devem ser processados por algoritmos de
agrupamento (JAIN et al., 1999).
O estudo de tendência a cluster é uma área de pesquisa na qual se procura
analisar os dados de entrada que pretende-se utilizar em um algoritmo de
agrupamento, com o objetivo de verificar a eficiência do algoritmo no conjunto de
dados em questão (JAIN et al., 1999).

3.3 Medidas de similaridade e dissimilaridade
Um dos pontos mais importantes na análise de clusters é definir um critério
que identifique quão parecidos, ou diferentes, são os elementos em estudo. Este
critério é conhecido como medida de similaridade ou dissimilaridade (EVERITT et al.,
2011).
Para medidas de similaridade, quanto maior o valor entre dois objetos, mais
parecidos eles serão. Já para a medida de dissimilaridade, quanto maior o valor
entre dois objetos, menos parecidos eles serão.
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Uma vez que a similaridade é fundamental para definição de um cluster, uma
medida de similaridade entre dois elementos do conjunto de dados é essencial para
o processo de agrupamento. Devido à variedade dos tipos e escalas dos dados, a
medida de similaridade deve ser escolhida cuidadosamente (JAIN et al., 1999).
Existem algumas propostas para o cálculo de similaridade, como medidas de
distância, de correlação e de associação. Quando se estudam dados numéricos,
medidas de distância podem ser utilizadas para calcular a similaridade entre os
elementos. No entanto, quando se estudam dados qualitativos, se não existir uma
ordenação conceitual dos dados, não é possível utilizar medidas de distância
(METZ, 2006).
Para

resolver

estes

casos,

costuma-se

aplicar

o

coeficiente

de

correspondência, que verifica se os dados dos exemplos (elementos) analisados
apresentam o mesmo valor ou são diferentes. Quando apresentam o mesmo valor, é
atribuído o valor 1, caso contrário é atribuído o valor 0 (METZ, 2006).
Sendo assim, a escolha da medida de similaridade depende da característica
dos dados. Medidas de distância ou correlação trabalham com atributos contínuos,
enquanto medidas de associação trabalham com atributos discretos (METZ, 2006).
Dado um vetor a1 = (a11, a12, a13...a1m) e a2 = (a21, a22, a23...a2m), onde
Ai1, Ai2, Aim, são atributos que descrevem os exemplos, uma medida de distância
simples é dada pela equação 2.

Os índices propostos para cálculo de similaridade devem satisfazer as
seguintes condições para que sejam considerados métricas de similaridade: 1)
Positividade, a distância entre a1 e a2 deve ser maior ou igual a zero; 2) Identidade,
a distância entre a1 e a2 deve ser igual a zero se, e somente se, a1 for igual a a2,
ou seja, a distância entre qualquer ponto a ele mesmo é sempre zero; 3) Simetria, a
distância entre a1 e a2 deve ser igual a distância entre a2 e a1; 4) Desigualdade
triangular, a distância entre a1 e a2 deve ser menor que a soma das distâncias entre
a1 e a3 com a2 e a3 (METZ, 2006).
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3.3.1 Medidas de distância
Considerando que cada atributo de um elemento de um conjunto de dados é
uma dimensão em um espaço multidimensional, a descrição de cada elemento
corresponde a um ponto neste espaço (METZ, 2006).
Existem várias maneiras de calcular a distância entre dois pontos em um
determinado espaço. O quadro 1 apresenta as medidas de distância mais utilizadas.
Quadro 1: Medidas de distância mais utilizadas

Fonte: Martins (2003)

Não existe uma medida de distância padrão para qualquer situação. A
escolha da melhor medida depende de testes e do tipo de cluster esperado para o
conjunto de dados (METZ, 2006).

3.3.2 Medidas de correlação
Este tipo de medida representa o coeficiente de correlação entre dois
elementos. Medidas de correlação representam a similaridade entre os elementos
observando suas características (MARTINS, 2003; METZ, 2006).
A equação 3 define uma medida de correlação.
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Este tipo de medida é considerada uma semi-métrica, pois não atende ao
requisito de desigualdade triangular.

3.3.3 Medidas de associação
Medidas de associação utilizam apenas valores discretos para calcular a
similaridade entre os elementos. Por exemplo, determinado atributo dos elementos
poderiam ser representados por “sim” ou “não”, ou até mesmo “1” ou “0”. Uma
medida de associação poderia verificar o grau de concordância para cada par de
elementos (MARTINS, 2003; METZ, 2006).
Geralmente as medidas de associação são derivadas de uma tabela de
contingência, conforme apresentada no quadro 2.
Quadro 2: Coeficientes utilizados no cálculo de medidas de associação

Fonte: Metz (2006)

Os parâmetros a11 e a00 representam o número de atributos com valor 1 e 0
para ambos os exemplos, respectivamente. Já os parâmetros a01 e a10 representam
o número de atributos com valor 0 (zero) e 1 para o exemplo Ei e valor 1 e 0 (zero)
para o exemplo Ej, respectivamente.
Existem diversas medidas de associação calculadas a partir da tabela de
contingência apresentada no quadro 2. Entre elas destacam-se o coeficiente simples
de correspondência e o coeficiente de Jaccard, apresentados nas equações 4 e 5,
respectivamente.
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Apenas o coeficiente de correspondência simples considera o valor de a00. No
caso do coeficiente de Jaccard, o valor 0-0 é desconsiderado por geralmente
representar ausência do atributo no elemento (METZ, 2006).

3.4 Tipos de algoritmos de cluster
Os algoritmos de cluster podem ser divididos basicamente em dois grupos:
algoritmos hierárquicos e algoritmos particionais.
Os algoritmos hierárquicos produzem, de forma recursiva e iterativa, uma
série de clusters aninhados baseados em critérios aglomerativos ou divisivos. Já nos
algoritmos particionais os elementos são particionados em um número determinado
de clusters de uma única vez.
A figura 4 apresenta algumas das abordagens de algoritmos de agrupamento
mais conhecidas.
Geralmente os clusters hierárquicos são representados por meio de um
diagrama bidimensional conhecido como dendograma. Este diagrama mostra a
hierarquia dos grupos propostos e pode ser usado para estimar o número de
clusters desejados (EVERITT et al., 2011).
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Figura 4: Abordagens de clustering

Fonte: Adaptado de Jain et al. (1999).

Nos algoritmos particionais o número de clusters deve ser fixado previamente.
Geralmente os resultados deste tipo de algoritmo são exibidos em uma matriz de
partição.

3.4.1 Cluster hierárquico
Os

algoritmos

hierárquicos

podem

ser

divididos

em

dois

grupos:

aglomerativos e divisivos.
Os algoritmos aglomerativos partem do princípio de que cada elemento
representa um cluster distinto e, iterativamente, estes elementos são agrupados de
modo que ao final do processo todos os elementos façam parte do mesmo grupo.
Ao contrário dos aglomerativos, os algoritmos divisivos partem do princípio de
que todos os elementos pertencem ao mesmo cluster e, também iterativamente, ao
final do processo cada elemento deve representar um cluster distinto (EVERITT et
al., 2011).
Everitt et al. (2011) ainda descreve dois métodos de algoritmos divisivos:
Monothetic Divisive Methods e Polythetic Divisive Methods. No primeiro, a divisão
dos elementos em grupos é feita com base em uma única variável e no segundo a
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divisão é feita com base em todas as variáveis. A figura 5 apresenta um esquema
ilustrativo dos algoritmos hierárquicos.
Uma vez que os elementos foram agrupados (pelos algoritmos aglomerativos)
ou separados (pelos algoritmos divisivos) a operação não pode mais ser desfeita, ou
seja, não é possível retornar ao passo anterior do algoritmo (KAUFMAN e
ROUSSEEUW, 2009).
Embora os algoritmos aglomerativos sejam mais comumente utilizados
(EVERITT et al., 2011), Kaufman e Rousseeuw (2009) apontam que a maioria dos
usuários estão interessados na estrutura principal dos dados e esta característica é
melhor demonstrada pelos algoritmos divisivos.
Existem diversas estratégias de clustering hierárquico para identificar grupos
semelhantes, entre as mais conhecidas estão Single Link, Complete Link e Average
Link (JAIN et al., 1999).
O Single Link, ou vizinho mais próximo, é um dos métodos mais simples, no
qual a distância entre dois clusters é determinada pela distância entre o par de
elementos mais próximo entre os dois grupos, sendo que cada elemento que forma
este par pertence a um dos grupos.
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Figura 5: Esquema ilustrativo dos métodos aglomerativos e divisivos

Fonte: Adaptado de Everitt et al. (2011).

Já no método Complete Link, ou vizinho mais distante, a distância entre dois
clusters é determinada pela distância entre o par de elementos mais distante entre
os dois grupos, sendo que cada elemento que forma este par pertence a um dos
grupos.
Por fim, no método Average Link a distância entre dois clusters é determinada
pela média das distâncias entre todos os pares de elementos, sendo que cada
elemento que forma este par pertence a um dos grupos.

3.4.2 Cluster particional
Os algoritmos particionais criam clusters de acordo com um número k de
grupos pré-determinados. Diferente dos algoritmos hierárquicos, este tipo de
algoritmo não cria uma estrutura hierárquica de clusters que podem ser
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representados em um dendograma. Ao invés disso, apresentam uma partição única
dos dados dividida em diversos grupos (JAIN et al., 1999).
Os métodos particionais são mais vantajosos em relação aos hierárquicos
quando utilizados com grandes volumes de dados justamente por esta característica
de não construírem uma estrutura hierárquica dos clusters para representa-la em um
dendograma. Por outro lado, um de seus principais problemas é a necessidade de
definição do número de clusters desejados.

3.5 Teoria de Conjuntos Fuzzy e o algoritmo Fuzzy C-Means
Na teoria de conjuntos clássica, ou crisp, existem apenas duas possibilidades
de relacionar um elemento a um determinado conjunto: ou o elemento pertence ao
conjunto ou o elemento não pertence ao conjunto. Segundo Kaufman e Rousseeuw
(2009), esta característica pode causar distorção na informação, pois muitas vezes o
elemento está no limite entre dois conjuntos, mas deve ser relacionado a apenas um
deles.
Na Teoria dos Conjuntos Fuzzy (TCF), introduzida por Zadeh (1965), um
elemento pode pertencer a mais de um conjunto de acordo com um grau de
pertinência. Este grau de pertinência é atribuído por meio de uma Função de
Pertinência e pode variar entre “0” e “1”. Quanto mais próximo do “0”, menos o
elemento tem relação com o conjunto e quanto mais próximo do “1”, mais o
elemento tem relação com o conjunto.
A abordagem de agrupamento clássica é classificada como clustering
exclusivo. Já a abordagem de agrupamento baseada em lógica fuzzy pode ser
classificada como clustering não exclusivo (JAIN, A.K.; R. DUBES, 1988).
Para exemplificar a diferença entre a abordagem de agrupamento exclusiva e
não exclusiva, Bezdek et al. (1992) usam um conjunto de dados apresentado na
figura 6.
Os elementos foram classificados em três grupos: Maçãs (M), Peras (P) e
Laranjas (L). No entanto, o objeto o3 representa uma anomalia nos dados pois o
objeto pertence a um quarto grupo: o grupo dos Limões.

44

Figura 6: Exemplo de elementos de entrada para agrupamento

Fonte: Bezdek et al. (1992)

A tabela 4 apresenta a matriz de partição clássica, criada por meio de um
algoritmo de cluster exclusivo, e armazena o resultado do agrupamento dos
elementos nos grupos propostos. O elemento o3 foi atribuído, erroneamente, ao
grupo das Laranjas (L).
Já a tabela 5 apresenta a matriz de partição fuzzy, criada por meio de um
algoritmo de cluster não exclusivo, e também armazena o resultado do mesmo
agrupamento. Neste segundo exemplo, o elemento O3 recebeu um grau de
pertinência em relação aos grupos propostos.
Tabela 4: Resultado do processo de agrupamento exclusivo

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

P

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

L

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

M

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

Fonte: Adaptado de Bezdek et al. (1992)

O11 O12
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Tabela 5: Resultado do processo de agrupamento não exclusivo

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11 O12

P

0,05

0

0,06

0,93

0,92

0

0

0

0,09

0,75

0,10 0,10

L

0

0,97

0,85

0

0

0,99

0,21

0,19

0,82

0,13

0,80 0,25

M

0,95

0,03

0,09

0,07

0,08

0,01

0,79

0,81

0,09

0,12

0,10 0,65

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte: Adaptado de Bezdek et al. (1992)

Agrupamentos

fuzzy

representam

uma

generalização

dos

métodos

particionais (KAUFMAN e ROUSSEEUW, 2009) e seus resultados são apresentados
em uma matriz de partição. Um dos algoritmos mais conhecidos é o Fuzzy C-Means
(FCM), proposto por Bezdek (1981).
O objetivo do algoritmo FCM é criar um número c de grupos e atribuir um grau
de pertinência aos elementos em relação a cada grupo. O algoritmo é executado de
forma iterativa, sendo que a cada iteração novos elementos são relacionados aos
grupos e estes grupos têm seu ponto central recalculado (PERES et al., 2012).

3.6 Etapas do processo de agrupamento
O processo de agrupamento pode ser dividido em algumas fases, conforme
apresentado na figura 7.
Figura 7: Etapas do processo de agrupamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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A fase de pré-processamento refere-se às atividades prévias de tratamento
do conjunto de dados a ser analisado, certificando-se que os atributos estão prontos
para utilização pelo algoritmo indutor.
Muitas vezes é necessário realizar a normalização dos dados de acordo com
a medida de similaridade que se deseja utilizar. O sistema de coordenadas em que
os dados estão representados é outra característica que deve ser levada em
consideração; por exemplo, se os dados estão representados em coordenadas
cartesianas ou coordenadas polares (METZ, 2006).
Outro aspecto importante é a dimensionalidade dos exemplos. Uma das
preocupações nos processos de clustering é a visualização dos grupos criados.
Considerando que cada elemento é representado como um ponto em um espaço
multidimensional, quanto menor o número de dimensões, mais fácil a interpretação
dos clusters (METZ, 2006).
Sendo assim, usando métodos de seleção de atributos, procura-se utilizar o
menor número de atributos possíveis durante o processo de clustering; isso faz com
que a dimensionalidade seja reduzida, além de reduzir também o custo de
processamento do algoritmo uma vez que o processo requer menos esforço de
processamento dos dados.
A fase de pré-processamento requer grande esforço do especialista do
domínio para procurar possíveis ruídos nos dados. Batista (2003) propõe uma
abordagem para automatizar as tarefas que são pouco dependentes do especialista
do domínio da fase de pré-processamento dos dados, minimizando assim o esforço
do especialista nesta fase.
Na fase de definição da medida de proximidade deve ser escolhida a medida
de similaridade ou dissimilaridade mais apropriada para o conjunto de dados em
estudo. Everitt et al. (2011) levantam as medidas de proximidade mais comuns para
os diversos tipos de dados, como medidas de similaridade para dados categóricos,
medidas de dissimilaridade para dados contínuos, medidas de similaridade para
conjuntos de dados que possuem dados categóricos e contínuos e medidas de
proximidade para dados estruturados.
Embora sejam conhecidas as medidas de proximidade mais comuns para
os diversos tipos de dados, não existe um coeficiente comum a qualquer aplicação
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de clustering. No entanto, algumas preocupações devem ser consideradas para a
escolha da medida de proximidade, como a natureza dos dados, a escala dos dados
e as eventuais restrições do algoritmo de agrupamento utilizado (EVERITT et al.,
2011).
Na fase de avaliação dos clusters deve-se verificar se os grupos criados
realmente representam o melhor agrupamento para o conjunto de dados. Em
aprendizado supervisionado esta fase faz parte do processo de classificação dos
dados, sendo que existem métricas para avaliar os grupos criados, como accuracy,
precision e recall (TAN, 2006).
Já no aprendizado não supervisionado existe uma certa subjetividade na
avaliação dos resultados, pela própria natureza do processo de agrupamento, uma
vez que não existe um conhecimento prévio sobre as classes dos dados. No
entanto, a fase de avaliação dos clusters também é uma importante etapa dos
processos de aprendizado de máquina não supervisionado (TAN, 2006).
Tan el al. (2006) listam alguns aspectos que devem ser considerados na
etapa de validação dos clusters, como 1) Determinar se o conjunto de dados de
entrada realmente possui tendência a cluster; 2) Determinar o número correto de
grupos; 3) Verificar se os grupos criados possuem dependência a dados externos; 4)
Comparar os clusters com resultados externos já conhecidos e 5) Comparar os
resultados com o uso de diferentes algoritmos.
A etapa de avaliação de clusters geralmente é guiada por métricas
quantitativas já conhecidas, classificadas como não supervisionadas (ou índices
internos), supervisionadas (ou índices externos) ou relativos. As medidas não
supervisionadas utilizam apenas os dados do próprio cluster para avaliar sua
precisão, as medidas supervisionadas utilizam dados externos já classificados para
avaliar os resultados do processo de agrupamento e os índices relativos são usados
para avaliar dois diferentes grupos ou mesmo processos de agrupamento. Ainda
assim, a avaliação de clusters também pode ser conduzida com o uso de técnicas
de correlação, sendo que uma alta correlação entre dois elementos do mesmo grupo
indica um bom resultado (TAN, 2006).
Medidas não supervisionadas podem ser divididas em medidas de coesão e
medidas de separação. As medidas de coesão medem quanto os elementos de um
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determinado cluster estão próximos entre si. Já as medidas de separação medem
quanto os diferentes clusters encontrados estão separados entre si (TAN, 2006).
As medidas supervisionadas podem ser divididas em outras classes, como
entropia e pureza (TAN, 2006).
Após a geração e avaliação dos clusters é necessário definir descrições para
os mesmos, uma vez que os algoritmos de aprendizado de máquina não
supervisionados apenas geram os grupos de acordo com a medida de proximidade
utilizada e não realizam inferências quanto ao significado de cada grupo. A
interpretação dos resultados de clustering fica sob a responsabilidade do
especialista

do

domínio,

que

utiliza

seus

conhecimentos

para

identificar

semelhanças ou diferenças entre os clusters.

3.7 Conclusão
Nesta seção foram apresentadas algumas características do processo de
agrupamento de dados, ou clustering, uma abordagem muito utilizada em
aprendizado de máquina não supervisionado.
Algumas destas características discutidas incluem medidas de similaridade de
dissimilaridade, tipos de algoritmos de cluster, teoria de Conjuntos Fuzzy e etapas
do processo de agrupamento.
Cada fase do processo de agrupamento de dados possui fatores críticos que
devem ser analisados com cuidado para que seja possível obter bons resultados.
Na fase de pré-processamento dos dados é necessário garantir que as
informações estejam preparadas para passar pelo processo de agrupamento, ou
seja, devem seguir um determinado padrão (normalização dos dados), possuir uma
dimensionalidade adequada e possuir tendência à cluster. Na fase seguinte
(definição da medida de similaridade) deve-se escolher a medida que será utilizada
para especificar quão próximos ou quão distantes estão os elementos do estudo.
Algumas preocupações podem ser destacadas nesta fase como a natureza dos
dados, a escala dos dados e eventuais restrições do algoritmo de agrupamento
utilizado.
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A fase de avaliação dos clusters tem por objetivo verificar se o processo de
agrupamento dos dados foi conduzido da melhor maneira possível. Deve-se verificar
possíveis anomalias no conjunto de dados de entrada, se a medida de similaridade
utilizada é adequada, avaliar os resultados de diferentes tipos de algoritmos e validar
o número de grupos criados. Tan (2006) recomenda também a comparação dos
clusters criados com resultados externos já conhecidos.
Por fim, na fase de interpretação o especialista do domínio deve atribuir
descrições aos clusters, adicionando significado e explicando o conceito de cada
grupo. Nesta fase, o ideal é que tarefas automáticas ou semiautomáticas auxiliem o
especialista do domínio na interpretação dos resultados.
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4 MÉTODO PARA APOIO A INTERPRETAÇÃO DE CLUSTERS

4.1 Introdução
Esta seção apresenta o método proposto nesta pesquisa para apoiar a
atividade de interpretação dos clusters, comumente efetuada pelo especialista de
domínio do problema em análise.
Para fornecer uma visão geral sobre as etapas para o processamento de
clustering e facilitar o entendimento do escopo do método, são apresentadas todas
as atividades comumente realizadas por processos de agrupamento de dados,
mesmo as que antecedem a fase de interpretação dos clusters (foco deste trabalho).
Desta forma, o método de trabalho apresentado nesta seção possui 7 etapas
divididas entre organização inicial dos dados, análise exploratória dos dados,
redução da dimensionalidade dos dados, definição do algoritmo de agrupamento e
da medida de proximidade, criação dos clusters, avaliação dos clusters e
interpretação dos clusters.
A figura 8 delimita o escopo do método apresentado neste trabalho dentro das
atividades tradicionais da análise de cluster.
Figura 8: Escopo do método de apoioa a interpretação de clusters

Fonte: Elaborado pelo autor

No início desta seção é apresentada a definição do escopo, esclarecendo as
áreas de contribuições específicas deste trabalho assim como seu posicionamento
em relação aos trabalhos relacionados.
Também é definido o contexto da pesquisa, no qual é apresentado o cenário
utilizado para condução do estudo. No final são apresentadas as contribuições
específicas para a fase de interpretação de clusters.
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4.2 Escopo da pesquisa
Esta pesquisa aborda o conceito de aprendizado de máquina (machine
learning). Mais especificamente a abordagem de aprendizado de máquina não
supervisionado por meio do processo de clustering.
A geração dos clusters apresentados nesta pesquisa é feita com o uso de
algoritmos baseados em lógica fuzzy, cujo objetivo é atribuir um grau de pertinência
aos elementos em relação a cada grupo criado, armazenando este resultado dentro
de uma matriz de partição.
O escopo desta pesquisa concentra-se estudo do problema da interpretação
de clusters particionais criados por meio de algoritmos baseados em lógica fuzzy.
A figura 9 esquematiza o escopo desta pesquisa (interpretação de cluster) e
apresenta um breve descritivo de alguns estudos recentes relacionados ao assunto.
Ao lado esquerdo da mesma figura são listados os principais autores utilizados nesta
pesquisa e relacionados ao aprendizado de máquina.
Figura 9: Escopo desta pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

O item destacado com o título “Moura”, na figura 9, exibe o posicionamento
desta pesquisa em relação aos demais estudos citados neste trabalho, esclarecendo
assim seu escopo e sua área de contribuição.
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4.3 Contexto da pesquisa
Esta pesquisa é conduzida no formato de experimento pelos seguintes
motivos: 1) Focaliza nas questões de pesquisa “Como” e “Por que”, já que o objetivo
da pesquisa gira em torno da questão de como propor um método de agrupamento
de dados de modo a facilitar a interpretação de seus resultados; 2) Existência de
controle sobre eventos comportamentais, já que pode-se testar o método com
diferentes variáveis, medidas de proximidade ou até mesmo algoritmos para a
produção de resultados diferentes e; 3) Focaliza acontecimentos contemporâneos,
embora o aprendizado de máquina seja um assunto discutido há algumas décadas,
a junção de novas tecnologias de processamento distribuído com o aumento do
volume de dados produzidos pelas empresas e sociedade em geral, trouxe novas
aplicações ao aprendizado de máquina dnentro dos negócios da atualidade.
A tabela 6 apresenta as questões consideradas neste estudo para a definição
da estratégia de pesquisa mais adequada.
Tabela 6: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa

Fonte: Yin (2005)

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados de aplicações reais de
uma escola situada na cidade de São Paulo, SP.
A instituição disponibilizou o cadastro de 835 alunos, matriculados entre o
quarto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
Apenas os alunos da escola foram considerados no processo de clustering
proposto nesta pesquisa, ou seja, professores, funcionários administrativos e
responsáveis dos alunos não fazem parte de nenhum dos grupos criados.
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O objetivo do agrupamento dos alunos é identificar grupos de estudantes com
características semelhantes. Esta classificação fornece à escola uma melhor visão
dos perfis de seus alunos e abre possibilidades para criação de programas e
estratégias de ensino personalizadas de acordo com as características específicas
dos estudantes.
No entanto, vale ressaltar que o método apresentado não se restringe ao
contexto do experimento conduzido nesta pesquisa (ambiente escolar). De fato, o
método é aplicável a qualquer domínio de problema de análise de dados, desde que
sejam respeitados os parâmetros de entrada utilizados para o processamento do
algoritmo de apoio à interpretação dos clusters.
Este argumento é justificado pelo fato de que o método proposto não atua
diretamente sobre o conjunto original dos dados vinculados ao domínio da aplicação,
mas sim sobre uma matriz de partição gerada previamente por um processo de
agrupamento de dados.

4.4 Organização inicial dos dados
As informações dos alunos disponibilizadas pela escola são: código de
matrícula, data de nascimento, sexo, marcador indicando se o aluno possui
ocorrências registradas (entradas atrasadas em sala de aula, advertências,
suspensões, dentre outros), notas, faltas, série em que o aluno está matriculado,
marcador indicando se o aluno possui mensalidades em atraso e ano em que o
aluno entrou na escola (safra).
Antes de iniciar a execução do algoritmo de agrupamento de dados é
necessário organizar as informações que serão utilizadas como entrada no processo
de clustering.
Neste estudo, a atividade de organização inicial das informações engloba
sub-tarefas como deduplicação de registros, cruzamento e união de dados
armazenados

em

estruturas

distintas,

transformações

e

agrupamento

de

informações.
A figura 10 apresenta a estrutura de dados recebida para a execução deste
estudo.
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Figura 10: Modelo de dados disponibilizado para o estudo

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme apresentado na figura 10, a tabela “Aluno” armazena as
informações cadastrais da amostra de alunos oferecida pela escola. Já a tabela
“Nota” armazena as informações de rendimento escolar da mesma amostra de
alunos, segmentadas por matéria (disciplina) e trimestre.
As informações deste conjunto inicial de dados foram tratadas e
transformadas em uma estrutura de dados única, apresentada na figura 11.
Figura 11: Modelo de dados após tratamento inicial (unificado)

Fonte: Elaborado pelo autor

No modelo de dados tratado a tabela “Aluno” recebeu um novo atributo,
chamado “Média anual”. Este novo atributo armazena a média aritmética simples
dos trimestres 1, 2 e 3, de todas as matérias, para cada aluno.
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Desta forma a tabela “Nota” foi removida do modelo de dados já que suas
informações serão representadas dentro do processo de clustering por este novo
atributo criado.
A variável “data de nascimento” também sofreu uma transformação. Ao invés
de usar a própria data de nascimento do aluno como entrada no processo de
agrupamento, foi calculada a idade do aluno a partir desta informação.
Vale ressaltar que outras formas de agrupamento e transformações das
informações acrescentariam mais detalhes ao conjunto de dados e poderiam resultar
em outras formações de clusters. É atividade do especialista de domínio definir o
tipo de atributo que será utilizado para caracterizar os grupos criados ao final do
processo de agrupamento.

4.5 Análise exploratória dos dados
Outra atividade realizada antes da execução do algoritmo de clustering é a
análise das informações contidas no conjunto inicial de dados, atividade conhecida
como análise exploratória.
Com esta tarefa pretende-se identificar possíveis anomalias no conjunto de
dados, como valores ausentes (missing values), necessidades de normalização da
escala das informações e identificação de ruídos (outliers).
Afirma-se que os dados possuem valores ausentes quando uma determinada
variável não possui informação registrada para uma ou mais observações do
conjunto de dados. A figura 12 apresenta um exemplo no qual as observações 4 e 7
apresentam valores ausentes para a variável “Sexo”.
Figura 12: Exemplo de valores ausentes

Fonte: Elaborado pelo autor
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O tratamento desta anomalia dos dados é uma atividade chave do processo
de clustering, pois afeta diretamente a formação dos grupos finais. No conjunto
inicial dos dados utilizados neste estudo não foram encontrados valores ausentes
em nenhum atributo apresentado na figura 11.
A próxima subatividade executada nesta etapa é a normalização de atributos.
De uma maneira geral, os alunos serão agrupados com base em sua localização
dentro de um plano multidimensional, sendo que cada atributo (informação)
representa uma dimensão deste plano.
Sendo assim, atributos com escalas muito diferentes podem distorcer a
localização dos pontos representados neste plano multidimensional, causando
impacto

direto

aos

centróides

(pontos

centrais)

de

cada

cluster.

Como

consequência, clusters heterogêneos (com elementos que possuem características
diferentes entre si) podem ser criados.
Uma escala inadequada também pode reduzir a importância de um atributo
no momento da criação dos grupos.
Por exemplo, um atributo chamado “Altura” (utilizado para armazenar a altura
de uma determinada pessoa) pode ser usado como uma das variáveis de entrada
para agrupar um determinado conjunto de pessoas.
Se, para este conjunto de dados específico, a amplitude da variável “altura”
varia entre 1.6 a 1.9, pode ser difícil diferenciar pessoas “altas” de pessoas “baixas”
dentro do plano multidimensional no qual os clusters serão criados (pois a escala
dos valores são muito próximas). Pode ser que, matematicamente, o valor 1.6 esteja
próximo de 1.9; no entanto, no mundo real estes valores de estaturas claramente
diferenciam pessoas mais altas de pessoas mais baixas.
Vale ressaltar neste ponto que cada conjunto de dados possui características
específicas (identificadas na fase da análise exploratória das informações). Portanto,
a necessidade de normalizar um determinado atributo antes de executar o algoritmo
de clustering pode não ser válida a outros conjuntos de dados.
Neste estudo, o atributo “safra” foi normalizado pelos dois motivos
apresentados anteriormente: 1) Sua escala é muito mais alta do que a escala dos
demais atributos do conjunto de dados; 2) Devido a sua pequena amplitude (valores
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variam de 2005 a 2010) pode ser que esta característica não seja representada nos
clusters.
A normalização do atributo safra foi realizada por meio da equação 4.
𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥) =

𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

(4)

Esta equação de normalização foi utilizada devido a característica do atributo
“safra”. Como não existem ruídos (outliers) nos valores armazenados na variável,
uma abordagem adequada de normalização é fazer a divisão de cada atributo pelo
intervalo de variação dos valores armazenados no mesmo.
A tabela 7 apresenta o resultado da normalização da variável “safra”, onde “x”
representa os valores originais da variável.
Tabela 7: Normalização da variável “safra”
x

Min

Range

Resultado

2005

2005

9

0

2006

2005

9

0,1

2007

2005

9

0,2

2008

2005

9

0,3

2009

2005

9

0,4

2010

2005

9

0,6

2011

2005

9

0,7

2012

2005

9

0,8

2013

2005

9

0,9

2014

2005

9

1

Fonte: Elaborado pelo autor

Quando se deseja normalizar uma variável que apresenta ruídos, a equação 5
pode ser usada. Esta equação é utilizada neste trabalho para tratar a terceira e
última sub-tarefa da etapa de tratamento inicial dos dados, o tratamento de ruídos.
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𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑥) =

𝑥 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

(5)

Ruídos representam valores atípicos dentro do conjunto de dados em estudo.
Estes valores podem distorcer as informações que, ao passar por um
processamento de clustering, também podem alterar os centróides ideais de cada
grupo.
Como o algoritmo escolhido para este estudo é sensível aos ruídos, ou seja,
não possui um mecanismo para tratar esta característica, faz-se necessário a
incorporação da tarefa de tratamento de ruídos dentro do processo de clustering.
Por meio da análise exploratória dos dados, foi verificado que apenas um
atributo necessita do tratamento de ruídos: o atributo “faltas”. Esta variável
armazena a quantidade de faltas do aluno ao longo do ano letivo.
Observa-se na figura 13 que o atributo “faltas” apresenta valores muito
distintos entre os elementos. O menor valor observado é 0 e o maior valor
observado é 188; no entanto, existem poucos alunos com quantidade de faltas
próximo a 188.
Também é possível observar na mesma figura 13 que a média observada
para o atributo “falta” é 23, ou seja, em média um aluno possui 23 faltas no ano
letivo. Este valor médio também é afetado pelos ruídos existentes no conjunto de
dados, hipótese comprovada pelo valor da mediana apresentado.
Figura 13: Amostra do atributo “faltas”

Fonte: Elaborado pelo autor
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O não tratamento destes ruídos pode prejudicar a posterior análise de
interpretação dos clusters realizada pelo especialista de domínio. Para normalizar os
valores do atributo falta foi utilizada a equação 5.
Sendo “X” o conjunto de valores do atributo “falta” e “Xi” um valor específico
do conjunto “X”, a equação 5 calcula a quantidade de desvios padrão de “Xi” em
relação a “X”. Quanto maior o número de desvios padrão, mais distante o valor está
da média observada no conjunto de dados.
Uma amostra do resultado da normalização da variável “fata” pode ser
observada na tabela 8.
Tabela 8: Normalização da variável “faltas”
x

Média

Desvio padrão

Resultado

26

23,45

28,18

0,09

44

23,45

28,18

0,72

36

23,45

28,18

0,44

50

23,45

28,18

0,94

21

23,45

28,18

-0,08

6

23,45

28,18

-0,61

64

23,45

28,18

1,43

37

23,45

28,18

0,48

8

23,45

28,18

-0,54

24

23,45

28,18

0,01

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6 Redução da dimensionalidade dos dados
Uma das etapas mais importantes dos processos de agrupamento é a
definição de quais variáveis são úteis para definição dos grupos.
Quanto menos variáveis forem utilizadas para definição dos grupos, mais
simples será o processo de agrupamento. Esta redução de complexidade otimiza o
processamento de máquina, espaço para armazenamento dos dados e facilita a
explicação do processo de agrupamento do ponto de vista do negócio.
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Para tentar reduzir o número de variáveis utilizadas no processo de clustering
foi analisada a correlação entre as variáveis existentes. Procura-se excluir aquelas
com informações já representadas por outras variáveis pertences do processo de
agrupamento.
A tabela 9 apresenta o resultado da análise de correlação entre as variáveis.
Tabela 9: Correlação entre as variáveis do estudo

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado da análise de correlação é um valor entre -1 e 1, onde “0”
representa ausência de correlação, 1 representa uma correlação perfeita (positiva)
entre as variáveis e -1 representa uma correlação (negativa) perfeita entre as
variáveis.
Geralmente fica a critério do especialista do domínio definir se as variáveis
possuem correlação forte ou fraca. No entanto, a seguinte definição pode ser usada
como padrão para este tipo de análise: valores de correlação entre 0 e 0.3
representam correlação positiva fraca; de 0.3 a 0.7 correlação positiva média; de 0.7
a 1 correlação positiva forte. Os mesmos intervalos, porém com sinais negativos,
representam as mesmas correlações, mas com orientação negativa.
Nesta etapa do estudo nenhuma variável foi excluída do processo de
agrupamento porque não apresentaram índices de correlações classificados como
forte, segundo o critério padrão mencionado (correlação entre 0.7 e 1, ou correlação
entre -0.7 e -1).
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4.7 Definição do algoritmo de agrupamento e da medida de proximidade
Após o tratamento do conjunto de dados que será usado como entrada para o
processo de clustering (análise de ruídos, valores ausentes, normalização de
atributos e redução de dimensionalidade), o próximo passo é a definição do
algoritmo de agrupamento e da medida de proximidade a ser utilizada no processo.
O algoritmo escolhido para esta pesquisa é o FCM, proposto por Bezdek
(1981), que faz parte da classe de algoritmos para geração de clusters particionais.
O motivo para a escolha desse algoritmo é que o mesmo permite que um
determinado elemento pertença a mais de um cluster de acordo com um grau de
pertinência (por meio da lógica fuzzy), fornecendo assim uma estrutura mais
detalhada para a análise dos elementos.
O objetivo do algoritmo FCM é minimizar a função dada pela equação 6.
Sendo “n” uma coleção finita de elementos (conjunto de dados usado como entrada
para o processo de clustering), procura-se criar “c” clusters e organizá-los em uma
matriz de partição “w”, onde Wij representa o índice de pertinência do elemento em
relação ao cluster.

(6) onde

(7)

Para criação dos grupos também é necessário definir uma medida de
proximidade que será utilizada pelo algoritmo de agrupamento. Esta medida
especifica quão próximos estão os elementos entre si e serve como parâmetro para
a distribuição dos elementos nos diferentes grupos.
A medida escolhida para este estudo é a distância Euclidiana. Esta medida é
definida como a soma da raiz quadrada da diferença entre x e y em suas respectivas
dimensões (WITTEN e FRANK, 2005).
Dado um espaço bidimensional, a representação matemática desta medida é
fornecida pela equação 8.
Dist = √((x1 – x2)² + (y1 – y2)²)

(8)

A medida Euclidiana foi escolhida pelas características presentes nos dados
utilizados nesta pesquisa: existem dimensões com valores negativos (variável
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“faltas”, após sua normalização) e as escalas das dimensões são parecidas
(WITTEN e FRANK, 2005).
Conforme apresentado na equação 8, para encontrar a distância entre dois
pontos inicialmente os valores de cada eixo sofrem uma transformação exponencial,
ou seja, os valores negativos passam a receber valores positivos e a escala dos
dados é alterada (recebe valores maiores).
Na sequência, o valor parcial da distância encontrada sofre uma nova
transformação, desta vez quadrática, para que retorne ao patamar original dos eixos,
porém sempre como valores positivos.
Outra medida de distância muito comum utilizada em processos de
agrupamento de dados é a medida de Manhattan. Esta medida é dada pela soma
das diferenças entre os eixos x e y de cada dimensão existente no plano e sua
representação é exibida na equação 9.
Dist = |x1 – x2| + |y1 – y2|

(9)

Como pode ser observado na equação 7, a distância de Manhattan não
possui as transformações exponenciais e quadráticas existentes no cálculo da
distância Euclidiana, por este motivo não transforma dimensões que possuem
valores negativos (existentes no conjunto de dados deste estudo).

4.8 Criação dos clusters
Após a definição do algoritmo de agrupamento e da medida de proximidade,
finalmente os clusters podem ser criados a partir do conjunto de dados de entrada já
tratado.
Os algoritmos que pertencem à classe de clusters particionais, além da
medida de proximidade a ser utilizada, exigem um segundo parâmetro essencial
para sua execução: o número de clusters desejados.
O número ideal de clusters para um determinado conjunto de dados pode ser
calculado com o auxílio de métodos que atuam especificamente neste campo da
análise de cluster.
Neste trabalho foram utilizados dois métodos para estimar o número ideal de
grupos: 1) Análise da soma dos quadrados dos erros ou Sum of Squares Error
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(SSE), também conhecida como elbow method e; 2) Gap statistic, método proposto
por Tibshirani et al., 2001.
Estes métodos foram escolhidos porque se complementam. O SSE retorna
um resultado que ainda exige uma interpretação subjetiva dos especialista do
domínio; já o método gap statistic retorna o número exato de clusters ideais para um
conjunto específico de dados. Neste trabalho, os dois métodos são usados para
auxiliar o especialista de domínio na validação do número ideal de grupos.
O SSE é dado pela soma das distâncias (ao quadrado) existentes entre os
pontos do cluster. A figura 14 apresenta o passo a passo do seu cálculo.
Figura 14: Passo a passo para cálculo da soma do quadrado dos erros

Fonte: Adaptado de Tibshirani et al., 2001.

O método SSE possui algumas limitações como a inexistência de um cluster
de referência para comparação dos resultados e a falta de normalização das
distância encontradas (TIBSHIRANI et al., 2001).
O método gap statistic também calcula a distância existente entre os pontos
que pertencem ao cluster, porém resolve os problemas da falta de referência e
normalização existentes no método SSE. O propósito do método gap statistic é
encontrar o número ideal de clusters que maximiza a equação 10.
Gap(k) := E*(log Wk)  log Wk

(10)

A figura 15 apresenta o resultado da análise do SSE realizada no conjunto de
dados. O resultado indica que o número ideal de clusters está entre os números 7 e
11, pois a partir do número 12 o patamar do erros começa a se estabilizar, indicando
que o aumento do número de clusters não resultaria em agrupamentos melhores.
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Figura 15: Análise do SSE

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a análise do SSE o especialista do domínio já tem um parâmetro inicial
para identificar o quantidade de clusters ideais. Para complementar sua
interpretação foi realizada a análise gap statistic, conforme apresentado na figura 16.
Figura 16: Análise gap statistic

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível notar na figura 15 que a partir do número 8 o resultado na análise
gap statistic é estabilizado, indicando assim que o número ideal de clusters para o
conjunto de dados é 7.
Ao analisar os resultados dos dois métodos, usados para identificação do
número ideal de clusters, o valor adotado para agrupar os dados apresentados nesta
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pesquisa foi 7, ou seja, foram criados 7 clusters, representados na matriz de partição
apresentada na tabela 10.
Tabela 10: Matriz de partição gerada pelo processo de agrupamento de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

A coluna “WINNER” (última coluna da tabela 10) indica o cluster vencedor
para cada observação do conjunto de dados. Ainda na tabela 10, as colunas
“GROUP N” exibem o índice de pertinência de cada elemento para cada um dos 7
grupos criados.

4.9 Avaliação dos clusters
Uma vez executado o algoritmo de agrupamento de dados, o próximo passo é
validar a qualidade dos clusters. Para realizar a avaliação dos grupos serão
utilizadas duas medidas: o coeficiente de partição e o coeficiente de Xie Beni (XIE e
BENI, 1991).
Estas medidas foram escolhidas por serem adequadas para o aprendizado de
máquina não supervisionado, mais especificamente para avaliar clusters criados por
meio de algoritmos baseados em lógica fuzzy (SAAD e ALIMI, 2012).
Outro motivo para sua escolha é que as mesmas se complementam, já que
uma delas avalia apenas a matriz de partição e a outra avalia os dados usados para
gerar a matriz de partição (ZHANG, C. et al., 2008).

66

O coeficiente de partição é uma métrica que avalia unicamente uma matriz de
partição (gerada por algoritmos de clustering baseados em lógica fuzzy), sem
considerar os dados originais usados para gerar esta matriz. Por este motivo é
considerada uma métrica heurística.
O coeficiente de partição pode variar entre 1/K e 1, onde K é o número de
clusters. Deve-se maximizar o valor deste coeficiente para garantir partições
melhores, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor a partição. O cálculo do
coeficiente de partição é dado pela equação 11.

(11)
O coeficiente de partição pode ser normalizado. Neste caso, seu resultado
varia de 0 a 1, sendo que seu objetivo continua sendo maximizar o resultado. O
cálculo do coeficiente de partição normalizado é dado pela equação 12.
(12)

Já o coeficiente de Xie Beni considera o conjunto de dados original para
avaliar os clusters. Ao contrário do coeficiente de partição, seu objetivo é minimizar o
resultado de sua função. O cálculo do coeficiente de Xie Beni é dado pela equação
13.

(13)
O valor do coeficiente de partição dos clusters criados nesta pesquisa foi de
0.34 e o valor do coeficiente de Xie Beni foi de 0.001.
Para validar se a medida de proximidade usada no processo de clustering
realmente foi a melhor opção, foi feito um novo agrupamento dos dados, porém
alterando a medida Euclidiana pela medida de Manhattan.
Os clusters foram reprocessados com a nova medida de proximidade e os
coeficientes de partição e Xie Beni apresentaram os valores 0.16 e 0.0003. Houve
uma piora no coeficiente de partição (47% pior) e uma melhora no coeficiente de Xie
Beni (30% melhor).

67

Devido ao percentual de ajuste apresentado nos coeficientes, conclui-se que
a medida Euclidiana é a melhor medida para avaliar a distância no conjunto de
dados analisado neste estudo.

4.10 Interpretação dos clusters
A partir do momento em que os grupos estão criados e validados inicia-se o
processo conhecido como interpretação dos clusters. Nesta etapa o especialista do
domínio analisa as características de cada agrupamento criado e define o conceito
do cluster, ou seja, o que o agrupamento representa dentro de seu domínio de
aplicação.
A análise das características de cada grupo é feita por meio da análise
exploratória das informações usadas durante o processo de clustering. Portanto, o
especialista do domínio analisa a distribuição das variáveis dentro de cada
agrupamento para definir os conceitos.
Para apoiar o especialista do domínio nesta atividade, é proposto neste
estudo um método para realçar as características que definem os conceitos dos
grupos. Uma vez que estes perfis são encontrados mais facilmente, a atividade de
interpretação dos clusters torna-se menos complexa.
O método procura ressaltar as principais características de cada cluster por
meio do isolamento daqueles elementos que melhor definem o conceito do grupo.
Ou seja, dada uma matriz de partição (que possui os clusters que se deseja
analisar) o método projeta os elementos em um plano multidimensional e separa
aqueles elementos com os graus de pertinência mais próximos do grupo em
questão.
Ao concentrar sua análise nestes subclusters, o especialista do domínio
consegue identificar mais facilmente o conceito geral do grupo. A figura 17
apresenta um exemplo de uma matriz de partição e seus graus de pertinência.
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Figura 17: Matriz de partição

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto menos variações encontradas, maior a homogeneidade do grupo.
Por outro lado, altos níveis de variação apontam para uma menor homogeneidade
entre os elementos que pertencem ao grupo.
As entrsdas, atividades de processamento e saídas relacionadas ao método
de apoio a interpretação de clusters apresentado nesta pesquisa estão detalhadas
na figura 18.
Figura 18: Entradas, processamentos e saídas do método proposto para apoio a
interpretação de clusters

Fonte: Elaborado pelo autor

Para iniciar o processo de interpretação é utilizada a matriz de partição
apresentada na tabela 10 como entrada para um novo processo de agrupamento de
dados. Este novo processo de agrupamento procura por variações nos graus de
pertinência desta matriz.
Este novo processo de agrupamento de dados é feito por meio do algoritmo
K-Means (STEINHAUS, 1956). O K-Means faz parte da classe de algoritmos de
agrupamento particionais (não hierárquicos) e sua execução requer que o número K
de clusters seja definido previamente.
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Dado um conjunto de dados no qual se deseja encontrar agrupamentos e
definida a quantidade de agrupamentos desejados, o algoritmo K-Means define
aleatoriamente K centróides (sendo K o número de clusters desejados) dentro do
plano multidimensional no qual os dados estão distribuídos.
Na segunda etapa do algoritmo, e analisada a distância de cada elemento em
relação aos K centróides definidos previamente. O elemento é atribuído ao cluster
que possui a menor distância encontrada.
Na terceira etapa os centróides de cada cluster são recalculados, já que
novos elementos foram adicionados ao grupo. Os passos 2 e 3 são reprocessados
até que os novos centróides sejam idênticos aos centróides encontrados na
execução anterior do algoritmo, indicando que a função usada para reposicionar os
elementos não encontrou mais diferenças.
A equação 14 resolve os três passos (a, b e c) apresentados pelo K-Means.
(14a)

(14b)

(14c)

A figura 19 apresenta o esquema proposto para identificação das variações
na matriz de partição. Grupos auxiliares são criados para exibir o resultado da
variação, ou seja, os elementos que se diferem em relação aos demais elementos
do grupo são reagrupados em clusters auxiliares.
Figura 19: Proposta para criação dos grupos auxiliares
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Fonte: Elaborado pelo autor

Dada a figura 19, a proposta é que o especialista de domínio concentre sua
análise de interpretação nos elementos classificados como “Principal”, pois estes
são os elementos que melhor explicam o conceito do agrupamento.
O primeiro passo para encontrar as variações na matriz de partição e criar os
grupos auxiliares é justamente definir o número ideal destes agrupamentos
auxiliares. Para isso, cada cluster é analisado individualmente por meio do algoritmo
gap statistic, já apresentado na equação 10. O algoritmo gap statistic retorna o
número ideal de subclusters para cada cluster avaliado.
O segundo passo consiste em criar K grupos auxiliares (sendo K o número de
clusters já encontrado no passo 1) para cada cluster existente na matriz de partição
utilizada como entrada para o processo de agrupamento.
Como resultado, o processo separa os elementos de cada cluster de acordo
com a distribuição de seus índices de pertinência. A equação 15 define o método
proposto neste trabalho.

(15)

Sendo M a matriz de partição utilizada como entrada para o processo e C o
conjunto de clusters previamente armazenados nesta matriz, para cada cluster Ci o
método agrupa os elementos com base no algoritmo K-Means.
A tabela 11 apresenta o resultado do processo de reagrupamento dos
elementos e criação dos grupos auxiliares. A coluna “Cluster” armazena os grupos
estudados no conjunto de dados.
Esta coluna mostra alguns agrupamentos realizados durante o processo de
clustering: 1) Quando marcada na cor azul (cluster.1, cluster.2, cluster.n), representa
o totalizador dos clusters originais; 2) Quando marcada na cor vermelha (k.cluster),
representa o totalizador dos elementos que mais se assemelham ao cluster original
e; 3) Quando representada pelas descrições “k.control.n”, indica que os elementos
pertencentes a estes grupos têm menos semelhança com o cluster original (quanto
maior o n, maior a diferença).
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É possível que, para um determinado cluster, não sejam encontrados grupos
auxiliares. Quando isso ocorre, significa que não foi encontrada nenhuma variação
nos índices de pertinência dos elementos do grupo.
As colunas “Group 1, Grupo 2, Group n”, armazenam as médias dos índices
de pertinência dos elementos em relação aos clusters originais. Quando variações
são encontradas na matriz de partição, o número apresentado pelo sub
agrupamento “k.cluster” (elementos que mais se assemelham ao cluster original)
sempre será o maior valor observado.
Tabela 11 – Resultado dos grupos auxiliares

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao analisar o cluster 1, é possível notar que os a média dos índices de
pertinência de seus elementos em relação ao próprio cluster é 59%. Dado que
existem sete grupos, para cada elemento do grupo este índice pode variar entre
15% e 100%, sendo que os elementos posicionados exatamente no centróide do
seu cluster receberão o valor de 100% e os elementos que estão mais afastados do
centróide do seu cluster receberão o valor de 15% (1 / número de clusters + 1).
A figura 20 mostra, de forma simplificada, como este número foi alcançado.
Figura 20: Cálculo da média dos índices de pertinência

Fonte: Elaborado pelo autor

Voltando à tabela 11, ainda no cluster 1 é possível notar que um subcluster
definido como “k.cluster” foi encontrado no conjunto de dados. Este agrupamento
possui 8 elementos com média de índices de pertinência ao cluster 1 igual a 81%.
Este fato indica que, ao analisar este sub agrupamento, o especialista do domínio
encontrará mais facilmente as características principais do cluster 1.
O cluster 1 também possui grupos auxiliares definidos como “k.control.n”.
Estes agrupamentos armazenam os elementos que menos explicam o conceito do
cluster em questão. A mesma análise é válida para os clusters 2, 3 4, 5, 6 e 7.
Após a separação dos elementos que mais explicam o conceito dos grupos,
inicia-se a etapa de análise das características e definição das descrições dos
clusters.
Para exemplificar esta atividade, a figura 21 apresenta uma análise de
distribuição da variável “série”, presente no conjunto de dados original, dentro dos
clusters 1 ao 7.
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Figura 21: Distribuição da variável série dentro dos clusters originais

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao analisar a distribuição da variável série, o especialista do domínio pode
suspeitar que o cluster 3 possui maior concentração de alunos que iniciaram
recentemente o ensino fundamental (cursando a primeira, segunda ou terceira
série).
Sua hipótese pode ser corroborada ao realizar a mesma análise de
distribuição da variável série dentro dos grupos auxiliares do cluster 3. Conforme
apresentado na figura 22.
Figura 22: Distribuição da variável série dentro dos clusters auxiliares

Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 22 mostra que a hipótese do especialista do domínio faz certo
sentido, ou seja, realmente o cluster 3 possui os alunos que iniciaram recentemente
os estudos. No entanto, os grupos auxiliares indicam que estes alunos iniciaram os
estudos há pelo menos um ano (ou seja, não é o cluster que agrupa os alunos
novatos, por exemplo).
Esta característica é dada pelo agrupamento nomeado como “k.cluster”. Este
é o agrupamento que possui os elementos cujas características mais se
assemelham ao cluster em questão.
Quanto mais distante do grupo “k.cluster”, mais difícil será identificar a
característica principal do cluster em análise. Esta fato pode ser notado ainda na
figura 22.
O agrupamento “k.cluster” possui 100% dos seus elementos dentro da
terceira série. No agrupamento “k.control.1” este valor cai para aproximadamente
65%, no “k.control.2” para 55% e assim sucessivamente.
É importante destacar que o especialista do domínio não necessariamente
deve analisar apenas o comportamento do cluster “k.cluster” (sub agrupamento que
mais explica o cluster).
Assumindo que a descrição final do cluster 3 é “alunos que iniciaram seus
estudos recentemente”, nota-se na figura 23 que este conceito é validado pelos
valores apresentados nos grupos auxiliares “k.cluster”, “k.control.1” e “k.control.2”.
A atividade de análise de interpretação dos grupos segue pela análise de
todas as variáveis existentes no conjunto de dados, dentro de cada cluster.
Seguindo este racional, a figura 23 apresenta um exemplo dos conceitos dos
clusters 1 ao 7.
Figura 23 – Exemplo de conceitos dos clusters

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os grupos auxiliares também podem ser usados pelo especialista de domínio
como critério para refazer o agrupamento principal dos dados. Quando uma grande
quantidade de subclusters é encontrada significa que existe muita variação na matriz
de partição.
Na prática, este fato sinaliza que as características que definem o cluster
estão distribuídas de forma desproporcional entre os elementos do mesmo grupo.
Uma vez que o objetivo dos processos de clustering é agrupar elementos
semelhantes, o especialista do domínio pode chegar a conclusão de que é
necessário reprocessar o agrupamento. Eventualmente é necessário testar novas
dimensões, transformações de dados, medidas de distância ou até mesmo novos
algoritmos de agrupamento.
Um índice de representatividade do cluster é proposto para fornecer esta
visão ao especialista do domínio, conforme apresentado na tabela 12. Índices
próximos a 100% indicam que pouca variação foi encontrada na matriz de partição.
Por outro lado, índices próximos a 0% indicam grandes variações na matriz de
partição.
Tabela 12: Índices de representatividade dos clusters

Fonte: Elaborado pelo autor

O índice de representatividade é dado pela proporção dos elementos
pertencentes ao subcluster principal (elementos que melhor explicam o conceito do
cluster) em relação à quantidade total de elementos do grupo.
Como pode ser observado na tabela 12, os clusters 2 e 7 possuem índices de
representatividade igual a 100%, indicando que todos elementos do cluster explicam
o conceito do mesmo. Já os grupos 1 e 3 apresentam os menores índices de
representatividade, indicando que poucos elementos efetivamente explicam o
conceito do cluster.
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Baixos índices de representatividade podem anular (estatisticamente) os
grupos auxiliares criados pelo método proposto nesta pesquisa. Isso porque o
especialista do domínio pode tomar uma decisão baseado em um pequeno número
de elementos.
O resultado do processamento dos grupos auxiliares apresentado na tabela
11 mostra que o cluster 1 possui 103 alunos, sendo que apenas 8 deles (7.77%)
foram alocados do grupo “K.cluster”, ou seja, no cluster que armazena os principais
elementos que explicam o conceito do agrupamento.
Para validar o resultado do método é proposto o uso do cálculo amostral
dentro de cada cluster. O objetivo é informar ao especialista do domínio um índice
de confiança e uma margem de erro associada aos subgrupos.
A equação 16 exibe a fórmula do cálculo amostral simples para uma
população conhecida, na qual: n é o tamanho da amostra, N é o tamanho do
universo, Z é o desvio do valor médio aceitável para alcançar o nível de confiança
desejado, e é a margem do erro máximo admissível e p é a proporção que se deseja
encontrar.

(16)

O erro associado a cada cluster é apresentado na tabela 12. Por meio da
análise do índice de representatividade e do erro amostral o especialista do domínio
deve decidir se aceita ou rejeita os grupos auxiliares propostos.

4.11 Ferramentas computacionais utilizadas
A ferramenta computacional utilizada para o desenvolvimento do experimento
desta pesquisa foi o RStudio. O projeto RStudio é afiliado à Foundation for Open
Access Statistics (FOAS), que tem como objetivo apoiar as constantes evoluções do
Journal of Statistical Software (JSS). A fundação FOAS também promove o uso e o
desenvolvimento de ferramentas computacionais que têm como foco aplicações
estatísticas.
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A linguagem de programação utilizada dentro da ferramenta RStudio e
adotada no experimento desta pesquisa é conhecida como linguagem R.

Esta

linguagem de programação foi criada por Ross Ihaka e por Robert Gentleman no
departamento de estatística da universidade de Auckland, Nova Zelândia.
A lingragem de programação R tem como foco principal a implementação e
automatização de processos estatísticos. Nativamente, a linguagem conta com
diversas funções estatísticas; no entanto, estas funções podem ser expandidas por
meio da instalação de outros pacotes disponíveis na rede de distribuição do R,
conhecida como CRAN.
Para o desenvolvimento deste experimento foram utilizados os pacotes
e1071, Hmisc, clusterSim e plyr. Todos eles estão disponíveis no CRAN. A linguagem
R é mantida sob a licença GNU GPL (General Public License).
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5 CONCLUSÃO

5.1 Introdução
Nesta seção são apresentadas as contribuições propostas neste trabalho,
assim como é feita uma análise geral do método proposto.
Como sugestões para futuras pesquisas, são listados estudos relacionados à
melhoria do método proposto neste trabalho assim como sugestões de estudos
relacionados ao domínio do problema em questão.

5.2 Contribuições
O método apresentado neste trabalho atua na análise da matriz de partição
que possui os clusters desejados para interpretação. Esta matriz de partição
obrigatoriamente deve ser gerada por meio de algoritmos de agrupamento
particionais baseados em lógica fuzzy.
O método separa os elementos que mais explicam o conceito do cluster a fim
de facilitar a análise de interpretação feita pelo especialista do domínio. Após a
separação destes elementos, também é proposta uma métrica para medir a variação
existente na matriz de partição, chamada de índice de representatividade.
O índice de representatividade mostra o percentual de elementos que mais
explicam o agrupamento. Este índice pode ser usado pelo especialista do domínio
como critério de decisão para um possível reagrupamento dos elementos (indicando
que novos algoritmos, medidas de distância ou até mesmo transformações nos
dados poderiam ser testadas para criação de clusters melhores).
O método foi capaz de dividir o cluster principal em subclusters para facilitar a
interpretação dos conceitos de cada grupo. Ao realizar a separação, é possível
notar, pela distribuição das variáveis, que quanto mais próximo dos primeiros grupos
auxiliares, mais evidente é a característica do grupo.
Desta forma, o especialista do domínio consegue validar suas hipóteses
sobre os conceitos dos grupos ao analisar o comportamento de uma determinada
característica ao longo dos grupos auxiliares.
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Portanto, o método proposto nesta pesquisa apresenta duas contribuições
chaves para apoiar a atividade de interpretação de clusters realizada pelo
especialista de domínio: 1) Ressalta as principais características pertencentes ao
cluster e; 2) Pode ser usado como parâmetro para avaliar se é necessário refazer os
clusters, caso os mesmos não apresentem características claras que permitam a
definição de seus conceitos.

5.3 Sugestões para futuras pesquisas
As sugestões para futuras pesquisas podem ser divididas em dois grupos: 1)
Melhorias no método proposto neste trabalho e; 2) Propostas de outros métodos
para explorar o problema do escopo desta pesquisa, a interpretação de clusters
gerados por algoritmos particionais baseados em lógica fuzzy.
Inicialmente, o método proposto nesta pesquisa utiliza o algoritmo K-Means
para analisar uma matriz de partição e encontrar eventuais variações em seus
índices de pertinência. Outros algoritmos da mesma classe do algoritmo K-Means
podem ser usados para realizar a mesma tarefa.
Em segundo lugar, independentemente do algoritmo de agrupamento
escolhido, melhorias podem ser implementadas no cálculo da medida de distância
entre os elementos da matriz da partição.
Nesta pesquisa foi utilizada a distância Euclidiana para calcular a distância
entre os elementos da matriz de partição que contém os clusters para interpretação.
Outras medidas de distância (aplicáveis ao mesmo domínio dos dados existentes
em uma matriz de partição) podem ser testadas para analisar o comportamento dos
índices de variação da matriz.
Ainda pontuando as melhorias possíveis no método proposto neste trabalho,
existe oportunidade para estudar a forma como a quantidade de grupos auxiliares é
calculada.
Utiliza-se o algoritmo gap statistic para calcular a quantidade ideal de
subclusters dentro de cada cluster principal. Na prática, estes grupos auxiliares são
os responsáveis por separar os elementos que mais explicam o cluster dos
elementos que menos explicam o cluster.
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Outros algoritmos para medir a quantidade ideal de subclusters podem ser
usados para otimizar a separação dos elementos que mais explicam os conceitos
dos clusters.
Cabe ainda como sugestão de estudo do método, a análise do impacto de
diferentes matrizes de partição fornecidas como entrada para seu processamento.
Dependendo da forma como a matriz de partição é construída, os clusters
representados dentro da mesma podem ter mais ou menos qualidade (que pode ser
medida por índices de coesão e separação).
Como complemento ao método proposto, cabe o estudo do comportamento
de seu algoritmo em relação aos diferentes cenários de execução (baseado em
matrizes de partição com diversos índices de qualidade).
Dentro do escopo deste trabalho (e não apenas do método apresentado)
existem outras sugestões de pesquisas futuras, entre elas a criação de métodos
semiautomáticos que exploram as dimensões usadas para criar os clusters.
Os clusters são agrupamentos formados pela combinação de “N” dimensões,
sendo que cada dimensão representa uma variável usada como entrada para o
processo de clustering. Por este motivo, usualmente a interpretação dos grupos é
feita por meio da análise destas dimensões.
Clusters muito complexos formados a partir da combinação de um grande
número de dimensões são mais difíceis de serem interpretados. Portanto, formas de
visualização destas dimensões podem ser propostas a fim de facilitar a análise do
especialista do domínio.
Neste mesmo sentido, o estudo da dimensionalidade dos dados também pode
ser empregado para facilitar a interpretação dos clusters.
A redução de dimensão trata a possibilidade de uma variável explicar outra
variável já existente. Desta forma, uma destas dimensões pode ser desconsiderada
no processo de interpretação do agrupamento.
Também é possível atuar na criação de novas dimensões que explicam
agrupamentos de variáveis já existentes no conjunto de dados. Desta forma, todas
as variáveis do agrupamento podem ser substituídas pela nova dimensão.
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