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Resumo

O Aprendizado Ativo tem o objetivo de escolher apenas os padrões mais

informativos para rotulação e aprendizado. No Aprendizado Ativo uma estra-

tégia é utilizada para analisar um padrão não rotulado e decidir se deve ou não

ter o seu rótulo solicitado a um especialista. Em geral essa rotulação tem um

custo elevado, o que motiva o estudo de técnicas que minimizem o número de

rótulos necessários para o aprendizado. As abordagens tradicionais de Apren-

dizado Ativo geralmente fazem algumas considerações irreais em relação aos

dados, como exigir separabilidade linear ou que a distribuição dos dados seja

uniforme. Além disso, os modelos tradicionais necessitam de um processo de

ajuste fino de parâmetros, o que exige que rótulos sejam reservados para esse

fim, aumentando os custos do processo. Nesta tese são apresentadas duas es-

tratégias de Aprendizado Ativo que não fazem nenhuma consideração quanto

aos dados e que não necessitam de ajuste fino de parâmetros. Os algoritmos

propostos são baseados em Máquinas de Aprendizado Extremo (Extreme Lear-

ning Machines - ELM ) e em um Perceptron com pesos normalizados treinado

com aprendizado Hebbiano. As estratégias de Aprendizado Ativo decidem se

um padrão deve ser rotulado utilizando um simples teste de convergência.

Esse teste é obtido por meio de uma adaptação do Teorema de Convergência

do Perceptron. Os modelos propostos permitem o aprendizado incremental e

online, são práticos e rápidos, e são capazes de obter uma boa solução em ter-

mos de complexidade neural e de capacidade de generalização. Os resultados

dos experimentos mostram que os modelos desenvolvidos têm desempenho

similar às ELMs regularizadas e às SVMs com kernel ELM. Entretanto, os

modelos propostos utilizam uma quantidade de rótulos muito menor, sem a

necessidade de processos de otimização computacionalmente caros e sem a

necessidade de ajuste fino de parâmetros.
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Abstract

The main objective of Active Learning is to choose only the most informa-

tive patterns to be labeled and learned. In Active Learning scenario a selection

strategy is used to analyze a non-labeled pattern and to decide whether its

label should be queried to a specialist. Usually, this labeling process has a

high cost, which motivates the study of strategies that minimize the number

of necessary labels for learning. Traditional Active Learning approaches make

some unrealistic considerations about the data, such as requiring linear se-

parability or that the data distribution should be uniform. Furthermore, tra-

ditional approaches require fine-tuning parameters, which implies that some

labels should be reserved for this purpose, increasing the costs. In this thesis

we present two Active Learning strategies that make no considerations about

the data distribution and that do not require fine-tuning parameters. The

proposed algorithms are based on Extreme Learning Machines (ELM) with a

Hebbian Perceptron with normalized weights in the output layer. Our strate-

gies decide whether a pattern should be labeled using a simple convergence

test. This test was obtained by adapting the Perceptron Convergence Theo-

rem. The proposed methods allow online learning, they are practical and fast,

and they are able to obtain a good solution in terms of neural complexity and

generalization capability. The experimental results show that our models have

similar performance to regularized ELMs and SVMs with ELM kernel. Howe-

ver, the proposed models learn a fewer number of labeled patterns without

any computationally expensive optimization process and without fine-tuning

parameters.
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CAPÍTULO

1

Introdução

A
indução de modelos de aprendizado supervisionado depende que

um conjunto de dados suficientemente grande esteja disponível e

que esse conjunto seja composto por pares (xi,yi), que representam

um padrão e seu rótulo. Os padrões xi são obtidos por uma amostragem

do espaço de entrada χ de acordo com uma função de probabilidade P (X),

sendo que os rótulos yi são obtidos a partir de uma função oráculo fg(xi).

O objetivo final do aprendizado é obter um conjunto de parâmetros de uma

função de aproximação que seja capaz de representar de forma aproximada a

função oráculo. No caso de classificação binária a função de aproximação pode

realizar a classificação em um processo com duas etapas, uma responsável por

realizar uma transformação nos dados e outra responsável pela classificação.

A etapa de transformação geralmente tem o objetivo de simplificar o problema

para viabilizar o processo de classificação. Nesse contexto, o problema de

classificação binária se resume a obter um conjunto de parâmetros Z e w que

represente cada uma dessas etapas. Dessa forma, a função de aproximação

pode ser representada por f(x,Z,w) tal que f(x,Z,w) ≈ fg(x).

As condições de convergência que garantem que f(x,Z,w) → fg(x) em χ

dependem da representatividade e do tamanho do conjunto de aprendizado

DL = {xi,yi}NL

i=1. Uma rotulação confiável dos exemplos de entrada Du = {xi}Nu

i=1

é de fundamental importância para garantir que a função de aproximação

f(x,Z,w) seja robusta. Dessa forma, NL deve ser suficientemente grande para

garantir as condições de convergência.

No Aprendizado Supervisionado assume-se que o modelo a ser treinado

não tem o controle da probabilidade de amostragem P (X) e os padrões são

amostrados aleatoriamente. Entretanto, o desenvolvimento de máquinas de
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aprendizado que podem influenciar e até mesmo controlar P (X) tem atraído

muito interesse nos últimos anos. Esse campo da área de Aprendizado de

Máquinas é conhecido como Aprendizado Ativo [61]. Nesse contexto, o modelo

é ativo no sentido de que pode decidir quais padrões precisa rotular e apren-

der. Os padrões podem ser obtidos a partir de um fluxo de dados constante

(stream) [11] ou utilizando um conjunto de dados de tamanho pré-definido

(pool) [42].

A estratégia de seleção utilizada por um algoritmo de Aprendizado Ativo

determina de forma direta ou indireta a probabilidade P (X) de um padrão ser

selecionado, rotulado e aprendido. O objetivo do Aprendizado Ativo é similar

ao do Aprendizado Supervisionado: induzir uma função de aprendizado que

seja válida para qualquer padrão de entrada e que seja o mais similar possí-

vel da função geradora de rótulos fg(x). A principal diferença do Aprendizado

Ativo é que apenas os padrões mais informativos são utilizadas para obter a

função de aproximação. Para o problema de classificação binária o Aprendi-

zado Ativo utiliza os padrões mais informativos para obter f(x,Z,w) → fg(x).

As estratégias de Aprendizado Ativo são particularmente úteis quando mui-

tos padrões não rotulados estão disponíveis, mas obter o rótulo de um padrão

tem um custo muito elevado. Dessa forma, deseja-se construir modelos com

o mínimo de rótulos possível. Essas estratégias utilizam algum critério que

seja capaz de dizer se um padrão é mais informativo que os outros para,

então, decidir se o padrão deve ou não ser rotulado. Alguns algoritmos de

Aprendizado Ativo para classificação binária consideram que os padrões mais

informativos são aqueles mais próximos da margem de separação entre duas

classes [70, 58] se modelos como Máquinas de Vetores de Suporte (Support

Vector Machine - SVM) [71] forem utilizados.

Aprendizado Ativo baseado em margem de separação tem sido realizado

para problemas de classificação binária, considerando que os dados são li-

nearmente separáveis no espaço de entrada [10, 15, 49]. Uma vez que um

separador linear é obtido a partir de um padrão inicial, as rotulações seguintes

são realizadas de acordo com algum critério pré-estabelecido, geralmente rela-

cionado à proximidade de um padrão em relação ao separador, o que é muito

simples de calcular se o separador é linear. Porém, em uma abordagem mais

realista e geral um separador não linear deve ser considerado. Isso requer

que uma linearização seja realizada mapeando-se os dados de entrada em um

espaço de características, onde a seleção dos padrões deve ser realizada. Esse

processo pode ser realizado utilizando-se um modelo de duas camadas, sendo

a primeira responsável pela linearização do problema e a segunda responsável

pela separação das classes devidamente linearizadas.

Assim, uma função f(x,Z,w) deve ser composta por uma camada escon-

2



dida que contém uma função de mapeamento ψ(x,Z) e por uma função de

saída φ(ψ(x,Z),w). Como cada uma das duas funções possuem apenas uma

camada, a função φ(·,·) realiza uma separação linear e a função ψ(x,Z) linea-

riza o problema. A maior dificuldade com a abordagem não linear é que para

se obter a função ψ(x,Z) geralmente parâmetros livres precisam ser finamente

ajustados.

Com o objetivo de vencer a dificuldade em obter um mapeamento não li-

near que não necessite de ajuste fino de parâmetros livres, nesta tese será

apresentado um método baseado nos princípios das Máquinas de Aprendizado

Extremo (Extreme Learning Machines - ELM) [39] para se obter uma função de

mapeamento ψ(x,Z). O princípio básico das ELMs é obter aleatoriamente os

elementos de Z e a partir disso projetar o espaço de entrada em um espaço

de características de dimensão muito elevada, obtendo-se assim a função de

mapeamento ψ(x,Z). Na prática, o único parâmetro necessário para a projeção

ELM é a dimensão (número de neurônios escondidos) do espaço de caracterís-

ticas. Esse parâmetro não precisa ser finamente ajustado, bastando escolher

um valor muito maior que o tamanho do espaço de entrada [23, 26], sendo que

o desempenho final do classificador não é muito sensível a esse parâmetro.

Espera-se que o mapeamento H = ψ(X,Z) de X no espaço de característi-

cas transforme o problema não linear em um problema linearmente separável

nesse novo espaço, contanto que o número de neurônios escondidos p seja

suficientemente grande para que a dimensão do espaço projetado seja sufi-

cientemente elevada para garantir as condições de separabilidade linear do

Teorema de Cover [14]. Esse teorema prevê que quanto maior for a dimensão

do espaço utilizado para representar um problema de classificação, maior será

a probabilidade do problema se tornar linearmente separável.

Uma vez que a matriz de mapeamento H é obtida, o problema de aprendi-

zado se reduz à seleção de padrões adequados para induzir os parâmetros de

um separador linear. O método da pseudoinversa de Moore-Penrose adotado

pelas ELMs para obter o separador linear resulta em sobreajuste (overfitting)

quando o número de padrões selecionados tende ao número de neurônios es-

condidos (N → p). Nessa situação, o número de equações tende ao número

de variáveis e a solução da pseudoinversa pode levar a uma solução de erro

zero [39] para o conjunto de treinamento, o que causa o sobreajuste. Como no

Aprendizado Ativo o tamanho do conjunto de treinamento pode alcançar o nú-

mero de neurônios escondidos à medida que mais padrões são selecionados e

rotulados, o efeito da solução de erro zero da pseudoinversa é indesejado por-

que pode resultar em um declínio no desempenho do classificador próximo do

limite N ≈ p. Em virtude disso, uma alternativa à solução da pseudoinversa

deve ser adotada em problemas de Aprendizado Ativo.
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Além disso, como o Aprendizado Ativo é incremental, realizar um retrei-

namento utilizando todo o conjunto de treinamento a cada vez que um novo

padrão é selecionado pode ser proibitivo. Por isso, nesta tese é proposto o

uso de um método de aprendizado incremental para substituir a solução da

pseudoinversa. Além disso, o método tem um termo residual inerente que

compensa a solução de erro zero da pseudoinversa.

O classificador apresentado nesta tese é composto por uma camada es-

condida ELM composta por muitos neurônios escondidos e uma camada de

saída composta por um Perceptron com pesos normalizados [21] treinado com

o aprendizado Hebbiano [31]. Duas estratégias de Aprendizado Ativo serão

apresentadas, sendo que ambas são derivadas de uma adaptação do Teorema

de Convergência do Perceptron [51, 30]. A primeira estratégia de Aprendizado

Ativo é do tipo stream-based e cada padrão é analisado apenas uma vez. A

segunda estratégia é do tipo pool-based e a distância de todos os padrões em

relação ao hiperplano separador deve ser analisada para decidir qual padrão

será avaliado pelo teste de convergência em cada iteração. Os classificadores

obtidos pelas duas estratégias são incrementais e on-line, o que possibilita sua

atualização constante, seja para aprendizado de novos padrões ou para desa-

prendizado de padrões que se tornem desnecessários ao longo do tempo. Além

disso, será mostrado que as duas estratégias realizam um controle de comple-

xidade do modelo neural obtido, resultando em soluções com boa capacidade

de generalização.

Resultados experimentais mostrarão que as estratégias propostas de

Aprendizado Ativo têm desempenho similar ao modelo regularizado das ELMs

e às SVMs treinadas com kernel ELM. As estratégias apresentadas, contudo,

utilizam apenas uma pequena parte de cada conjunto de dados para obter

um classificador com boa capacidade de generalização. Além disso nenhum

parâmetro precisa ser finamente ajustado e não é utilizado nenhum processo

de otimização computacionalmente caro.

1.1 Objetivos

A seguir são apresentados os objetivos desta tese.

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da tese é apresentar um classificador para problemas bi-

nários composto por uma rede neural de duas camadas que é treinada com

Aprendizado Ativo. Esse classificador é composto por uma camada escondida

ELM e por uma camada de saída treinada com um Perceptron. Esse Percep-

tron tem seus pesos ajustados de acordo com uma variação da regra de Hebb
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1.1 Objetivos

e com um critério de seleção de padrões que possibilita o Aprendizado Ativo.

O classificador não necessita de ajuste fino de parâmetros livres.

1.1.2 Objetivos Específicos

Esta tese foi elaborada a partir de seis objetivos específicos:

1. Realizar o Aprendizado Ativo em problemas de classificação binária e não

linearmente separáveis;

2. Desenvolver métodos de Aprendizado Ativo que não necessitem de ajuste

fino de parâmetros livres;

3. Que seja possível o aprendizado incremental e on-line;

4. Que os métodos sejam práticos e rápidos;

5. Que sejam capazes de obter uma boa solução em termos de complexidade

neural e de capacidade de generalização;

6. Que possuam um critério de seleção de rótulos bem definido ou uma

condição de parada adequada.

1.2 Contribuições

Nesta tese são propostas duas estratégias de Aprendizado Ativo que po-

dem ser utilizadas tanto para separadores lineares quanto não lineares. Para

o treinamento dos classificadores nenhum parâmetro precisa ser finamente

ajustado. O separador linear utilizado é um modelo baseado em um Percep-

tron com pesos normalizados treinado com aprendizado Hebbiano [21] que,

segundo os autores, é capaz de minimizar o erro de treinamento e maximizar

a margem, se comportando como uma SVM linear, porém com a característica

de ser livre de ajuste de parâmetros e de possuir aprendizado on-line.

Ao longo desta tese será demonstrado que o Teorema de Convergência do

Perceptron [51, 30] pode ser adaptado para o Perceptron com pesos normali-

zados treinado com aprendizado Hebbiano e que pode ser utilizado tanto como

critério de seleção de padrões, na abordagem stream-based, quanto condição

de parada para um algoritmo de Aprendizado Ativo na abordagem pool-based.

O modelo resultante da combinação de uma camada escondida ELM com

o Perceptron citado e treinado com uma das duas estratégias de Aprendizado

Ativo resultará em um modelo com aprendizado incremental e on-line que per-

mite atualizações constantes. O modelo também possibilita o desaprendizado

de padrões que se tornem obsoletos com o tempo. Além disso, as estratégias
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1.2 Contribuições

de Aprendizado Ativo controlam a complexidade do modelo neural obtido, o

que resulta em soluções com boa capacidade de generalização e livres de so-

breajuste. Por fim, os métodos de Aprendizado Ativo propostos são práticos e

rápidos, com resultados similares aos obtidos por ELMs regularizadas ou por

SVMs lineares com kernel ELM.

1.3 Organização do Texto

Esta tese está organizada em 8 capítulos da seguinte forma:

• O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos de aprendizado de máquina.

Além disso, introduz o conceito de Aprendizados Ativo e apresenta os

principais trabalhos que estão relacionados a esta tese;

• O Capítulo 3 apresenta as principais dificuldades encontradas para o

desenvolvimento de algoritmos de Aprendizado Ativo para problemas não

linearmente separáveis. Discute o uso de SVMs e ELMs nesse tipo de

problema.

• O Capítulo 4 apresenta o aprendizado Hebbiano e discute como utilizá-lo

para realizar regularização e obter um modelo neural sem sobreajuste;

• O Capítulo 5 apresenta o classificador proposto na tese e as duas estra-

tégias de Aprendizado Ativo desenvolvidas;

• O Capítulo 6 apresenta os resultados para quatro experimentos que pre-

tendem mostrar: as limitações do uso de ELMs para realizar o Aprendi-

zado Ativo; a capacidade de controle de complexidade do modelo neural

utilizando-se as estratégias de Aprendizado Ativo; a vantagem dos mode-

los desenvolvidos não necessitarem de ajuste fino de parâmetros livres;

e a aplicação dos métodos desenvolvidos em problemas reais e sua com-

paração com os resultados obtidos por outros modelos de Aprendizado

Ativo apresentados na literatura;

• O Capítulo 7 discute os resultados obtidos e faz especulações em relação

à capacidade das estratégias apresentadas de controlarem a complexi-

dade e a capacidade de generalização de modelos neurais. Apresenta

ainda as principais questões que permanecem abertas;

• O Capítulo 8 apresenta as conclusões e as propostas de trabalhos futu-

ros.

6



CAPÍTULO

2

Conceitos Básicos

N
este capítulo serão apresentados os conceitos básicos necessários

para o desenvolvimento deste trabalho. Além disso serão apresen-

tados o problema de Aprendizado Ativo e as principais técnicas pre-

sentes na literatura.

2.1 Aprendizado de Máquina

O principal objetivo dos algoritmos de Aprendizado de Máquina é fazer com

que um computador consiga extrair informações de dados fornecidos e a par-

tir disso consiga desenvolver um modelo geral que seja capaz de representar o

problema estudado. Esses dados podem representar diversos tipos de proble-

mas e o algoritmo tenta extrair informações que sejam suficientes para criar

um modelo capaz de, dado um estímulo em sua entrada, responder de forma

apropriada. Essa resposta pode ser na forma de classificação, regressão, agru-

pamento ou otimização. Diversos modelos são bioinspirados, como as redes

neurais artificiais [7], algoritmos genéticos [65], algoritmo clonal [17], etc.

Todos esses algoritmos têm em comum a capacidade de produzir um mo-

delo matemático capaz de representar algum problema. Isso consiste em in-

duzir uma função f(x,Z,w) ≈ fg(x), ou seja, obter um modelo matemático que

melhor represente alguma função oráculo. A função oráculo é a função que

representa a resposta de um problema dado algum estímulo x. Para classifi-

cação binária esse modelo pode atuar em duas etapas, sendo a primeira etapa

responsável por simplificar o problema e a segunda etapa responsável pela

classificação. Essas etapas podem ser modeladas através dos parâmetros Z e

w que compõem a função f(x,Z,w). O objetivo do Aprendizado é encontrar os
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2.1 Aprendizado de Máquina

parâmetros Z e w mais adequados de forma que f(x,Z,w) ≈ fg(x). Os diversos

algoritmos de Aprendizado de Máquina diferem basicamente na forma como

os parâmetros Z e w são utilizados e ajustados. Em geral o parâmetro Z é

utilizado para transformar um problema geral em um problema linearmente

separável e o parâmetro w é utilizado para realizar a classificação do problema

linearizado.

Os métodos de Aprendizado de Máquina geralmente são classificados nos

seguintes grupos: Aprendizado Supervisionado, Aprendizado Não Supervisi-

onado e Aprendizado Semi-supervisionado. Além disso, algoritmos desses

grupos podem ainda ser subclassificados em mais duas áreas: Aprendizado

Passivo e Aprendizado Ativo. Um algoritmo pode ser do tipo Supervisionado e

Passivo ou Supervisionado e Ativo, por exemplo.

No Aprendizado Supervisionado existe a figura do “professor”. Ele é res-

ponsável por estimular as entradas do modelo e observar a saída para então

comparar o resultado obtido com aquele desejado para o estímulo utilizado. A

diferença entre a resposta desejada e a resposta obtida é utilizada pelo profes-

sor para ajustar os parâmetros do modelo, de forma que quando esse estímulo

for novamente apresentado ao modelo a resposta deverá ser a correta [7]. A

Figura 2.1 ilustra esse conceito. Nessa abordagem é necessário que estejam

disponíveis além dos dados utilizados para estímulo os dados que representem

as saídas desejadas.

Professor

Modelo

+
-

Erro

Estímulo

Saída
Desejada

Saída
Calculada

Atualização do
Modelo 

Figura 2.1: Aprendizado Supervisionado. Adaptado de [7]

No Aprendizado Não Supervisionado os dados utilizados para estímulo, ou

seja, para treinamento do modelo, podem ou não estar acompanhados dos

dados desejados para a saída. Além disso, nessa abordagem não há a figura

do “professor” e não é feito nenhum procedimento de correção do erro. Esse

conceito é ilustrado na Figura 2.2. Nessa abordagem é extraída informação a

partir da estrutura dos dados.
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2.1 Aprendizado de Máquina

Modelo
Meio

Externo Estado do 

Meio Externo

Atualização do Modelo

Saída Calculada

Figura 2.2: Aprendizado Não Supervisionado. Adaptado de [7]

O Aprendizado Semi-Supervisionado utiliza tanto conceitos do Aprendizado

Supervisionado quando do Não Supervisionado. A principal característica dos

algoritmos desse tipo é que além de utilizar dados rotulados, ou seja, estímu-

los que possuem uma saída desejada bem definida, também utilizam dados

não rotulados durante o processo de aprendizagem. O algoritmo pode, por

exemplo, utilizar os dados rotulados para realizar algum tipo de aprendizagem

por correção de erro e acrescentar, durante o processo, informações obtidas

dos dados não rotulados, como, por exemplo, a distância entre os padrões, a

qual agrupamento pertencem, etc.

Esses três tipos de algoritmos podem aprender de forma passiva ou ativa.

Na abordagem passiva o algoritmo não tem controle sobre quais dados deve

aprender. A probabilidade P (X) de um padrão ser selecionado para aprendi-

zado é igual para todos os padrões. O algoritmo não tem controle e não in-

fluencia a probabilidade de amostragem P (X). Nessa abordagem geralmente

todos os padrões são rotulados. Esse conceito é ilustrado na Figura 2.3. Isso

implica que muitos dados redundantes podem ser rotulados, o que não traz

vantagens para o processo de aprendizado. Como geralmente a rotulação dos

padrões tem um custo, rotular padrões redundantes pode resultar em desper-

dício de recursos.

Especialista Aprendizado
Dados

(Dados, Rótulos)Função
Geradora

Modelo

Figura 2.3: Aprendizado Passivo.

Na abordagem ativa o algoritmo tem algum controle sobre a probabilidade

de amostragem P (X). Dessa forma, o algoritmo é considerado ativo por ser ca-

paz de analisar um padrão e decidir se o mesmo deve ser rotulado e aprendido

ou não. A Figura 2.4 ilustra esse conceito. Isso é vantajoso principalmente

quando a rotulação dos padrões tem um custo elevado, uma vez que se o algo-

ritmo decidir que um padrão não precisa ser aprendido significa que o mesmo

não precisa ser rotulado, o que pode levar a uma economia de recursos. O
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2.1 Aprendizado de Máquina

Aprendizado Ativo é realizado principalmente em problemas de classificação

[62].

Especialista Aprendizado
Dados

(Dados, Rótulos)Função
Geradora

ModeloAlgoritmo Consultar 
Especialista?

Descartar 
os Dados

N

S(Dados, Critério)

Figura 2.4: Aprendizado Ativo.

O Aprendizado Ativo é o principal tema tratado nesta tese, por isso será

detalhado a seguir.

2.2 Aprendizado Ativo

O Aprendizado Ativo é útil quando há grande quantidade de dados não ro-

tulados e o processo de rotulação tem um custo elevado, inviabilizando que

todos os padrões sejam rotulados. Esse custo pode ser de natureza econômica,

fadiga do especialista, tempo, etc [62]. Escolher para rotulamento padrões de

forma aleatória é uma prática comum nos métodos de aprendizado passivo,

porém essa abordagem tem a desvantagem de que padrões redundantes têm

a mesma probabilidade de serem escolhidos que os padrões mais representa-

tivos do problema. O Aprendizado Ativo tem o objetivo de possibilitar que o

algoritmo escolha os melhores padrões para serem rotulados por um especia-

lista e utilizados no treinamento de algum modelo de aprendizado de máquina.

Dessa forma, padrões redundantes ou pouco representativos não são rotula-

dos, evitando que parte dos recursos disponíveis sejam desperdiçados. Essa

característica faz com que o Aprendizado Ativo também seja conhecido como

“projeto experimental ótimo” [60], pois busca encontrar o conjunto ótimo de

padrões, em termos dos recursos disponíveis, a serem utilizados para o trei-

namento de modelos de aprendizado de máquina.

Em geral, a forma como os dados são amostrados da função geradora pode

ser classificada em pelo menos duas categorias: a “amostragem baseada em

fluxo de dados” ou Stream-based Selective Sampling [4, 11] e a “amostragem

baseada em um conjunto fixo de dados” ou Pool-based Sampling [42]. Na

primeira forma um padrão é amostrado diretamente da função geradora e o

modelo decide se o padrão deverá ser rotulado ou não. Caso o padrão não seja

rotulado ele simplesmente é descartado, caso contrário o padrão e seu rótulo

são utilizados para atualizar algum modelo de aprendizado de máquina. O

processo se repete enquanto existirem recursos disponíveis para a rotulação

ou até que algum critério de parada seja alcançado. Na segunda forma uma

grande quantidade de padrões é amostrada da função geradora e colocada
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em um pool. O modelo de Aprendizado Ativo deverá avaliar todos os padrões

presentes no pool e então decidir, segundo algum critério, qual padrão deverá

ser rotulado [60]. O padrão escolhido e seu rótulo são utilizados para atualizar

o modelo de aprendizado de máquina com um retreinamento. O processo se

repete até que o número máximo de rótulos seja obtido ou até que algum

critério de parada seja atingido.

Como observado, os métodos de Aprendizado Ativo necessitam da defini-

ção de algum critério para decidir que padrões deverão rotular. Em virtude

disso, surge uma questão crucial no Aprendizado Ativo: como selecionar os

padrões mais informativos? Muitos autores acreditam que esses padrões são

aqueles presentes na região do espaço em que há grande incerteza em relação

aos rótulos. Essa região é aquela em que padrões próximos entre si poderão

ser de uma classe ou outra, sendo a região com a maior probabilidade de o

classificador cometer erros. Dessa forma, diversos métodos de Aprendizado

Ativo escolhem e rotulam padrões nessa região, pois eles são, teoricamente,

os padrões mais informativos do problema. Em geral, esses métodos são ba-

seados em amostragem por incerteza (Uncertainty Sampling) e em busca no

espaço de versões.

2.2.1 Amostragem por Incerteza e Busca No Espaço de Versões

Os métodos que realizam amostragem por incerteza têm como principal

objetivo selecionar e rotular apenas os padrões para os quais os rótulos são

incertos, deixando de lado os padrões que aparentemente terão uma classifi-

cação bem definida [60].

Um dos primeiros trabalhos a tentar modelar a região de incerteza foi o tra-

balho de Cohn et al. [11] em que os autores utilizavam duas redes neurais a

fim de explorar o espaço de versões [48], sendo uma treinada a fim de ser mais

geral e outra treinada a fim de ser mais específica, ou seja, a região do espaço

definida por esta deveria estar englobada pela região definida por aquela. Toda

vez que um padrão amostrado é classificado com rótulos diferentes pelas duas

redes seu rótulo real é solicitado ao especialista, pois isso indica que o padrão

está na região de incerteza. De posse do novo rótulo os modelos são retreina-

dos para definir a nova região de incerteza. Um problema dessa abordagem

é o custo computacional, pois toda vez que um rótulo é solicitado duas redes

neurais devem ser retreinadas.

Essa abordagem também pode ser encarada como um comitê de duas redes

neurais, pois utilizam dois modelos treinados separadamente para tomar uma

decisão, como nos métodos apresentados a seguir.
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Aprendizado Ativo Baseado em Comitês

Uma abordagem muito importante para a área de Aprendizado Ativo é

a “Query by Committe” [63, 1, 47] em que a região de incerteza é definida

explorando-se diretamente o espaço de versões utilizando um comitê de clas-

sificadores. Cada classificador gera uma superfície de separação e quando um

padrão é amostrado ele é classificado por todos os classificadores do comitê e

terá seu rótulo solicitado somente se metade dos classificadores classificá-lo

como positivo e a outra metade classificá-lo como negativo. Isso indicaria que

o padrão estaria na região de incerteza, pois há um grande desacordo entre

os modelos do comitê. Essa abordagem tem a desvantagem de ter um ele-

vado custo computacional, pois a cada vez que um padrão é rotulado todos os

classificadores do comitê devem ser retreinados.

Uma abordagem mais simples e prática para explorar a região de incer-

teza é amostrar os padrões mais próximos de um hiperplano separador, como

apresentado a seguir.

Aprendizado Ativo Utilizando SVMs

Uma abordagem prática para amostrar padrões contidos na região de in-

certeza foi proposta por Schohn e Cohn [58] e por Tong e Koller [70] em que,

para problemas linearmente separáveis, um padrão é escolhido de um pool

para ser rotulado se ele for o mais próximo de um hiperplano separador cons-

truído a priori. Quanto mais próximo um padrão estiver do hiperplano sepa-

rador, maior a chance de uma classificação ser incorreta, o que o torna um

forte candidato a ser rotulado e inserido no processo de treinamento. Essa

abordagem tem a vantagem de ser simples e de ter custo computacional me-

nor que aquelas apresentadas anteriormente. A maior desvantagem é ter que

calcular a distância entre todos os padrões presentes no pool e o hiperplano

separador em cada iteração do algoritmo. Outra desvantagem é que os mode-

los propostos são baseados em SVMs o que exige a solução de um problema

de programação quadrática cada vez que um padrão é rotulado. O método

pode ser aplicado em problemas não linearmente separáveis se um kernel for

utilizado, porém isso exige que uma quantidade de padrões rotulados seja

separado para realizar o ajuste de parâmetros livres.

A heurística proposta por [58] e por [70] pode ser aplicada a outros classi-

ficadores lineares, como Perceptrons, por exemplo.

Aprendizado Ativo Utilizando Perceptrons

Outros trabalhos também utilizam a distância de um padrão ao hiperplano

separador de forma indireta, utilizando Perceptrons para a construção do hi-
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perplano em problemas linearmente separáveis [10, 15, 49]. Essas aborda-

gens têm baixo custo computacional, pois são baseadas em Perceptrons, e

também porque avaliam os padrões à medida que eles chegam, decidindo se

deverão ser rotulados ou não, em um esquema de Aprendizado Ativo on-line.

Apesar de parecerem práticos, como relatado por Monteleoni et al. [49], eles

têm a desvantagem de necessitarem de ajuste de parâmetros livres, o que im-

plica a reserva de uma quantidade de padrões rotulados a fim de se realizar a

validação-cruzada. Como apontado por Guillory et al. [29] isso eleva o custo

do processo, pois a quantidade de rótulos efetivamente utilizada na aprendi-

zagem será a quantidade de rótulos reservados para o ajuste de parâmetros

somados à quantidade de rótulos utilizados na fase de Aprendizado Ativo.

Dessa forma, a realização do Aprendizado Ativo sem a necessidade de ajuste

de parâmetros livres surge como um importante desafio para novos métodos

de aprendizado de máquina.

Em geral, as abordagens baseadas em Perceptrons são do tipo Stream-

based Selective Sampling. Um exemplo é o trabalho de Cesa-Bianchi et al. [10]

onde é proposta uma modificação no algoritmo clássico do Perceptron para

a realização do Aprendizado Ativo sendo definido o limite teórico de rótulos

necessários para resolver um problema linearmente separável. A ideia con-

siste em realizar a solicitação do rótulo de um padrão com uma probabilidade

b/(b + |p|), sendo b um parâmetro definido pelo usuário e |p| é a margem do

padrão corrente, sendo, portanto, um filtro baseado em margem. Caso o ró-

tulo seja solicitado e a classificação realizada pelo Perceptron seja incorreta,

é realizado o ajuste clássico dos pesos do Perceptron, caso contrário o padrão

não é utilizado. O valor ótimo para b é b = (maxx∈C ||x||2)/2, fazendo com que o

número de erros limite seja igual ao do Perceptron clássico, o que pode fazer

com que o algoritmo utilize quase todos os rótulos.

Dasgupta et al. [15] realizaram uma análise do Aprendizado Ativo base-

ado em Perceptron, definindo limites teóricos para o número de erros para

o caso particular onde a distribuição dos padrões de entrada é uniforme e

o problema é linearmente separável. Eles propuseram uma modificação na

forma de ajuste dos pesos do Perceptron, wt+1 = wt−2(wt ·xt)xt, sendo o ajuste

realizado quando o algoritmo solicitar um rótulo e o mesmo for diferente da

classificação gerada pelo Perceptron. O algoritmo verifica se o padrão corrente

possui margem menor que um limite st e, em caso afirmativo, solicita o rótulo

do mesmo. Caso o Perceptron acerte a classificação de R padrões consecu-

tivos, o valor da margem limite st+1 é reduzido para a metade st+1 = st+1/2.

O parâmetro R deve ser ajustado pelo usuário. O algoritmo é definido para

situações onde ||x|| = 1 e é definido que ||w|| = 1. Os autores definem que o

valor inicial de st é igual a 1/
√
d, onde a d é a dimensão do padrão.
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2.2 Aprendizado Ativo

No trabalho de Monteleoni et al. [49] é realizada uma comparação empírica

dos dois Perceptrons citados anteriormente, realizando pequenas modifica-

ções no Perceptron de Dasgupta et al. [15] para que o mesmo pudesse fun-

cionar em situações em que os dados não estão distribuídos uniformemente.

Eles definiram que o valor máximo de st é 1, pois os padrões e o vetor de pesos

possuem norma igual a 1. Para o ajuste do parâmetro b do algoritmo de Cesa-

Bianchi et al. [10] e para o parâmetro R do algoritmo de Dasgupta et al. [15]

é realizada validação cruzada do tipo 10-fold em uma parte do conjunto de

dados separados e rotulados para esse fim.

Como pode ser observado, os métodos de Aprendizado Ativo baseados em

Perceptrons também necessitam de ajuste de parâmetros livres, o que pode

tornar o processo caro, pois uma quantidade de rótulos deve ser reservada

para este fim. Além disso, esses métodos foram desenvolvidos apenas para

trabalharem com problemas linearmente separáveis e com distribuição uni-

forme dos dados, o que limita a possibilidade de uso dos mesmos. Eles podem

ser utilizados com um kernel, a fim de linearizar os problemas, mas isso im-

plica que os parâmetros livres do kernel também sejam ajustados.

No próximo capítulo serão discutidas as dificuldades para a realização do

Aprendizado Ativo em problemas não linearmente separáveis e possíveis ca-

minhos para a solução desse problema.

2.3 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos necessários para

o entendimento do problema de Aprendizado Ativo e os principais trabalhos

nessa área. Algumas das estratégias de amostragem por incerteza apresenta-

das serão utilizadas no Capítulo 6, onde serão comparadas com os métodos

desenvolvidos nesta tese. No próximo capítulo será discutido o problema da

realização do Aprendizado Ativo utilizando dados não linearmente separáveis.
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CAPÍTULO

3

Aprendizado Ativo em Problemas

Não linearmente Separáveis

U
m mapeamento adequado dos dados de entrada em um espaço de

características é um problema central quando se necessita reali-

zar o Aprendizado Ativo em problemas não linearmente separáveis.

Esse mapeamento tem o objetivo de encontrar um conjunto de parâmetros

que quando aplicado aos dados de entrada consegue fazer com que os dados

se tornem linearmente separáveis no espaço projetado. Máquinas de Vetores

de Suporte (Support Vector Machines - SVM) e redes neurais artificiais de múl-

tiplas camadas têm a capacidade de realizar esse mapeamento e de realizar a

classificação. Entretanto, as SVMs precisam de ajuste de parâmetros livres,

tanto para a versão linear quanto para a versão não linear que faz uso de

um kernel, o que pode dificultar o Aprendizado Ativo. Redes neurais treina-

das com algoritmos baseados no Backpropagation [7] também necessitam do

ajuste de parâmetros livres, sendo o número de neurônios escondidos o mais

importante. Essas dificuldades serão discutidas nas seções a seguir.

3.1 Máquinas de Vetores de Suporte

Uma Máquina de Vetores de Suporte (Support Vector Machine - SVM ) con-

siste em um algoritmo de separação linear que tem como objetivo separar duas

classes. Para tanto, o algoritmo gera um hiperplano separador que tem a ca-

racterística de maximizar a margem de separação entre duas classes [30]. O

processo de treinamento consiste em minimizar o risco estrutural por meio

da variação da dimensão VC (dimensão Vapnik e Chervonenkis), de modo que
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3.1 Máquinas de Vetores de Suporte

o erro de treinamento e a dimensão VC sejam minimizados simultaneamente

[72, 59]. O hiperplano ótimo será aquele capaz de maximizar a margem de

separação entre as classes.

Encontrar esse hiperplano consiste em resolver o problema dual ao pro-

blema de minimização da dimensão VC. Minimizar a dimensão VC é o mesmo

que maximizar a margem de separação [72, 59]. Para um problema de clas-

sificação binária onde (xi,yi) forma o par entrada-saída para cada padrão de

treinamento e yi ∈ {+1,− 1} deve-se encontrar o vetor de pesos ótimo w resol-

vendo o seguinte problema de otimização [30]:

Minimizar: Φ(w,ξ) =
1

2
wTw + C

N∑

i=1

ξi (3.1)

Sujeito a:

yi(w
Tψ(xi) + b) ≥ 1− ξi para i = 1, 2, ..., N

ξi ≥ 0 para todo i,

em que C é um parâmetro de regularização positivo escolhido pelo usuário,

ξi são variáveis de folga que medem o desvio de um padrão da condição ideal

de separabilidade de padrões [30] e ψ(xi) consiste em uma função não linear

aplicada ao espaço de entrada com o objetivo de projetar o padrão xi em um

espaço de características onde os padrões se tornem linearmente separáveis.

O produto ψ(x)Tψ(xi) induz uma função de kernel K(x,xi). Essa função pos-

sibilita construir o hiperplano ótimo no espaço de características sem ter que

considerar o próprio espaço de características de forma explícita [30].

Para solucionar o problema de otimização é utilizado o método dos multipli-

cadores de Lagrange, formulando-se o problema dual apresentado na Equação

3.2

Maximizar: Q(α) =
N∑

i=1

αi −
1

2

N∑

i=1

N∑

j=1

yiyjαiαjK(xi,xj) (3.2)

Sujeito a:
N∑

i=1

yiαi = 0;

∀Ni=1 : 0 ≤ αi ≤ C,

em que αi é o multiplicador de Lagrange, K(xi,xj) é o kernel utilizado. O

parâmetro C controla a relação entre a complexidade do algoritmo e o número

de padrões de treinamento classificados incorretamente. Ele pode ser visto

como um parâmetro de penalização [59].
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3.1 Máquinas de Vetores de Suporte

O vetor de pesos ótimo w∗ é dado por:

w∗ =
N∑

i=1

yiα
∗
iψ(xi) (3.3)

e o intercepto b∗ é dado por:

b∗ = −1

2

[

max
{i|yi=−1}

(
NSV∑

j=1

yjαjK(xi,xj)

)

+ min
{i|yi=+1}

(
NSV∑

j=1

yjαjK(xi,xj)

)]

. (3.4)

A função de decisão é dada por [59]:

f(x) = ŷ = sign

(
NSV∑

i=1

yiα
∗
iK(xi,x) + b∗

)

(3.5)

ou seja, se f(x) ≥ 0, então x pertence à classe +1, senão x pertence à classe -1.

Nessa equação NSV é o número de vetores de suporte. Um vetor de suporte é

um padrão para o qual o multiplicador de Lagrange α∗
i associado é diferente

de zero.

Para solucionar o problema de otimização apresentado na Equação 3.2

utiliza-se programação quadrática. A solução Lagrangeana do problema de

programação quadrática das SVMs consiste em encontrar multiplicadores de

Lagrange que, na prática, indicam os padrões (vetores de suporte) que são

usados para calcular a saída da SVM. A saída ŷj da SVM para um padrão

de entrada xj é uma combinação linear de rótulos yj ponderados pelo ker-

nel K(xi,xj) entre xj e todos os outros padrões de treinamento xi, conforme

apresentado na Equação 3.5.

Como somente os padrões com multiplicadores de Lagrange diferentes de

zero efetivamente contribuem para o cálculo de ŷj, o treinamento de uma SVM

pode ser visto como um problema de seleção de padrões. Dado um kernel

com parâmetros apropriados, a seleção de padrões marginais xi e de multi-

plicadores de Lagrange αi levam à minimização do erro e a maximização da

margem [71].

Nesse cenário, padrões “descartados” são aqueles multiplicados por multi-

plicadores de Lagrange nulos αi = 0 e os padrões “selecionados”, os vetores de

suporte, são aqueles para as quais os multiplicadores de Lagrange estão na

faixa de 0 < αi ≤ C.

Uma dificuldade em realizar o Aprendizado Ativo utilizando SVMs é que

todo o conjunto de treinamento deve ser utilizado para retreinar a SVM à me-

dida que novos padrões são selecionados. Isso implica que para cada novo pa-

drão selecionado um problema de programação quadrática deve ser resolvido.

Métodos de aprendizado ativo devem ser capazes de lidar com aprendizado
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3.1 Máquinas de Vetores de Suporte

incremental e on-line [61, 49, 29].

Além disso, as SVMs necessitam que o parâmetro C seja ajustado o que

exige que padrões sejam reservados para esse fim, o que pode aumentar o

custo do processo de aprendizado em um cenário onde os rótulos dos padrões

têm custo de aquisição elevado. A utilização de funções de kernel dificultam o

processo, uma vez que também exigem ajuste de parâmetros.

Um modelo de aprendizado de máquina que se mostra promissor para a

realização do Aprendizado Ativo são as Máquinas de Aprendizado Extremo

(Extreme Learning Machines - ELM ). Esse modelo não exige ajuste fino de pa-

râmetros livres e utiliza um algoritmo de aprendizagem relativamente simples.

Tanto as ELMs quanto as SVMs são baseadas em um mapeamento de duas

camadas, sendo a primeira para linearização do problema e a segunda para

realizar a separação linear. O kernel das SVMs realiza um mapeamento im-

plícito enquanto as ELMs são baseadas em um mapeamento explícito usando

uma camada escondida com função sigmoidal [44, 23]. As ELMs serão deta-

lhadas a seguir, e serão discutidas as dificuldades do seu uso para a realização

do Aprendizado Ativo.

3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

Uma das principais dificuldades em se treinar redes neurais artificiais de

duas camadas do tipo Multilayer Perceptron (MLP) é o cálculo dos pesos da

camada escondida. Em geral, abordagens tradicionais realizam a retropropa-

gação do erro de treinamento através das camadas da rede neural artificial.

O algoritmo mais conhecido para realizar esse tipo de treinamento é o Back-

propagation que serve como base para diversos outros algoritmos apresenta-

dos na literatura [7]. Entretanto, é sabido desde a década de 1990 que os

parâmetros da camada escondida (pesos e bias) podem ser definidos aleato-

riamente, bastando realizar o treinamento dos parâmetros (pesos) da camada

de saída [57]. Essa forma de treinamento se tornou popular somente após o

ano de 2006 com o trabalho de Huang et al. [39] que apresentou as Máquinas

de Aprendizado Extremo (Extreme Learning Machine - ELM ).

As Máquinas de Aprendizado Extremo consistem basicamente em um al-

goritmo para treinamento de redes neurais artificiais de duas camadas. A

Figura 3.1 apresenta a topologia típica das ELMs. As principais característi-

cas do algoritmo são:

1. O número de neurônios escondidos é grande;

2. O treinamento dos pesos da camada escondida e da camada de saída é

feito separadamente;
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3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

3. Os pesos da camada escondida são ajustados aleatoriamente;

4. Os pesos da camada de saída não são ajustados iterativamente, mas

obtidos diretamente usando o método da pseudoinversa.

Figura 3.1: Topologia típica das ELMs

A matriz de entrada X com N linhas e n colunas contém os dados de trei-

namento, em que N é o número de padrões e n é a dimensão do espaço de

entrada. As linhas do vetor y de dimensão N × 1 contém os rótulos correspon-

dentes para cada um dos N padrões de entrada de X, como visto a seguir:

X =







xT1
...

xTN






=







x11 · · · x1n
...

...
...

xN1 · · · xNn







N×n

, y =







y1
...

yN






. (3.6)

A função ψ(x,Z,b), com argumento x, matriz de parâmetros Z e vetor de bias

b, mapeia cada uma das linhas de X nas linhas da matriz de mapeamento H

de dimensão N × p, como visto a seguir:

H =







ψ(xT1 ,Z,b)
...

ψ(xTN ,Z,b)






=







sigmoid(xT1 · z1 + b1) · · · sigmoid(xT1 · zp + bp)
...

...
...

sigmoid(xTN · z1 + b1) · · · sigmoid(xTN · zp + bp)







N×p

.

(3.7)
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3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

Nessa equação p é o número de neurônios escondidos (H = ψ(x,Z,b)). A função

de ativação de todos os neurônios corresponde à função tangente sigmoidal.

No caso particular das ELMs, como os elementos de Z e b são escolhi-

dos aleatoriamente, o número de neurônios escondidos p deve ser grande o

bastante para satisfazer o Teorema de Cover [14], ou seja, quanto maior for

a dimensão do espaço utilizado para representar um problema de classifica-

ção, maior será a probabilidade do problema se tornar linearmente separável.

Dessa forma, os dados projetados de X em H serão considerados linearmente

separáveis nesse novo espaço.

A matriz H é mapeada no espaço de saída pela função φ(H,w) para aproxi-

mar o vetor de rótulos y. O vetor w de dimensão p×1 contém os parâmetros do

separador linear na camada escondida e é obtido pela solução de um sistema

de equações lineares de N equações:

Hw = y. (3.8)

A solução de norma mínima desse sistema de equações é:

w = H†y (3.9)

em que H† é a pseudoinversa de Moore-Penrose. A resposta da rede ŷ a um

padrão de entrada x é obtida calculando-se H e estimando a saída como ŷ =

sign(Hw).

Considerando que os valores presentes na matriz H são reais e que (HTH)−1

existe, a pseudoinversa de Moore-Penrose pode ser calculada da seguinte

forma [3]:

H† = (HTH)−1HT . (3.10)

Como pode ser observado na Equação 3.10, caso a pseudoinversa possa ser

calculada ela existirá mesmo se o número de padrões for menor que o número

de neurônios. O vetor w calculado pelo método da pseudoinversa é a solução

de norma mínima para um sistema de equações lineares.

Como em qualquer problema de aproximação, espera-se que a função geral

resultante f(x,Z,b,w) seja robusta, ou generalize, para xi /∈ X. Entretanto, a

solução de erro zero quando N = p resulta em sobreajuste. Como o conjunto

de treinamento é formado incrementalmente no Aprendizado Ativo, o valor de

N eventualmente se igualará ao valor de p durante o processo de aprendizado.

Isso tornaria impraticável o uso de ELM nesse contexto, mesmo utilizando as

heurísticas de Schohn e Cohn [58] e Tong e Koller [70], discutidas no Capítulo

2.

Com o objetivo de mostrar a degradação no desempenho de uma ELM
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3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

treinada pelo método da pseudoinversa, uma estratégia de seleção aleatória

de padrões foi aplicada ao conjunto de dados da Figura 3.2, utilizando 100

neurônios na camada escondida. A Figura 3.2 apresenta um problema de

classificação binária não linearmente separável com 180 padrões para cada

classe. O experimento consiste em dez execuções de uma validação cruzada

do tipo 10-fold. Esse tipo de validação cruzada consiste em dividir aleatoria-

mente o conjunto de treinamento em dez partes e utilizar nove partes para o

treinamento e a parte restante para validação. Na etapa seguinte a parte uti-

lizada para validação é introduzida no conjunto de treinamento e outra parte

é removida do conjunto de treinamento e utilizada para validação. O processo

continua até que todas as dez partes tenham sido utilizadas na etapa de va-

lidação. A resposta final de cada execução da validação cruzada foi o valor

médio da área abaixo da curva ROC (Area Under the ROC Curve - AUC) [2]

calculada sobre a parte do conjunto utilizada para validação.

−1 0 1 2 3 4 5 6
−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

Figura 3.2: Problema de classificação binária utilizado no exemplo de seleção
aleatória da Figura 3.3.

O processo de aprendizado é iniciado utilizando somente um padrão esco-

lhido aleatoriamente. O padrão é propagado através da camada escondida que

é composta por pesos aleatórios. Os pesos de saída são obtidos pelo cálculo

da pseudoinversa. O aprendizado utiliza uma estratégia de seleção aleatória

de padrões e à medida que novos padrões são inseridos no processo de apren-

dizado, a propagação do padrão e o cálculo da pseudoinversa são repetidos.

A Figura 3.3 mostra a AUC média dos experimentos. Como pode ser obser-

vado, o desempenho da AUC é fortemente degradado na região N ≈ p quando

o número de equações se aproxima do número de variáveis. Nessa situação
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Figura 3.3: O treinamento das ELMs baseado na solução de um sistema de
equações lineares pelo método da pseudoinversa causa um declínio abrupto
na performance do classificador quando o número de padrões selecionados
tende ao número de neurônios escondidos (N ≈ p).

a solução do sistema equações lineares através da pseudoinversa tem erro

mínimo.

O Aprendizado Ativo pode se beneficiar da linearização fornecida pela proje-

ção na camada escondida das ELMs, uma vez que esse modelo de linearização

é praticamente um mapeamento que não necessita de ajuste fino de parâme-

tros. O número de neurônios escondidos p não precisa ser finamente ajustado

e os pesos da camada escondida são definidos aleatoriamente [23, 40]. Dessa

forma nenhuma otimização de parâmetros é necessária e nenhuma iteração

com o usuário é realizada durante o aprendizado. Em compensação, o elevado

número de neurônios escondidos e a solução da pseudoinversa resultarão no

comportamento indesejado da Figura 3.3.

Uma variação online e sequencial das ELMs denominada Online Sequential

Extreme Learning Machine (OS-ELM) [43] pode parecer um bom candidato para

o Aprendizado Ativo, uma vez que esse modelo pode aprender dados apresen-

tados um a um. Entretanto, sua formulação exige que o modelo inicial seja

calculado utilizando pelo menos N = p padrões. Como para se obter uma boa

separação linear p deve ser grande, isso implica que o conjunto de treinamento

inicial também deve ser grande. Dessa forma, esse modelo não é a melhor es-

colha, uma vez que o principal objetivo do Aprendizado Ativo é minimizar o

número de padrões rotulados necessários para o treinamento [61].

Um modelo de ELM capaz de evitar o comportamento indesejado da Fi-
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gura 3.3 é a nova formulação regularizada proposta por Huang et al. [40].

Essa nova formulação permite que as ELMs generalizem bem mesmo se N ≤ p.

O problema de classificação binária pode ser definido da seguinte forma [40]:

Minimizar: LPrimal =
1

2
||w||2 + C

1

2

N∑

i=1

ξ2i

Subjeito a: ψ(xTi ,Z,b) ·w = yi − ξi, i = 1,...,N (3.11)

em que ξi é o erro de treinamento referente ao padrão de treinamento xi e C é

um parâmetro de regularização.

Nessa formulação, o treinamento da ELM é equivalente a resolver o se-

guinte problema de otimização dual [40]:

LDual =
1

2
||w||2 + C

1

2

N∑

i=1

ξ2i −
N∑

i=1

αi(ψ(x
T
i ,Z,b) ·w− yi + ξi) (3.12)

em que cada multiplicador de Lagrange αi corresponde a um padrão de trei-

namento [40].

Huang et al. [40] propõem duas soluções para esse problema de otimização:

1. Para o caso em que o conjunto de treinamento tem tamanho pequeno ou

médio:

w = HT (
I

C
+HHT )−1y. (3.13)

2. Para o caso em que o conjunto de treinamento tem tamanho elevado:

w = (
I

C
+HTH)−1HTy. (3.14)

Para classificação binária a saída para um padrão de entrada xi é estimada

como sendo ŷ = sign(ψ(xi,Z,b)w) [40]. Para essa formulação um parâmetro

de regularização deve ser finamente ajustado. Nesse caso, alguns padrões

devem ser separados e rotulados para essa finalidade, o que pode aumentar

os custos do Aprendizado Ativo. O principal objetivo do Aprendizado Ativo

é induzir um modelo de aprendizado utilizando o menor número possível de

padrões rotulados, o que torna proibitivo o ajuste fino de parâmetros.

Com o objetivo de mostrar as características dessas formulações alterna-

tivas das ELMs 1 o mesmo problema da Figura 3.3 foi aplicado aos métodos

OS-ELM e a formulação regularizada das ELMs, que aqui foi chamada de

ELM2012. Para ELM2012 trinta porcento do conjunto de treinamento foi uti-

1Todas as implementações das ELMs foram baseadas nos códigos fonte disponíveis no
website http://www.ntu.edu.sg/home/egbhuang/elm_codes.html.
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lizado para realizar o ajuste fino do parâmetro de regularização C. Para OS-

ELM foi utilizado na fase de inicialização um número de padrões rotulados

igual ao número de neurônios escondidos (100). Os padrões subsequentes

foram aprendidos um a um sendo amostrados aleatoriamente. Os resulta-

dos estão apresentados na Figura 3.4. Como pode ser observado, OS-ELM

sofre com a solução sobreajustada da pseudoinversa na fase de inicialização

(N = p). Esse problema é propagado durante a fase de aprendizado um a um.

O método ELM2012 resolve as limitações da pseudoinversa quando N ≈ p,

mas utiliza um parâmetro que deve ser finamente ajustado, o que pode ser

proibitivo para o Aprendizado Ativo [29].
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Figura 3.4: Comparação entre a formulação original das ELMs [39], OS-
ELM [43] e a formulação regularizada [40] aqui chamada ELM2012. Trinta
porcento do conjunto de treinamento foi utilizado para realizar o ajuste fino
do parâmetro de regularização do modelo ELM2012

3.2.1 Aprendizado Ativo Utilizando Máquinas de Aprendizado

Extremo

Na literatura já existem alguns métodos recentes de Aprendizado Ativo que

fazem uso das ELMs [56, 74], entretanto, todos eles exigem ajuste fino de pa-

râmetros, o que, do ponto de vista prático, limita a aplicação do Aprendizado

Ativo por exigir que uma quantidade de dados rotulados esteja disponível para

esse fim [29]. O método proposto por Samat et al. [56] denominado AELM (Ac-

tive Extreme Learning Machine) consiste no uso de um comitê formado por

diversas redes treinadas com a formulação original das ELMs. O número de
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3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

neurônios escondidos de cada modelo é definido utilizando validação cruzada,

o que exige a reserva de uma quantidade de padrões rotulados para essa fina-

lidade. O autor não utilizou a principal característica das ELMs de possibilitar

uma boa separabilidade linear quando o número de neurônios é muito maior

que a dimensão do espaço de entrada. Isso é devido ao fato de o conjunto

inicial não ser muito grande, pois no aprendizado ativo o número de rótu-

los é limitado. Nesse caso o autor não pode utilizar um número elevado de

neurônios escondidos, pois a capacidade de generalização pode ser prejudi-

cada devido à solução do sistema de equações lineares utilizando o método da

pseudoinversa, conforme discutido anteriormente. A seleção dos padrões mais

informativos é feita baseada em uma estratégia de voto majoritário. Essa abor-

dagem têm diversas limitações, a saber: o número de neurônios escondidos

de cada rede do comitê deve ser finamente ajustado utilizando, por exemplo, o

método da validação cruzada; é necessário o uso de um número elevado de re-

des no comitê; o método sofre de um problema crônico em estratégias do tipo

pool-based: não possui critério de parada. Todas essas limitações reduzem a

aplicabilidade desse modelo em problemas reais de Aprendizado Ativo.

Outra abordagem recente foi proposta por Yu et al. [74] denominada AL-

ELM (Active Learning ELM ) na qual os autores fazem uso do modelo regula-

rizado das ELMs citado anteriormente. A estratégia utilizada pelos autores

consiste em estimar a probabilidade a posteriori de um padrão pertencer a

uma classe ou outra baseada nas saídas lineares da ELM regularizada. Nessa

abordagem cada classe é representada por um neurônio de saída, sendo que

para um problema de classificação binária são utilizados dois neurônios na

saída. A classificação de um padrão corresponde ao neurônio com maior valor

de saída. Essa abordagem também é do tipo pool-based, sofrendo do mesmo

problema crônico: não possui um critério de parada. Outra limitação con-

siste na necessidade de se ajustar o parâmetro C do modelo regularizado das

ELMs, o que exige que uma quantidade de padrões rotulados seja separado

para esse fim. Esse ajuste pode ser realizado utilizando, por exemplo, o mé-

todo da validação cruzada. Além disso, os autores também não fizeram uso

das vantagens referentes a uma camada escondida de dimensão elevada, ne-

cessitando ajustar também o número de neurônios escondidos. Todas essas

limitações tornam pouco prático o seu uso em problemas reais de Aprendizado

Ativo.

Nesta tese serão propostos métodos de Aprendizado Ativo baseados em

ELMs que serão capazes de solucionar todas as limitações dos métodos ci-

tados nesta seção. No próximo capítulo será apresentada uma abordagem

baseada em aprendizado Hebbiano [31, 21] para compensar o comportamento

indesejado apresentado na Figura 3.3 e para escapar do ajuste fino de parâ-
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3.2 Máquinas de Aprendizado Extremo

metros de regularização.

3.3 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foram discutidas as dificuldades de se realizar o Aprendizado

Ativo em problemas não linearmente separáveis. Verificou-se que as SVMs pa-

recem ser adequadas ao Aprendizado Ativo, mas o ajuste de parâmetros livres

e o retreinamento utilizando todo o conjunto de treinamento tornam o seu

uso pouco prático e pouco eficiente. Apresentou-se como alternativa o uso

de ELMs, já que esse modelo funciona praticamente como um mapeamento

não linear sem ajuste fino de parâmetros. Discutiu-se a dificuldade em uti-

lizar o treinamento de ELMs através do método da pseudoinversa, uma vez

que essa tende a levar ao sobreajuste quando o número de padrões tende ao

número de neurônios escondidos. No próximo capítulo será discutido como

utilizar o aprendizado Hebbiano para evitar o sobreajuste nas ELMs e permitir

o treinamento on-line.
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CAPÍTULO

4

Aprendizado Hebbiano e

Regularização

O
aprendizado Hebbiano é uma forma de aprendizado não supervisio-

nado cujo resultado é proporcional ao produto cruzado dos padrões

pelos seus rótulos. Essa forma de aprendizado não se baseia em cor-

reção do erro, não exigindo, portanto, a comparação do rótulo desejado pelo

obtido. Um termo residual devido a não ortogonalidade dos dados estará pre-

sente na maioria das aplicações. Neste capítulo será mostrado que esse termo

residual, que tradicionalmente é considerado uma limitação do aprendizado

Hebbiano, pode ser utilizado para realizar um tipo de regularização não su-

pervisionada. Esse termo será crucial para escapar da solução sobreajustada

das ELMs. O controle desse termo residual será um dos objetivos dos métodos

de Aprendizado Ativo que serão apresentados no próximo capítulo.

4.1 Aprendizado Hebbiano

No aprendizado de redes neurais artificiais, a atualização dos pesos wij que

conectam neurônios i e j de acordo com a regra de Hebb [31] é proporcional

ao produto cruzado de seus valores de ativação para cada associação entrada-

saída k ou, em outras palavras, wij ∝ xikyjk. A regra pode ser escrita na

seguinte forma matricial:

w = XTy, (4.1)

em que w é o vetor de pesos n× 1, X é a matriz N × n de dados de entrada e y

é o vetor N × 1 que contém os valores de saída.
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4.1 Aprendizado Hebbiano

A estimação ŷ do vetor y é dada por ŷ = Xw. Substituindo-se w pela Equa-

ção 4.1 nessa expressão tem-se que ŷ = XXTy. Para recuperar perfeitamente

y deve-se ter XXT = I. Se essa condição é obtida o erro de treinamento é

zero, já que ŷ = y, e a regra de aprendizado seria equivalente ao método da

pseudoinversa apresentado na Equação 3.9. Essa condição ocorre somente

se xi ⊥ xj e xTi xi = 1 ∀ij. Nessa situação X forma uma base ortonormal e

XT = X−1 [3] o que leva às Equações 4.1 e 3.9 serem equivalentes. Entretanto,

na maioria das situações reais X não será uma base ortonormal e um termo

residual devido ao produto XXT causará um deslocamento de ŷ em relação a

y.

Como ŷk =
∑N

j=1 x
T
k xjyj, o termo correspondente a j = k pode ser separado

da soma o que leva à Equação 4.2. Na situação particular em que os da-

dos de entrada são normalizados, ou seja xTk xk = 1, a Equação 4.2 pode ser

simplificada na Equação 4.3 [32]:

ŷk = xTk xkyk +
N∑

j=1,j 6=k

xTk xjyj (4.2)

ŷk = yk +

crosstalk
︷ ︸︸ ︷

N∑

j=1,j 6=k

xTk xjyj . (4.3)

A interpretação da Equação 4.3 é que a resposta estimada ŷk para o padrão

de entrada xk é a resposta exata yk mais o termo do crosstalk residual.

O crosstalk da Equação 4.3 é inerente ao aprendizado Hebbiano e é devido

à não ortogonalidade dos dados de entrada, dependendo de como os padrões

estão espacialmente relacionados uns aos outros. Nas abordagens usuais de

aprendizado indutivo os dados são fornecidos para aprendizado sem nenhum

controle na probabilidade de amostragem de um dado xk. Portanto, o crosstalk

é inerente a um dado conjunto de dados e pode ser calculado diretamente dos

padrões.

Da Equação 4.3 pode ser observado que o crosstalk representa um desloca-

mento em relação à solução de erro zero da pseudoinversa, que é indesejada

no aprendizado ELM já que leva ao sobreajuste. O grau no qual a solução

Hebbiana difere da solução de erro zero pode ser controlado por uma estraté-

gia de aprendizado ativo, escolhendo apenas os padrões mais adequados para

serem aprendidos. Isso tem um efeito de penalização em relação ao resultado

da pseudoinversa, o que se espera que resulte em uma curva de aprendizado

mais suave que aquela apresentada na Figura 3.3.

Nesta tese propõe-se que o uso do aprendizado Hebbiano apresentado na

Equação 4.1 no lugar da Equação 3.9 leva a uma melhor generalização devido
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4.1 Aprendizado Hebbiano

ao termo residual (crosstalk), o que evita os efeitos do overfitting resultantes do

cálculo da pseudoinversa, como será discutido na próxima seção. Além disso,

o aprendizado Hebbiano é particularmente adequado ao aprendizado ativo,

pois ao selecionar um novo padrão não é necessário que os padrões previa-

mente selecionados sejam reapresentados ao processo de treinamento, sendo,

portanto, um processo de aprendizado on-line. A contribuição de um novo

padrão é simplesmente somada ao vetor de pesos corrente, como mostrado a

seguir:

whebb =

Vetor de pesos corrente
︷ ︸︸ ︷
x0y0 + x1y1 + · · ·+ xtyt +

Novo padrão
︷ ︸︸ ︷
xt+1yt+1 . (4.4)

O aprendizado Hebbiano é do tipo não supervisionado [7], não sendo ne-

cessário controlar de forma iterativa a minimização do erro. Esse controle

está implícito na escolha dos padrões que se deseja aprender. Ao selecionar

para aprendizado apenas os padrões mais informativos o erro será automati-

camente minimizado. Dessa forma fica evidente que utilizar uma técnica de

aprendizado ativo adequada potencializará a capacidade de classificação de

um Perceptron treinado com a regra de Hebb. Além disso, o desaprendizado,

que é apropriado para remover padrões redundantes em problemas dinâmi-

cos onde um padrão pode se tornar obsoleto com o tempo, pode também ser

realizado no aprendizado Hebbiano, bastando remover os dados indesejados

do somatório. Essa abordagem de desaprendizado será objeto de estudo em

trabalhos futuros.

O crosstalk pode aumentar à medida que novos padrões são selecionados

para serem aprendidos e inseridos no somatório da Equação 4.4. A estimação

do termo de crosstalk em diferentes cenários foi tema de muitos trabalhos que

tinham como objetivo a estimação da capacidade de armazenamento de Redes

de Hopfield [33] nos anos 1980 [45, 53, 54, 27]. O número limite de associa-

ções que podem ser armazenadas é claramente dependente do crosstalk. No

aprendizado ativo, entretanto, a magnitude do crosstalk é resultado da sele-

ção dos padrões para o treinamento, sendo que dessa forma a estratégia de

seleção realiza um controle indireto de quanto ŷk desviará de yk. No Capítulo

5 uma estratégia de seleção e um método para estimar o número máximo de

padrões necessários para o treinamento de ELMs com aprendizado Hebbiano

serão apresentadas para o contexto do Aprendizado Ativo. A seguir será mos-

trado que o termo de crosstalk tem um efeito de regularização no aprendizado

Hebbiano.
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4.1 Aprendizado Hebbiano

4.1.1 Evitando Overfitting com Aprendizado Hebbiano

Como discutido no Capítulo 3, o treinamento de ELMs tende a resultar em

redes sobreajustadas devido ao cálculo da pseudoinversa quando o número

de padrões é muito próximo ou igual ao número de neurônios escondidos [39].

Isso acontece devido à solução da pseudoinversa ser ótima e resultar em erro

zero quando N = p. Para evitar os efeitos do overfitting resultante da mini-

mização do erro de treinamento, alguns métodos realizam um deslocamento

da solução da rede da região de erro zero. Métodos de regularização [28], por

exemplo, incluem um termo de penalização na função objetivo, o que é usual-

mente representado como uma combinação linear do erro quadrático e de uma

função de penalização adicional. A função objetivo é usualmente descrita na

forma J(w) =
∑
e(w)2 + λ||w|| com a norma dos pesos ||w|| frequentemente

usada como penalização [6]. O efeito de funções objetivo regularizadas é o de

deslocar a solução de erro zero de treinamento para λ 6= 0. Em outras pala-

vras, o erro de treinamento deve aumentar para evitar o efeito de overfitting do

cálculo da pseudoinversa.

O termo de crosstalk da Equação 4.3 implicitamente contribui como um

termo de penalização para a solução de erro zero, o que pode ser visto na

proposição a seguir.

Proposição 1. O erro quadrático ǫ2k = (yk − ŷk)
2 devido à associação arbitrária k

treinada com aprendizado Hebbiano pode ser representado por:

ǫ2k =

Erro
︷ ︸︸ ︷

[2yk − ŷk]
2+

Penalização
︷ ︸︸ ︷

yk(2x
T
k xk

N∑

i=1,i 6=k

yix
T
i xk − yk) . (4.5)

Prova. O erro ǫ2k = (yk − ŷk)
2 devido a um padrão arbitrário k, depois de uma

expansão é dada por:

ǫ2k = y2k − 2ykŷk + ŷ2k. (4.6)

Substituindo ŷk = (
N∑

i=1

yixi)
Txk na Equação 4.6 resulta em:

ǫ2k = y2k − 2yk

(
N∑

i=1

yixi

)T

xk +

(

(

N∑

i=1

yixi)
Txk

)2

. (4.7)

Removendo do somatório o termo ykxTk xk devido ao kesima padrão resulta em:
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4.1 Aprendizado Hebbiano

ǫ2k = y2k − 2yk(ykxk)
Txk − 2yk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk+

[(ykxk)
Txk + (

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2.

(4.8)

Expandindo o termo quadrático no final da Equação 4.8 obtém-se:

ǫ2k = y2k − 2yk(ykxk)
Txk − 2yk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk+

[(ykxk)
Txk]

2 + 2(ykxk)
Txk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk+

[(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2.

(4.9)

Combinando o termo y2k − 2yk(ykxk)
Txk com o termo [(ykxk)

Txk]
2 da Equa-

ção 4.9 e reduzindo para a sua forma quadrática obtém-se:

ǫ2k = [yk − (ykxk)
Txk]

2 + [yk − (
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2

−y2k + 2(ykxk)
Txk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk.

(4.10)

Os termos −y2k + 2(ykxk)
Txk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk da Equação 4.10 podem ser redu-

zidos para a forma quadrática −[yk−xTk xk(
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2+[xTk xk(
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2,

obtendo-se:

ǫ2k = [yk − (ykxk)
Txk]

2 + [yk − (

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2

−[yk − xTk xk(
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2+

[xTk xk(

N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2.

(4.11)

Considerando que os dados de entrada são normalizados (xTk xk = 1) obtém-
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se:

ǫ2k =

=0
︷ ︸︸ ︷

[yk − (ykxk)
Txk]

2+

(yk−ŷk+yk)
2

︷ ︸︸ ︷

[yk − (
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2−

(yk−(
N∑

i=1,i6=k

yixi)Txk)
2

︷ ︸︸ ︷

[yk − xTk xk(
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2+

((
N∑

i=1,i6=k

yixi)Txk)
2

︷ ︸︸ ︷

[xTk xk(
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk]

2 .

(4.12)

Como crosstalk = (
N∑

i=1,i 6=k

yixi)
Txk), obtém-se:

ǫ2k = [2yk − ŷk]
2 − (yk − crosstalk)2 + crosstalk2 (4.13)

ǫ2k = [2yk − ŷk]
2 − y2k + 2ykcrosstalk− crosstalk2 + crosstalk2 (4.14)

ǫ2k = [2yk − ŷk]
2 − y2k + 2ykcrosstalk (4.15)

ǫ2k = [2yk − ŷk]
2 + yk(2crosstalk− yk). (4.16)

O termo de penalização da Equação 4.5 foi obtido do erro original (yk −
ŷk)

2 com o objetivo de mostrar o efeito residual do aprendizado Hebbiano. O

primeiro termo é proporcional ao erro quadrático, enquanto o segundo tem um

efeito de penalização devido à relação espacial dos padrões dentro do conjunto

de treinamento, uma vez que é relacionado ao crosstalk da Equação 4.3. À

medida que novos padrões são selecionados para aprendizado, a interferência

entre eles tende a aumentar assim como a magnitude do termo de penalização

da Equação 4.5. A estratégia de seleção no aprendizado ativo tem, portanto,

um impacto direto na penalização e na suavização do overfitting.

O gráfico da Figura 4.1 mostra a evolução do erro médio quadrático de

treinamento de uma ELM devido aos aprendizados Hebbiano e baseado em

pseudoinversa, em relação ao número de padrões aleatoriamente escolhidos

para treinamento. O treinamento foi realizado utilizando as Equações 3.9 e

4.1.
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Figura 4.1: Erro médio quadrático no conjunto de treinamento para ELMs
treinadas com as Equações 3.9 e 4.1, método da pseudoinversa e aprendizado
Hebbiano, respectivamente.

Para evidenciar o efeito do crosstalk, a saída da rede foi calculada como

sendo ŷ = Xw para os dois modelos, ou seja, não foi utilizada a função sinal.

Como esperado, o erro do aprendizado Hebbiano aumenta quadraticamente,

devido ao primeiro termo da Equação 4.5, enquanto o erro da pseudoinversa

é muito próximo de zero independentemente do número de padrões selecio-

nados para aprendizado, mesmo sem o uso da função sinal na saída da rede.

Esse comportamento muda drasticamente quando o erro é calculado para o

conjunto de teste, como pode ser visto na Figura 4.2. É importante enfatizar

que as Figuras 4.1 e 4.2 estão em escalas diferentes no eixo y, por causa da

discrepância da magnitude dos erros, porém as escalas não afetam a análise

qualitativa. Pode ser observado que o erro do método da pseudoinversa au-

menta drasticamente próximo de N = p, um comportamento que é compatível

com aquele apresentado pela AUC na Figura 3.3.

Enquanto o erro de teste do aprendizado Hebbiano continua com compor-

tamento quadrático, o erro da pseudoinversa para o conjunto de teste é muito

maior, principalmente nas proximidades de N = p devido ao efeito do overfit-

ting.

Esse tipo de comportamento indica que o crosstalk, que é frequentemente

considerado como uma limitação do aprendizado Hebbiano [45, 53, 54, 27],

pode ter um efeito positivo no aprendizado de ELMs. A sua contribuição para a

suavização da saída dependerá, contudo, da habilidade do método de aprendi-

zado de controlar a sua magnitude, que é um dos objetivos do método proposto
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nesta tese, e será detalhado no Capítulo 5.
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Figura 4.2: Erro no conjunto de teste para ELMs treinadas com as Equa-
ções 3.9 e 4.1, método da pseudoinversa e aprendizado Hebbiano, respectiva-
mente. O erro da pseudoinversa aumenta bruscamente próximo de N = p.

O modelo resultante da Equação 4.1 é simplesmente um Perceptron [55]

treinado com aprendizado Hebbiano. Uma variação com pesos normalizados,

como apresentado na Equação 4.20, mostrou uma tendência à maximização

da margem [21], podendo ser considerada uma versão simplificada das SVMs

onde todos os multiplicadores de Lagrange seriam iguais a 1. Essa caracterís-

tica tende a tornar o aprendizado Hebbiano menos susceptível aos possíveis

efeitos negativos do crosstalk, sendo, portanto, o modelo de separador linear

escolhido para a realização do Aprendizado Ativo nas ELMs. Esse Perceptron

será detalhado na seção a seguir.

4.2 Perceptron Hebbiano com Pesos Normalizados

Auer et al. [5] propuseram um algoritmo que consiste em atualizar o vetor

de pesos de um Perceptron de forma que o produto escalar wTxk tenha o sinal

correto1 e também que garanta que os padrões ficarão distantes do hiperplano

por pelo menos uma certa margem de segurança γ > 0 a fim de garantir uma

boa capacidade de generalização. O algoritmo proposto é denominado regra

P-Delta e os pesos são atualizados nas seguintes condições:

1
xk representa um padrão de treinamento e k = 1,...,N , em que N é o número de pa-

drões do conjunto de treinamento. Os vetores x e w são vetores aumentados, ou seja,
x = [x1, x2, ..., xm, 1]T e w = [w1, w2, ..., wm, bias]T , em que bias é o limiar de ativação do Per-
ceptron. Essa notação será utilizada ao longo de todo o trabalho.
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• Quando há uma classificação incorreta, ou seja, quando o sinal de wTxk

for diferente de yk (saída desejada para cada padrão, que deve ser 1 ou

-1);

• Quando a classificação é correta, mas o valor da margem do padrão é

menor que uma certa margem de segurança |wTxk| < γ, o que significa

que uma pequena variação no produto escalar pode fazer com que o sinal

fique incorreto.

O vetor de pesos deve ser normalizado (‖w‖ = 1) a fim de que a comparação

entre wTxk e γ não seja influenciada pelo norma dos pesos. Esse Perceptron é

utilizado em uma rede de Perceptrons paralelos, sendo que o valor de γ deve

ser ajustado ao longo do processo, o que é indesejado.

Utilizando essas ideias Fernandez-Delgado et al. [21] reescreveram os cri-

térios de ajuste dos pesos da seguinte forma:

• Os pesos são atualizados quando yk = +1 e wTxk < γ;

• Os pesos são atualizados quando yk = −1 e wTxk > −γ;

Como pode ser observado, os critérios continuam os mesmos, porém a

forma como foram reescritos possibilita que a expressão para o erro seja es-

crita como uma função linear sendo γ − wTxk para yk = +1 e γ + wTxk para

yk = −1. Dessa forma, a expressão para o erro para um padrão xk pode ser

escrita da seguinte forma:

erro(xk) =

{

γ − ykw
Txk se γ − ykw

Txk ≥ 0

0 caso contrário.
(4.17)

Quando o Perceptron acerta e a distância do ponto em relação ao hiper-

plano é maior que a margem limite o erro é zero, caso contrário será um valor

positivo. Somando essa expressão de erro para todos os padrões de treina-

mento obtém-se o valor exato da soma dos erros cometidos pelo Perceptron:

E0(w) =

N∑

k=1

[γ − ykw
Txk]

+, em que [z]+ = max(z,0) (4.18)

Segundo os autores, essa medida de erro mede duas contribuições. A pri-

meira é referente à margem de um padrão xk em relação ao hiperplano se-

parador, uma vez que, se o padrão é corretamente classificado, quanto maior

for o valor de wTxk menor será o erro e se a margem for maior que γ o erro

para esse padrão será zero. A segunda refere-se ao erro de treinamento uma

vez que ykwTxk é positivo somente quando yk e wTxk tem o mesmo sinal o que

reduz o erro pela subtração presente na equação 4.18.
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Para calcular o valor de w que minimiza E0(w) é necessário que ▽E0(w) = 0,

porém a função [z]+ não é diferenciável em z = 0. Em virtude disso os autores

propuseram utilizar uma aproximação linear [z]+ → z. Os padrões em que

ykw
Txk > γ passam a ser levados em consideração e ajudam a reduzir o valor

do erro. Dessa forma, o erro aproximado passa a ser:

E(w) =

N∑

k=1

(γ − ykw
Txk) = γN −

N∑

k=1

(ykw
Txk). (4.19)

Como γN é um valor constante, para minimizar E(w) basta encontrar w que

maximiza o valor de
∑N

k=1 ykw
Txk e que ‖w‖ = 1 conforme explicado anterior-

mente. Retirando o termo wT do somatório tem-se que wT
∑N

k=1 ykxk. Segundo

os autores para maximizar esse valor basta encontrar w que tenha norma 1 e

que seja paralelo a
∑N

k=1 ykxk. Dessa forma tem-se que:

w0 =

∑N

k=1 ykxk

‖∑N

k=1 ykxk‖
. (4.20)

Como pode ser observado, a equação 4.20 apresenta uma abordagem ana-

lítica para o treinamento de Perceptrons. Segundo os autores, o algoritmo

proposto funciona como uma SVM em que todos os padrões de treinamento

são vetores de suporte e possuem multiplicadores de Lagrange iguais a 1.

Para se obter a saída do Perceptron para um padrão desejado basta fazer

y(x) = sign(wT
0 x).

Essa abordagem, além de dispensar o ajuste do parâmetro C das SVMs,

permite também o treinamento on-line, pois basta somar os novos padrões,

multiplicados por sua saída desejada, ao vetor de pesos e normalizar nova-

mente o vetor resultante dividindo-o por sua norma, a fim de se obter ||w0|| = 1.

Como pode ser observado, o Perceptron proposto por Fernandez-Delgado

et al. [21] utiliza de forma analítica os padrões de treinamento para ajustar

os pesos do Perceptron, multiplicados pelos seus rótulos. Esse cálculo nada

mais é do que a regra de Hebb com pesos normalizados e com a função sinal

como regra de decisão, o que pode ser visto comparando-se a Equação 4.4

com a Equação 4.20. No próximo capítulo será mostrado como controlar a

evolução do crosstalk e realizar o Aprendizado Ativo por meio de um simples

teste de convergência desenvolvido para o Perceptron Hebbiano com pesos

normalizados.

4.3 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foi discutido o uso do aprendizado Hebbiano no lugar da

pseudoinversa para evitar o sobreajuste nas ELMs e permitir o treinamento
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on-line. Foi demonstrado que o termo residual do aprendizado Hebbiano, de-

nominado crosstalk, tem um efeito regularizador, deslocando a solução obtida

no treinamento da solução de erro zero. Por fim, foi apresentado um Per-

ceptron treinado com aprendizado Hebbiano e com pesos normalizados que,

segundo os autores, funciona como uma SVM em que todos os padrões utili-

zados são vetores de suporte e que todos os multiplicadores de Lagrange são

iguais a 1. No próximo capítulo serão apresentados os métodos de Aprendi-

zado Ativo desenvolvidos nesta tese.
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CAPÍTULO

5

Métodos Propostos

C
omo exposto anteriormente, vários autores demonstraram que mé-

todos simples de Aprendizado Ativo podem ter bons resultados em

problemas linearmente separáveis. O objetivo desta tese é estender

essa abordagem para problemas não linearmente separáveis, em que não seja

necessário o ajuste fino de parâmetros livres e que seja possível o treinamento

on-line. Neste capítulo será proposto um modelo neural baseado em uma ca-

mada escondida do tipo ELM (Extreme Learning Machine) para realizar a linea-

rização necessária nos dados, sem a necessidade de ajuste fino de parâmetros

livres, de forma que possam ser utilizados métodos lineares de Aprendizado

Ativo. Ao longo do capítulo serão apresentadas duas estratégias de Aprendi-

zado Ativo baseadas em um Perceptron treinado com a regra de Hebb [31] e

com pesos normalizados [21].

Para realizar o Aprendizado Ativo é necessário determinar o número de

padrões que seriam suficientes para se obter uma boa aproximação da fun-

ção geradora dos dados. Na seção a seguir será determinado o número de

padrões necessários para que o Perceptron Hebbiano com pesos normaliza-

dos [21] convirja para uma solução com boa capacidade de generalização em

problemas de classificação binária.

5.1 Número Limite de Padrões de Treinamento

No contexto deste trabalho, uma questão que ainda precisa ser respondida

é: como estimar o número mínimo de padrões necessários para realizar o

aprendizado e obter boa capacidade de generalização? Isso é particularmente

importante para suavizar o efeito do crosstalk, controlar o custo de rotulação
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no Aprendizado Ativo e reduzir o tamanho do conjunto de treinamento.

Para um Perceptron treinado com o algoritmo de Rosenblatt [55], que é

baseado em correção do erro, existe um teorema que define que o algoritmo

converge com um número limite de iterações que é menor ou igual a um nú-

mero máximo de classificações incorretas, caso o problema seja linearmente

separável [30]. No contexto deste trabalho é assumido que o problema é li-

nearmente separável, em virtude da propagação dos padrões pela camada

escondida ELM. Baseado nessa premissa, é mostrado a seguir que a prova

de convergência do Perceptron proposta por Nilsson [51, 30] pode ser esten-

dida para um Perceptron treinado com aprendizado Hebbiano e com pesos

normalizados.

A prova do teorema a seguir garante a estimativa de um número limite de

padrões que é suficiente para encontrar um separador linear e, consequente-

mente, produzir um limite superior que garanta a convergência [35, 36, 37].

Considerando um conjunto de treinamento reduzido, o aprendizado pode ser

interrompido para evitar o aumento no termo de penalização da Equação 4.5

devido ao crosstalk. Como será discutido nas próximas seções, o número li-

mite de padrões fornecido pelo teorema a seguir na verdade resulta em um

valor de crosstalk com boa relação custo-benefício em termos do erro de trei-

namento e da complexidade do modelo, o que leva a um classificador com boa

capacidade de generalização.

Teorema 1. Para duas classes linearmente separáveis o número máximo de

rótulos necessários para a convergência do Perceptron Hebbiano com pesos nor-

malizados é dado por:

tmax =
β + 2θ

α2
,

em que β é a norma quadrática máxima entre os padrões usados para treina-

mento:

β = max
x∈ζ

||x||2,

θ é a margem do padrão mais distante do hiperplano separador:

θ = max
x∈ζ

|wTx|,

e α é a margem do padrão mais próximo do hiperplano separador:

α = min
x∈ζ

|wTx|.

Prova. Suponha que se deseja classificar duas classes linearmente separáveis

ζ1 e ζ2 pertencentes ao conjunto de dados ζ e que o vetor de pesos inicial é
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5.1 Número Limite de Padrões de Treinamento

w0 = 0. Para padrões x1,x2, ...,xt com rótulos y1, y2, ..., yt ∈ {−1, + 1} o vetor de

pesos atualizados wt+1 é dado por:

wt+1 = x1y1 + x2y2 + ...+ xtyt. (5.1)

Como as classes ζ1 e ζ2 são linearmente separáveis, existe uma solução w∗

que corretamente classifica todos os padrões. Dessa forma, para uma solução

fixa w∗ pode-se definir um número positivo α:

α = min
xt∈ζ

|w∗Txtyt| = min
xt∈ζ

|w∗Txt|. (5.2)

Multiplicando os dois lados da Equação 5.1 por w∗T , obtém-se:

w∗Twt+1 = w∗Tx1y1 +w∗Tx2y2 + ...+w∗Txtyt. (5.3)

De acordo com a definição da Equação 5.2 pode-se garantir que:

w∗Twt+1 ≥ tα. (5.4)

Utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz [66] obtém-se:

||w∗||2||wt+1||2 ≥ [w∗Twt+1]
2. (5.5)

Observando a Equação 5.4 pode-se concluir que [w∗Twt + 1]
2 ≥ t2α2, ou de

forma equivalente:

||wt+1||2 ≥
t2α2

||w∗||2 . (5.6)

A Equação 5.1 pode ser escrita como wk+1 = wk + ykxk, onde k = 1,...,t. To-

mando o quadrado da norma Euclidiana nos dois lados dessa equação obtém-

se:

||wk+1||2 = ||wk||2 + ||xkyk||2 + 2wT
k xkyk. (5.7)

A Equação 5.7 pode agora ser reescrita da seguinte forma:

||wk+1||2 − ||wk||2 = ||xkyk||2 + 2wT
k xkyk. (5.8)

Somando os termos k = 1,...,t da Equação 5.8 e considerando a condição

inicial w0 = 0 tem-se:

||wt+1||2 =
t∑

k=1

||xkyk||2 + 2
t∑

k=1

wT
k xkyk. (5.9)

Como ||xkyk||2 = ||xk||2, uma vez que yk ∈ {−1,+ 1}, pode-se definir:
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β = max
xk∈ζ

||xk||2 (5.10)

e:

θ = max
xk∈ζ

|wT
k xkyk| = max

xk∈ζ
|wT

k xk|. (5.11)

Usando as definições das Equações 5.10 e 5.11, pode-se garantir que a

seguinte desigualdade é verdadeira:

||wt+1||2 ≤ (β + 2θ)t. (5.12)

A partir da Equação 5.12 pode-se concluir que o quadrado da norma do

vetor de pesos cresce linearmente com o valor de t. Esse resultado é conflitante

com aquele apresentado na Equação 5.6 para valores suficientemente grandes

de t.

Nesse caso, o valor de t não pode ser maior que um certo valor tmax para o

qual as Equações 5.6 e 5.12 são iguais:

t2maxα
2

||w∗||2 = tmax(β + 2θ). (5.13)

Assim, o valor de tmax pode ser obtido pela Equação 5.14:

tmax =
(β + 2θ)||w∗||2

α2
. (5.14)

Considerando que o classificador utilizará o vetor de pesos final w∗ nor-

malizado [21] tem-se que ||w∗|| = 1 e a Equação 5.14 pode ser reescrita da

seguinte forma:

tmax =
β + 2θ

α2
. (5.15)

A Equação 5.15 indica que o Perceptron treinado com aprendizado Hebbi-

ano e com o vetor de pesos normalizado [21] converge utilizando no máximo
β+2θ
α2 rótulos. Como será mostrado na próxima seção, o valor de tmax pode ser

estimado durante o treinamento e utilizado como parte de um critério de se-

leção de rótulos e, além disso, também pode ser utilizado para determinar o

número de padrões que devem ser aprendidos.
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5.2 Estratégia de Aprendizado Ativo Baseada em um

Teste de Convergência

O teorema apresentado na seção anterior pode ser utilizado como critério

de seleção de rótulos para Aprendizado Ativo, uma vez que indica a quantidade

de rótulos necessária para garantir a convergência de um Perceptron treinado

com aprendizado Hebbiano. A decisão em rotular ou não um padrão é baseada

em estimativas sucessivas de tmax durante o processo de aprendizado. Como a

convergência deve ocorrer com um número reduzido de padrões, a influência

do crosstalk pode ser controlada e uma suavização pode ser obtida.

O classificador proposto é composto por uma camada escondida ELM e

uma camada de saída treinada utilizando-se o aprendizado Hebbiano com

pesos normalizados [21]. A Figura 5.1 apresenta a topologia proposta.

Figura 5.1: Topologia do classificador proposto

Com o objetivo de selecionar somente os padrões mais informativos, a es-

tratégia de Aprendizado Ativo utiliza um teste de convergência como um crité-

rio para seleção de rótulos cada vez que um novo padrão é apresentado. Cada

novo padrão é propagado pela camada escondida ELM e então sua margem é

calculada em relação ao hiperplano corrente. Esse valor é atribuído ao α da

Equação 5.15. A variável θ corresponde ao valor máximo entre o α calculado

a os αs anteriores. A variável β é o valor máximo entre o quadrado da norma

do padrão corrente e o quadrado da maior norma entre os padrões de trei-
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namento anteriores. Utilizando essas variáveis, tmax é calculado utilizando a

Equação 5.15.

A partir disso, pode-se definir dois algoritmos de Aprendizado Ativo, sendo

um do tipo Stream-based Selective Sampling e o outro do tipo Pool-based Sam-

pling:

• Extreme Active Learning Machine Selective Sampling - EALMSS [36,

37]: Nesta versão o teste de convergência funciona como um critério para

seleção de rótulos e é realizado utilizando o valor calculado de tmax para o

padrão corrente. Se tmax é maior que o número de padrões utilizados para

treinamento, então o algoritmo não convergiu do ponto de vista do padrão

corrente, sendo que dessa forma o padrão deve fornecer informações no-

vas e por isso deve ser aprendido. Seu rótulo é solicitado ao especialista e

os pesos do Perceptron são ajustados utilizando a Equação 5.16. Se tmax
é menor ou igual ao número de padrões utilizados para treinamento, en-

tão o algoritmo convergiu e não é necessário solicitar o rótulo do padrão

corrente, pois provavelmente ele é redundante, podendo ser descartado.

O processo continua enquanto novos padrões são apresentados ou até

que o número máximo de rótulos disponíveis é alcançado. A Figura 5.2

apresenta o fluxograma do método EALMSS e a Figura 5.3 apresenta o

pseudocódigo.

• Extreme Active Learning Machine Pool-based Sampling - EALMPB [35]:

Nesta versão o teste de convergência funciona como um critério de pa-

rada para o algoritmo. Todos os dados não rotulados a serem analisados

devem estar disponíveis em um conjunto de dados C (um pool de

tamanho limitado). Todos os padrões do conjunto de dados são pro-

pagados pela camada escondida, formando o conjunto CELM , e cada

vetor resultante terá calculada a sua margem em relação ao hiperplano

corrente. O vetor que tiver a menor margem, ou seja, o mais próximo do

hiperplano separador utilizado na análise, será utilizado para calcular

o valor de tmax. O padrão terá seu rótulo solicitado e será utilizado

para ajustar os pesos do perceptron utilizando a Equação 5.16 somente

se o tmax calculado for maior que o número de padrões já utilizados

para treinamento, indicando que o número de padrões utilizados até o

momento é insuficiente para garantir a convergência. Caso contrário

o padrão é descartado e o algoritmo termina, pois o perceptron terá

convergido. A Figura 5.4 apresenta o fluxograma do método EALMPB e

Figura 5.5 apresenta o pseudocódigo.

wt+1 =
wt + ψ(xt,Z,b)yt
||wt + ψ(xt,Z,b)yt||

(5.16)

43



5.2 Estratégia de Aprendizado Ativo Baseada em um Teste de Convergência

Descarte

Não

Sim

Figura 5.2: Fluxograma do método EALMSS

Entrada: Tamanho inicial do conjunto de treinamento m, número
máximo de rótulos disponíveis L, matriz de pesos aleatórios
ELM Z, vetor de bias aleatórios b, função geradora F

Saída : Vetor de pesos w

Método :

1 Selecione aleatoriamente m padrões xk da função geradora F ;
2 Propague os m padrões pela camada escondida ELM (ψ(xk,Z,b)) e solicite

seus rótulos yk;

3 w =

m∑

k=1

ψ(xk ,Z,b)yk

||
m∑

k=1

ψ(xk ,Z,b)yk||
;

4 β = maxk=1,...,m(||ψ(xk,Z,b)||2);
5 θ = maxk=1,...,m(|wTψ(xk,Z,b)|);
6 repita
7 Seleciona aleatoriamente um padrão x de F ;
8 α = |wTψ(x,Z,b)|;
9 β = max(||ψ(x,Z,b)||2, β);

10 θ = max(|wTψ(x,Z,b)|,θ);
11 t = β+2θ

α2 ;
12 se t > m então
13 Solicite o rótulo y;

14 Atualize w = w+ψ(x,Z,b)y
||w+ψ(x,Z,b)y||

;

15 m = m+ 1;
16 fim

17 até (m = L) or (F = ∅);

Figura 5.3: Estratégia de Aprendizado Ativo - Selective Sampling
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Não

Sim

PARE!

Descarte todos os 

restantes

Figura 5.4: Fluxograma do método EALMPB

Entrada: Conjunto de padrões C, tamanho inicial do conjunto de
treinamento m, matriz de pesos aleatórios ELM Z e vetor de
bias aleatórios b

Saída : Vetor de pesos w

Método :

1 Propague todos os padrões de C pela camada escondida formando o
conjunto CELM ;

2 Retire aleatoriamente m padrões de CELM e solicite os rótulos;

3 w =

m∑

k=1

ψ(xk ,Z,b)yk

||
m∑

k=1

ψ(xk ,Z,b)yk||
;

4 β = maxk=1,...,m(||ψ(xk,Z,b)||2);
5 θ = maxk=1,...,m(|wTψ(xk,Z,b)|);
6 Faça n = Inf;
7 enquanto (t > m) e (CELM 6= ∅) faça
8 Calcule α = |wTψ(x,Z,b)| para todos os padrões de CELM e escolha o

menor α;
9 β = max(||ψ(x,Z,b)||2, β);

10 θ = max(|wTψ(x,Z,b)|,θ);
11 t = β+2θ

α2 ;
12 se t > m então
13 Retire ψ(x,Z,b) de CELM ;
14 Solicite o rótulo y;

15 Atualize w = w+ψ(x,Z,b)y
||w+ψ(x,Z,b)y||

;

16 m = m+ 1;
17 fim

18 fim

Figura 5.5: Estratégia de Aprendizado Ativo - Pool-Based Sampling
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A estratégia de Aprendizado Ativo proposta neste trabalho é capaz de en-

contrar uma solução que maximize a capacidade de generalização do modelo

e que controla o termo de crosstalk, tanto para a versão Stream-based quanto

para a Pool-based. Para ilustrar essas características, quatro estratégias de

seleção de padrões foram aplicadas ao conjunto de dados da Figura 3.3. Em

todos os casos foi utilizada a mesma camada escondida ELM com 100 neurô-

nios escondidos. A primeira estratégia utiliza o aprendizado Hebbiano com

pesos normalizados para aprender, iterativamente, o padrão mais próximo do

hiperplano separador, como proposto na heurística de Schohn et al. [58] (apre-

sentada na Figura 5.6 como ELMPCP - ELM with Hebbian Perceptron and Clo-

sest Patterns). A segunda estratégia usa o aprendizado Hebbiano com pesos

normalizados para aprender padrões selecionados aleatoriamente (apresenta-

dos na Figura 5.6 como ELMPRP - ELM with Hebbian Perceptron and Random

Patterns). As duas últimas estratégias utilizam os métodos de Aprendizado

Ativo baseados no teste de convergência, apesentadas como Extreme Active Le-

arning Machine (EALM) nas versão Stream-based Selective Sampling (EALMSS)

e Pool-based Sampling (EALMPB). Para fins de comparação, também foi in-

cluído um classificador ELM com o uso da pseudoinversa e padrões seleciona-

dos aleatoriamente. O experimento foi realizado utilizando validação cruzada

do tipo 10-fold dez vezes. Os resultados são apresentados na Figura 5.6 em

termos da AUC média.
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Figura 5.6: Resultados para validação cruzada do tipo 10-fold para diferen-
tes estratégias de seleção de padrões aplicadas no conjunto de dados da Fi-
gura 3.3

Considerando um conjunto de treinamento reduzido, a heurística de
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Schohn et al. [58] obtém melhores resultados do que a seleção aleatória. En-

tretanto, a heurística de Schohn é consideravelmente mais custosa em termos

de tempo de treinamento, uma vez que requer que em cada iteração a distância

em relação ao hiperplano seja calculada para todos os padrões não rotulados.

A estratégia de Aprendizado Ativo proposta neste trabalho, em suas duas ver-

sões, obtém um bom desempenho em termos de AUC. A primeira (EALMSS)

calcula a margem apenas para o padrão analisado em cada iteração. A se-

gunda (EALMPB) calcula a margem de todos os padrões disponíveis em cada

iteração, utilizando o teste de convergência como condição de parada.

Uma vantagem da versão EALMSS é que ela não necessita de um critério

de parada, pois basta analisar cada um dos dados disponíveis apenas uma

vez. Além disso, é importante notar que apesar de o algoritmo EALMSS ser do

tipo Stream-based [11], seu desempenho é similar ao do algoritmo EALMPB

que, por sua vez, é próxima ao melhor classificador que pode ser obtido utili-

zando a estratégia de Schohn, sendo ambas do tipo pool-based [58]. A versão

regularizada das ELMs obteve melhores resultados que as outras estratégias,

mas para esse método um parâmetro de regularização teve que ser finamente

ajustado utilizando trinta porcento do conjunto de treinamento, o que pode

ser proibitivo em aplicações reais de Aprendizado Ativo.

5.3 Interpretação do teste de convergência

Como a estratégia de Aprendizado Ativo apresentada neste trabalho é ba-

seada no Perceptron Hebbiano torna-se importante verificar qual é o efeito do

crosstalk no cálculo de tmax. Para tanto, deve-se encontrar os valores de yk e

ŷk em função do crosstalk e do valor de α, que correspondem à contribuição

do padrão analisado ao cálculo de tmax.

O rótulo yk do padrão analisado é desconhecido no início do Aprendizado

Ativo. O objetivo é determinar se esse rótulo deve ou não ser solicitado ao

especialista. Uma forma de estimá-lo é considerar que o hiperplano separador

analisado é capaz de classificá-lo corretamente, ou seja, que tem boa capa-

cidade de generalização, sendo capaz de classificar corretamente um padrão

ainda desconhecido. Dessa forma pode-se encontrar o valor estimado de yk

em função do crosstalk estimado:

wTxk = (

N∑

i=1

yixi)
Txk (5.17)

wTxk = ykx
T
k xk +

crosstalk
︷ ︸︸ ︷

(

N∑

i 6=k

yixi)
Txk (5.18)
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wTxk = ykx
T
k xk + crosstalk (5.19)

ykx
T
k xk = wTxk − crosstalk (5.20)

yk =
wTxk − crosstalk

xTk xk
(5.21)

xTk xk = ||xk||2 (5.22)

yk =
wTxk − crosstalk

||xk||2
. (5.23)

A equação 5.23 apresenta uma estimativa do rótulo de xk em função da sua

norma e do crosstalk estimado, ou seja, o crosstalk devido aos padrões utiliza-

dos para a construção do hiperplano representado por wT . Essa estimativa foi

possível ao se considerar que a informação trazida por xk já está presente no

vetor wT , de forma que esse padrão seria redundante. Tal hipótese é verificada

no teste de convergência da equação 5.14 e, caso seja confirmada, o padrão é

descartado e seu rótulo não é solicitado.

Além das considerações apresentadas, é necessário encontrar o valor de ŷk,

ou seja, a classificação fornecida pelo Perceptron:

ŷk = sign(wTxk) (5.24)

sign(wTxk) =
wTxk

|wTxk|
(5.25)

ŷk =
wTxk

|wTxk|
. (5.26)

Dessa forma, o erro de classificação para o padrão xk será obtido

comparando-se o valor resultante da hipótese de que a informação de xk já

está presente no hiperplano corrente wT , ou seja, que o padrão é redundante,

e o valor resultante da classificação realizada pelo Perceptron:

ǫk = yk − ŷk (5.27)

ǫk =
wTxk − crosstalk

||xk||2
− wTxk

|wTxk|
(5.28)

ǫk =
(wTxk − crosstalk)|wTxk| −wTxk||xk||2

||xk||2|wTxk|
. (5.29)
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Deseja-se que ǫk = 0, ou seja, que o rótulo yk seja devidamente recuperado,

logo:

(wTxk − crosstalk)|wTxk| −wTxk||xk||2 = 0. (5.30)

O método de Aprendizado Ativo proposto considera que o valor de α é cor-

respondente ao valor absoluto da margem do padrão analisado, ou seja, a

margem do padrão xk em relação ao hiperplano corrente, logo:

α = |wTxk|. (5.31)

Substituindo na equação 5.30 obtém-se:

(wTxk − crosstalk)α−wTxk||xk||2 = 0. (5.32)

Isolando o valor de α:

α =
wTxk||xk||2

(wTxk − crosstalk)
. (5.33)

Substituindo 5.33 em 5.14 tem-se:

tmax =
(β + 2θ)||w||2(wTxk − crosstalk)2

(wTxk||xk||2)2
. (5.34)

Como o vetor de pesos do Perceptron utilizado é normalizado, ou seja

||w|| = 1, a Equação 5.34 resume-se na Equação 5.35.

tmax =
(β + 2θ)(wTxk − crosstalk)2

(wTxk||xk||2)2
. (5.35)

Dessa forma, o valor de tmax foi obtido em função do crosstalk necessário

para que o erro de classificação seja zero. Isso leva às seguintes conclusões:

• O controle do erro e do crosstalk estão implícitos no processo de escolha

do padrão durante o Aprendizado Ativo, conforme pode ser verificado na

Equação 5.35;

• Se a distância do padrão analisado ao hiperplano separador for muito

grande e o crosstalk também, o valor de tmax poderá ser pequeno, dependo

dos valores de β, θ e da norma do padrão. Dessa forma, o padrão terá

uma maior probabilidade de ser rejeitado, dependendo do número de

padrões utilizados previamente para treinamento do hiperplano corrente;

• Se a distância for pequena, mas o crosstalk for grande, o valor de tmax

poderá ser grande. Dessa forma, o padrão terá maior probabilidade de

ser escolhido para ser inserido no processo de aprendizado, dependendo
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do número de padrões utilizados previamente para treinamento do hiper-

plano corrente;

• Se a distância for grande e o crosstalk pequeno, tmax poderá ser pequeno.

Dessa forma, o padrão terá uma maior probabilidade de ser rejeitado,

dependendo do número de padrões utilizados previamente para treina-

mento do hiperplano corrente;

• Se a distância e o crosstalk tiverem valores próximos, então tmax poderá

ser pequeno. Dessa forma, o padrão terá uma maior probabilidade de

ser rejeitado, dependendo do número de padrões utilizados previamente

para treinamento do hiperplano corrente;

• Os valores de β, θ e do quadrado da norma do padrão analisado (||xk||2)
completam a equação 5.35 fornecendo informações indiretas da distri-

buição dos dados, uma vez que: β corresponde ao valor máximo do qua-

drado da norma dos padrões de treinamento, o que corresponde ao qua-

drado da distância do padrão mais afastado da origem do sistema de

coordenadas; θ corresponde ao valor máximo entre o α do padrão cor-

rente e o maior α entre os padrões de treinamento, ou seja, corresponde

à distância do padrão mais afastado do hiperplano corrente. ||xk||2 cor-

responde ao quadrado da distância do padrão analisado em relação à

origem do sistema de coordenadas.

Essas conclusões explicam o porquê do método minimizar o erro contro-

lando o crosstalk. Dessa forma, são evidenciados os motivos que levam a

um padrão ser rejeitado ou não, pois de acordo com o número de padrões

já treinados, a distância do padrão analisado e o seu crosstalk ele terá uma

probabilidade maior ou menor de ser rejeitado. Os valores de β e θ comple-

mentam a equação, pois fornecem informações da distribuição espacial dos

dados, sendo que essa distribuição também está intimamente ligada com o

crosstalk, conforme discutido no capítulo anterior.

O cálculo de tmax utiliza informações de norma e margem extraídas do con-

junto de treinamento. Dessa forma, é interessante observar a relação entre

esses duas grandezas de forma gráfica. Para tanto, foi realizado um expe-

rimento utilizando o problema da Figura 3.2. Foram gerados classificadores

utilizando os métodos EALMSS e EALMPB apresentados na Seção 5.2. A ca-

mada escondida ELM continha 100 neurônios. Os resultados apresentados

a seguir consistem em uma execução, tendo apenas o objetivo de possibili-

tar uma análise qualitativa dos padrões escolhidos no Aprendizado Ativo. O

mesmo comportamento apresentado ocorreu em outras execuções do mesmo

experimento. As Figuras 5.7(a) e 5.8(a) apresentam gráficos que relacionam a
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norma e a margem de cada padrão utilizado no treinamento para os métodos

EALMSS e EALMPB, respectivamente. As Figuras 5.7(b) e 5.8(b) apresentam a

norma e margem tanto dos padrões selecionados quanto daqueles rejeitados

durante o processo de aprendizado dos métodos EALMSS e EALMPB, respec-

tivamente.
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Figura 5.7: Relação entre Norma e Margem dos padrões selecionados (5.7(a))
e dos padrões rejeitados 5.7(b) para o método EALMSS
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Figura 5.8: Relação entre Norma e Margem dos padrões selecionados (5.7(a))
e dos padrões rejeitados (5.7(b)) para o método EALMPB

Como pode ser observado, o método de Aprendizado Ativo seleciona pa-

drões capazes de representar a distribuição dos dados no espaço, tanto na

versão EALMSS quanto na EALMPB. Essa representação é obtida utilizando

a margem dos padrões em relação ao hiperplano separador e a norma do ve-

tor de dados, que representa a distância do padrão em relação à origem do

sistema de coordenadas. O método seleciona: alguns poucos padrões que

representam os dados mais distantes do hiperplano; seleciona a maioria dos

padrões próximos ao hiperplano separador (região entre -2 e 2 no eixo y para
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5.3 Interpretação do teste de convergência

os dois algoritmos), que certamente são os padrões mais informativos, uma

vez que a incerteza em relação ao rótulo dos mesmos é maior; e seleciona pa-

drões que também fornecem informações da distância dos dados em relação

à origem. Esse comportamento é devido ao cálculo de tmax, pois o mesmo leva

em consideração a distância do padrão analisado em relação ao hiperplano

separador (α), a distância do padrão mais distante da origem (β) e a distância

do padrão mais distante do hiperplano separador (θ). Isso garante que um nú-

mero mínimo de padrões seja selecionado para representar de forma suficiente

a distribuição dos padrões no espaço, fornecendo, portanto, um modelo sem

redundância nos dados e com boa capacidade de generalização, por conter

informação da distribuição espacial dos dados.

De certa forma as Figuras 5.7(a) e 5.8(a) mostram que os dois algoritmos de

Aprendizado Ativo conseguem extrair o “esqueleto” da distribuição dos dados,

conforme pode ser verificado nas Figuras 5.7(b) e 5.8(b). Nessas figuras os

padrões rejeitados são representados por um asterisco verde com bordas cir-

culares que representam a classe do padrão rejeitado, sendo a borda vermelha

referente aos padrões da classe positiva e a borda azul referente aos padrões

da classe negativa. Esse comportamento dos algoritmos é extremamente van-

tajoso para o Aprendizado Ativo, pois evita que recursos importantes sejam

gastos na rotulação de padrões redundantes. Contribui ainda para encontrar

um modelo com capacidade suficiente para generalizar bem, conforme será

discutido na próxima seção.

Outra observação importante é que o modelo EALMSS tem comportamento

similar ao EALMPB, porém com custo computacional bem menor, uma vez que

não precisa analisar a distância de todos os padrões disponíveis, analisando

apenas um padrão por vez, podendo ser utilizado também com conjuntos de

dados de tamanho fixo (pool) tendo que analisar o conjunto por inteiro ape-

nas uma única vez. No Capítulo 6 os dois algoritmos serão comparados em

problemas reais e essa conclusão será aprofundada.

5.4 Complexidade do Modelo Extreme Active Lear-

ning Machine e Sua Capacidade de Generaliza-

ção

Com o objetivo de verificar a evolução da complexidade neural do modelo

durante o processo de treinamento, o problema da Figura 3.2 foi utilizado em

um experimento que consiste no treinamento de uma rede com uma camada

escondida ELM com 100 neurônios e um Perceptron Hebbiano com pesos nor-

malizados na saída. Essa rede foi treinada de quatro formas diferentes, a
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Figura 5.9: Evolução do erro médio quadrático em função de duas medidas de
complexidade

saber: utilizando a cada iteração os padrões mais próximos do hiperplano se-

parador (ELMPCP); utilizando padrões escolhidos aleatoriamente (ELMPRP); e

utilizando os algoritmos EALMSS e EALMPB.

O experimento foi executado 10 vezes e foram coletados os valores médios

do erro médio quadrático calculado sobre todos os dados disponíveis, o valor

médio da soma do valor absoluto do crosstalk calculado utilizando apenas

os padrões efetivamente utilizados para treinamento (padrões rotulados) e o

valor médio da norma do vetor de pesos. Utilizando os valores coletados foram

geradas as Figuras 5.9(a) e 5.9(b). A Figura 5.9(a) apresenta a relação entre

erro médio quadrático e o valor médio da soma dos crosstalks absolutos. A

Figura 5.9(b) apresenta a relação entre o erro médio quadrático e a norma do

vetor de pesos.

A norma do vetor de pesos foi utilizada como medida de complexidade do

modelo uma vez que a classificação gerada por esse vetor e pelo vetor norma-

lizado é exatamente a mesma. A normalização consiste simplesmente na divi-

são do vetor por um número positivo. A norma do vetor de pesos é considerada

uma boa medida de complexidade para modelos neurais e já foi amplamente

estudada em diversos trabalhos [6, 69, 8, 67, 41, 46, 68, 13, 12]. Ela está

relacionada com a capacidade de generalização de um modelo neural, sendo

que quanto mais complexo o modelo, maior é a norma e maior é a chance do

modelo sofrer com sobreajuste [69].

Como pode ser observado nas Figuras 5.9(a) e 5.9(b) a evolução do erro

médio quadrático em relação ao crosstalk médio absoluto e à norma média do

vetor de pesos tem evolução similar, indicando que o crosstalk é uma medida

de complexidade similar à norma do vetor de pesos. Esse resultado mostra

que encontrar uma solução com boa relação custo-benefício entre o erro mé-

dio quadrático e o crosstalk tem o mesmo efeito que encontrar a solução de
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melhor relação entre erro médio quadrático e norma do vetor de pesos. Como

pode ser observado nas duas figuras, a heurística de Aprendizado Ativo de se-

leção do padrão mais próximo do hiperplano separador tem o comportamento

de encontrar soluções com menor erro médio quadrático em modelos com

complexidade menor (crosstalk e norma) quando comparado com o modelo

passivo de aprendizado que utiliza dados escolhidos aleatoriamente.

Também é possível observar que o algoritmo EALMPB possui uma condição

de parada capaz de encontrar exatamente a solução com melhor relação custo

benefício entre o erro médio quadrático e a complexidade do modelo, uma vez

que encontra a solução com menor erro e com baixa complexidade. Observa-

se ainda que a solução EALMSS encontra uma solução intermediária, porém

que também possui uma boa relação custo-benefício. Entretanto essa última

encontra tal solução com um custo computacional muito menor que o modelo

EALMPB.

Observando a Figura 5.6 é possível verificar que de fato a solução encon-

trada pelo modelo EALMPB tem uma capacidade de generalização ligeiramente

melhor que a solução EALMSS, o que condiz com as Figuras 5.9(a) e 5.9(b).

Mostra também que as soluções com boa relação entre erro médio quadrá-

tico e complexidade têm melhor capacidade de generalização. No Capítulo 6

essa capacidade de encontrar uma solução com boa capacidade de generali-

zação será verificada para bases de dados de problemas reais e confirmarão

as conclusões apresentadas nesta seção.

5.5 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foram apresentadas duas estratégias de Aprendizado Ativo

que são baseadas em um simples teste de convergência. Ao longo do capítulo

foi demonstrado que o Aprendizado Ativo é capaz de controlar a evolução do

crosstalk durante o processo de aprendizado e que esse termo age como um

regularizador. Além disso, foi verificada a influência da distribuição espacial

dos dados e do crosstalk no cálculo do teste de convergência. Foi discutido

como o teste é capaz de eliminar os padrões redundantes e de encontrar um

vetor de pesos calculado a partir do “esqueleto” da distribuição espacial dos

dados.

Por fim, foi feita uma análise da relação entre erro e complexidade dos

modelos obtidos pelos dois algoritmos de Aprendizado Ativo apresentados

neste capítulo. Foi verificado que os dois algoritmos são capazes de encon-

trar uma solução com boa relação entre erro e complexidade o que explica

o porquê dessas soluções terem boa capacidade de generalização utilizando

para aprendizado um conjunto reduzido de padrões. Verificou-se que o algo-
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ritmo EALMSS, cujo aprendizado é feito por um fluxo contínuo de dados, tem

comportamento semelhante ao modelo EALMPB, cujo aprendizado é compu-

tacionalmente muito mais custoso, pois a cada iteração a distância de todos

os padrões do conjunto de dados não rotulados deve ser calculada em relação

ao hiperplano corrente.

No próximo capítulo serão apresentados resultados experimentais para

problemas reais e os algoritmos de Aprendizado Ativo serão comparados com

outras estratégias apresentadas na literatura.
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CAPÍTULO

6

Experimentos e Resultados

N
este capítulo serão apresentados os resultados para quatro expe-

rimentos. O experimento descrito na Seção 6.1 apresenta as limi-

tações das ELMs quando o número de padrões de treinamento é

próximo do número de neurônios da camada escondida. Também são apre-

sentadas as vantagens da utilização do aprendizado Hebbiano com pesos nor-

malizados [21] no lugar da solução da pseudoinversa. O experimento descrito

na Seção 6.2 complementa o experimento da Seção 6.1 ao apresentar a rela-

ção de custo-benefício das soluções dos métodos EALMSS e EALMPB em ter-

mos do erro médio quadrático de treinamento e da complexidade do modelo,

sendo essa última representada tanto pelo crosstalk médio absoluto quanto

pela norma média dos pesos do Perceptron não normalizado.

O experimento descrito na Seção 6.3 mostra que o número de neurônios

escondidos não precisa ser finamente ajustado se esse valor for muito maior

que o número de características do espaço de entrada. Na Seção 6.4 os algorit-

mos de aprendizado ativo apresentados nesta tese são comparados com outros

métodos de aprendizado ativo conhecidos na literatura, com uma SVM linear1

e com uma ELM regularizada. Todos esses 4 experimentos foram realizados

utilizando bases de dados oriundas do repositório UCI [22]. As características

dessas bases de dados estão listadas na Tabela 6.1.
1Todas as implementações das SVMs lineares foram realizadas utilizando a biblioteca Li-

bLinear [20] disponível para diversas linguagens de programação no pacote Shogun [64].
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Tabela 6.1: Conjuntos de Dados Utilizados
Nome Sigla No. Padrões No. Entradas No. Classes
Heart Disease HRT 297 13 2
Wisc. Breast Cancer Original WBCO 699 9 2
Wisc. Breast Cancer Diagnostic WBCD 569 31 2
Pima Diabetes PIMA 768 8 2
Sonar SNR 208 60 2
Ionosphere ION 351 34 2
Australian Credit AUST 690 14 2
Liver Disorder LIV 345 6 2
German Credit GER 1000 24 2
Spam SPAM 4601 58 2

6.1 Experimento: Limitações das ELMs para o Apren-

dizado Ativo

Os seguintes modelos foram comparados no primeiro experimento: ELM

original com treinamento utilizando o método da pseudoinversa (Original

ELM) [39]; modelo composto por uma camada escondida ELM e um Percep-

tron na saída treinado com aprendizado Hebbiano e pesos normalizados [21]

(ELMP); modelos treinados utilizando a estratégia de aprendizado ativo apre-

sentada nesta tese nas versões Stream-based Selective Sampling (Extreme Ac-

tive Learning Machine Selective Sampling - EALMSS) e Pool-based Sampling

(Extreme Active Learning Machine Pool-based - EALMPB); ELM regularizada

(ELM2012) [40]; e o modelo AL-ELM [74]. Os dados foram apresentados de

forma aleatória para todos os modelos ELM, ELM2012 e EALMSS. No caso

particular do modelo ELMP, dois testes foram realizados: (i) aprendizado uti-

lizando dados apresentados aleatoriamente em cada iteração (ELMP Random

Patterns - ELMPRP); e (ii) aprendizado utilizando o padrão mais próximo do hi-

perplano separador em cada iteração, como proposto por Schohn e Cohn [58]

(ELMP Closest Patterns - ELMPCP). Para todos os modelos a camada escon-

dida ELM utilizada foi a mesma, possuindo 100 neurônios escondidos. Esse

número foi escolhido para demonstrar as limitações das ELMs quando o nú-

mero de padrões de treinamento é próximo do número de neurônios escon-

didos. Para os modelos ELM2012 e AL-ELM trinta porcento do conjunto de

treinamento foi rotulado e utilizado para realizar o ajuste fino do parâmetro

de regularização.
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Figura 6.1: Resultados médios de 10 execuções da validação cruzada do tipo
10-fold para diferentes métodos ELM aplicados nas bases de dados: HRT,
WBCO, WBCD, PIMA, SNR and ION
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Figura 6.2: Resultados médios de 10 execuções da validação cruzada do tipo
10-fold para diferentes métodos ELM aplicados nas bases de dados: AUST,
LIV, GER, SPAM

O desempenho médio de cada algoritmo em termos de AUC foi calculada

após 10 execuções da validação cruzada do tipo 10-fold. Os resultados são

apresentados nas Figuras 6.1 e 6.2. Como esperado, a formulação original

das ELMs não apresentou boa generalização quando o tamanho do conjunto

de treinamento ficou próximo do número de neurônios da camada escondida,

uma vez que a saída da ELM é calculada pela solução de um sistema de equa-

ções lineares [39] utilizando o cálculo da pseudoinversa. Como pode ser ob-

servado, a estratégia de aprendizado ativo obtém desempenho similar aos me-

lhores classificadores que podem ser obtidos com o método ELMPCP que é

treinado utilizando os padrões mais próximos do hiperplano separador. Isso

mostra que o algoritmo EALMSS funciona como um filtro “baseado em mar-

gem”, mas sem a necessidade de calcular a distância de todos os padrões em
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relação ao hiperplano separador em cada iteração, como feito pelo algoritmo

EALMPB.

Como pode ser verificado, a versão regulariza das ELMs (ELM2012) e sua

versão treinada com aprendizado ativo (AL-ELM) solucionam a limitação da

pseudoinversa ao realizar o ajuste do parâmetro de regularização. Entretanto,

uma parte do conjunto de dados teve que ser rotulada para esse fim, o que

torna seu uso pouco prático no contexto do aprendizado ativo. Além disso,

as soluções EALMSS e EALMPB são muito próximas das melhores soluções

que podem ser obtidas com os métodos ELM2012 e AL-ELM, com a vanta-

gem de não serem sensíveis ao ajuste fino de parâmetros e de possuírem uma

condição de parada bem definida, que leva a soluções com boa capacidade de

generalização. O modelo EALMSS obtém essas soluções com baixo custo com-

putacional, uma vez que não precisa calcular a distância de todos os padrões

em relação ao separador e não realiza nenhum tipo de inversão de matriz.

6.2 Experimento: Complexidade do Modelo Neural

Obtido Pelo Aprendizado Ativo

Para avaliar a evolução da complexidade dos modelos neurais treinados

com o aprendizado Hebbiano foram utilizados os mesmos experimentos de

validação cruzada da seção anterior, sendo coletadas a média do erro médio

quadrático calculado utilizando todos os dados disponíveis para treinamento

(os nove folds em cada execução da validação cruzada), o crosstalk absoluto

médio calculado utilizando os padrões efetivamente aprendidos em cada ite-

ração e a norma média do vetor de pesos do Perceptron sem normalização.

Assim como o experimento anterior todos os resultados são oriundos da mé-

dia de 10 execuções da validação cruzada. O experimento foi executado para

todas as bases da tabela 6.1.

Os resultados são apresentados nas Figuras 6.3, 6.4 e 6.5. Como pode

ser observado, em todos os casos os métodos EALMSS e EALMPB tendem a

encontrar uma boa relação custo-benefício em termos de erro médio quadrá-

tico e complexidade, que pode ser medida tanto como crosstalk quanto como

norma do vetor de pesos. Esses resultados corroboram com os resultados

apresentados nas Figuras 6.1 e 6.2 da seção anterior, uma vez que elas de-

monstram que para quase todas as bases utilizadas as soluções EALMSS e

EALMPB possuem boa capacidade de generalização, ou seja, classificam bem

dados desconhecidos. Vale ressaltar que as Figuras 6.3, 6.4 e 6.5 foram ge-

radas utilizando apenas os dados de treinamento. Isso confirma que soluções

com boa relação custo-benefício entre erro de treinamento e complexidade do

modelo tendem a ser soluções que generalizam bem, conforme relatado em
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diversos trabalhos [6, 69, 8, 67, 41, 46, 68, 13, 12].
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Figura 6.3: Evolução do erro médio quadrático em função de duas medidas de
complexidade no conjuntos de dados: HRT, WBCO, WBCD, PIMA
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Figura 6.4: Evolução do erro médio quadrático em função de duas medidas de
complexidade no conjuntos de dados: SNR, ION e AUST
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Figura 6.5: Evolução do erro médio quadrático em função de duas medidas de
complexidade no conjuntos de dados: LIV, GER, SPAM

Certamente esse resultado foi alcançado pela capacidade do aprendizado

ativo selecionar para aprendizado apenas os padrões mais informativos, im-

pedindo que padrões redundantes sejam utilizados. Isso reduz o crosstalk e

a norma, ou seja, a complexidade do modelo não precisa ser aumentada para

absorver os dados redundantes, uma vez que a informação contida nesses

dados provavelmente está presente nos dados previamente utilizados. Essa

é a capacidade de extrair o “esqueleto” dos dados, conforme discutido na Se-

ção 5.3 do capítulo anterior.

Uma vantagem da abordagem ativa apresentada nesta tese é que a solu-

ção é encontrada realizando o treinamento apenas uma vez, enquanto outras
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técnicas, como as multiobjetivo, necessitam gerar diversos classificadores e

posteriormente realizar um procedimento de escolha de uma solução com boa

relação custo-benefício. Uma comparação mais aprofundada entre os algorit-

mos propostos nesta tese e modelos multiobjetivo será realizada em trabalhos

futuros.

6.3 Experimento: Influência do Número de Neurônios

Escondidos no Resultado do Aprendizado Ativo

Neste experimento foram comparados classificadores treinados com os mé-

todos EALMSS e EALMPB, mas que possuem diferentes tamanhos para a ca-

mada escondida, a saber: 100, 500, 1000, 2500, 5000 e 10000 neurônios.

Foram feitas 10 execuções da validação cruzada do tipo 10-fold. Os resulta-

dos são listados na Tabela 6.2 em termos do número médio de rótulos sele-

cionados pelos métodos (Rótulos) e a AUC média (AUC). Os melhores valores

estão marcados em negrito. A partir da Tabela 6.2 pode ser verificado que

quando o número de neurônios escondidos é maior que 500, o desempenho

de todos os modelos se torna similar. Isso demonstra que os métodos EALMSS

e EALMPB têm pouca sensibilidade ao tamanho da camada escondida quando

o número de neurônios é suficientemente grande, não sendo, portanto, ne-

cessário realizar o ajuste fino do número de neurônios escondidos. O uso de

um número elevado de neurônios como 1000 é suficiente, conforme sugerido

em [40, 23, 26]. Para comprovar essa conclusão um teste de significância es-

tatística foi aplicado aos resultados da Tabela 6.2, conforme será apresentado

a seguir.

6.3.1 Teste de Significância Estatística

A Tabela 6.2 apresenta a comparação entre 6 classificadores do tipo

Stream-based aplicados em 10 bases de dados diferentes e a comparação en-

tre 6 classificadores do tipo Pool-based nas mesmas 10 bases. Algum teste de

significância estatística deve ser realizado para verificar de fato que o tama-

nho da camada escondida não afeta de maneira significativa nem a qualidade

da classificação das diferentes redes nem a quantidade de rótulos seleciona-

dos. O teste deve ser capaz de responder se as seguintes hipóteses podem ser

rejeitadas: (i) Os classificadores têm desempenho equivalente em termos de

AUC independente do tamanho da camada escondida; (ii) Os classificadores

utilizam um número equivalente de rótulos para o aprendizado.

Como o teste estatístico deve comparar vários classificadores treinados em

várias bases diferentes os testes Paired T-Test [16] e de Wilcoxon [73] não são
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Tabela 6.2: Comparação entre Diferentes Tamanhos da Camada Escondida
ELM para os Métodos EALMSS e EALMPB

EALMSS
100 Neurônios 500 Neurônios 1000 Neurônios

Key Rótulos AUC Rótulos AUC Rótulos AUC
HRT 76,92± 3,36 0,82 ± 0,02 80,09± 1,58 0,83± 0,01 78,17 ± 1,09 0,83± 0,01
WBCO 36,47± 2,82 0,97 ± 0,01 36,98± 0,93 0,97± 0,00 37,16 ± 0,70 0,97± 0,00
WBCD 81,28± 5,36 0,96 ± 0,01 76,71± 1,01 0,97± 0,00 73,65± 0,97 0,97± 0,00

PIMA 177,63 ± 8,64 0,72 ± 0,01 172,96 ± 3,42 0,71± 0,01 168,69± 2,38 0,72± 0,01
SNR 95,97± 4,19 0,75 ± 0,03 100,00 ± 1,34 0,78± 0,01 98,42 ± 1,74 0,75± 0,01
ION 107,83 ± 4,44 0,82 ± 0,02 102,05 ± 1,04 0,85± 0,01 103,59± 1,37 0,84± 0,01
AUST 122,04 ± 5,80 0,86 ± 0,01 119,59± 2,30 0,86± 0,01 124,88± 1,88 0,86± 0,01
LIV 109,73± 6,23 0,60± 0,03 107,20 ± 4,14 0,58± 0,03 109,84± 7,10 0,59± 0,04
GER 291,21 ± 4,64 0,63 ± 0,01 302,07 ± 3,09 0,67± 0,01 315,55± 3,11 0,68± 0,01
SPAM 675,86 ± 4,33 0,89 ± 0,00 597,17 ± 4,89 0,92± 0,00 557,18± 4,68 0,92± 0,00

2500 Neurônios 5000 Neurônios 10000 Neurônios
HRT 76,94± 1,96 0,83 ± 0,01 76,53± 1,75 0,83± 0,01 76,34± 1,11 0,84± 0,01

WBCO 36,90± 0,50 0,97 ± 0,00 36,70± 1,07 0,97± 0,00 36,12± 0,87 0,97± 0,00

WBCD 75,44± 1,14 0,97 ± 0,00 75,35± 1,15 0,97± 0,00 75,76 ± 0,95 0,97± 0,01
PIMA 168,63± 2,73 0,72± 0,01 171,63 ± 3,59 0,73± 0,01 172,43± 2,83 0,71± 0,01
SNR 97,54± 1,53 0,78± 0,02 98,08± 1,49 0,78± 0,02 97,75 ± 2,40 0,77± 0,02
ION 101,56± 1,65 0,85± 0,01 101,72 ± 1,67 0,85± 0,01 102,97± 0,78 0,85± 0,01
AUST 119,91 ± 4,19 0,86 ± 0,01 120,75 ± 3,46 0,86± 0,00 121,18± 3,17 0,86± 0,01
LIV 109,22 ± 6,94 0,59 ± 0,03 106,53 ± 5,12 0,58± 0,03 105,84± 5,22 0,58± 0,02
GER 313,04± 3,09 0,68± 0,01 313,45 ± 3,11 0,68± 0,02 314,67± 2,90 0,68± 0,01
SPAM 559,81 ± 3,67 0,92 ± 0,00 561,52 ± 6,31 0,92± 0,00 549,60± 2,95 0,92± 0,00

EALMPB
100 Neurônios 500 Neurônios 1000 Neurônios

Key Rótulos AUC Rótulos AUC Rótulos AUC
HRT 81,00± 5,32 0,82 ± 0,01 82,07± 2,04 0,84± 0,01 81,02 ± 1,52 0,83± 0,01
WBCO 32,87± 2,41 0,97± 0,01 34,08± 0,38 0,97± 0,00 34,23 ± 0,35 0,97± 0,00
WBCD 76,65± 4,56 0,96 ± 0,00 69,57± 0,60 0,97± 0,00 69,08± 0,73 0,97± 0,00

PIMA 268,91 ± 2,56 0,73 ± 0,01 234,11 ± 6,36 0,73± 0,01 225,89± 3,91 0,73± 0,01

SNR 104,46 ± 8,36 0,74 ± 0,03 105,09 ± 1,85 0,78± 0,02 105,11± 1,76 0,75± 0,02
ION 116,81 ± 6,17 0,83 ± 0,01 103,56 ± 1,05 0,85± 0,01 105,29± 1,60 0,84± 0,01
AUST 124,67± 9,40 0,86± 0,01 129,66 ± 3,23 0,86± 0,01 135,40± 3,55 0,86± 0,00
LIV 182,36± 15,21 0,63± 0,02 176,58 ± 7,85 0,62± 0,01 196,49± 8,46 0,63± 0,02
GER 386,13 ± 6,65 0,65 ± 0,01 374,76 ± 2,68 0,68± 0,01 393,72± 4,47 0,68± 0,01
SPAM 776,83 ± 9,13 0,90 ± 0,00 653,46 ± 6,00 0,92± 0,00 602,38± 4,77 0,92± 0,00

2500 Neurônios 5000 Neurônios 10000 Neurônios
HRT 80,37± 1,62 0,84 ± 0,01 79,33± 1,41 0,84± 0,01 80,61 ± 1,25 0,84± 0,01
WBCO 34,12± 0,62 0,97 ± 0,00 33,68± 0,90 0,97± 0,00 33,16 ± 0,27 0,97± 0,00
WBCD 70,17± 0,79 0,97 ± 0,00 69,70± 1,30 0,97± 0,00 70,48 ± 0,73 0,97± 0,00
PIMA 226,86 ± 3,22 0,72 ± 0,01 229,74 ± 4,38 0,73± 0,01 226,62± 5,44 0,73± 0,01
SNR 103,51 ± 1,84 0,78 ± 0,01 102,28± 2,07 0,78± 0,02 103,06± 2,44 0,78± 0,02
ION 101,29± 1,37 0,85± 0,01 102,68 ± 1,70 0,84± 0,01 102,65± 1,35 0,85± 0,00
AUST 128,57 ± 3,03 0,86 ± 0,00 128,47 ± 3,35 0,86± 0,01 130,06± 2,95 0,86± 0,00
LIV 189,73 ± 9,85 0,63 ± 0,03 191,71 ± 9,53 0,63± 0,02 185,87± 8,63 0,63± 0,02
GER 384,90 ± 5,32 0,69 ± 0,01 383,86± 4,01 0,69± 0,01 384,82± 3,56 0,69± 0,01
SPAM 603,97 ± 4,57 0,92 ± 0,00 607,25 ± 5,77 0,92± 0,00 601,39± 5,84 0,92± 0,00

adequados, pois devem ser utilizados para realizar a comparação entre ape-

nas 2 classificadores. Demšar [18] recomenda que seja utilizado o teste de

Friedman [24, 25] para realizar a comparação entre vários classificadores em

várias bases de dados. Caso a hipótese nula seja rejeitada é necessário utili-

zar algum teste post-hoc para identificar para quais classificadores a hipótese

nula é rejeitada. Demšar [18] sugere o uso do teste de Bonferroni-Dunn [19]

para comparações do tipo “um-contra-todos” ou o teste de Nemenyi [50] para

comparações do tipo “um-contra-um”. Esses testes têm a vantagem de serem

não-paramétricos e não exigirem que os dados analisados tenham distribuição

normal.

Considerando que devem ser comparados L algoritmos aplicados em M

bases de dados e assumindo como hipótese nula a possibilidade de que todos
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os classificadores são equivalentes, o teste de Friedman pode ser calculado a

partir das Equações 6.1 e 6.2 [9]:

FF =
(M − 1)χ2

F

M(L − 1)− χ2
F

(6.1)

χ2
F =

12M

L(L+ 1)
(
L∑

t=1

R2
t −

L(L+ 1)2

4
) (6.2)

onde Rt, t = 1,...,L, consiste nos ranks médios para os algoritmos utilizados.

FF é distribuída de acordo com a distribuição F possuindo L−1 e (L−1)(M −1)

graus de liberdade [9].

O teste de Friedman consiste em comparar o valor de FF com um valor

crítico (C) obtido de uma tabela de valores críticos para a distribuição F. Se

FF > C então a hipótese nula pode ser rejeitada e se conclui que os algoritmos

comparados não são equivalentes. Caso a hipótese nula seja rejeitada deve ser

utilizado um teste post-hoc para verificar em quais comparações a hipótese é

rejeitada.

Para os experimentos realizados nesta seção foram testados 6 modelos e 10

bases de dados, logo L = 6 e M = 10, tanto para o modelo EALMSS quanto para

o modelo EALMPB. Nessa situação os graus de liberdade para os dois modelos

são L− 1 = 5 e (L− 1)(M − 1) = 45. Considerando um nível de significância de

5% e os graus de liberdade apresentados, o valor crítico para os dois modelos

é C = 2,4221. Dessa forma, a hipótese nula será rejeitada se FF > 2,4221, sendo

esse valor calculado para cada modelo e para cada experimento, ou seja, em

termos de AUC e do número de rótulos selecionados.

Para o modelo EALMSS o valor de FF calculado a partir da comparação

do valor de AUC obtido por cada classificador em cada base de dados foi de

1,1810. Isso significa que a hipótese de que os classificadores são equivalentes

em termos de AUC não pode ser rejeitada. Para o mesmo modelo o valor de

FF calculado a partir da comparação do número de rótulos utilizado por cada

classificador em cada base de dados foi de 1,8771. Como esse valor é menor

que o valor crítico conclui-se que a hipótese de que os classificadores utilizam

um número equivalente de rótulos não pode ser rejeitada.

O valor de FF calculado a partir da comparação do valor de AUC para o

modelo EALMPB é 1,8062. Como esse valor é menor que o valor crítico significa

que a hipótese de que o número de neurônios não afeta o desempenho em

termos de AUC não pode ser rejeitada. O valor calculado para a comparação

do número de rótulos utilizados foi de 1,3482 e novamente a hipótese de que

o número de neurônios não influencia na quantidade de rótulos selecionados

não pode ser rejeitada.

Como em todos os experimentos desta seção a hipótese nula não pôde ser
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rejeitada, não há indícios estatísticos de que os classificadores não são equiva-

lentes. Isso indica que a conclusão de que o número de neurônios escondidos

não precisa ser finamente ajustado para os modelos EALMSS e EALMPB não

pode ser rejeitada. Como foi discutido anteriormente, os resultados apresen-

tados na Tabela 6.2 indicam que quando o número de neurônios escondidos

é maior que 500, o desempenho de todos os modelos se torna similar.

6.4 Experimento: Comparação entre Métodos de

Aprendizado Ativo

Neste experimento são comparados os métodos EALMSS e EALMPB com

os seguintes métodos: Perceptron de Dasgupta et al. (PDKCM) [15], Percep-

tron de Cesa-Bianchi et al. (PCBGZ) [10]; SVM de Tong e Koller (SVMTK) [70],

uma SVM linear treinada com todos os padrões de treinamento (SVMALL) e a

versão regularizada das ELMs treinada com todos os padrões de treinamento

(ELM2012). Todos esses métodos foram usados como saídas lineares para

uma camada escondida ELM com 1000 neurônios e com pesos aleatoriamente

selecionados na faixa de [-3, 3], como proposto por [23]. Aproximadamente

trinta porcento de cada base de dados foi separada com o objetivo de ajus-

tar os parâmetros livres dos métodos PDKCM, PCBGZ, ELM2012 e as SVMs.

Isso foi feito utilizando a validação cruzada do tipo 10-fold, como sugerido

por Monteleoni et al. [49], porém a medida de desempenho escolhida foi a

AUC. Para o modelo PCBGZ também foi testado o valor ótimo do parâmetro

b = (maxx∈C ||x||2)/2 [10] e essa versão foi chamada de PCBGZ-OPT. O parâ-

metro de regularização C das SVMs foi escolhido a partir da faixa de valores

{2−5, 2−4, 2−3, 2−2, 2−1, 1, 2, 22, ..., 214}, como sugerido em [21]. O parâmetro de re-

gularização C do modelo ELM2012 foi escolhido a partir da faixa de valores

{2−24, 2−23, ..., 224, 225}, como sugerido em [40]. Foram feitas dez execuções da

validação cruzada do tipo 10-fold com o objetivo de calcular a acurácia mé-

dia (Ac), a AUC média (AUC) e o número médio de padrões selecionados pelo

aprendizado ativo (Rótulos AA). Todas as bases de dados foram normalizadas

para média 0 e desvio padrão 1. EALM, PDKCM, PCBGZ e PCBGZ-OPT foram

inicializadas com um padrão selecionado aleatoriamente. SVMTK foi iniciali-

zado utilizando um conjunto composto por dois padrões, um de cada classe e

escolhidos aleatoriamente, como proposto por [70].

Os modelos PDKCM, PCBGZ e PCBGZ-OPT foram adaptados para traba-

lharem tanto na versão stream-based (original) quanto pool-based, sendo que

nessa versão são escolhidos para serem avaliados a cada iteração os padrões

mais próximos do hiperplano corrente conforme definido nas heurísticas de

Schon e Cohn [58] e Tong e Koller [70], com o objetivo de observar se existe
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algum ganho em termos de número de rótulos selecionados ou em termos de

AUC.

Para os métodos do tipo stream-based todos os dados não rotulados dis-

poníveis foram avaliados apenas uma única vez. Nesse caso não há critério

de parada e os algoritmos continuam avaliando os padrões à medida que eles

chegam. A execução termina quando cada padrão da base de dados tiver sido

avaliado. Para os métodos pool-based alguma condição de parada deve ser

definida. Para as adaptações de PDKCM, PCBGZ e PCBGZ-OPT o critério de

parada foi interromper o aprendizado depois que todos os padrões da base de

dados fossem analisados. A única diferença para a versão stream-based foi

que a cada execução o padrão mais próximo do hiperplano era avaliado, ao

invés de avaliar um padrão escolhido ao acaso.

Para o modelo SVMTK foi utilizado o critério de parada proposto por Schon

e Cohn [58]. O critério consiste em verificar se o padrão mais próximo do

hiperplano tem distância menor que o vetor de suporte mais distante do se-

parador, caso contrário considera-se que nenhuma informação nova é trazida

pelos padrões disponíveis e o algoritmo termina, pois todos os candidatos a ve-

tores de suporte teriam sido aprendidos. Para o algoritmo EALMPB o critério

de parada foi o teste de convergência, conforme discutido no Capítulo 5.

Nesta seção o método AL-ELM [74] não pôde ser utilizado, pois o mesmo

não possui condição de parada, o que limita o seu uso prático e restringe sua

comparação com os outros métodos apresentados.

Os resultados do experimento estão apresentados na Tabela 6.3. Para cada

modelo a quantidade de rótulos efetivamente utilizada para treinamento con-

siste naqueles utilizados para ajustar os parâmetros livres somados aos rótu-

los selecionados pela estratégia de aprendizado ativo escolhida. Dessa forma,

a Tabela 6.3 mostra o número de rótulos obtidos pelo aprendizado ativo e

o número de rótulos efetivamente utilizados (Rótulos Efetivos). Como pode

ser observado, os melhores resultados foram obtidos pelos métodos EALMSS,

EALMPB, SVMTK, SVMALL e ELM2012. Apesar do método SVMTK ter seleci-

onado um número menor de rótulos durante o aprendizado ativo, seu custo

computacional é muito maior que o do método EALMSS. Além disso, pode

ser verificado que a quantidade de rótulos efetivos utilizados pelos métodos

EALMSS e EALMPB são menores que aqueles utilizados por todos os outros

métodos, uma vez que eles não exigem ajuste fino de parâmetros livres. A se-

guir serão apresentados resultados de testes de significância estatística para

confirmar essas conclusões.
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Tabela 6.3: Comparação entre diferentes métodos de Aprendizado Ativo e Pas-
sivo

Stream-based Selective Sampling
EALMSS PDKCM

Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC
HRT 88,58± 5,97 35,29 88,58 35,29 0,85± 0,01 0,84± 0,01 65,18± 1,43 25,97 146,18 58,24 0,77± 0,02 0,77± 0,02
WBCO 39,10± 2,79 6,16 39,10 6,16 0,98± 0,00 0,98± 0,00 63,46± 2,50 9,99 268,46 42,28 0,97± 0,00 0,97± 0,01
WBCD 80,07± 3,96 15,14 80,07 15,14 0,97± 0,01 0,97± 0,01 36,01± 0,87 6,81 207,01 39,13 0,93± 0,02 0,92± 0,02
PIMA 188,16± 6,18 26,32 188,16 26,32 0,76± 0,01 0,72± 0,01 131,02± 3,86 18,32 361,02 50,49 0,72± 0,02 0,70± 0,02
SNR 103,89± 2,88 53,83 103,89 53,83 0,71± 0,03 0,72± 0,03 77,01± 1,85 39,90 139,01 72,03 0,71± 0,03 0,72± 0,03
ION 105,30± 5,86 32,30 105,30 32,30 0,89± 0,01 0,87± 0,02 51,01± 1,77 15,65 156,01 47,86 0,83± 0,03 0,80± 0,03
AUST 137,92± 8,34 21,52 137,92 21,52 0,86± 0,01 0,86± 0,01 145,56± 3,18 22,71 352,56 55,00 0,83± 0,01 0,83± 0,01
LIV 163,54± 5,43 50,95 163,54 50,95 0,60± 0,02 0,60± 0,02 142,22± 3,56 44,31 246,22 76,70 0,61± 0,02 0,61± 0,02
GER 295,71± 8,26 31,80 295,71 31,80 0,75± 0,01 0,68± 0,01 247,85± 5,07 26,65 547,85 58,91 0,71± 0,01 0,64± 0,01
SPAM 515,48± 18,56 12,05 515,48 12,05 0,92± 0,00 0,91± 0,00 314,13± 6,07 7,34 1694,13 39,60 0,87± 0,01 0,87± 0,01

PCBGZ PCBGZ-OPT
Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC
HRT 50,83± 2,10 20,25 131,83 52,52 0,78± 0,02 0,78± 0,02 168,47± 0,36 67,12 249,47 99,39 0,77± 0,03 0,76± 0,03
WBCO 182,32± 2,98 28,71 387,32 61,00 0,97± 0,01 0,97± 0,01 424,06± 0,74 66,78 629,06 99,06 0,97± 0,01 0,96± 0,01
WBCD 203,67± 2,79 38,50 374,67 70,83 0,96± 0,01 0,96± 0,01 353,04± 0,54 66,74 524,04 99,06 0,96± 0,01 0,96± 0,01
PIMA 193,01± 4,35 26,99 423,01 59,16 0,71± 0,01 0,69± 0,02 480,08± 0,51 67,14 710,08 99,31 0,69± 0,02 0,67± 0,02
SNR 93,28± 1,77 48,33 155,28 80,46 0,71± 0,03 0,70± 0,02 130,46± 0,30 67,60 192,46 99,72 0,71± 0,03 0,70± 0,02
ION 116,28± 3,33 35,67 221,28 67,88 0,86± 0,01 0,83± 0,02 219,55± 0,33 67,35 324,55 99,56 0,86± 0,03 0,83± 0,03
AUST 170,40± 2,75 26,58 377,40 58,88 0,82± 0,02 0,81± 0,02 430,49± 0,61 67,16 637,49 99,45 0,79± 0,01 0,79± 0,01
LIV 156,05± 2,65 48,61 260,05 81,01 0,59± 0,03 0,59± 0,03 215,38± 0,29 67,10 319,38 99,50 0,59± 0,03 0,59± 0,03
GER 180,43± 3,37 19,40 480,43 51,66 0,70± 0,01 0,63± 0,01 624,64± 0,63 67,17 924,64 99,42 0,70± 0,01 0,64± 0,02
SPAM 1168,10± 12,43 27,30 2548,10 59,56 0,89± 0,01 0,89± 0,01 2860,56± 1,69 66,87 4240,56 99,12 0,89± 0,01 0,89± 0,01

Pool-based Sampling
EALMPB PDKCM

Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC
HRT 79,97± 3,80 31,86 79,97 31,86 0,84± 0,01 0,83± 0,01 21,76± 1,88 8,67 102,76 40,94 0,65± 0,05 0,65± 0,05
WBCO 33,23± 1,64 5,23 33,23 5,23 0,98± 0,00 0,98± 0,00 14,63± 9,89 2,30 219,63 34,59 0,91± 0,05 0,91± 0,04
WBCD 71,96± 5,66 13,60 71,96 13,60 0,98± 0,00 0,97± 0,01 19,16± 2,96 3,62 190,16 35,95 0,82± 0,03 0,82± 0,03
PIMA 203,55± 3,65 28,47 203,55 28,47 0,77± 0,01 0,73± 0,01 76,36± 16,86 10,68 306,36 42,85 0,56± 0,04 0,55± 0,04
SNR 104,19± 2,55 53,98 104,19 53,98 0,71± 0,02 0,72± 0,02 16,26± 1,35 8,42 78,26 40,55 0,51± 0,05 0,52± 0,04
ION 99,69± 4,40 30,58 99,69 30,58 0,89± 0,01 0,86± 0,01 15,85± 3,20 4,86 120,85 37,07 0,56± 0,08 0,57± 0,07
AUST 122,02± 4,72 19,04 122,02 19,04 0,86± 0,01 0,86± 0,01 83,14± 8,08 12,97 290,14 45,26 0,60± 0,07 0,60± 0,07
LIV 170,35± 6,78 53,07 170,35 53,07 0,60± 0,02 0,61± 0,02 23,80± 2,70 7,41 127,80 39,81 0,51± 0,03 0,51± 0,04
GER 308,08± 7,13 33,13 308,08 33,13 0,75± 0,01 0,66± 0,01 157,48± 7,80 16,93 457,48 49,19 0,52± 0,04 0,52± 0,03
SPAM 520,10± 9,37 12,16 520,10 12,16 0,92± 0,00 0,91± 0,00 447,00± 40,64 10,45 1827,00 42,71 0,59± 0,06 0,59± 0,05

PCBGZ PCBGZ-OPT
Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC Rótulos AA % Rótulos Efetivo % Ac AUC
HRT 57,75± 1,35 23,01 138,75 55,28 0,74± 0,02 0,72± 0,03 161,50± 0,86 64,34 242,50 96,61 0,81± 0,00 0,80± 0,01
WBCO 135,67± 3,51 21,37 340,67 53,65 0,96± 0,00 0,95± 0,01 300,65± 2,14 47,35 505,65 79,63 0,97± 0,00 0,96± 0,00
WBCD 124,29± 2,17 23,50 295,29 55,82 0,94± 0,00 0,93± 0,01 292,31± 1,16 55,26 463,31 87,58 0,94± 0,00 0,94± 0,01
PIMA 89,41± 2,89 12,50 319,41 44,67 0,65± 0,00 0,51± 0,01 393,16± 1,63 54,99 623,16 87,16 0,68± 0,00 0,56± 0,01
SNR 88,35± 1,87 45,78 150,35 77,90 0,66± 0,02 0,68± 0,02 128,81± 0,39 66,74 190,81 98,87 0,64± 0,02 0,66± 0,02
ION 136,38± 4,78 41,83 241,38 74,04 0,68± 0,04 0,73± 0,02 215,92± 0,50 66,23 320,92 98,44 0,69± 0,01 0,72± 0,01
AUST 133,04± 4,49 20,76 340,04 53,05 0,70± 0,02 0,67± 0,02 386,64± 1,67 60,32 593,64 92,61 0,80± 0,00 0,78± 0,01
LIV 78,68± 2,42 24,51 182,68 56,91 0,50± 0,01 0,51± 0,01 193,55± 0,72 60,30 297,55 92,69 0,50± 0,01 0,51± 0,01
GER 102,06± 1,63 10,97 402,06 43,23 0,71± 0,01 0,51± 0,01 561,83± 2,56 60,41 861,83 92,67 0,72± 0,00 0,55± 0,00
SPAM 751,68± 12,81 17,57 2131,68 49,83 0,78± 0,00 0,72± 0,01 2229,68± 2,14 52,12 3609,68 84,38 0,81± 0,00 0,76± 0,00

Pool-based Sampling SVM com todos os padrões
SVMTK SVMALL

Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC
HRT 45,70± 4,24 18,21 126,70 50,48 0,82± 0,01 0,82± 0,01 170,00 67,73 251,00 100,00 0,81± 0,01 0,83± 0,08
WBCO 18,70± 1,83 2,94 223,70 35,23 0,97± 0,00 0,97± 0,00 430,00 67,72 635,00 100,00 0,97± 0,00 0,97± 0,02
WBCD 40,00± 2,79 7,56 211,00 39,89 0,98± 0,00 0,97± 0,00 358,00 67,67 529,00 100,00 0,98± 0,00 0,99± 0,02
PIMA 138,60± 26,06 19,38 368,60 51,55 0,75± 0,01 0,72± 0,01 485,00 67,83 715,00 100,00 0,74± 0,01 0,71± 0,08
SNR 59,60± 9,71 30,88 121,60 63,01 0,75± 0,02 0,75± 0,02 131,00 67,88 193,00 100,00 0,81± 0,01 0,82± 0,10
ION 55,80± 5,77 17,12 160,80 49,33 0,90± 0,01 0,87± 0,01 221,00 67,79 326,00 100,00 0,91± 0,01 0,90± 0,07
AUST 68,90± 13,90 10,75 275,90 43,04 0,85± 0,01 0,85± 0,01 434,00 67,71 641,00 100,00 0,84± 0,01 0,84± 0,04
LIV 96,40± 26,01 30,03 200,40 62,43 0,64± 0,02 0,64± 0,02 217,00 67,60 321,00 100,00 0,67± 0,02 0,62± 0,11
GER 207,40± 17,33 22,30 507,40 54,56 0,74± 0,01 0,66± 0,01 630,00 67,74 930,00 100,00 0,75± 0,01 0,64± 0,04
SPAM 340,00± 25,26 7,95 1720,00 40,21 0,92± 0,00 0,92± 0,00 2898,00 67,74 4278,00 100,00 0,93± 0,00 0,93± 0,02

ELM2012
Sigla Rótulos AA % Rótulos Efetivos % Ac AUC
HRT 170,00 67,73 251,00 100,00 0,82± 0,01 0,82± 0,01
WBCO 430,00 67,72 635,00 100,00 0,97± 0,00 0,97± 0,00
WBCD 358,00 67,67 529,00 100,00 0,97± 0,00 0,97± 0,00
PIMA 484,00 67,69 715,00 100,00 0,73± 0,00 0,74± 0,00
SNR 131,00 67,88 193,00 100,00 0,76± 0,01 0,76± 0,02
ION 221,00 67,79 326,00 100,00 0,87± 0,01 0,84± 0,01
AUST 434,00 67,71 641,00 100,00 0,85± 0,00 0,85± 0,00
LIV 217,00 67,60 321,00 100,00 0,64± 0,02 0,63± 0,02
GER 630,00 67,74 930,00 100,00 0,70± 0,01 0,72± 0,01
SPAM 2898,00 67,74 4278,00 100,00 0,93± 0,00 0,92± 0,00

6.4.1 Teste de Significância Estatística

Para uma melhor interpretação dos resultados desta seção será utilizado

o teste de Friedman, conforme discutido na seção anterior. As comparações

desta seção consistem em: (i) comparar o método EALMSS com 3 métodos

do tipo stream-based e com os método SVMTK, SVMALL e ELM2012 a fim de
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comparar os métodos stream-based com os métodos baseados em SVMs e com

uma ELM regularizada treinada com todos os padrões, totalizando 7 modelos

e 10 bases; (ii) comparar o método EALMPB com as adaptações dos métodos

stream-based para o contexto pool-based, com os modelos baseados em SVMs

e com uma ELM regularizada treinada com todos os padrões, totalizando,

novamente, 7 modelos e 10 bases.

Comparação entre os métodos stream-based, os modelos baseados em SVMs

e a ELM regularizada

Como foram comparados 7 modelos em 10 bases, L = 7 e M = 10, sendo

os graus de liberdade L − 1 = 6 e (L − 1)(M − 1) = 54. Considerando um nível

de significância de 5% e os graus de liberdade apresentados, o valor crítico

para os dois modelos é C = 2,2720 e a hipótese nula será rejeitada somente

se FF > 2,2720, sendo esse valor calculado para cada modelo e para cada

desempenho avaliado, ou seja, em termos de acurácia, AUC, do número de

rótulos selecionados e do número de rótulos efetivo.

A Tabela 6.4 apresenta o valor crítico C e o valor calculado de FF para cada

medida de desempenho. Como pode ser observado, a hipótese de que os mo-

delos comparados são equivalentes é rejeitada para todas as medidas. Dessa

forma, um teste post-hoc deve ser utilizado para cada medida de desempenho

para verificar em quais comparações os classificadores não são equivalentes.

Como o objetivo é comparar o classificador EALMSS com os demais, deve ser

utilizado um teste post-hoc do tipo “um-contra-todos”. Segundo Demšar [18]

para essa situação o teste mais adequado é o de Bonferroni-Dunn [19]. Para

esse teste o desempenho entre dois classificadores é significativamente dife-

rente se os ranks médios diferem em pelo menos o valor da diferença crítica

(DC)[18]:

DC = qα

√

L(L+ 1)

6M
(6.3)

onde o valor crítico qα é obtido da Tabela 6.5. Dessa forma, dois classificadores

serão estatisticamente diferentes se |Ri − Rj| > DC, onde R é o rank médio de

cada classificador comparado. No teste de Bonferroni-Dunn é escolhido um

algoritmo de controle, ou seja, o algoritmo que se deseja comparar com os

demais. No caso dos experimentos apresentados nesta subseção o algoritmo

de controle é o modelo EALMSS.

Os resultados do teste de Bonferroni-Dunn são apresentados na Tabela

6.6. Como pode ser observado o modelo EALMSS em termos de Ac e AUC tem

resultados estatisticamente diferentes dos modelos PDKCM, PCBGZ e PCBGZ-

OPT, uma vez que a hipótese nula é rejeitada para esses modelos. Em relação
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Tabela 6.4: Resultados do teste de Friedman: Modelos stream-based, modelos
baseados em SVM e ELM regularizada

FF C Rejeitar ?
Ac 11,6473 2,2720 sim
AUC 15,4068 2,2720 sim
Rótulos AL 71,8989 2,2720 sim
Rótulos EF 137,9388 2,2720 sim

Tabela 6.5: Valores críticos para o teste de Bonferroni-Dunn. O número de
modelos inclui o de controle [18]

No mo-
delos

2 3 4 5 6 7 8 9 10

q0,05 1,960 2,241 2,394 2,498 2,576 2,638 2,690 2,724 2,773
q0,10 1,645 1,960 2,128 2,241 2,326 2,394 2,450 2,498 2,539

aos modelos SVMTK, SVMALL e ELM2012 a hipótese nula em termos de Ac e

AUC não pode ser rejeitada. Observando-se novamente a Tabela 6.3 e com-

parando o modelo EALMSS com os modelos SVMTK, SVMALL e ELM2012,

verifica-se que mesmo EALMSS sendo tipo stream-based tem resultados simi-

lares a abordagens do tipo pool-based, porém com custo computacional muito

mais baixo uma vez que analisa os padrões apenas uma única vez e não re-

aliza nenhum processo de otimização. Além disso, os resultados do modelo

EALMSS são similares à SVM treinada com todos os padrões e a ELM regula-

rizada treinada com todos os padrões, o que parece indicar que é verdadeira a

hipótese de que o crosstalk funciona implicitamente como um termo de regu-

larização, com a vantagem de ser ajustado automaticamente pelo processo de

Aprendizado Ativo escolhendo-se os padrões mais informativos.

Em termos dos rótulos selecionados durante a fase de aprendizado ativo

não há diferença estatística entre os valores obtidos pelo método EALMSS e

os demais métodos de aprendizado ativo comparados. A diferença é encon-

trada apenas quando comparado com o modelos SVMALL e ELM2012 que uti-

lizam todos os dados disponíveis. Isso mostra que apesar dos outros métodos

de aprendizado ativo selecionarem um número médio de rótulos ligeiramente

menor para algumas bases, do ponto de vista estatístico não há diferença

em relação aos valores obtidos pelo método EALMSS. Novamente essa é uma

vantagem do método, uma vez que nenhum ajuste fino de parâmetros foi ne-

cessário.

Por fim, não há diferença estatística em termos do número de rótulos

efetivos utilizados pelo método EALMSS em relação aos métodos PDKCM e

SVMTK. Porém, o método EALMSS não realiza nenhum ajuste de parâmetros.

Além disso, existe diferença estatística entre os resultados obtidos pelo mo-

delo EALMSS em termos de Ac e AUC em relação ao modelo PDKCM, sendo

os resultados do modelo EALMSS melhores, conforme pode ser observado na
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Tabela 6.6: Resultados do teste de Bonferroni-Dunn. Modelo de controle:
EALMSS

Diferença entre ranks médios
PDKCM PCBGZ PCBGZ-OPT SVMTK SVMALL ELM2012 DC

Ac 2,9500 3,0000 3,3500 0,1000 0,3000 0,7000 2,5486
Rejeitar? sim sim sim não não não

AUC 2,8000 3,1000 3,6000 0,1000 0,0500 0,1000 2,5486
Rejeitar? sim sim sim não não não

Rótulos AA 1,2000 0,1000 1,8000 1,7000 3,3500 3,2500 2,5486
Rejeitar? não não não não sim sim
Rótulos Ef 1,8000 2,7000 4,0000 1,5000 5,5500 5,4500 2,5486
Rejeitar? não sim sim não sim sim

Tabela 6.3.

Observa-se na Tabela 6.6 que a hipótese de que o modelo EALMSS tem

resultados similares ao modelo SVMTK em todas as medidas de desempenho

não pode ser rejeitada. Pela Tabela 6.3 pode-se concluir que o modelo EALMSS

tem resultados similares ao SVMTK, porém com a vantagem de analisar cada

padrão apenas uma única vez, não precisar realizar ajuste fino de parâmetros

e não realizar nenhum processo de otimização computacionalmente caro.

Comparação entre os métodos Pool-based

Novamente foram comparados 7 modelos em 10 bases resultando em L = 7

e M = 10. Foram comparados os modelos EALMPB com as versões adapta-

das pool-based dos métodos PDKCM, PCBGZ e PCBGZ-OPT, com os modelos

baseados em SVMs e com a ELM regularizada. Novamente, considerando um

nível de significância de 5%, o valor crítico é C = 2,2720. Os modelos são com-

parados em termos de acurácia, AUC, do número de rótulos selecionados e do

número de rótulos efetivo.

A Tabela 6.7 apresenta o valor crítico C e o valor calculado de FF para

cada medida de desempenho. Como pode ser observado a hipótese de que

os modelos comparados são equivalentes é rejeitada para todas as medidas

e, conforme discutido na subseção anterior, o teste de Bonferroni-Dunn pre-

cisa ser utilizado. O modelo de controle utilizado foi o modelo EALMPB. Os

resultados desse teste são apresentados na Tabela 6.8.

Como pode ser observado, a hipótese de que os resultados do modelo

EALMPB em termos de Ac e AUC são estatisticamente similares aos dos mo-

delos SVMTK, SVMALL e ELM2012, não pode ser rejeitada nesses três casos.

Com relação ao número de rótulos utilizados pelo aprendizado ativo a hipótese

nula é rejeitada para os modelos SVMALL e ELM2012, que utilizam todos os

rótulos.

Assim como os resultados do modelo EALMSS, o modelo EALMPB também

teve resultados similares ao modelo SVMTK em todas as medidas de desem-
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penho analisadas, como pode ser visto na Tabela 6.3. A vantagem do modelo

EALMPB em relação ao modelo SVMTK é que não necessita de ajuste fino de

parâmetros e não utiliza nenhum processo de otimização computacionalmente

caro.

Tabela 6.7: Resultados do teste de Friedman: Modelos pool-based
FF C Rejeitar ?

Ac 25,0311 2,2720 sim
AUC 33,1757 2,2720 sim
Rótulos AA 90,4083 2,2720 sim
Rótulos Ef 112,4458 2,2720 sim

Tabela 6.8: Resultados do teste de Bonferroni-Dunn. Modelo de controle:
EALMPB

Diferença entre ranks médios
PDKCM PCBGZ PCBGZ-OPT SVMTK SVMALL ELM2012 DC

Ac 4,6000 3,6000 2,8000 0,4500 0,1000 1,0500 2,5486
Rejeitar? sim sim sim não não não

AUC 4,1000 3,4000 2,7000 0,0000 0,2500 0,1500 2,5486
Rejeitar? sim sim sim não não não

Rótulos AA 2,2000 0,4000 1,5000 1,4000 3,0500 2,9500 2,5486
Rejeitar? não não não não sim sim
Rótulos Ef 0,9000 2,4000 3,8000 1,9000 5,3500 5,2500 2,5486
Rejeitar? não não sim não sim sim

6.5 Conclusões do Capítulo

Neste capítulo foram apresentados resultados para quatro experimentos.

O primeiro teve o objetivo de mostrar as limitações das ELMs na realização

do aprendizado ativo. O segundo mostrou a evolução da relação entre erro de

treinamento e complexidade do modelo treinado utilizando as estratégias de

aprendizado ativo propostas nesta tese. O experimento seguinte apresentou

resultados que demonstraram que o desempenho dos modelos de aprendi-

zado ativo propostos não dependem do número de neurônios escondidos se

a camada escondida for suficientemente grande. Por fim, foi apresentada a

comparação entre os métodos propostos com outros presentes na literatura.

Foi verificado que os dois modelos propostos têm resultados em termos de

acurácia e AUC similares àqueles obtidos pelos modelos baseados em SVMs

e a ELM regularizada. Além disso, a proximidade desses resultados indica

que o termo de crosstalk parece funcionar como um termo de regularização

implícito e com ajuste automático realizado pelo aprendizado ativo.

No próximo capítulo serão discutidas todas as contribuições desta tese e

serão levantados questionamentos importantes que levarão a possíveis traba-

lhos futuros.
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7

Discussão

Os métodos desenvolvidos neste trabalho resolveram de forma muito sim-

ples a dificuldade existente em realizar o Aprendizado Ativo em problemas não

linearmente separáveis. Ao utilizar uma camada escondida ELM para linea-

rizar o problema, foi possível realizar um mapeamento do espaço de entrada

em um espaço de características que é praticamente livre de ajuste fino de

parâmetros. Ao utilizar um Perceptron treinado com aprendizado Hebbiano e

com pesos normalizados foi possível escapar das limitações da pseudoinversa,

sobretudo no que diz respeito à relação entre o número de neurônios escondi-

dos e o número de padrões utilizados. Além disso, o teste de convergência do

Perceptron pôde ser estendido para a versão treinada com aprendizado Heb-

biano e pesos normalizados, mostrando-se um excelente critério de seleção de

rótulos para um modelo Stream-based (EALMSS) ou uma excelente condição

de parada para um modelo Pool-based (EALMPB).

A análise do Perceptron treinado com aprendizado Hebbiano mostrou que

uma boa solução seria obtida somente se o crosstalk fosse devidamente con-

trolado, tendo como efeito benéfico a capacidade de regularizar o modelo, fa-

zendo com que a solução obtida fosse desviada da solução de erro zero que

seria similar à solução da pseudoinversa. Ao utilizar o teste de convergência

para definir que padrões devem ou não ser aprendidos, foi possível controlar

automaticamente a evolução do crosstalk e, como consequência, a complexi-

dade do modelo, ao selecionar apenas os padrões que não são redundantes.

A expressão encontrada para o número de padrões necessários para conver-

gência mostrou ter a capacidade de extrair o “esqueleto” da distribuição dos

dados quando utilizada no teste de convergência. Dessa forma, os padrões

selecionados representam de forma compacta as regiões do espaço ocupadas

74



pelos dados de entrada, de forma que ao deixar de aprender padrões redun-

dantes, ou seja, que representem a mesma região do espaço, a complexidade

do modelo não precisa ser aumentada. Ao escolher apenas os padrões que

satisfazem o teste de convergência em cada iteração, automaticamente o mo-

delo converge para uma solução com boa relação custo-benefício entre erro de

treinamento e complexidade do modelo.

Essas conclusões indicam que os modelos desenvolvidos nesta tese ten-

dem a minimizar o erro empírico (erro de treinamento) controlando ao mesmo

tempo a complexidade do modelo, o que talvez indique que o teste de con-

vergência também controla o tamanho da dimensão VC. Essa possibilidade

parece adequada, pois explicaria o porquê do modelo convergir para uma boa

solução em termos de capacidade de generalização. Esse hipótese abre um

novo caminho para o entendimento do Aprendizado Ativo, que pode passar

a ser vista como uma forma de controlar a dimensão VC para obter modelos

com boa capacidade de generalização.

Os resultados experimentais suportam essa hipótese, uma vez que é mos-

trado que os modelos desenvolvidos obtém soluções estatisticamente similares

àquelas obtidas pelos modelos baseados em SVMs. Vale destacar que o obje-

tivo dos modelos baseados em SVMs é exatamente minimizar o risco empírico

controlando a dimensão VC para garantir boa capacidade de generalização.

A vantagem dos métodos propostos é que o custo computacional é baixo e

nenhum processo de otimização é necessário.

A aparente capacidade dos modelos propostos em controlar o erro de trei-

namento juntamente com a complexidade do modelo indica que uma compara-

ção com modelos de aprendizado de redes neurais baseados em treinamento

multiobjetivo deve ser realizada, pois aparentemente a solução encontrada

tem as mesmas características que aquelas que podem ser obtidas pelo mé-

todo multiobjetivo, com a vantagem de não ser necessário nenhum processo

de seleção de modelos, pois um Pareto não precisa ser criado para se obter

uma solução com boa relação de custo-benefício.

Outro tema que precisa ser tratado em trabalhos futuros diz respeito ao ta-

manho do espaço de entrada. Se o espaço de entrada for muito grande, como

em problemas de microarrajos [34] que podem ter mais de 22000 entradas,

por exemplo, uma alternativa ao uso de neurônios escondidos deve ser consi-

derada, pois obter uma camada escondida grande o suficiente poderia tornar o

processo lento. Uma alternativa que parece promissora para esse problema é

o kernel ELM assintótico infinito [26] que é uma função de kernel equivalente

a ter infinitos neurônios na camada escondida. Entretanto, ao utilizar esse

kernel o vetor de pesos deixaria de ser calculado diretamente, ficando implí-

cito no espaço de características. Em virtude disso a norma do vetor de pesos
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nesse espaço de características precisaria ser definida a fim de se realizar o

cálculo de tmax, o que até o presente momento permanece como um problema

em aberto.

Uma questão teórica interessante que permanece aberta é a possibilidade

do Perceptron Hebbiano com pesos normalizados [21] ter alguma relação com

a regra de Oja [52], uma vez que o cálculo das duas é semelhante. Tal análise

será objeto de trabalhos futuros.

Considerando a semelhança do Perceptron utilizado com as SVMs, um

ponto importante a ser explorado é a possibilidade de adaptar os métodos

propostos para trabalharem com problemas multiclasses. Tal adaptação pode

ser baseada em modelos de SVMs multiclasses existentes na literatura [38].

Outro ponto de interesse é a adaptação dos modelos propostos para a reali-

zação de Aprendizado Ativo em problemas de classes desbalanceadas. Uma

dificuldade desse tipo de problema é que os padrões têm uma probabilidade

maior de pertencerem à classe majoritária, o que pode prejudicar o desempe-

nho de modelos baseados em fluxo de dados.

Por fim, o presente trabalho apresentou uma alternativa simples e prá-

tica para a realização do Aprendizado Ativo em problemas não linearmente

separáveis, que poderá servir de base para vários outros trabalhos, conforme

discutido.
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8

Conclusão

O
Aprendizado Ativo tem atraído a atenção de vários pesquisadores

nos últimos anos já que grandes quantidades de dados tem sido ge-

radas para várias classes de problemas, sendo que para algumas

delas o custo da rotulação é elevado. Isso motiva o estudo de técnicas que

possibilitem desenvolver bons classificadores com o menor número de rótulos

possível. Muitos trabalhos se dedicaram ao estudo de classificadores linea-

res, mas pouco foi feito em relação a problemas não linearmente separáveis.

Além disso, a maioria dos modelos encontrados na literatura exige ajuste fino

de parâmetros, sendo que essa necessidade impacta diretamente no objetivo

principal do Aprendizado Ativo no que se refere ao número de rótulos utiliza-

dos, uma vez que esse ajuste é feito reservando-se uma quantidade de rótulos

para esse fim.

Dessa forma, esta tese teve o objetivo de encarar essas duas questões,

sendo que foram desenvolvidos modelos capazes de classificar problemas não

linearmente separáveis minimizando o número de rótulos necessários e sem a

necessidade de ajuste fino de parâmetros. Os modelos desenvolvidos são ba-

seados em uma rede neural de duas camadas. A camada escondida é do tipo

ELM, que é capaz de projetar os dados em um espaço de dimensão elevada,

aumentado a probabilidade de que os mesmos se tornem linearmente separá-

veis nesse novo espaço. Já a camada de saída é composta por um Perceptron

treinado com aprendizado Hebbiano e com pesos normalizados. O Perceptron

utilizado se comporta como uma SVM em que todos os padrões utilizados para

treinamento são considerados vetores de suporte com multiplicadores de La-

grange iguais a um. Os modelos têm a capacidade de controlar o crosstalk de

um Perceptron Hebbiano e, como consequência, obtém uma solução com boa
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relação custo-benefício entre erro de treinamento e complexidade do modelo

treinado.

Foi demonstrado que o teorema de convergência do Perceptron clássico

pode ser adaptado para o Perceptron Hebbiano. Essa adaptação foi utilizada

como critério de seleção para o Aprendizado Ativo, selecionando para rotula-

ção apenas os padrões capazes de representar o “esqueleto” da distribuição

espacial dos dados em relação ao hiperplano separador. Essa escolha parece

maximizar a capacidade de generalização do modelo proposto. Foi demons-

trado ainda que o Aprendizado Ativo baseado no cálculo da pseudoinversa

para as ELMs não é adequado, uma vez que o seu uso exige que o número de

padrões de treinamento seja muito maior que o número de neurônios utiliza-

dos.

O modelo proposto foi comparado com outros modelos presentes na litera-

tura, tanto nas versões Selective Sampling quanto Pool-based Sampling. Foi

verificado que os resultados obtidos em termos da acurácia e da AUC são

muito próximos dos obtidos utilizando-se SVMs com aprendizado ativo, SVMs

com aprendizado passivo e próximo dos resultados obtidos com uma ELM re-

gularizada. Foi verificado que o número de rótulos utilizado para a construção

do modelo é menor que o utilizado pelos outros métodos, uma vez que de-

vem ser considerados tanto os rótulos separados para o ajuste de parâmetros

quanto os rótulos obtidos pelo Aprendizado Ativo.

Por fim, os métodos propostos se mostraram uma boa alternativa não so-

mente para problemas de Aprendizado Ativo, mas também para problemas

passivos em geral, uma vez que os métodos possuem uma forma de aprendi-

zado simples, prática e eficiente e que ainda fornecem boas soluções em ter-

mos de erro de treinamento e da complexidade dos modelos, sendo, portanto,

soluções com boa capacidade de generalização. A seguir, serão apresentadas

possíveis propostas de continuidade para este trabalho, com foco principal na

solução das questões que permanecem abertas após o fim desta tese.

8.1 Trabalhos Futuros

Esta tese apresentou dois modelos de Aprendizado Ativo extremamente

simples. Ao longo do trabalho foram verificadas características importantes

dos modelos, como, por exemplo, a capacidade de encontrar uma solução com

boa relação custo-benefício em termos do erro de treinamento e da comple-

xidade do modelo. Foi observado ainda que o uso do aprendizado Hebbiano

possibilita que seja realizado o desaprendizado em problemas dinâmicos, que

o Perceptron proposto parece ter relação com a Regra de Oja [52] e que o

Aprendizado Ativo parece controlar a dimensão VC. Essas questões somadas
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8.1 Trabalhos Futuros

à outras questões comuns aos problemas de aprendizado de máquina moti-

vam os seguintes trabalhos futuros:

1. Comparar os métodos de aprendizado ativo propostos com o aprendizado

multiobjetivo para verificar as semelhanças e diferenças em relação à

minimização do erro com controle da complexidade do modelo;

2. Verificar a relação entre o Perceptron Hebbiano com pesos normalizados e

a regra de Oja [52]. Essa última é capaz de extrair a primeira componente

principal dos dados;

3. Verificar a aplicação dos modelos propostos em problemas dinâmicos que

necessitem o desaprendizado de padrões obsoletos ao longo do tempo;

4. Buscar alternativas para lidar com espaços de entrada muito grandes.

Nesse caso a camada escondida ELM deixa de ser adequada, pois o nú-

mero de neurônios necessários para realizar a linearização do problema

poderia ser muito elevada. Uma alternativa já apresentada na literatura

para esse problema é o kernel ELM assintótico infinito [26] que é uma

função de kernel que equivale a utilizar um número infinito de neurônios

na camada escondida;

5. Desenvolver métodos para lidar com problemas multimodais. Os algorit-

mos precisam ser inicializados de alguma forma que possibilite que pa-

drões representativos de todos os agrupamentos presentes no problema

estejam disponíveis na etapa inicial;

6. Desenvolver uma versão multiclasse para os algoritmos propostos;

7. Buscar formas de lidar com problemas de classes desbalanceadas, uma

vez que a classe majoritária poderia ser priorizada pelo modelo, já que é

utilizado no treinamento um conjunto reduzido de dados;

8. Como o modelo EALMSS tem um treinamento muito simples e eficiente,

torna-se interessante a implementação do mesmo em hardware, como

em FPGAs por exemplo, possibilitando que o Aprendizado Ativo possa

ser executado diretamente do hardware. Isso seria importante para lidar

com problemas de visão computacional, por exemplo.
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• Relacionadas diretamente com a tese:

1. HORTA, E. G. ; CASTRO, C. L. ; BRAGA, A. P. Stream-based Ex-

treme Learning Machine Approach for Big Data Problems. Mathe-

matical Problems in Engineering, vol. 2015, p. 1-17, 2015.

doi:10.1155/2015/126452.

2. HORTA, E. G. ; BRAGA, A. P. An Extreme Learning Approach to Active

Learning. In: European Symposium on Artificial Neural Networks,

Computational Intelligence and Machine Learning, 2014, Bruges,

Bélgica. ESANN 2014 proceedings, 2014. p. 613-618.

3. HORTA, E. G. ; BRAGA, A. P. Aplicação de Máquinas de Aprendizado

Extremo ao Problema de Aprendizado Ativo. In: 1st BRICS Coun-

tries Congress (BRICS-CCI) and 11th Brazilian Congress (CBIC) on

Computational Intelligence, 2013, Porto de Galinhas.

• Não relacionada com a tese:

1. HORTA, E. G. ; SHIGUEMORI, E. H. ; VELHO, H. F. C. ; BRAGA,

A. P. Extração de características e casamento de padrões aplicados

à estimação de posição de um VANT. In: XIX Congresso Brasileiro

de Automática (CBA2012), 2012, Campina Grande. Anais do XIX

Congresso Brasileiro de Automática, CBA 2012. Campina Grande,

2012. p. 5045-5050.
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