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Motivação

I A redução da dimensionalidade em um passo de
pré-processamento tem um passo importante na remoção de
dados irrelevantes e redundantes;

I A redução pode aumentar a acurácia no aprendizado e
melhoria da compreensibilidade dos dados;

I O desafio do estado da arte é encontrar métodos eficientes e
eficazes;

I As áreas de aplicação são: Análise de Dados, Visualização e
Modelagem;

I Sinônimos: Caracteŕısticas, Dimensão, Atributo, Entrada ou
Descritor.
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Acurácia e Precisão

Figura: Comparação de distribuição de marcas precisas e acuradas
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Eficácia e Eficiência

Figura: Matriz para exemplificação de eficiência e eficácia
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Categorias

I Relevantes: devem ser mantidas;

I Irrelevantes: devem ser ignoradas;

I Redundantes: devem ser mescladas;

I Predominantes: São as caracteŕısticas ideais, relevantes e
sem redundância.
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Diferenças entre Seleção e Extração de Caracteŕısticas

I Seleção de Caracteŕısticas - features selection: tem o
objetivo de manter ou melhorar a capacidade de generalização
do conhecimento utilizando uma quantidade menor de
atributos.

I Extração de Caracteŕısticas - features extraction: tem o
objetivo de melhorar a capacidade de generalização do
conhecimento utilizando uma combinação das informações
originais, uma vez que estas originalmente não são
interpretáveis ou quando a existe a melhoria da descrição dos
dados.
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Vantagens (Extração e Classificação)

I Reduz o espaço necessário para armazenamento dos datasets;

I Aumenta a velocidade da aplicação dos algoritmos;

I Remove dados ruidosos;

I Aumenta a qualidade da informação;

I Aumenta a acurácia do modelo proposto;

I Economiza recursos para próximos experimentos e processos
na solução do problema;

I Melhoria do desempenho no processo de predição;

I Melhor compreensão dos dados com modelos generalistas e
simplificados;
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Tipos de amostra

Figura: a) Dataset b) Rótulos incorretos c) Redundates d) Outliers e)
Borderlines f) Predominantes
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Seleção de Caracteŕısticas

I Dados com uma alta dimensionalidade podem apresentar
atributos:

I Irrelevantes;
I Redundantes;
I Imprecisos;
I Incorretos;
I Exigem um grande espaço de busca (muito processamento);

I Seleção de subgrupos (subsets) é o processo de seleção das
melhores caracteŕısticas (mais úteis) para discriminar duas
classes.
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Seleção de Caracteŕısticas

I Os algoritmos de seleção de caracteŕısticas (Feature Selection
Algorithm - FSA) pode ser:

I Search organization: sendo posśıveis os tipos exponenciais,
sequenciais ou aleatórios;

I Generation of successors (subset): sendo posśıveis os tipos
Forward, Backward, Compound, Weighted e Random;

I Evaluation Measure: sendo posśıveis os tipos Probabilidade
de Erro, Divergência, Dependência, Distância interclasses,
Informação ou Incerteza e Consistência.
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Seleção de Caracteŕısticas

I Categorias:
I Wrapper: tem um desempenho melhor do que o filter,

podendo ser otimizados para classificadores espećıficos. São
muito caros computacionalmente para grandes dimensões;

I Filter: São adequados para grandes dimensionalidades e não
tem um acoplamento eficiente com os classificadores;

I Embedded/Hybrid: são estudados recentemente e buscam
otimizar os modelos adequados aos classificadores.
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Redução de Dimensão

Figura: Estrutura hierárquica para redução de dimensão
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Extração de Caracteŕısticas

I Executam transformações nos atributos originais para gerar
atributos mais significantes;

I Brian Ripley define como: “Feature extraction is generally
used to mean the construction of linear combinations αTx of
continuous features which have good discriminatory power
between classes”;

I Podem ser usadas como uma combinação linear dos atributos
com uma representação simples e menos complexa.
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Extração de Caracteŕısticas

I Análise de Componentes Principais - Principal
Component Analysis - PCA:

I Exitem diversas variações!
I É um método simples e não paramétrico usado para extrair

informação relevante de uma base redundante e ruidosa;
I PCA é uma transformação linear que minimiza a redundância

(covariância) e maximiza a informação (variância).
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Redução de Dimensão

Figura: Exemplo de PCA, encontrando variância
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Redução de Dimensão

Figura: Exemplo de Redução de Dimensão com PCA
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Redução de Dimensão

Figura: Análise comparativa de Algoritmos de Seleção de Caracteŕısticas



Extração e Seleção (20/21)

Redução de Dimensão

Figura: Comparação de Aplicações e tipos de dados segundo Khalid et al.
2014
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