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Avaliação - chave do sucesso

I Quão ”preditivo”é o modelo encontrado?

I Somente o ”erro”não é um bom indicador de desempenho;

I Medir o taxa de sucesso com o training set é uma visão
extremamente otimista da solução.

I Quando existe taxa de erro em avaliações baseadas no
training set, chamamos de resubstitution error.

I Por isso usamos um test set ”separado”para calcular o erro
real.

I O test set deve ser independente do training set.

I Também usamos um validation set para aprimorar a técnica
de classificação.
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Avaliação - chave do sucesso

Figura: Grupos para avaliação de Reconhecimento de Padrões
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Holdout

I Holdout é o processo de se isolar uma parte do dataset para
treinamento e outro para teste (não usado no treinamento).

Figura: Exemplo de Holdout
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True Success Rate

I A taxa de sucesso positivo é o mais esperado.
I Taxa de expectativa de sucesso é:

rate(f ) = s
n

onde s é o número de instâncias com avaliações de sucesso e
n o número de instâncias.

I Para um número n grande, f segue uma distribuição normal.

Figura: Distribuição Normal
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Crossvalidation

I É um processo para melhor avaliar o modelo. Ele consiste em
dividir o dataset em menores quantidades dividades em
treinamento e teste.

I Um termo importante é a estratificação (stratification) que
defini em quantas porções o dataset será dividido. Cada
divisão é chamada de fold.

I Exemplo: stratified 10 fold crossvalidation.

I Serão 10 iterações com diferentes pedaços para teste e o resto
para treinamento. Deve-se mensurar a média de erro entre as
10 iterações.

I O problema é que é computacionalmente mais custoso que o
holdout.
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Crossvalidation

Figura: Crossvalidation com 5 dobras
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Leave-one-out

I Semelhante ao crossvalidation.

I Uma instância é escolhida para teste e o restante para
treinamento.

I A vantagem é que o training set é grande.

I Desvantagem é o custo computacional e problemas de
estratificação para futuras comparações.
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Crossvalidation

Figura: Crossvalidation com 5 dobras
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Bootstrap

I São escolhidas n amostras n vezes para criar um novo dataset
com n instâncias.

I Existem amostras repetidas no novo dataset.

I O erro é calculado como 0.632x(erro das instâncias de teste)
+ 0.368x(erro nas instâncias de treinamento).
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Bootstrap

Figura: Amostragem com Bootstrap
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Matriz de Confusão

I A Matriz de Confusão de uma hipótese h oferece uma
medida efetiva do modelo de classificação, ao mostrar o
número de classificações corretas versus as classificações
preditas para cada classe, sobre um conjunto de exemplos T.
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Matriz de Confusão

Exemplo de Matriz de Confusão para avaliação de humanos e bots.
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Matriz de Confusão

I Com base na Matriz de Confusão podemos obter os valores:
I Verdadeiro Positivo (TP - True Positive)
I Verdadeiro Negativo (TN - True Negative)
I Falso Positivo (FP - False Positive)
I Falso Negativo (FN - False Negative)

I Medidas baseadas ne Matriz de Confusão:
I Acurácia (Accuracy): Efetividade geral do classificador;
I Precisão (Precision): Relação entre as classes rotuladas e a

avaliação positiva do classificador;
I Revocação (Recall/Sensitivity): Efetividade do classificador

para identificar rótulos positivos;
I F-score: relação entre os rótulos positivos e a avaliação geral;
I Especificidade (Specificity): Quão efetivo é o classificador

para identificar rótulos negativos;
I AUC: Habilidade do classificador de evitar classificações

incorretas;
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Curva ROC

I ROC é uma técnica para visualizar, avaliar, organizar e
selecionar classificadores baseado em suas performances.

I Para realizar estas análises, gráficos ROC podem mostrar o
limiar entre taxas de acertos e alarmes falsos (taxas de erros)
dos classificadores.

I Os gráficos ROC são bidimensionais, no eixo Y plota-se o
valor de tp ratee no eixo X o fp rate.

I Alguns classificadores com RNAs e NB possibilitam a
aplicação de um limiar, que pode ser variado e assim produzir
diferentes valores de fp e tp.

I Um método comum é utilizar a área abaixo da curva ROC
(AUC). Não existem classificadores com área menor que 0.5 (¡
0.5 é um classificador aleatório)
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Curva ROC

Espaço de análise ROC
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Curva ROC

Curva ROC de duas funções



Métricas (20/24)

Avaliando os Resultados

I Métricas:
I Mean-squared error (Erro quadrático médio): É a principal e

mais comum medida. É uma medida fácil de se calculada e
interpretada.

I Mean-absolute error (Erro quadrático absoluto): É uma
alternativa ao anterior, indicando erros individuais sem
considerar o sinal.

I Relative squared error (Erro quadrático relativo): Esta
métrica é relativa a um classificador, considerando um
classificador padrão.

I Relative absolute error: É como o anterior, sem considerar
sinal.

I Coeficiente de Correlação: Avalia a correlação entre dois
modelos, 1 é a correlação perfeita e 0 é ausência de correlação.
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Curva ROC

Curva ROC de duas funções
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Testes estat́ısticos
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Métricas para avaliação
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