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Representação de Padrões

I Um padrão pode ser um objeto f́ısico ou uma notação
abstrata;

I Um padrão é representado por um grupo de descritores;

I A escolha de como representar os padrões é tão importante
quanto os atributos selecionados para determiná-los;

I Um boa representação reduz o excesso de
”computação”necessário para realizar a classificação.
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Padrões como Vetores

I Representação tradicional, cada elemento representa um
atributo;

I Uma representação válida é indicar a classe rotulada para a
amostra como o último elemento do vetor, exemplo:
(20, 1, 1) : O atributo de diâmetro 20, tamanho 1 pertence a
classe 1;

I A base de dados seria representada por vários vetores,
formando uma matriz. Cada linha seria uma instância de uma
classe;

I Outro exemplo seria a representação dos padrões como
Strings, por exemplo para o padrões de dados genéticos:
GAAGTCCA (guanine, adenine, thymine e cytosine)
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Padrões como Vetores

I Exemplo de grupo de padrões: 1.0, 1.0, 1 ; 2.0, 1.0, 1 ; 4.0,
1.0, 2 ; 4.0, 2.0, 2 ; 1.0, 4.0, 2 ; 2.0, 4.0, 2 ; 4.0, 4.0, 1 ; 4.0,
5.0, 1 ; 1.0, 2.0, 1 ; 2.0, 2.0, 1 ; 5.0, 1.0, 2 ; 5.0, 2.0, 2 ; 1.0,
5.0, 2 ; 2.0, 5.0, 2 ; 5.0, 5.0, 1 ; 5.0, 4.0, 1 ;

I Representação Gráfica (Classes representadas por ”+”e ”x”):
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Descritores Lógicos

I Os padrões podem ser representados por descritores lógicos:
(x1 a1 · · a2) ∧ (x2 b1 ··) ∧ . . .

onde:
x1 e x2 são atributos do padrão
ai e bi são os valores posśıveis para os atributos

I Exemplo da classe ”Bola de basquete”:
(cor = colorida ∨ laranja) ∧ (material = couro) ∧ (forma = esfera)
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Padrões Fuzzy e Rough

I Fuzziness (nebulosidade) é usada quando não é posśıvel fazer
afirmações precisas;

I Isso é necessário quando o modelo é:
I Subjetivo;
I Impreciso;
I Incompleto;

I Um conjunto bruto (rough set) é uma aproximação de um
conjunto crisp.

I O conjunto bruto ”precisa ser lapidado”para ser melhor
interpretado. Podendo se tornar crips ou fuzzy.
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Padrões Fuzzy

I Os atributos fuzzy podem ser valores:
I Lingúısticos;
I Números nebulosos;
I Intervalos;
I Números reais;

I Exemplo: X ([0, 1],6,2,7,branco);
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Fuzzy e Crisp

Figura: Representações Crisp e Fuzzy
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Fuzzy e Crisp

Figura: Classificador Fuzzy
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Interpretação Crisp para um Rough set

Figura: Representações Upper e Lower de Rough sets por um Crisp set
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Padrões em Grafos e Árvores

I São estruturas muito populares para representação de padrões;
I Os modelos tradicionais de árvores para representação de

padrões são:
I Minium spanning tree (MST)
I Delauney tree (DT)
I R-tree
I K-d tree
I Frequent pattern tree (FP)
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Minimum Spanning Tree

I Cada padrão é representado por um ponto no espaço. Esses
pontos são conectados, formando a MST.

I Uma árvore que cobre todos os nós é uma Spanning Tree;

I Se d(X ,Y ) é a distância (ou dissimilaridade) entre os nós X e
Y , uma MST tem a soma das distâncias das arestas ḿınima.
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Minimum Spanning Tree

Figura: Exemplo de MST
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Frequent Pattern Tree

I É uma estrutura semelhante a utilizada em banco de dados
transacionais.

I Apresenta uma estrutura comprimida e otimizada para
associar os itens da base de dados.

I Esta representaçao é utilizada para mineração eficiente de
itens frequentes em bases com grande estrutura.

I Os passos são: Construir a árvore, Determinar a frequencia de
cada atributo, Ordenar dos maiores para menores frequencias.
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Frequent Pattern Tree

: Pixels em uma imagem 4x4 : Representação do número 4

Figura: Exemplo de FP tree para representação dos números 0, 1, 4, 7 e 9
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Frequent Pattern Tree

: Identificação dos atributos
(transactions)

: Atributos com frequência
menor que 3 removidos

Figura: Exemplo de FP tree para representação dos números 0, 1, 4, 7 e 9
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Minimum Spanning Tree

Figura: FP tree para representar os números 0,1,4,7 e 9
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Medidas de Proximidade

I Para se classificar padrões, eles precisam ser comparados entre
si.

I Uma medida de comparação de comparação é a proximidade
entre o padrão e os padrões de treinamento.

I Várias medidas de similaridade podem ser usadas, entre elas:
I Métricas
I Não Métricas
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Medidas Métricas de Proximidade

1. Positive reflexivity: d(x , x) = 0

2. Symmetry (simetria): d(x , y) = d(y , x)

3. Triangular inequality: d(x , y) ≤ d(x , z) + d(z , y)

4. Distância Minkowski (n-distance):

dm(X ,Y ) =
(∑d

k=1 |xk − yk |m
) 1

m

5. Distância Euclidiana:
d2(X ,Y ) =

√
(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2) + . . .+ (xd − yd )2
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Distância com Pesos Associados

I Quando alguns atributos devem ser tratados como mais
importantes, pode-se utilizar uma distância métrica com
pesagem:

I Uma das fórmulas: d(X ,Y ) =
(∑d

k=1 wk × (xk − yk)m
) 1

m

I Onde wk é um vetor que descreve o peso de cada atributo.
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Distâncias não métricas

I Funções de similaridade podem não ”respeitar”relações de
inequalidade e simetria.

I Porém são robustos na detecção de outliers e dados ruidosos.

I d(X ,Y ) = k-median {|x1 − y1|, . . . , |xn − yn|}
I Exemplo: X = (50, 3, 100, 29, 62, 140) e Y = (55, 15, 80,

50, 70 , 170)
Vetor de Diferença = (5, 12, 20, 21, 8, 30)
d(X,Y) = k-median(5, 8, 12, 20, 21, 30)

I Uma técnica semelhante é o Edit Distance.
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Comprimento dos Padrões

I Normalização de Dados é um processo para atribuir a todos
os padrões uma mesma ”dimensionalidade”.

I Por exemplo em recuperação de informação em texto, o
número de palavras de um documento pode ser muito
variado. Desta forma a normalização é necessária.

I Exemplo:
X1 : (2, 120), X2 : (8, 533), X3 : (1, 987), X4 : (15, 1121),
X5 : (18, 1023).
Normalizados seriam X1 : (0.11, 0.11), X2 : (0.44, 0.48), X3 :
(0.06, 0.88), X4 : (0.83, 1.0), X5 : (1.00, 0.91)

I A normalização atribui uma importância igual para cada
caracteŕıstica.
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Discussão

Figura: Fenômeno de ”Peaking”no crescimento da dimensionalidade
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