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Introdução

I Um dos principais desafios enfrentados na utilização de ML
em novos conjuntos de dados é a escolha do algoritmo.

I Diferentes algoritmos podem ser utilizados em problemas
reais.

I Não existem regras ou ”dicas”na escolha do algoritmo mais
apropriado para um dado problema.

I A escolha do algoritmo normalmente está relacionada a
tentativa e erro, disponibilidade de ferramentas, experiências
passadas dos usuários ou mesmo sugestão de um especialista.
Todas alternativas subjetivas ou custosas
computacionalmente.
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Algoritmos de Machine Learning
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Introdução

I Não existe um algoritmo de ML que seja melhor que os
demais, uma vez que o desempenho depende do seu viés
indutivo e adaptação ao conjunto de dados utilizado.

I O meta-aprendizado é uma ferramenta poderosa de apoio à
seleção de algoritmos, não só de ML, mas também qualquer
um baseado na aproximação de funções.

I De acordo com Brazdil et al (2009), meta-aprendizado é o
estudo dos principais métodos que exploram o
meta-conhecimento para obter modelos e soluções eficientes
por meio da adaptação de processos de aprendizado de
máquina e mineração de dados.

I O meta-aprendizado mapeia caracteŕısticas do problema
(meta-atributos) ao desempenho relativo de algoritmos.

I O meta-aprendizado se difere do tradicional no ńıvel em que
ocorre a adaptação.
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Introdução

I No meta-aprendizado, temos um ńıvel a mais (quando
considerado o aprendizado tradicional), chamado meta-ńıvel.
Neste ńıvel são acumuladas as experiências obtidas
observando os desempenhos dos algoritmos de ML aplicados a
vários conjuntos de dados.

I Descrição do meta-aprendizado:

1. Seleção dos conjuntos de dados;
2. Seleção do grupo de algoritmos de ML;
3. Extração das caracteŕısticas peculiares de cada grupo e

resultados estat́ısticos dos classificadores -¿ formando o
meta-dado;

4. Construção de um sistema de recomendação baseado nos
meta-dados;
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Abordagem Simples

I Uma abordagem simples é utilizando um algoritmo de
aprendizado baseado em instância, como o k-NN.

I A ideia seria: dada as caracteŕısticas do conjunto de dados
associados a um problema, selecionar os de melhor
desempenho nos k conjunto de dados semelhantes.

I A similaridade entre conjuntos de dados é definido pelas
caracteŕısticas extráıdas e pode ser calculado com distância
euclidiana.
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Abordagem Sofisticada

I Em uma abordagem mais sofisticada, pode ser utilizado um
algoritmo de ML para criar um modelo que associe os
meta-dados.

I Após treinado o algoritmo é capaz de associar, dado um
conjunto, o melhor algoritmo e respectivas configurações.

I O modelo é utilizado como um sistema de recomendação e
pode apontar os mais promissores.

I Quando um algoritmo é selecionado um score pode ser
associado a cada um, formando um ranking conforme a sua
adequação.
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Abordagem Sofisticada

I O sistema de recomendação pode ser analisado de acordo
com:

I Propriedades para caracterização do conjunto de dados;
I Medidas de avaliação de algoritmos;
I Formas de apresentação de sugestões;
I Métodos para construção de sugestões.
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Abordagem Sofisticada
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Caracterização de Conjunto de dados

I A caracterização do conjunto de dados procura extrair
caracteŕısticas presentes nos dados que possam influenciar no
desempenho dos algoritmos de ML.

I As caracteŕısticas são usadas para recomendar os algoritmos
mais promissores.

I Assim, é necessário conhecer de antemão as caracteŕısticas
dos algoritmos. Exemplo:

I Näive Bayes é adequado quando os atributos de entrada são
independentes;

I SVM lida bem quando o número de atributos de entrada é
elevado;

I k-NN não se comporta de forma adequada para atributos
irrelevantes;
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Caracterização de Conjunto de dados

I A caracterização do conjunto de dados, geralmente são
divididos em três abordagens:

I Caracterização direta;
I Caracterização por propriedade dos modelos;
I Caracterização baseada em landmarking ;
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Caracterização Direta

I A caracterização direta é a mais simples de extrair
propriedades, seguindo as seguintes classes:

I Medidas simples: incluem descrições gerais do conjunto de
dados: número de classes, número de atributos, número de
atributos binários e número de instâncias.

I Medidas estat́ısticas: obliquidade, curtose, correlação entre
atributos por classes, desvio-padrão dos atributos.

I Medidas de Teoria da Informação: Entropia e Informação
Mútua.

I Assim, obtém-se um vetor de caracteŕısticas com os valores
para os meta-atributos;
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Caracterização por Propriedade de Modelos

I Com este conjunto de dados, os meta-atributos gerados são
propriedades de um ou mais modelos.

I As principais vantagens deste modelo são:
I O conjunto de dados é sumarizado por uma estrutura de dados

que embute a complexidade e desempenho. Não apenas a
distribuição dos dados.

I A representação obtida pode ser utilizada para explicar o
desempenho do algoritmo de ML.

I Esta abordagem leva a melhores meta-atributos pois o novo
espaço de modelos e não vetores possibilitam novos
mecanismos para sumarização e comparação.

I Um exemplo é a indução de uma árvore de decisão para
representar os conjuntos de dados e classificadores ideais.
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Caracterização por Landmarking

I Na caracterização baseada em landmarking, são utilizadas
informações sobre o desempenho de um conjunto de
algoritmos de classificação rápidos e simples (landmarkers).

I Nesta abordagem, os conjuntos de dados são caracterizados
pelos desempenhos de diferentes algoritmos aplicados a eles.

I É esperado que o conjunto de dados gerem meta-atributos
semelhantes ao desempenho dos classificadores e landmarkers.

I As medidas de desempenho utilizadas são: Precisão,
Revocação e Área sob curva ROC.
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