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Aula 9 - Modelos Preditivos

Sumário
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Aula 9 - Modelos Preditivos

Introdução

• Um algoritmo de AM preditivo é uma função que constrói (induz)
um estimador dado um conjunto de dados rotulados;

• Temos dois doḿınios:
◦ Conjunto nominal: temos um problema de classificação, chamado

também como aprendizado de conceitos.
◦ Conjunto infinito e ordenado de valores: temos um problema de

regressão, que induz um regressor.

• Definição formal:
D = (xi , f (xi )), i = 1, ..., n

• Onde f é a função desconhecida e o algoritmo aprende uma
aproximação f̂ . A função f̂ permite estivar novas observações de x .
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Aula 9 - Modelos Preditivos

Introdução

Dois tipos de tarefas em modelos preditivos.
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Aula 9 - Modelos Preditivos

Introdução

• A função f̂ pode assumir diferentes formas:
◦ Combinações Lineares;
◦ Combinações não lineares;
◦ Funções por ramos;
◦ Expressões Lógicas;

• A função f̂ á uma aproximação, ou seja, é uma estimativa.

• Existem abordagens especificas para avaliar o desempenho de cada
função induzida, baseando-se no f . Por exemplo, modelos de
classificação podem usar acurácia e modelos de indução o erro
quadrático médio.
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Aula 9 - Modelos Preditivos

Introdução

• Considerando a função de densidade de probabilidade de cada
classe (PDF), o melhor classificador posśıvel divide o doḿınio no
ponto de intersecção das duas PDF.

• O chamado erro de Bayes ótimo é um erro ḿınimo teórico da
capacidade de generalização de qualquer classificador.

• No AM, podemos distinguir os modelos:
◦ Generativos: Baseados na PDF, buscando modelar e maximizar a

probabilidade.Exemplo: Naive Bayes.
◦ Discriminativos: Não modelam, mas calculam a probabilidade.

Exemplo: Árvores de Decisão, Redes Neurais e Vizinhos mais
Próximos.
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Aula 9 - Modelos Preditivos

Introdução

Superf́ıcie de decisão ótima para as Classes C1 e C2 e área de erro
reduźıvel.
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

Introdução

• Consideram a proximidade entre os dados para realizar as
predições;

• Hipótese: Dados similares tendem a estar concentrados na mesma
região do espaço de entrada. Alternativamente, dados não
similares estarão distantes entre si.
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

Introdução

Projeção 2 a 2 sobre o planos de atributos da base iris.
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo do 1-Vizinho mais próximo

• É um algoritmo Lazy pois não induz um modelo compacto, apenas
memoriza os objetos de treinamento.

• Tem como principal vantagens o uso para classificação e regressão
sem maiores modificações.

• É versão mais simples do k-NN (1-NN).

• Considere cada objeto como sendo um ponto no espaço de
atributos (espaço de entrada).

• Baseado em uma métrica de distância, normalmente a Distância
Euclidiana:

d(xi , xj) =

√√√√ d∑
l=1

(x li − x lj )2
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo do 1-Vizinho mais próximo

Exemplo do 1-NN
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo do 1-Vizinho mais próximo

• Mesmo sendo um algoritmo simples, a superf́ıcie de decisão é
complexa. Esta superf́ıcie pode ser identificada por um conjunto de
poliedros e visualizados pelo diagrama de Voronoi.

• Métodos baseados em distância tem o desempenho afetado pela
função de distância utilizada. Atenção para os casos:

◦ Atributos não numéricos;
◦ Escala dos atributos;
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo k-NN

• O algoritmo k-NN é a extensão do 1-NN, considerando o
parâmetro k como sendo os vizinhos próximos considerados.

• Existem diferenças na agregação das previsões entre os problemas:
◦ Classificação: Cada vizinho vota em uma classe. O objeto é votado

na classe mais votada: f̂ ←− moda(f (x1), f (x2), ..., f (xk)).
◦ Regressão: Apresenta duas estratégias, uma baseada na minimização

do erro quadrático: f̂ ←− media(f (x1), f (x2), ..., f (xk)).
A outra tem foco no desvio absoluto:
f̂ ←− mediana(f (x1), f (x2), ..., f (xk)).
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo do 1-Vizinho mais próximo

Exemplo do 1-NN
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo k-NN

• A escolha do valor k mais apropriado não é trivial.

• Frequentemente o valor de k é um número pequeno e ı́mpar (para
evitar empates).

• A literatura apresenta duas estratégias para encontrar o k:
◦ Estimar por validação cruzada;
◦ Associar peso à contribuição de cada vizinho, usando o peso do voto

inversamente a distância do ponto ao teste. Esta abordagem
possibilita utilizar k = n.
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo k-NN

• Aspectos positivos do k-NN:
◦ Processo de Aprendizado Simples;
◦ Constrói aproximações locais para cada novo dado a ser classificado;
◦ É aplicável em problemas complexos;
◦ É incremental (para novos exemplos, basta armazená-los)
◦ O erro do k-NN tendo para o erro do Bayes ótimo;
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Aula 9 - Métodos Baseados em Distância

O algoritmo k-NN

• Aspectos negativos do k-NN:
◦ Por ser lazy não apresenta uma representação compacta dos dados.
◦ Não se tem um modelo com base nos dados;
◦ Predição é custosa para um conjunto grande de amostras;
◦ Ele é afetado por atributos redundantes e irrelevantes (como as outras

técnicas baseadas em distância).
◦ Apresenta problemas envolvendo alta dimensionalidade.
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4. Carvalho, André, et al. ”Inteligência Artificial–uma abordagem de aprendizado de máquina.”Rio de Janeiro: LTC
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