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Tutorial:
Árvore de Decisão com Weka para a classificação de carne súına

Definir a qualidade da carne súına representa algo bastante amplo e complexo. Existe um grande número
de fatores intŕınsecos (relacionados ao animal) e extŕınsecos que participam de todas as fases da cadeia (da
concepção até o preparo final do produto para consumo), e que se interagem e influenciam as diferentes
caracteŕısticas relacionadas com a qualidade da carne.
Considere o cenário descrito e utilizando o software Weka, crie uma árvore de decisão para a classificação de
qualidade de carne utilizando o modelo de Warner et al.[1], conforme a Tabela 1.

Table 1: Padrão Warner para carne súına

Classe pH L* CRA

PSE <6 >50 >5

RSE <6 42-50 >5

RFN <6 42-50 <5

DFD ≥6 <42 <5

A base de dados utilizada neste tutorial foi criada sinteticamente conforme limites estabelecidos na Tabela
1 e está dispońıvel aqui. Esta base contém 1000 amostras, sendo 250 de cada classe posśıvel. Para este tutorial
foi utilizado o software Weka versão 3.8.

Etapa 1: Importando conjunto de dados

1. Com o software Weka já dispońıvel, o primeiro passo é inicia-lo, selecionado a opção Explorer, como
na Figura 1:

Figure 1: Seleção de Função Explorer

2. A primeiro painel apresentado é a interface de pré-processamento. Nela é posśıvel observar as in-
formações relacionadas ao conjunto de dados (dataset) como: Quantidade de Atributos (caracteŕısticas),

http://www.barbon.com.br/wp-content/uploads/2016/06/WarnerSintetico.csv
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/downloading.html
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Instâncias (exemplos), informações estat́ısticas sobre cada atributo selecionado. A Figura 2 apresenta
tal interface.

Figure 2: Interface de pré-processamento do Weka

3. É posśıvel pela opção Visualize All obter informações gráficas sobre a distribuição dos atributos
entre as classe, como na Figura 3. Nesta figura é posśıvel observar os atributos Amostra, pHf, L,
WHC e Classe. A Classe é nosso atributo alvo, normalmente posicionado como a última coluna do
conjunto de dados. O atributo alvo, em uma abordagem de aprendizado supervisionado é justamente o
valor que o modelo criado pelo algoritmo irá predizer. No caso dos experimentos realizados na base de
dados de carne súına, o atributo amostra não apresenta caracteŕıstica importante para ser considerada
no processo de aprendizado, desta forma, este atributo deverá ser removido na criação do modelo da
árvore de decisão. Para realizar a remoção, deve-se selecionar o atributo Amostra e pressionar a opção
Remove.

Etapa 2: Selecionando Algoritmo

1. O algoritmo de Árvore de Decisão sugerido é o J48. O algoritmo J48 é uma implementação da Árvore
de Decisão C4.5 proposta por Ross Quinlan em 1993. Para selecionar o algoritmo, é necessário mudar
para a aba Classify e pressionar o botão Choose. Serão apresentadas diversas opções de algoritmos,
o J48 está agrupado ma opção trees, como na Figura 4, junto com as demais implementações de
árvores. Após selecionar o algoritmo J48, deve-se pressionar a opção Close da janela com as opções de
classificadores.

2. Caso seja necessário modificar os parâmetros do algoritmo selecionado, é posśıvel visualizar as opções
de configuração clicando sobre o nome do classificador, ao lado do botão Choose.

3. Para a proposta de criação de um modelo de árvore de decisão, vamos utilizar como estratégia de
avaliação (teste) parte da base. Ou seja, iremos utilizar uma parte para a criação (indução) do modelo
de árvore e a outra parte para avaliar o desempenho do modelo criado. Para realizar esta configuração
no experimento, vamos utilizar a opção Percentage split com o percentual de 70%. Assim, teremos
70% (700 amostras) para induzir o modelo e 30% (300 amostras) para avaliar o modelo criado. Esta
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Figure 3: Interface de atributos e distribuição entre as classes.

Figure 4: Seleção do Algoritmo J48, agrupado nas opções de árvores (trees)

estratégia é chamada de hold out. As outras opções também permitem a avaliação do modelo criado,
sendo:

• User training set : Opção que utiliza o mesmo conjunto de dados para treino e teste.
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• Supplied test set : Opção para avaliação com um arquivo externo.

• Cross-validation: Opção com validação cruzada, onde por meio do parâmetro Folds são criados
sub-grupos (dobras) para avaliação e teste. Ou seja, o mesmo conjunto de treino e teste é dividido
de acordo com as dobras e a média do desempenho utilizada como avaliação final.

Figure 5: Escolhendo a estratégia holdout com 70% para teste

4. Para que seja posśıvel verificar quais amostras não foram corretamente preditas é necessário selecionar
pela opção More options... a sáıda da predição como PlainText. Para tal, na janela Classifier evaluation
options, como na Figura 6, pressione o botão Choose e selecione a opção comentada. Em seguida
finalize a janela pelo botão OK. Outras opções de sáıda são posśıveis, como arquivos externos de texto
e detalhes como a seleção de métricas de desempenho espećıficas.

Figure 6: Configurando sáıda para que seja posśıvel identificar o resultado da predição de cada amostra

5. O passo final desta etapa é realizado pela indução do modelo, ou seja, criação do modelo de árvore
de decisão pelo algoritmo J48. Para realizar esta ação, basta pressionar o botão Start. Os resultados
serão exibidos na janela Classifier output e o modelo gerado na lista Result list.

Etapa 3: Analisando os Resultados

1. Os resultados da criação e teste do algoritmo estão em formato de texto. As informações são:
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• Run information: Descrições dos algoritmos e informações configuradas para a realização dos
experimentos.

• Classifier model: O resultado do modelo criado, no caso do nosso experimento uma árvore. O
modelo obtido está representado de forma textual pela Figura 7. Nota-se que a árvore apresenta
em sua raiz o atributo WHC, ou seja, ele é o mais relevante para a classificação das amostras.É
posśıvel notar que o valor 4.891 é um limiar importante para selecionar na sequencia o pH ou o
L como atributos. Após a atingir o segundo ńıvel na árvore, é posśıvel atingir os nós folhas com
as respectivas classes modeladas.

Figure 7: Sáıda textual da árvore criada

• Predictions on test split: Exibe a lista das amostras utilizadas no teste. Apresenta as in-
formações de qual a instância (inst), o valor real (actual), valor predito (predicted), se foi predito
incorretamente (error prediction). A Figura 8 mostra um trecho com a avaliação incorreta, onde
a predição correta seria a classe RSE, no entanto o modelo predisse como PSE.

Figure 8: Trecho com a predição incorreta marcada com um “+”

• Summary: É o resumo das métricas selecionadas para avaliação. Por padrão as métricas são:

– Correctly Classified Instances: Amostras corretamente classificadas;

– Incorrectly Classified Instances: Amostras incorretamente classificadas.

– Kappa statistic: Utilizada para análise de concordância, a hipótese testada é se o Kappa é
igual a 0, o que indicaria concordância nula, ou se ele é maior do que zero, concordância maior
do que o acaso.

– Mean absolute error : Erro Absoluto médio, expressa o erro em uma maneira de fácil com-
preensão. Medida que indica a média do afastamento de todos os valores fornecidos pelos
classificadores e o seu real valor.

– Root mean squared error: Ráız quadrada do erro quadrático médio, expressa a extensão da
variação dos dados. Outra medida frequentemente utilizada para estimar a qualidade de um
classificador.
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– Relative absolute error : Erro relativo absoluto, mais uma medida frequentemente utilizada
para estimar a qualidade de um classificador, que deve ser minimizada

– Root relative squared error: Última das medidas utilizadas para estimar a qualidade de um
classificador, e também deve ser minimizada.

– Total Number of Instances: Número total de instâncias utilizadas para avaliação.

• Detailed Accuracy By Class: apresenta diversas métricas de desempenho por classe avaliada.
Com estas informações é posśıvel avaliar Falso Positivo, Falso Negativo, Precisão, Revocação,
Métricas relacionadas a Curva ROC geral do modelo ou por classes.

• Confusion Matrix: apresenta uma forma de avaliar os dados por meio de uma Matriz de
Confusão. No caso do experimento realizado, a matriz obtida está dispońıvel na Figura 9. É
posśıvel notar que uma amostra RSE foi predita (classificada) como PSE (coluna a). Esta
amostra é justamente a instância 290, sinalizada na Figura 8.

Figure 9: Matriz de confusão obtida pelo uso do algoritmo J48

2. É posśıvel obter uma representação gráfica da árvore de decisão criada, ou seja, a árvore representada
textualmente como na Figura 7, pode ter uma representação como na Figura 10. Para exibir o modelo
criado, deve-se pressionar o botão da direita do mouse e selecionar a opção Visualize Tree.

Figure 10: Árvore obtida pelo uso do algoritmo J48

3. É posśıvel visualizar as amostras dentro do ambiente do Weka. Vamos verificar duas amostras diferentes
para investigar como o nosso modelo funciona. Para selecionar esta opção (e obter um resultado como
da Figura 11), clique com o botão da direita do mouse sobre o modelo na lista de resultados (Result
List) e pressione a opção Visualize Classifier Errors.

Para a exibição das amostras como uma “Núvem” e possibilitar a observação de agrupamentos, o Jitter
foi aumentado, como posśıvel observar pela Figura 11. Pela Figura 11, também notas-se a presença
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Figure 11: Janela para visualização dos resultados do classificador.

de uma amostra posicionada pela intersecção das classes PSE e RSE. Esta amostra foi justamente
classificada incorretamente. Para investigar mais detalhes sobre ela, ao clicar sobre o ponto dentro da
área de plot, uma imagem com o a Figura 12 é apresentada.

Figure 12: Janela para visualização dos resultados do classificador.

Pelas informações da amostra é posśıvel notar os atributos que a compõem, a classe predita e classe
real. Usando a árvore obtida pelo experimento, podemos observar o caminho seguido pela árvores (da
sua raiz à folha) e avaliação incorreta. O caminho seguindo está destacado em vermelho na Figura 13.
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Figure 13: Janela para visualização dos resultados do classificador.

Etapa 4: Exportando Resultados

1. Quando o modelo obtido atende as expectativas é posśıvel reaproveitá-lo para a classificação de outras
amostras sem a necessidade dos passos executados até então. Para exportar o modelo basta pressionar
o botão da direita do mouse sobre o modelo na Result list e será criado um arquivo binário com
a extensão “.model”. Este arquivo pode ser importado pelo Weka ou utilizado em outros softwares
desenvolvidos em Java ou R para a classificação de amostras.

2. Outros resultados importantes que podem ser exportados são gráficos que demonstram a relação entre
os atributos avaliados. Os gráficos que mostram tais relações estão dispońıveis pela aba Visualize.A
Figura 14 exibe a relação entre as amostras com base nos atributos L e WHC. As cores, tamanho dos
pontos e demais informações do gráfico podem ser modificados.

3. Os resultados de sáıda do modelo, bem como os valores obtidos pelas métricas podem também ser
exportados. Para exportar os valores de desempenho, deve-se acessar pelo botão direito do mouse o
modelo criado (na Result list) e selecionar a opção Save result buffer.
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Figure 14: Análise das amostras pelos atributos L e WHC.
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