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Resumo 

Aprendizado Ativo é uma área do Aprendizado de Máquina que visa diminuir a interação 

humana no processo de rotulação de uma base de dados, permitindo que estratégias de 

seleção escolham quais amostras deverão ser rotuladas e utilizadas em seu treino. Através 

de consultas à base, um subconjunto de amostras rotuladas é criado, formado por instân- 

cias mais informativas e que caracterizem melhor o problema em si. O treino do modelo 

com essas amostras pode ter um desempenho preditivo tão bom como quando utilizada 

toda a base. Os espaços de busca dessas amostras são definidos por meio de cenários e 

estratégias específicas [1]. No entanto, as estratégias de Aprendizado Ativo existentes não 

avaliam a complexidade do problema em si, fato que pode limitar o desempenho de um 

modelo de classificação. Para contornar isso, estudos sobre análise de complexidade em 

nível de base de dados contribuem na categorização de um problema e reduzem o erro 

sistemático de modelo causado por amostras muito complexas. Nesse contexto, o estudo 

de medidas de complexidade é bastante relevante para aumentar a compreensão acerca do 

domínio de problemas. Ademais, utilizar medidas de complexidade decompostas em nível 

de instância pode apoiar análises mais refinadas sobre cada amostra de um conjunto de 

dados, possibilitando assim uma estimativa do impacto de uma instância no aprendizado 

de um modelo. Com isso, esse trabalho propõe e avalia estratégias de amostragem de 

Aprendizado Ativo com medidas de complexidade adaptadas como critério de seleção de 

amostras. Para tal, foi realizado um experimento que avaliou o resultado tanto de estraté- 

gias clássicas quanto das estratégias propostas. Para isso, utilizou dados de 71 bases de 

classificação de propósito geral, além de avaliar o desempenho dos modelos baseados em 

4 diferentes algoritmos de classificação. Foram feitas análises acerca dos resultados cole- 

tados, tanto de desempenho médio quanto do desempenho por porcentagem de amostras 

utilizadas no treino. Os resultados foram promissores ao mostrarem que os modelos das 

estratégias propostas tiveram bons ganhos de desempenho utilizando amostragens geradas 

pelos critérios baseados em medidas de complexidade avaliadas em nível de instância. 

Palavras-chave: Inteligência artificial, Aprendizado de Máquina, Aprendizado Ativo, 

Medidas de Complexidade, Dificuldade de instâncias. 
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Abstract 

Active Learning is an area of Machine Learning that focus on reducing human interaction 

in the database's labeling process, allowing query strategies to choose which samples 

should be labeled and used in their training. Through base queries, a labeled subset is 

created, compound by more informative instances (i.e. instances that better characterize 

the problem itself). Training the model with these samples can have such good predictive 

performance when compared to models that use the entire base. The search spaces for 

these samples are defined through specific [1] scenarios and strategies. However, the 

existing Active Learning strategies do not assess the complexity of the problem itself, 

which can limit the performance of a classification model. To get around this, studies on 

complexity analysis at the database level contribute to the categorization of a problem and 

reduce the systematic model error caused by very complex samples. In this context, the 

study of complexity measures is very relevant to increase the understanding of the problem 

domain. Furthermore, using instance-level decomposed complexity measures can support 

more refined analysis on each sample of a dataset, thus enabling an estimate of the impact 

of an instance on model learning. Thus, this work proposes and evaluates Active Learning 

sampling strategies with adapted complexity measures as sample querying criteria. To 

this end, an experiment was carried out that evaluated the results of both classical and 

proposed strategies. For this, it used data from 71 general purpose classification bases, 

in addition to evaluating the performance of models based on 4 different classification 

algorithms. Analyzes were performed on the results collected, both average performance 

and performance by percentage of samples used in training. The results were promising 

in showing that the models of the proposed strategies had good performance gains using 

samples generated by criteria based on complexity measures evaluated at the instance 

level. 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Active learning, Complex Measures, 

Instance Hardness. 
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Capítulo 1 

Introdução 

À tecnologia atual permite executar uma volumosa e variada coleta de dados com grande 

velocidade em fontes como Data Warehouses, redes sociais, mídias e sensores OT [2]. Os 

meios para armazenar todo esse volume não implicam em um grande impacto financeiro. 

Desde 1980, o custo dos discos rígidos para armazenamento vem diminuindo em uma 

escala lJogarítmica, gerando uma grande procura por empresas que necessitam armazenar 

informações sobre seus negócios [3]. 

Em contraponto, o processamento desses grandes volumes de dados afeta, diretamente 

requisitos como memória e complexidade dos algoritmos, recursos limitadores de desem- 

penho computacional, tornando esse processamento custoso [4]. Para aplicações que en- 

volvem o uso de técnicas de Aprendizado de Máquina (AM), os custos podem alcançar a 

faixa dos milhões ou até bilhões de dólares em algumas situações [5]. 

É comum encontrar aplicações de AM que necessitam de uma grande quantidade de 

dados [6], sendo um dos custos mais relevantes para essa técnica o de rotular grandes 

bases [6, 7]. A possibilidade de aplicação de técnicas de AM em problemas reais cria a 

necessidade de se obter instâncias rotuladas para induzir modelos supervisionados [8]. 

Para aplicações modernas que coletam volumes cada vez maiores, é possível que se 

torne inviável, tanto em termos de tempo quanto de recursos financeiros, rotular todas 

as amostras, especialmente se existe dependência humana para tal classificação. Por 

isso, é razoável que esse processo seja feito somente para as amostras mais importantes 

(i.e. amostras mais informativas ao modelo) devido ao custo temporal humano de rotular 

amostras [6]. 

Nesse cenário, são demandadas soluções eficazes e eficientes para reduzir o custo de 

processamento de grandes volumes de informação [4]. Esforços para aumentar, entre 

outros fatores, a maximização da qualidade dos dados utilizados nos treinamentos estão 

sendo realizados [5]. Assim, é cada vez mais importante gerar conjuntos de dados de



maior qualidade, ao invés de treinar modelos de AM com todas as amostras possíveis sem 

um critério claro. 

O estudo de Aprendizado Ativo (AA), também conhecido como aprendizado por con- 

sulta, introduz a possibilidade do algoritmo de AM escolher quais amostras devem ser 

utilizadas, através de técnicas de amostragem (chamadas nesse contexto de estratégias de 

AA), para o treino do modelo (conhecido como aprendiz). Esse aprendiz faz requisições a 

um oráculo (normalmente um humano responsável por rotular o conjunto de dados) sobre 

os rótulos de amostras mais informativas, resultando em modelos com desempenho similar 

aos que utilizam todo o conjunto de dados. O subconjunto de amostras mais informativas 

representa um tamanho menor do que o conjunto de dados total [1]. 

À Figura 1.1 apresenta o fluxo de criação do aprendiz, onde o oráculo consulta a reserva 

de exemplos U (i.e. conjunto de dados não rotulados) e seleciona amostras, seguindo um 

critério predefinido (i.e. estratégia de AA), gerando um conjunto de amostras rotuladas 

£. Na sequência, o aprendiz (modelo de AM 6) é treinado utilizando o conjunto £ para 

inferir rótulos sobre o conjunto UH. 

seleciona amostras 
  

    

  

Oráculo 

Reserva de Conjunto 

exemplos rotulado 

/N. 
Na 

0 ensina o modelo 

Aprendiz 

Figura 1.1: Ciclo de Aprendizado Ativo [1]. 

As estratégias de AA seguem diversos paradigmas, baseado em um fluxo de consultas 

ao conjunto de dados e seguindo um critério de relevância da amostra consultada [6]. O 

foco das estratégias é melhorar o desempenho do modelo ao permitir que o mesmo seja, 

“curioso” e “ativo”. Atuando diretamente ao conjunto de dados, as estratégias exploram, 

perguntam e obtêm informações sobre amostras não rotuladas. Tudo isso é executado 

com um limite de consultas (conhecido como orçamento), sem a necessidade de executar 

apenas amostragens aleatórias.



As estratégias propostas por Settles (referenciadas nesse trabalho como estratégias 

clássicas) abrangem 3 possíveis cenários [1], que são definidos a partir da forma de obter 

a reserva de exemplos 4: no primeiro cenário, chamado de Membership Query Syntesis 

(MQS), o aprendiz tem apenas a definição do espaço de busca; já no Stream-Based Se- 

lective Sampling (SBSS), o aprendiz recebe uma amostra por vez; e por fim, o Pool-based 

Sampling (PBS), onde o aprendiz recebe lotes inteiros de dados. 

O cenário de Pool-based Sampling abre espaço para novos critérios ou métodos de 

consulta às melhores amostras possíveis dentro do conjunto completo. Baseado nisso, 

abordagens de pré-processamento e técnicas de reconhecimento de padrões orientadas 

a dados se mostram muito promissoras ao fornecerem aos modelos melhores resultados 

preditivos [9, 10, 11]. Adicionalmente, estudos mostraram que análises de complexidade 

em nível de base de dados podem ajudar na categorização de um problema além de 

poderem reduzir o erro sistemático de modelos [12, 13]. Assim, estudar a complexidade 

de um problema pode adicionar várias camadas de entendimento e informatividade sobre a, 

situação, potencialmente resultando em modelos mais adaptados com resultados melhores. 

No contexto de análise de complexidade, o estudo de medidas de complexidade é 

bastante relevante para aumentar a compreensão acerca do domínio de problemas de clas- 

sificação. Essas medidas são um grupo específico de características extraídas do conjunto 

de dados [9]. Elas podem apoiar no entendimento de um problema, e também ajudar 

na estimativa da dificuldade de treinar modelos de AM. Para problemas de classificação, 

por exemplo, as medidas de complexidade são relevantes para apoiar no entendimento da 

ambiguidade entre as classes, na relevância e separabilidade dos atributos preditivos e na 

distribuição das instâncias de mesma classe. 

Além das medidas de complexidade clássicas, Arruda J. (2020) [14] propõe a decom- 

posição de algumas medidas de complexidade com o objetivo de avaliar a dificuldade da 

base em nível de instância. Essas medidas, referenciadas nesse trabalho como medidas 

de complexidade adaptadas, apresentam uma visão mais refinada sobre cada amostra 

de um conjunto de dados, possibilitando a estimativa do impacto de uma instância no 

aprendizado de um modelo de AM. 

Essa estimativa apresentada pelas medidas de complexidade adaptadas é particular- 

mente relevante para o contexto de AA. Essas medidas introduzem a possibilidade de 

mensurar o potencial ganho de informatividade caso uma das amostras seja, selecionada, 

para o treinamento do modelo. Da mesma forma, também é possível evitar amostras 

menos informativas, se essas apresentarem uma dificuldade não relevante. 

Assim, utilizar medidas de complexidade adaptadas como critério de seleção de amos- 

tras para estratégias de AA pode gerar bons resultados no que se refere a ganho de 

informatividade sobre o problema. Isso porque as medidas de complexidade adaptadas



indicam valores relativos ao potencial erro de um modelo (e.g. de classificação) para uma 

dada instância. [14]. 

1.1 Objetivos 

Neste trabalho, estratégias de AA que utilizam medidas de complexidade em nível de 

instância como critério de seleção de amostras são propostas. Dessa maneira, os objetivos 

específicos deste trabalho são: 

* Propor novas estratégias de AA baseadas nas medidas de complexidade adaptadas; 

* Avaliar estratégias clássicas e propostas de AA no cenário de classificação para bases 

de propósito geral; 

* Analisar o desempenho preditivo e de custo computacional entre estratégias clássi- 

cas, estratégias adaptadas e uma estratégia baseline. 

1.2 Hipótese 

Medidas de complexidade em nível de instância, quando utilizadas como estratégias 

de Aprendizado Ativo, geram classificadores com melhor desempenho preditivo do que 

quando comparadas a classificadores gerados por estratégias clássicas. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O restante desse trabalho seguirá a seguinte organização: o Capítulo 2 apresenta a revi- 

são da literatura; o Capítulo 3 traz uma explicação da metodologia utilizada durante o 

experimento, enquanto o Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e discussões acerca 

deles. O Capítulo 5 conclui mostrando as limitações do estudo e futuros desafios para 

estudo do tema.



Capítulo 2 

Revisão da Literatura 

Esse capítulo apresentará toda a base teórica da literatura utilizada neste estudo. Primei- 

ramente, serão mostrados os principais conceitos de Aprendizado de Máquina. Depois, 

serão discutidos alguns aspectos de Aprendizado Ativo dentro dos estudos disponíveis na, 

literatura. Em seguida, será feita uma revisão acerca de medidas de complexidade e se- 

rão discutidos conceitos de medidas de complexidade avaliadas em nível de dificuldade de 

instância. Por fim, serão apresentadas as medidas utilizadas para avaliação dos resultados. 

2.1 Aprendizado de Máquina 

Inteligência Artificial (TA) é a ciência que estuda como construir máquinas e programas 

de computadores inteligentes. Esses programas são capazes de raciocinar, aprender, reu- 

nir informação, comunicar, manipular e perceber objetos, melhorando com experiência e 

treino [1, 15]. Dadas tantas aplicações, são esperados diversos ramos de pesquisa dentro 

desse estudo. Alguns deles são [16]: Sistemas inteligentes; Processamento de Linguagem 

Natural; Entendimento de fala; Robótica e sistemas Sensoriais; Visão computacional; e 

Redes neurais. 

Já a tecnologia responsável por estudar o desenvolvimento de algoritmos de computa- 

dor capazes de emular a inteligência humana através da construção de modelos matemáti- 

cos é conhecida como Aprendizado de Máquina (AM) [17, 18]. Com base em amostras de 

dados, esses modelos são capazes de estabelecer ou reconhecer padrões para predizer ou 

decidir sobre amostras do mesmo espaço de instâncias. Dessa maneira, esses modelos po- 

dem ser utilizados para resolver algumas categorias de problemas, dentre eles, classificação 

e regressão [19]. 

Normalmente, são fornecidos conjuntos para treino e teste [18]: Conjunto de treino é 

definido como a união dos conjuntos de exemplos rotulados e não rotulados disponíveis



para o treino do modelo gerado pelo algoritmo de AM; Conjunto de teste é definido como 

os exemplos nunca vistos antes pelo modelo gerado. 

Para problemas de classificação, o modelo é responsável por atribuir rótulos aos ele- 

mentos do conjunto de teste. Já para problemas de regressão, o aprendiz é responsável 

por prever valores dado uma descrição funcional dos dados do conjunto de treino [20]. 

Considerando a natureza do conjunto de treino, é possível classificar o AM em cate- 

gorias. Algumas delas são [18, 21]: 

* Aprendizado supervisionado: busca encontrar e/ou reconhecer padrões nos dados 

providos. Para isso, utiliza o par formado entre atributos e rótulo. Essa categoria 

é particularmente boa quando se conhece bem o conjunto de dados, em outras 

palavras, ou todas as amostras já possuem rótulos ou o custo para classificá-las não 

é alto. 

* Aprendizado não-supervisionado: nessa categoria, estão os conjuntos de treino que 

não possuem rótulos ou em que o custo para rotular é muito elevado. Algoritmos 

dessa categoria treinam com base nos atributos das amostras providas e buscam 

categorizar novas amostras com base nos aprendizados passados. 

* Aprendizado semi-supervisionado: representa um intermediário entre o modelo su- 

pervisionado e o não supervisionado. No caso dessa categoria, comumente existem 

algumas amostras rotuladas que servem como princípio de treino do modelo, porém, 

o processo de adquirir novas amostras com rótulos apresenta um custo elevado. Nes- 

ses casos, o modelo treinado a partir do conjunto rotulado apoia-se na categorização 

do rótulo de novas amostras. 

* Aprendizado por reforço: essa técnica assume que um agente de software, presente 

em um determinado ambiente, toma diversas decisões nesse meio. Nesse cenário, 

para cada ação tomada, o agente recebe um sinal de reforço que pode ser positivo 

ou negativo, incentivando ou penalizando uma determinada ação. Esse tipo de 

aprendizado é muito útil no treinamento de carros autônomos, por exemplo. 

A Figura 2.1 apresenta o fluxo de criação de um modelo de AM, onde uma amostra 

é obtida a partir de um espaço de instâncias definido e rotulada por um supervisor (e.g. 

oráculo), gerando assim o conjunto de treinamento £. Esse conjunto £ é passado para 

o algoritmo de AM e induz um modelo capaz de predizer rótulos sobre novos dados do 

mesmo espaço de instância.
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Figura 2.1: Fluxo de criação de um modelo de AM (adaptado de Santos, D. 2014 [6]). 

2.2 Aprendizado Ativo 

Os tradicionais sistemas de aprendizado de máquina citados acima são definidos como 

“passivos”, pois induzem uma hipótese para explicar algo que acontece nos dados de 

treino de um modelo utilizando um algoritmo de computador. O fluxo de Aprendizado 

Passivo (AP) independe de alguma estratégia de amostragem, tendo seu conjunto de treino 

rotulado sem critério (de forma aleatória ou utilizando todos os exemplos disponíveis já 

rotulados). A Figura 2.2 mostra o fluxo para obter um conjunto de dados rotulado £ 

através das técnicas padrões (i.e. Aprendizado Passivo) de criação de um modelo de AM. 

Conjunto de dados Oráculo define Conjunto de dados Induz um modelo Cdr rótios. Conjunto de dados 

não rotulados U os rótulos rotulados L de AM não rotuladas rotulados L' 

| * 

  

Figura 2.2: Fluxo de criação de modelo de AM utilizando AP. 

O estudo de Aprendizado Ativo (AA) [1] é um dentre os tópicos de IA e propõe que 
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algoritmos de AM podem ter um melhor desempenho com um menor conjunto de treino 

se forem capazes de escolher os dados de onde aprenderão através de perguntas. Essa 

capacidade de perguntar aos dados é feita através de consultas ao conjunto de dados, 

utilizando técnicas de amostragem (conhecida na literatura como estratégias de AA). 

Ao utilizar tais estratégias, o aprendiz (modelo que está sendo treinado pelo algoritmo 

de AM) requisita rótulos para a entidade que tem o conhecimento sobre o domínio do 

problema (conhecido como oráculo). A pergunta é feita dependendo de fatores como 

cenário, estratégia e algoritmo. A consulta guiada a partir desses pontos pode resultar na, 

obtenção de um rótulo confiável com o custo de esforço menor por parte do oráculo (e.g. 

especialista humano), tendo como foco apenas a rotulação de amostras criteriosamente 

requisitadas pelo aprendiz [22]. A Figura 2.3 apresenta a localização da estratégia de AA 

no fluxo de criação do conjunto de dados rotulado £. 

Conjunto de dados Estratégia de AA Oráculo define Conjunto de dados Induz um modelo Predie róios Conjunto de dados 

não rotulados U para amostragem os rótulos rotulados L de AM ão rotulado rotulados L' 

| f 

  

Figura 2.3: Fluxo de criação de modelo de AM utilizando AA. 

2.2.1 Cenários de Aprendizado Ativo 

A aplicação das estratégias de AA introduzida por Settles, B. (2009) é proposta para 3 

cenários[1]: 

- Membership Query Syntesis (MQS): A única suposição é que o aprendiz tem 

a definição do espaço de busca disponível para uso (i.e. dimensões, intervalos, etc). 

O aprendiz requisita o rótulo de qualquer instância não rotulada pelo oráculo que 

esteja no espaço de busca; 

* Stream-Based Selective Sampling (SBSS): Assume que o custo para obter 

uma amostra é baixo (até mesmo grátis), assim é possível ser amostrada a partir 

de uma distribuição real. Uma instância é consultada por vez e o aprendiz decide 

saber ou não o rótulo; 

* Pool-based Sampling (PBS): Esse cenário assume situações onde muitos dados 

podem ser coletados de uma vez, e possuem apenas um pequeno conjunto de dados 

rotulados £ para um grande conjunto não rotulado 4. Esse grande conjunto U é



conhecido em inglês como pool, e em português é definido como reserva de exemplos 

[29]. 

O cenário escolhido para execução dos experimentos desse estudo foi o Pool-based 

Sampling, visando propor uma solução mais genérica afim de tratar todos os conjuntos 

de dados disponíveis como reserva de exemplos e comparar os resultados das estratégias 

clássicas e estratégias adaptadas. Esse pode ser considerado o cenário mais popular e 

estudado dentro da área de AA [1, 22]. 

Diferente da SBSS que tem amostras obtidas sequencialmente, o PBS assume situações 

onde uma grande quantidade de dados é obtida de uma só vez. Assim, tem como perfil 

um pequeno conjunto de amostras rotuladas £ (previamente criado pelo oráculo) e uma 

grande reserva de exemplos U (pool de amostras não rotuladas). 

As estratégias clássicas baseadas nesse cenário seguem o Algoritmo 1. Após a criação 

do aprendiz 8 com as amostras disponíveis no conjunto £ (amostras definidas por uma 

tupla (x,y), onde x é um conjunto com os atributos preditivos e y o rótulo), são feitas 

iterações no tamanho do orçamento é disponível para consulta ao oráculo. À cada iteração, 

são feitas consultas ao conjunto 4, seguindo uma função antecipada de amostragem F 

definida pela estratégia adotada, retornando amostras das quais deseja conhecer os rótulos. 

Esses rótulos são requisitados ao oráculo e utilizados para o retreino do aprendiz. 

  

Algoritmo 1: Estratégias aplicadas ao cenário Pool-based Sampling 

Entrada: 

£ = conjunto de amostras rotuladas f(r, UH, 
U = conjunto de amostras não rotuladas fat, 
F = estratégia 

& = algoritmo de aprendizado 

“ = orçamento 

o = oráculo 

Saída: 

£ = conjunto de amostras rotuladas ((x,y)O Hi. 
Função: 

9 = ó(L) 
while |é| £ 0 do 

q = F(reU), |x|>1 

  

y* = o(z”) 
L=LUlat,y)) 

0º = d(L) 
U=ua') 
c=ç—1 

end 
 



Esse cenário abre espaço para utilização de um ambiente controlado. Isso torna pos- 

sível a execução das estratégias clássicas e das estratégias adaptadas propostas para as 

devidas comparações propostas nos objetivos do Capítulo 1. 

2.2.2 Estratégias clássicas de seleção de amostra 

As estratégias AA buscam reduzir o custo temporal humano de rotulação de amostras, 

treinando um modelo com uma quantidade menor, porém com qualidade suficiente para 

não ter perda significativa no seu desempenho. Utilizando funções objetivas, criam amos- 

tragens da reserva de exemplos U através de consultas, buscando os exemplos mais re- 

levantes baseados na informatividade e o quão suficientemente boa ela, pode ser para o 

treino [22]. 

Tais estratégias seguem um orçamento que limita quantas vezes a reserva de exemplos 

pode ser consultada. À Figura 2.4 apresenta a execução de uma, estratégia com um fluxo 

que segue 3 etapas: consulta à reserva de exemplos; rotulação das amostras consultadas; e 

indução do modelo de AM. O critério da consulta é avaliado dada a estratégia selecionada 

e a consulta sempre é feita ao oráculo. Por fim, um novo modelo é induzido utilizando a 

amostra rotulada (sem ignorar amostras já utilizadas para treino) [22]. 
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Figura 2.4: Estrutura de AM utilizando AA (adaptado de Santos, D. 2014 [6]). 
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Independente do cenário, as estratégias de AA são divididas em duas abordagens 

principais [23]: 

* Estratégias classificadas como agnósticas nada assumem sobre o treino do modelo 

induzido pelo aprendiz. Elas não levam em conta a corretude dos resultados ge- 

rados e ignoram as informações fornecidas por eles, atuando somente nas medidas 

extraídas diretamente da reserva de exemplos ; 

* Estratégias que seguem uma abordagem não agnóstica levam em conta o resultado 

obtido pelo aprendiz e atuam no resultado das decisões tomadas pelo modelo indu- 

zido 8. 

Todas as estratégias utilizadas nesse trabalho são não agnósticas, exceto pela amos- 

tragem aleatória. Dada a quantidade e complexidade de estratégias na literatura de 

aprendizado ativo, foram avaliadas três estratégias clássicas, com critérios fixados que 

serão apresentados no Capítulo 3. 

Amostragem aleatória 

A amostragem aleatória (do inglês Random Sampling, RS) apenas segue o fluxo da estraté- 

gia, porém não possui critério para consulta da reserva de exemplos &, sendo considerada 

agnóstica. Essa estratégia é a utilizada como baseline dessa pesquisa. 

Amostragem por incerteza 

A estratégia de amostragem baseada na incerteza (do inglês Uncertainty Sampling, US) é 

possivelmente a mais popular estratégia de AA [1]. Com uma abordagem não agnóstica, 

ela consulta a amostra mais informativa baseando-se no maior valor para 1 — Pomaz(£), 

onde Pomar(1) é o rótulo mais provável de x resultante de um modelo probabilístico 6, 

dado pela Equação 2.1: 

Pomazlt) = mazPo(y|x) (2.1) 
ver 

Mudança esperada do modelo 

À intenção dessa estratégia é descobrir amostras pontuais dentro da reserva de exemplos 

tt que podem melhorar o desempenho do aprendiz. Assim, a Mudança esperada do 

modelo (do inglês Expected Model Change, EMC) requisita ao oráculo os rótulos y* de 

uma amostragem x* extraída de uma consulta ao conjunto 4. Após isso, é gerado um 

aprendiz utilizando como treino o conjunto LU (x*,y'). Se esse aprendiz obtiver um 

desempenho preditivo melhor que o treinado utilizando apenas o conjunto £, ele se torna 

u



a nova versão do aprendiz. Caso contrário, a versão do aprendiz anterior permanece. Essa 

estratégia é definida como não agnóstica. 

2.3 Medidas de complexidade 

As medidas de complexidade são estimativas a respeito da dificuldade de se classificar ou 

rotular um conjunto de dados qualquer [9]. Elas podem auxiliar no entendimento de uma 

base de dados, provendo informações a respeito da separabilidade das classes, distribuição, 

dimensionalidade, agrupamento das amostras, entre outras informações. Essas medidas 

auxiliam no AM pois apontam fatores que os algoritmos não levam em consideração sobre 

os dados que estão avaliando. 

Existem formas de se agrupar as medidas de complexidade, baseadas nos aspectos de 

suas principais características de avaliação dos conjuntos de dados. Lorena, A. (2019) [9] 

propõe seis grupos de medidas de complexidade. Para esse trabalho, o foco será em dois 

desses grupos: 

* Medidas baseadas em atributos: São as medidas que buscam estimativas de comple- 

xidade da base dados a partir dos atributos das amostras. De modo geral, tentam 

mensurar a informatividade dos atributos com relação à dificuldade em separar as 

classes das instâncias; 

* Medidas baseadas em vizinhança: Essas medidas avaliam principalmente o espaço 

amostral do conjunto de dados. Isso é, indicam o quão próximo as amostras de 

mesmo rótulo estão umas das outras; 

2.3.1 Medidas de complexidade por instâncias 

As medidas de complexidade avaliadas em nível de instância, chamadas aqui de medidas 

de complexidade adaptadas, são uma decomposição, ou uma adaptação das medidas de 

complexidade clássicas [9] para avaliar individualmente as instâncias de um conjunto de 

dados [14]. Analisar as medidas de complexidade adaptadas pode ajudar no entendimento 

de quais amostras estão dificultando o aprendizado de um dado modelo, em um nível mais 

individual do que uma análise do conjunto completo. 

Além disso, como nas medidas de complexidade clássicas, as medidas de dificuldade 

por instância são indicativos de que uma determinada amostra pode ser incorretamente 

classificada de maneira recorrente por diferentes algoritmos de AM. Portanto, essa ca- 

racterística granular e específica das medidas de complexidade por instância é a base do 

critério de seleção de amostras de um poo! aleatório nas estratégias propostas de AA que 

serão apresentadas no Capítulo 3. 

12



À seguir, serão descritas com mais detalhes cada uma das medidas de complexidade 

avaliadas em nível de instância da literatura que foram utilizadas neste trabalho. As 

fórmulas a seguir calculam o valor das medidas para uma amostra x; qualquer. Além 

disso, amostras da base diferentes de x; são representadas por x, e seus rótulos por %y; j 

e y; respectivamente. Por fim, a distância entre duas amostras é apresentada como 

Local Set Cardinality 

O Local Set Cardinality (LSC) é uma medida baseada em vizinhança, que avalia a proxi- 

midade entre instâncias de um mesmo rótulo (NN) que são mais próximas que a amostra 

mais próxima de rótulo diferente (NE) na distribuição do conjunto de dados. Essa pro- 

ximidade é chamada de conjunto local (local set), e é calculada pela fórmula da Equação 

(2.2): 

LS(x;) = (x;ld(r;, x;) < diz; ne(x;))+ (2.2) 

Assim, o LSC é um valor que indica o tamanho do conjunto local em relação ao 

tamanho total da base de dados (2.3). Dessa forma, quanto maior o valor dessa medida, 

mais simples é a amostra em questão. 

1 
LSCl(x;) = — |LS(x;)| (2.3) 

n 

Fração de pontos de borda 

O Fração de pontos de borda (N1) é uma medida que avalia a proximidade das amostras de 

rótulos diferentes em uma Árvore de Extensão Mínima (AEM). Essa árvore é construída 

a partir de um conjunto de dados, colocando uma amostra em cada nó, e atribuindo a 

cada uma das arestas que as conectam a distância entre elas. O resultado dessa medida 

é uma fração da quantidade de vizinhos de rótulos diferentes pela quantidade total de 

amostras na árvore (2.4): 

“a 
Nlgp(z — 

“
 > (x,,2;) E AEM Ay É yj) (2.4) 

i=1 

O N1 identifica instâncias conectadas a muitos vizinhos de rótulos diferentes. Portanto, 

valores altos para o N1 indicam amostras que são muito próximas (são similares) a outras 

com rótulos diferentes, e são assim mais difíceis de se classificar. 
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Harmfulness 

Harmfúulness (H) é uma medida do grupo das medidas baseadas em vizinhança, que conta 

para cada instância a quantidade de amostras que a tem como Nearest Enemy (NE). 

Assim sua fórmula é a cardinalidade do conjunto formado pelas amostras que são NE de 

uma dada instância (2.5). 

Hx) = Helne(x;) = 25) (2.5) 

No caso do H, quanto maior o valor para uma dada instância, maior a dificuldade 

de classificação da mesma. Isso porque ela está possivelmente em uma região de borda 

de decisão, ou ela mesma é um exemplo ruim da classe que representa, como no caso de 

outliers. 

Usefulness 

A medida Usefulness (U) é dada pelo tamanho do conjunto local (local set) de cada 

amostra. À fórmula é dada por: 

Ux) = Reld(r;, 25) < der; ne(x;))) (2.6) 

É possível notar que essa fórmula, é, na verdade, o tamanho, ou cardinalidade, do 

conjunto dado pela equação 2.2. Além disso, como no caso do LSC, valores altos de U 

indicam amostras mais simples de se classificar. 

Máxima Eficiência Individual do Atributo 

O Máxima Eficiência Individual do Atributo (F3) é uma medida baseada em atributos 

preditivos, diferentemente das outras medidas utilizadas neste trabalho. Essa medida 

calcula a distância da instância em questão para a região de overlapping (2.7) de um de- 

terminado atributo preditivo f,. Depois, para essa distância se aplica uma transformação 

com o objetivo de normalizar os valores das distâncias (2.8). 

minmazx(f;) — 
4 (2.7) do(Li, f;) = 

1 

Finalmente, a medida F3 representa a média da soma das distâncias de cada atributo 

dolxi fi) = (2.8) 

para a região de overlapping pelos m atributos totais da base de dados (2.9). Para esse 

índice, valores mais baixos indicam amostras mais simples de se classificar. 

14



m 

F3gp(z;) — =D dies, f) (2.9) 

2.4 Medidas de complexidade adaptadas como estra- 

tégias de Aprendizado Ativo 

Após a proposta das estratégias clássicas para essas consultas ao oráculo, Settles B. (2009) 

[1] enfatiza que outras estratégias podem ser propostas independente do cenário de AA 

(Seção 2.2.1) em que a estratégia é utilizada. Por isso, neste trabalho foram propostas e 

avaliadas estratégias que, como as clássicas, selecionam amostras mais informativas para, 

o treinamento do modelo. 

Essas estratégias são baseadas na configuração de seleção de amostras específicas em 

um determinado conjunto de dados utilizando algum critério bem definido, assim como 

inicialmente proposto por [1]. O critério definido para selecionar as amostras são cálculos 

de medidas de complexidade adaptadas [14] sobre cada uma das amostras de um conjunto 

de dados. 

O significado de cada medida é um dos parâmetros utilizados como critério de seleção 

da amostra selecionada para o treino do aprendiz na estratégia proposta de AA. Em outras 

palavras, se a estratégia utiliza uma medida de complexidade adaptada em que valores 

menores indicam amostras mais simples de se classificar, a estratégia ordena o resultado 

de um conjunto de medidas de complexidade de instâncias dos menores valores para os 

maiores. 

O Algoritmo 1, definição matemática do cenário PBS apresentada na Seção 2.2.1, 

adapta o conceito da estratégias de AÀ, podendo ser utilizada tanto em estratégias com 

abordagens agnósticas quanto não agnósticas. À abordagem principal de cada estratégia 

utilizada no experimento pode ser encontrada na Tabela 2.1. 

  

  

Estratégia | Nome Abordagem principal 

R$ Amostragem aleatória, Agnóstica, 

US Amostragem por incerteza Não agnóstica 

EMC Mudança esperada do modelo Não agnóstica 

LSC Local Set Cardinality Não agnóstica 

F3 Máxima Eficiência Individual do Atributo | Não agnóstica 

N1 Fração de pontos de borda Não agnóstica 

H Harmfulness Não agnóstica 

U Usefulness Não agnóstica 

HU Highest U, Lowest H Sampling Não agnóstica         
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Estratégia | Nome Abordagem principal 
          

Tabela 2.1: Estratégias avaliadas nos experimentos. 

Às estratégias de AA propostas por esse estudo utilizam como base o Algoritmo 2. 

Esse algoritmo é, por sua vez, uma versão adaptada do cenário de PBS para utilizar as 

medidas de complexidade em nível de instância. Tais medidas, uma vez avaliadas como 

não agnósticas, necessitam de um rótulo prévio para serem calculadas. Por isso, após a 

criação do aprendiz 8 com as amostras disponíveis no conjunto £, são feitas iterações no 

tamanho do orçamento é disponível para consulta ao oráculo. 

A diferença entre o Algoritmo 1 e 2 é que a cada iteração, o Algoritmo 2 consulta 

a reserva de exemplos U seguindo uma função de amostragem aleatória, retornando a 

amostra x*. Após isso, o aprendiz 8 prediz os rótulos y* de x*, que são informados à função 

, responsável por executar a estratégia utilizando o cálculo de medida de complexidade. 

Após essa complexidade ser avaliada, a amostra recebe um índice baseado na medida 

de complexidade escolhida, que é ranqueada seguindo parâmetros apresentados na Tabela, 

2.2, que mostra a relação de cada estratégia com seu parâmetro utilizado na ordenação 

dos resultados. 

  

  

Estratégia | Nome Ordenação 

LSC Local Set Cardinality Decrescente 

F3 Máxima Eficiência Individual do Atributo | Crescente 

N1 Fração de pontos de borda Crescente 

H Harmfulness Crescente 

U Usefulness Decrescente 

HU Highest U, Lowest H Sampling Decrescente (U) / Crescente (H)           

Tabela 2.2: Parâmetros de ordenação das estratégias adaptadas. 

Por fim, é extraído x”, o topo da lista ordenada ranqueada com os valores de x*. Os 

rótulos de x” são requisitados ao oráculo e utilizados para o retreino do aprendiz. O 

fato do algoritmo confiar nos rótulos definidos pelo aprendiz para tomar decisões torna o 

Algoritmo 2 uma solução otimista. 

A estratégia Highest U, Lowest H Sampling é a única que apresenta um critério de 

seleção de amostra diferente das demais. No caso desta, não é utilizada uma, mas sim duas 

medidas de complexidade adaptadas: Harmfulness e Usefulness. Assim, a lista ranqueada 

gerada a partir de x* na estratégia F possui uma ordenação pelo índice decrescente da 

medida Usefulness, e em casos de empates dessa ordenação, uma outra ordenação é feita 
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Algoritmo 2: Estratégia adaptada utilizando medidas de complexidade 

Entrada: 

£ = conjunto de amostras rotuladas f(r, UH, 
U = conjunto de amostras não rotuladas fat, 
F = estratégia utilizando medidas de complexidade 

& = algoritmo de aprendizado 

“ = orçamento 

o = oráculo 

Saída: 

£ = conjunto de amostras rotuladas ((x,y) OH. 
Função: 

0 = ó(L) 
while |é| £ 0 do 

x* = amostragem. aleatoria(U), |v*| > 1 

  

yº = 0(1º) 
1 = Fry), 1 < |] < 2] 
y" = o(s”) 
L=-LUla yo) 

0º = d(L) 
U=uUMa) 
c=ç—1 

end 
  

utilizando valores crescentes do índice da medida Harmfulness. 

2.5 Medidas de Avaliação 

Há diversas maneiras de validar o desempenho de um classificador produzido por um 

algoritmo de AM [24]. Cada métrica pode ser avaliada como satisfatória ou não dado 

o contexto aplicado. Por isso, aplicar as métricas que avaliam um modelo pode ser um 

tanto quanto difícil [25]. Assim, algumas métricas foram definidas para avaliar a evolução 

dos aprendizes ao longo das consultas à reserva de exemplos, levando em conta a acurácia, 

precisão e a revocação. 

Medir o desempenho de um classificador sem levar em conta as classes do conjunto 

de dados utilizado é a maneira mais comum para comparar tais algoritmos [24]. Para a 

situação onde os conjuntos de dados possuem propósito geral, esse é fator importante na, 

escolha da métrica. Por isso, a acurácia foi uma das medidas de avaliação utilizadas para 

avaliação dos resultados. 

Seu cálculo não distingue entre o número de rótulos corretamente atribuídos às amos- 

tras. Assim, a acurácia utiliza os valores de verdadeiro positivo (vp), verdadeiro negativo 

17



(vn), falso positivo (fp) e falso negativo (fn) dando uma ideia do desempenho geral do 

classificador (vide equação 2.10): 

vp+ un 

vp+ jn+ fp+vn 

Já para o cálculo do F-Score, é executada uma combinação ponderada de duas fórmu- 

Acurária — (2.10) 

las: a precisão e a revocação [26]. Sua ponderação se dá por um coeficiente 5 responsável 

por nivelar qual das duas possui um maior peso para o resultado. As medidas de preci- 

são (vide 2.11) e revocação (vide 2.12) se concentram em avaliar a classe dos verdadeiros 

positivos (ie. o que o modelo de fato acertou), relacionando-o com os valores de falso 

positivo e falso negativo, respectivamente [24]. 

A precisão resulta na taxa de acerto do modelo na classificação do positivo (rótulo em 

questão), avaliando quantos foram acertados dentro de todos os positivos resultantes: 

vp 

vp+ fp 

Já a revocação busca trazer resultados da classificação correta dos positivos, avaliando 

Precisão = (2.11) 

quanto foi acertado dentre todos os positivos disponíveis para teste: 

vp. 

vp+ fn' 

O F-score traz uma abordagem que relaciona as métricas de precisão e revocação, 

Revocação (Sensibilidade) = (2.12) 

podendo ponderar entre as duas através de um coeficiente 8 (vide 2.13): 

(52 + 1) * precisão * revocação 
  F — medida = (2.13) 

82 x precisão + revocação 

Para o valor de 8 = 1 (conhecida como Ft Score), a fórmula do F-score se torna 

uma média harmônica balanceada entre a acurácia e a revocação, onde ambas possuem o 

mesmo peso. Valores de 8 > 1 trazem resultados onde a revocação tem mais importância 

para a avaliação, enquanto valores de O < 8 < 1 apresentam resultados onde a precisão 

tem mais importância. 
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Capítulo 3 

Metodologia Experimental 

Esse capítulo apresentará toda a metodologia empregada para efetuar o experimento. 

Inicialmente, serão discutidos os parâmetros utilizados em cada estratégia. Na sequência, 

serão apresentados os algoritmos de AM utilizados para induzir os aprendizes. Em seguida, 

serão apresentados os conjuntos de dados utilizados. Depois, serão comentadas quais 

avaliações foram executadas. Por fim, será apresentado o ambiente de execução dos 

experimentos, descrevendo hardware e softwares utilizados. 

3.1 Estratégias de Aprendizado Ativo 

Para o experimento das estratégias de AA, alguns critérios gerais foram fixados para 

manter uma comparação justa: 

* Foi executada uma validação cruzada estratificada em todas as bases, utilizando um 

total de 5 partições: As partições de treino foram utilizadas para simular o cenário 

PBS; e as partições de teste foram utilizadas para avaliar os resultados do aprendiz, 

extraindo informações de acurácia e Fl Score e tempo de execução da estratégia. 

* No primeiro passo do experimento, para cada estratégia, foram obtidos os rótulos 

de 10% da base para simular os primeiros passos na criação do conjunto de treino 

inicial £ para bases completamente não rotuladas, seguindo um critério pseudo- 

aleatório. Nesse passo, foi fixada uma semente na função randômica para garantir 

que a primeira versão dos aprendizes partisse de um mesmo ponto; 

* O orçamento total é de 18 consultas à reserva de exemplos &, consumindo um total 

de 5% por consulta (que com a execução inicial totaliza 100% da base); 

* À cada execução do orçamento não houve reposição das amostras consultadas na 

reserva de exemplos . 
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Alguns ajustes finos também foram executados. Sempre que possível foram utilizados 

os parâmetros predefinidos definido pelas bibliotecas modAL! e pyHard? para as estraté- 

gias clássicas e propostas, respectivamente, citadas na Seção 3.3.1. Para os demais hiper 

parâmetros, foram definidos os seguintes atributos: 

* Para a estratégia Amostragem por incerteza, foi fixado um critério de 20% para 

executar a consulta dada a Equação 2.1; 

* Nas estratégias propostas, foram seguidos os critérios de ordenação da lista ranque- 

ada resultante apresentados pela Tabela 2.2. 

3.1.1 Aprendizes 

Neste estudo, cujo foco é o cenário de aprendizado supervisionado, foram utilizados quatro 

algoritmos de AM nos experimentos realizados: Árvore de Decisão, Random Forest, K 

Nearest Neighbors e Naive Bayes [27, 28, 29, 30]. Cada um desses possui seu próprio viés 

para solucionar os problemas de classificação das bases utilizadas no experimento. Assim 

cada uma teve formas diferentes de avaliar o domínio do problema: 

e A Árvore de Decisão (C4.5) é algoritmo utilizado para construir uma Árvore 

de Decisão, colocando em cada nó da árvore o elemento do conjunto de dados que 

apresenta o maior ganho de informação sobre uma determinado atributo preditivo 

27]. O €C4.5 é eficiente em problemas específicos e serve como uma boa base de 

comparação para algoritmos mais elaborados. Os parâmetros utilizados foram os 

predefinidos pela documentação da biblioteca Sklearnê. 

* O Random Forest (RF) é um algoritmo baseado em Árvore de Decisão, que em 

suma, classifica uma amostra ao coletar a classificação mais frequente no conjunto 

de árvores de decisões geradas por ele [28]. O RF é considerado muito robusto, 

pois lida bem com bases que possuam outliers e ruídos. Os parâmetros utilizados 

também foram os predefinidos pela documentação da biblioteca Sklearní. 

- O K Nearest Neighbors (KNN) é um algoritmo que avalia para toda amostra 

nova e não rotulada, a distância (e.g. Euclidiana, Manhattan, Minkowski) dela para 

as K amostras mais próximas [29], decidindo o rótulo como a classe mais presente 

entre esses vizinhos. Para bases grandes, o IKNN não é tão eficiente e não é capaz de 

aprender a importância individual dos atributos. O algoritmo KNN utilizou como 
  

Ihttps: //modal-python.readthedocs.io /en /latest /index.html 
2https://pypi.org/project /pyhard/ 
3https: //scikit-learn.org/stable/modules /generated /sklearn.tree. Decision TreeClassifier html] 
“https: //scikit-learn.org/stable /modules /generated /sklearn ensemble. RandomForestClassifier.html 
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critério de consulta uma faixa de 5 vizinhos mais próximos (sendo referenciado como 

5NN), e todos os parâmetros restantes seguem o predefinido pela documentação da 

biblioteca Sklearn. 

+ O classificador Naíve Bayes (NB) é um algoritmo probabilístico que apresenta a 

probabilidade de uma determinada observação pertencer a uma determinada classe. 

Para isso, assume que as atributos das amostras são independentes e calcula a proba- 

bilidade de uma instância ser de uma determinada classe a partir das probabilidades 

acumuladas das demais amostras [30]. Por se tratar de um algoritmo probabilístico 

baseado em um cálculo matemático, possui o tempo de classificação linear para o 

tamanho do conjunto e para o número de atributos, além de apresentar baixa va- 

riância, porém, com o custo de alto viés [31]. Os parâmetros utilizados também 

foram os predefinidos pela documentação da biblioteca Sklearnº. 

3.1.2 Conjuntos de dados 

Para teste do código escrito pelos autores, foram utilizados os conjuntos de dados dis- 

poníveis pela comunidade do OpenML [32]. Para os experimentos foram selecionadas 71 

bases de classificação de propósito geral, não levando em conta nenhum tipo de solução 

específica para as áreas citadas no Capítulo 2. 

A Tabela 3.1 apresenta os metadados dos conjuntos utilizados, trazendo o identificador 

único da base, quantidade de instâncias e classes, atributos numéricos e nominais. Além 

disso, ela apresenta as informações sobre o tamanho da classe majoritária e minoritária 

(em porcentagem). 

  

  

            

id. OpenML | instâncias | classes | atrib. / nom. | c. major. (%) | e. minor. (%) 

3 3196 2 36/37 52.22 47.78 

12 2000 10 216 /1 10.0 10.0 

14 2000 10 6/1 10.0 10.0 

16 2000 10 64/1 10.0 10.0 

18 2000 10 6/1 10.0 10.0 

21 1728 4 6/7 70.02 3.76 

22 2000 10 47/1 10.0 10.0 

23 1473 3 9/8 42.7 22.61 

28 5620 10 62/1 10.18 9.86 

30 5473 10/1 89.77 0.51 

31 1000 20 / 14 70.0 30.0 
  

  

“https: //scikit-learn.org/stable/modules/generated /sklearn .neighbors.K NeighborsClassifier.htm] 
https: //scikit-learn.org/stable /modules/generated /sklearn.naive. bayes.GaussianNB.html 
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id. OpenML | instâncias | classes | atrib. / nom. | c. major. (%) | e. minor. (%) 

36 2310 7 18/1 14.29 14.29 

37 768 2 8/1 65.1 34.9 

44 4601 2 57/1 60.6 39.4 

50 958 2 9/10 65.34 34.66 

54 846 4 18/1 25.77 23.52 

59 391 2 33/1 64.1 35.9 

60 5000 3 40/1 33.84 33.06 

182 6430 6 36/1 23.81 9.72 

292 690 2 14/1 59.91 44.49 

294 6435 6 36/1 23.82 9.73 

312 2407 2 299 / 6 82.09 17.91 

316 2417 2 116 / 14 98.59 1.41 

333 556 2 6/7 50.0 50.0 

334 601 2 6/7 65.72 34.28 

335 554 2 6/7 51.99 48.01 

375 9961 9 14/1 16.2 7.85 

1043 4562 2 47/1 75.19 24.81 

1048 369 2 8/1 55.28 44.72, 

1050 1563 2 37 /1 89.76 10.24 

1056 9466 2 38/1 99.28 0.72 

1068 1109 2 21/1 93.06 6.94 

1069 5589 2 36/1 99.59 0.41 

1071 403 2 37 /1 92.31 7.69 

1116 6598 2 167/2 84.59 15.41 

1460 5300 2 2/1 55.17 44.83 

1462 1372 2 4/1 55.54 44.46 

1464 748 2 4/1 76.2 23.8 

1475 6118 6 51/1 41.75 7.94 

1479 1212 2 100 /1 50.0 50.0 

1480 583 2 10/2 71.36 28.64 

1485 2600 2 500 /1 50.0 50.0 

1487 2534 2 2/1 93.69 6.31 

1489 5404 2 5/1 70.65 29.35 

1494 1055 2 41/1 66.26 33.74 

1496 7400 2 20/1 50.49 49.51 

1497 5456 4 24/1 40.41 6.01           
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id. OpenML | instâncias | classes | atrib. / nom. | c. major. (%) | e. minor. (%) 

1498 462 2 9/2 65.37 34.63 

1501 1593 10 256 /1 10.17 9.73 

1504 1941 2 33/1 65.33 34.67 

1507 7400 2 20/1 50.04 49.96 

1510 569 2 30/1 62.74 37.26 

151 440 2 8/2 67.73 32.27 

1526 5456 4 4/1 40.41 6.01 

1527 3252 5 3/1 90.77 1.78 

1528 1623 5 3/1 90.63 1.79 

1535 9989 5 3/1 96.1 0.26 

1538 8753 5 3/1 94.42 0.64 

1539 9172 5 3/1 94.53 0.61 

1540 9285 5 3/1 94.46 0.62 

1541 8654 5 3/1 94.33 0.65 

1547 1000 2 20/1 741 25.9 

1548 2500 3 100 / 43 46.92 7.84 

1552 1100 5 12/5 27.73 13.91 

1553 700 3 12/5 35.0 30.57 

1558 4521 2 16 / 10 88.48 11.52 

1566 1212 2 100 /1 50.5 49.5 

1570 4839 2 5/1 94.61 5.39 

4538 9873 5 32/1 29.88 10.11 

AQATA 2800 5 26/21 58.29 111 

40733 1269 4 8/1 34.52 12.77 
  

Tabela 3.1: Conjuntos de dados do OpenML utilizados no experimento [32]. 

Para fins de visualização, a Figura 3.1 apresenta histogramas para cada uma das 

informações da Tabela 3.1, com o objetivo de facilitar a apresentação e entendimento da 

distribuição dos dados utilizados. 

Alguns pontos de atenção sobre a descrição dos metadados das bases são: a maioria 

possui entre 0 e 3000 instâncias; Muitas bases possuem até 3 rótulos; São mais abun- 

dantes bases com até 100 atributos numéricos e 5 atributos categóricos; Já para classes 

majoritárias e minoritárias, a distribuição é mais balanceada. 

Todas as bases que estão fora das maiorias avaliadas acima necessitam de um alto 

custo computacional para serem processadas, devido à alta quantidade de instâncias, 
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Figura 3.1: Histograma dos conjuntos de dados utilizados no experimento. 

complexidade dos atributos nominais, quantidade de classes e desbalanceamento das clas- 

ses majoritária e minoritária. 

3.2 Avaliações 

Para os experimentos, foram utilizadas duas medidas de avaliação: a acurácia e o F1 

Score (apresentados na Seção 2.5). Para a FI Score, foi utilizada a média ponderada. 

Eles avaliaram o desempenho dos aprendizes gerados pelas estratégias avaliadas nesse 

estudo. Essas medidas foram extraídas a cada incremento no orçamento da estratégia. 

Também foram obtidas informações sobre a quantidade de amostras utilizadas ao final 

da execução (i.e. após utilização de todo o orçamento), o tempo de execução de cada 

estratégia por aprendiz. 

3.3 Ambiente de experimentação 

Foi utilizado para o experimento a linguagem de programação Python [33], pela versatili- 

dade das bibliotecas para criação dos modelos de Aprendizado de Máquina e estratégias 

de Aprendizado Ativo. 
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3.3.1 Software 

Para além das bibliotecas padrões utilizadas para acesso ao sistema de arquivos, leitura e 

escrita em Tipos Abstratos de Dados (TAD) e outras que dizem respeito a manipulação e 

integração do Sistema Operacional com o interpretador Python, foram utilizados 6 pacotes 

fundamentais para a realização do experimento: 

* Sklearn (0.24.2) [384]: Responsável por implementar os algoritmos relacionados ao 

AM. Ela provê meios para criar modelos baseados em RF, NB, KNN e €4.5 utilizados 

como aprendizes. 

* Pandas (1.3.1) [35]: Oferece uma TAD conhecida como DataFrame, com suporte 

para manipulação e análise de dados complexas de maneira intuitiva. 

* Numpy (1.21.1) [36]: Traz uma suíte com diversas funções matemáticas para pro- 

cessamento de grandes dados multidimensionais, matrizes e arrays. 

* modAL (0.4.1) [37]: Biblioteca responsável por estruturar o framework de estraté- 

gias de AA baseada e compatível com os modelos gerados na Sklearn. Todas as 

estratégias clássicas foram definidas utilizando-a, inclusive o baseline. 

* pyHard (1.8.5) [38]: Avalia os conjuntos de dados em nível de instância. Essa 

biblioteca possui todas as funções que dizem respeito às medidas de complexidade 

adaptadas. Todas as estratégias propostas foram desenvolvidas baseadas nela. 

* Seaborn (0.11.1) [39]: Capaz de gerar visualizações, essa biblioteca provê funções 

que apoiam na visualização dos dados. Todas os gráficos apresentados no Capítulo 4 

foram gerados por essa biblioteca. 

Para a realização dos experimentos descritos no Capítulo 3, foi utilizada uma máquina 

cuja especificação de software é: 

* Sistema operacional: GNU/Linux, distribuição SMP Debian 5.3.15-1 (2019-12-07) 

x86-64 

3.3.2 Hardware 

Às especificações do hardware utilizado para executar os experimentos é: 

* Memória RAM: 128 GiB 

* Processador: (2x) Intel? Xeon CPU E5-2620 v2 de 6 núcleos (12 threads cada) 

* Frequência do processador: 2.10GHz 
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Capítulo 4 

Resultados 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos nos experimentos descritos no Capí- 

tulo 3. Inicialmente, serão apresentadas as análises realizadas para as estratégias clássicas 

e propostas. Em seguida, serão discutidos os resultados dos aprendizes implementados 

por meio dos algoritmos de AM apresentados na seção 3.3.1. Finalmente, serão discutidos 

os resultados de custo computacional relacionados ao tempo de execução das estratégias 

avaliadas. 

4.1 Análise das estratégias 

À Figura 4.1 apresenta as médias para todas as bases das medidas de avaliação acurácia e 

F1 Score, por orçamento, sem agrupar por aprendiz. O orçamento igual a zero equivale a 

10% da base e simula o conjunto das amostras rotuladas £, enquanto cada incremento no 

valor do orçamento indica uma consulta de 5% da base à reserva de exemplos U. O eixo 

da medida traz o resultado em porcentagem. Às linhas sólidas trazem os resultados das 

estratégias clássicas, a tracejada (também clássica) apresenta o baseline e as pontilhadas 

mostram as estratégias propostas. 

A figura mostra que as estratégias LSC, U e HU obtiveram resultados melhores que 

o baseline, tanto para a acurácia quanto para o Fl Score. A LSC se apresentou mais 

estável para uma abordagem otimista. Isso ocorre pelo fato da sua medida ser obtida 

através da Equação 2.2, que extrai informações de uma região específica do espaço de 

busca, consultando ao oráculo apenas em caso de rotulagens incorretas (i.e. se o aprendiz 

acertou o rótulo, se mantém o conjunto L, caso contrário requisita ao oráculo). 

A mesma característica está presente na estratégia U, que também é derivada da equa- 

ção de local set (2.2). Porém, a proposta baseada na relação entre as medidas Usefulness 

e Harmfulness não foi satisfatória como o esperado. Isso ocorre porque a estratégia H 

depende apenas dos NE, sendo muito sensível em situações com muitos falso positivo 
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Figura 4.1: Acurácia e Fl Score geral das estratégias (em porcentagem). 

locais, gerando predições erradas. Por isso, a estratégia HU obteve resultados inferiores 

em relação à estratégia U. 

Uma das estratégias que não obteve bons resultados quanto ao cenário otimista foi 

a F3. Dado que essa estratégia necessita de um bom conjunto inicial para calcular a 

região de overlapping e que tal amostragem inicial não segue critério algum de busca e 

rótulos incertos gerados pela primeira versão do aprendiz, seu cálculo acaba sendo muito 

impreciso, demorando para obter resultados satisfatórios ao longo das consultas. 

Outra que não se comportou bem no cenário otimista proposto foi a N1, já que sofre 

penalizações durante a criação da sua ÁEM, obtendo regras erradas de divisão do espaço 

amostral. Esse problema só é resolvido ao longo das consultas à reserva de exemplos , 

onde o aprendiz melhora o próprio desempenho para conseguir rótulos corretos para a 

criação das regras da árvore. 

Ainda sobre penalizações, a estratégia clássica US pode ter sido muito punida por 

possuir o threshold fixo, não conseguindo discriminar bem as classes de cada conjunto de 

dados ao calcular a incerteza de uma amostragem consultada. 

Por fim, é possível notar que a estratégia EMC, apesar de estabilizar ao longo do 

orçamento, obtém uma boa avaliação após a primeira consulta, melhorando significa- 

tivamente o desempenho de acurácia e Fl Score do aprendiz. Sua estabilização dá-se 

pelo fato da amostragem continuar seguindo um critério aleatório, tornando difícil achar 

informatividade e melhorar o aprendiz. 

Ambas estratégias clássicas deixaram de evoluir ao longo do orçamento, enquanto as 
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Estratégia | Acurácia | F1 Score 

LSC 3.394366 | 2.478873 

EMC 3.605634 | 5.450704 

U 3.619718 | 2.957746 

HU 3.929577. | 3.352113 

RS 5.253521 | 7.028169 

US 5.521127 | 6.887324 

H 6.380282 | 5.366197 

N1 6.394366 | 5.253521 

F3 6.746479 | 5.95TTA6           

Tabela 4.1: Ranking médio da acurácia e Fl Score das estratégias. A estratégia que 

obteve o melhor desempenho para cada medida está destacada em negrito. 

estratégias propostas seguiram um padrão de crescimento. O Fl Score mostra que as 

estratégias propostas foram promissoras, sempre melhorando a capacidade preditiva do 

aprendiz a cada consulta à reserva de exemplos. 

Levando em conta os 71 conjuntos de dados citados na Seção 3.1.2, o mapa de calor na 

figura 4.2 apresenta a acurácia das colunas com as estratégias pelas linhas com as bases, 

enquanto o mapa de calor na figura 4.3 traz valores referentes ao F1 Score. Às cores mais 

claras indicam que a estratégia desempenhou de maneira satisfatória sobre aquela medida, 

avaliada. 

Essa análise traz uma visão individualizada, tornando possível identificar bases mais 

difíceis de classificar e entender como foi o desempenho de cada estratégia nessas bases. 

Para a acurácia é possível afirmar que as estratégias propostas seguiram um padrão de 

resultados de acurácia próximos aos das estratégias clássicas. Já para a medida Fl Score, 

as estratégias propostas LSC e U por vezes apresentaram melhores resultados do que o 

baseline. Também é possível notar bons resultados em alguns conjuntos de dados quando 

comparados às estratégias clássicas. 

Para uma comparação mais profunda, foi extraído o ranking médio das estratégias. 

Essa avaliação leva em conta a melhor colocação de cada estratégia por base. Em casos 

de empate, é feita uma média ponderada entre as estratégias empatadas. À alta precisão 

das medidas (i.e. muitas casas decimais) torna uma situação de empate muito difícil de 

acontecer. Para resolver isso, foi feito um arrendondamento para até duas casas decimais. 

Assim, quanto menor o número, mais vezes a estratégia avaliada esteve no topo da 

lista. Essa avaliação foi feita para a acurácia e F1 Score e apresentada na Tabela 4.1. Após 

o ranking ser avaliado por base, uma média da medida avaliada é obtida por estratégia. 

A tabela mostra que a estratégia aleatória (i.e. baseline) não obteve resultados consis- 

tentes de desempenho para a acurácia, atingindo um valor mediano dentre os resultados 

da tabela. Já para a medida Fl Score, a mesma obteve resultados ainda piores, eviden- 
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Figura 4.2: Acurácia das estratégias por conjunto de dados (em porcentagem). 
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Figura 4.3: Fl Score das estratégias por conjunto de dados (em porcentagem). 
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ciando que as demais estratégias avaliadas solucionam melhor os problemas para classes 

minoritárias. 

É possível notar que as estratégias LSC e U, mantêm-se no topo nas duas medidas 

avaliadas. Esse resultado de desempenho corrobora o resultado obtido no estudo de 

Arruda J. (2020) [14], onde o autor indica que essas medidas possuem maior correlação 

com o ganho de informatividade dos modelos. 

A estratégia EMC possui resultados destoantes entre as medidas avaliadas. À posição 

alta na acurácia mostra que seus aprendizes conseguem ter ganho de informatividade 

sobre domínio do problema, porém a posição baixa no Fl Score mostra que eles apenas 

possuem informatividade sobre as regiões consultadas, não obtendo um bom desempenho 

preditivo quando avaliados os acertos nas classes minoritárias. 

A estratégia HU, que possui uma combinação das medidas Harmfulness e Usefulness, 

também obteve resultados satisfatórios de Fl Score quando comparado as clássicas e 

algumas das proposta. Porém, ficou abaixo da EMC para a acurácia. 

Também é possível notar que a F3 não obteve resultados promissores, e mesmo acima 

do baseline, obteve resultados baixos para as duas medidas avaliadas. É possível que ela 

tenha tido sua avaliação penalizada já que segue uma abordagem de atributos preditivos 

das amostras escolhidas. Pelo fato da amostragem inicial do Algoritmo 2 ser aleatória, 

a extração de informatividade não obteve muito sucesso ao recomendar amostras para 

rotulação. 

Nas Figuras 4.4 e 4.5, pode-se observar a distribuição ordenada da média de acurácia e 

Fl Score por estratégia em gráfico de caixa. Ás caixas internas dos gráficos representam os 

dados do primeiro ao segundo quartil (50% dos dados), a linha vertical interna é a mediana 

e a segunda metade da caixa representa o terceiro quartil (75% dos dados ordenados). 

Também nessa visualização, as linhas verticais à direita e a esquerda do lado de fora da 

caixa central representam, respectivamente o valor máximo do limite superior e o valor 

mínimo do limite inferior. Finalmente, pontos à esquerda do mínimo valor são chamados 

de outliers. 

Em primeira análise, é possível notar que as bases de dados utilizadas nos experimentos 

são muito diferentes. Isso porque existem pontos onde o desempenho foi muito baixo, por 

volta de 20%, até em bases nas quais as medidas de avaliação chegaram à precisão máxima, 

para os conjuntos de teste. Ademais, os valores que representam outliers corroboram a 

conclusão do quão distintas são as bases. 

Ainda sobre os resultados de outliers das Figuras 4.4 e 4.5, é possível ver uma limitação 

na abordagem otimista das estratégias propostas. Essa constatação vem da observação 

do grande número desses valores, tanto nas medidas de acurácia quanto Fl Score. Como 

apresentado pelo Algoritmo 2, as medidas de complexidade obtidas das amostras podem 
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Figura 4.5: Fl Score por estratégia (em porcentagem). 

ser geradas a partir de rótulos incorretos gerado pelo aprendiz otimista utilizado para tal 

função. Dessa maneira, as estratégias propostas são penalizadas com o processo de ganho 

de desempenho inicial do aprendiz. 

Além disso, as estratégias propostas obtiveram resultados muito semelhantes aos das 

estratégias clássicas. Para essa constatação vale observar tanto o tamanho do primeiro e 

terceiro quartil, quanto as medianas ao longo das estratégias (Figuras 4.4 e 4.5). Esses 

resultados apresentam indícios de que as estratégias propostas são capazes de obter re- 

sultados de desempenho em média tão bons quanto, ou melhores, do que as estratégias 

clássicas da literatura. 
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4.2 Análise dos aprendizes 

As Figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 apresentam os resultados de desempenho (acurácia e Fl 

Score) dos aprendizes em cada algoritmo de classificador. Nessas imagens, o eixo x re- 

presenta o orçamento, e o eixo y representa a média de desempenho do classificador nas 

bases utilizadas nos experimentos. 
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Figura 4.6: Acurácia e F1 Score das estratégias utilizando classificador RF (em porcen- 

tagem). 

Essas figuras mostram que o algoritmo de classificação RF obteve os melhores resulta- 

dos de desempenho ao longo do orçamento para todas as estratégias. Esse resultado está 

relacionado ao fato que o algoritmo RF é capaz de avaliar com boa precisão a importância 

de cada atributo preditivo de uma determinada amostra. Tal característica garante a este 

classificador melhor desempenho preditivo em comparação aos demais algoritmos. 

Ainda sobre o RF, é possível observar que o melhor resultado da estratégia baseada na 

medida de complexidade adaptada F3 foi com este classificador. Isto corrobora a análise 

sobre a importância de cada atributo preditivo, e indica que avaliar medidas com bons 

índices da medida F3 é particularmente eficiente em classificadores como este. 

As figuras mostram que os algoritmos €4.5 e 5NN obtiveram resultados promissores 

e similares entre si de acurácia e F1 Score. Particularmente sobre o 04.5, a estratégia 

F3 induziu bem este classificador, assim como no resultado do RF. Como apresentado 

na Seção 3.1.1, estes classificadores possuem abordagens baseadas em árvores de decisão, 

fato que justifica a similaridade do resultado das estratégias entre estes. 
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Figura 4.8: Acurácia e Fl Score das estratégias utilizando classificador 5NN (em porcen- 

tagem). 

O algoritmo 5NN obteve resultados promissores em todas as estratégias propostas. 

Para a estratégia F3, este classificador obteve um desempenho levemente inferior ao dos 

classificadores RF e €4.5 que, como discutido anteriormente, avaliam melhor o impacto 
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Figura 4.9: Acurácia e Fl Score das estratégias utilizando classificador NB (em porcen- 

tagem). 

de cada atributo preditivo na classificação. De todo modo, o desempenho positivo do 5NN 

ratifica a avaliação positiva das estratégias propostas, visto que este classificador possui 

uma abordagem diferente dos dois primeiros. Isto significa que as estratégias adaptadas 

baseadas em medidas de complexidade avaliadas em nível de instância podem induzir 

classificadores de abordagens diferentes com bom desempenho preditivo. 

Além disso, a Figura 4.9 mostra que o NB foi o classificador que obteve o pior resul- 

tado, em média, dentre os algoritmos de classificação avaliados. Ademais, as estratégias 

propostas não apresentaram bons resultados de desempenho para esse classificador. 

Esse resultado ocorre por dois principais motivos. O primeiro é que o aprendiz baseado 

em NB não consegue rotular de maneira satisfatória as amostras da reserva de exemplos 

UU. Esse erro na classificação das amostras não rotuladas faz com que as medidas de com- 

plexidade adaptadas sejam avaliadas de maneira incorreta e, consequentemente, não são 

selecionadas as amostras mais informativas para o treino do aprendiz. O segundo mo- 

tivo está relacionado com a abordagem ingênua de classificação do algoritmo NB. Devido 

à natureza probabilística deste algoritmo, amostras mais informativas não aumentam a, 

caracterização do problema. Ou seja, escolher amostras mais complexas não tem, neces- 

sariamente, impacto em algoritmos de AM probabilísticos como este. 

Com o objetivo de analisar o desempenho médio de cada classificador, as Figuras 4.10 

e 4.11 apresentam a média de desempenho e Fl score das estratégias (valores nas células) 

pelas estratégias (eixo y). No eixo x estão as estratégias avaliadas nesse estudo. 
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Nessas análises, os aprendizes baseados em RF obtiveram desempenho médio mais 

alto que os demais para todas as estratégias. Um aspecto interessante que as Figuras 

4.10 e 4.11 evidenciam, é o de que o RF alcança um desempenho preditivo mais alto 

mesmo para estratégias que em média obtiveram os piores resultados, como a R$. Isso 

pode ser observado ao verificar que a acurácia da estratégia R$ baseada em RF é superior 

à acurácia da grande maioria das estratégias em todos os outros classificadores. 

Sobre o classificador C4.5, é notável que este segue um padrão parecido com o desem- 

penho do RF, porém com 4%, em média, a menos de desempenho. O algoritmo C4.5 gera 

árvores de decisão. O RF por sua vez avalia um conjunto maior de árvores e faz uma 

média antes de classificar o rótulo para uma determinada amostra. Isso torna o RF mais 

robusto e menos propenso a erros de classificação. Apesar disto, com exceção do NB, a 

abordagem otimista das estratégias propostas apresentou resultados promissores nos de- 

mais algoritmos. Isso indica que as estratégias estão selecionando amostras informativas e 

relevantes para o treino dos aprendizes, fato que é, em suma, um dos objetivos do estudo 

de AA, 
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Figura 4.10: Acurácia dos aprendizes por estratégia (em porcentagem). 

4.3 Análise temporal 

Também foram avaliados os tempos de execução das estratégias clássicas e propostas. Às 

Figuras 4.12 e 4.13 apresentam a média dos tempos de execução (eixo y) de cada partição 

para cada uma das estratégias clássicas e propostas (eixo x). 

Um fator importante a se considerar é o de que as estratégias clássicas utilizam a 

biblioteca modAL, enquanto as estratégias propostas são baseadas no pacote pyHard para 
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Figura 4.11: Fl Score dos aprendizes por estratégia (em porcentagem). 

calcular as medidas de complexidade adaptadas. Assim, com o objetivo de evitar viés de 

interpretação, as visualizações de tempo dessas estratégias foram separadas. 

Ao comparar as Figuras 4.12 e 4.13 é possível notar que as estratégias propostas são 

pelo menos 10 vezes mais lentas que as clássicas. Isso ocorre porque o critério de seleção 

de amostras das estratégias clássicas é mais simples do ponto de vista computacional. Por 

outro lado, as estratégias propostas avaliam as medidas de complexidade de cada amostra, 

para encontrar a mais informativa. Esse processo possui um alto custo computacional, 

especialmente porque algumas bases utilizadas no estudo possuem muitos atributos pre- 

ditivos e um número elevado de instâncias totais na base. 
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Figura 4.12: Tempo de execução das estratégias clássicas (em escala logarítmica). 

Na Figura 4.14, os resultados de tempo médio das estratégias estão separados tam- 

bém por aprendiz. Essa visualização mostra que tanto as estratégias clássicas quanto as 
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Figura 4.13: Tempo de execução das estratégias propostas (em escala logarítmica). 

propostas apresentam tempos médios menores nos aprendizes baseados nos algoritmos de 

classificação C4.5 e NB e maiores no caso do 5NN e RF. Essa observação reforça que 

o tempo elevado das estratégias propostas em relação às clássicas está relacionado com 

as bibliotecas de código em si, e não tanto com a abordagem da estratégia, visto que 

as estratégias clássicas também apresentam tempos mais elevados com aprendizes 5NN e 

RF. 

Finalmente, as análises temporais avaliadas nesse estudo têm como função apoiar o 

entendimento dos custos computacionais envolvidos na execução das estratégias apresen- 

tadas. Entretanto, o objetivo do estudo de AA em si é minimizar o esforço humano para 

rotular amostras. Assim, os resultados de tempo de execução foram interpretados como 

um complemento no estudo realizado, e não como um fator de limitação da aplicação de 

alguma das estratégias. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

As estratégias de AA propostas neste estudo utilizaram o cenário Pool-based Sampling e 

são baseadas nas medidas de complexidade avaliadas em nível de instância. Essa aborda- 

gem é diferente das técnicas de seleção de amostras das estratégias clássicas de AÀ, pois 

avaliam a informatividade da instância no espaço de busca, aumentando a compreensão 

do modelo sobre o domínio do problema, que está sendo solucionado. 

Os resultados foram promissores ao apontarem que as estratégias propostas conse- 

guem induzir um modelo com desempenho tão bom quanto as estratégias clássicas. Esse 

resultado é mais evidente nas estratégias que utilizam as medidas LSC, U e HU como 

critério de seleção de amostras. Ademais, os classificadores RF, 04.5 e 5NN obtiveram 

os melhores resultados de desempenho. Por outro lado, o algoritmo NB não obteve bons 

resultados utilizando as estratégias propostas. 

Em questão de custo computacional, as estratégias propostas apresentaram um custo 

mais elevado em questão de tempo de processamento quando comparadas às estratégias 

clássicas. Isso ocorre devido ao cálculo das medidas de complexidade, que por sua vez 

torna-se mais custoso dependendo do número de instâncias e atributos preditivos presentes 

no conjunto de dados utilizado. 

Assim, as estratégias propostas apresentaram resultados promissores. Além de apre- 

sentarem resultados de desempenho melhores que a estratégia baseline utilizada como 

comparação, os resultados experimentais mostraram que as medidas de complexidade 

adaptadas servem como um bom critério de seleção de amostras informativas, trazendo 

ganho de desempenho a aprendizes baseados em diferentes algoritmos de classificação. 

Esse estudo, apesar de apontar resultados promissores sobre indução de classificadores 

utilizando medidas de complexidade, possui diversas limitações. À primeira diz respeito 

ao número de estratégias de AA avaliadas. Dentre as existentes na literatura, vale citar as 

estratégias Query by Committee e Expected Error Reduction que não foram adicionadas na 

pesquisa. Além disso, algumas medidas de complexidade adaptadas não foram avaliadas, 
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como estratégias de AA como as medidas: Ratio of intra/extra class NN distance (N2), 

Fração de hiper esferas cobrindo dados (T1) e Volume da Região de Overlapping (F2) 

[14]. 

Além da limitação sobre as estratégias, esse estudo utilizou um número reduzido de 

algoritmos de classificação. Adicionalmente, as bases de dados utilizadas podem ser de 

aplicações mais diversas do que as utilizadas nesse estudo. O estudo também não focou 

em um orçamento específico no que diz respeito à quantidade de amostras utilizadas 

(i.e. as estratégias avaliadas eventualmente consultam toda a base), ou algum critério de 

parada nas consultas à reserva de exemplos 4. Por fim, não foi feito nenhuma avaliação 

estatística para comprovar as afirmações efetuadas. 

Dessa maneira, novos trabalhos futuros sobre as estratégias propostas podem ser re- 

alizados, além da visão de novas adaptações para estratégias de AA utilizando medidas 

de complexidade. Ademais, algumas limitações da abordagem puramente otimista ba- 

seada no aprendiz também ficaram evidentes. Com isso, surgem tópicos para estudo e 

aprofundação posteriores: 

* Otimização dos hiper parâmetros: é possível executar um trabalho de otimização 

dos hiper parâmetros, buscando o ajuste fino nos valores de estratégias e aprendizes 

para obter resultados mais satisfatórios; 

* Aplicar estratégias propostas em outros cenários: analisar o resultado das estraté- 

gias propostas no cenário Stream-Based Selective Sampling, avaliando a atuação da 

estratégia e treino do aprendiz em fontes de dados que são transmitidas e não em 

blocos; 

* Avaliar conjuntos de dados de aplicações específicas: analisar bases de problemas 

definidos (apresentadas na Seção 2.1), visando encontrar em quais aplicações as 

estratégias propostas apresentam o melhor desempenho; 

* Propor novas estratégias: analisar o desempenho de uma estratégia que combine a 

abordagem inicial das estratégias clássicas com o critério de seleção das estratégias 

propostas. 
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