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1. Introdução 
 

 O uso de técnicas de inteligência artificial, mais especificamente algoritmos de 
aprendizagem para classificação de padrões, tem crescido bastante nos últimos anos 
pelo falo de auxiliarem na resolução de problemas complexos do mundo real que podem 
envolver um elevado número de variáveis como: análise de expressões genéticas, 
reconhecimento de imagens, voz, objetos em três dimensões, categorização de 
caracteres manuscritos, dentre outros.  

 Dentre o conjunto existente de técnicas para fins de classificação, algumas se 
destacam, entre elas estão as máquinas de vetores suporte (SVMs - Support Vector 

Machines), devido, principalmente, ao resultado satisfatório obtido ao final do processo.  
 

1.1 Objetivos 
 

 Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise dos resultados obtidos 
através da aplicação do algoritmo SVM de diferentes formas e em diferentes problemas 
de classificação. Serão analisados os resultados obtidos pelo algoritmo a partir da 
aplicação da heurística padrão do SVM.NET para treinamento do classificador, assim 
como será feita uma busca pelos melhores parâmetros, para tentar pelo menos 
restringir o range de parâmetros analisados, sem que seja necessário treinar 
exaustivamente a base a procura do parâmetro ótimo.  

 O trabalho, além de mostrar quais regiões possuem os parâmetros mais 
promissores, mostra também regiões onde há uma tendência para ocorrência de 
overfitting e underfitting. 

 Além disso, este trabalho visa orientar e mostrar quais tecnologias usar, como e 
para que usar. Apresentando também a biblioteca de funções SVM.NET adaptada e 
traduzida para C# a partir da biblioteca funções LIBSVM (Chang et al. 2010), escrita na 

linguagem de programação Java. 

 

1.2 Estrutura 
 

 Além deste capítulo de introdução, que explana sobre o conteúdo e objetivos, 
este trabalho possui outros quatro capítulos. 

O Capítulo 2 apresenta uma contextualização do assunto, falando sobre a 
subárea da inteligência artificial chamada aprendizagem de máquina, além de abordar 
conceitos, características e seu funcionamento. 
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O Capitulo 3 fala sobre a teoria do funcionamento das máquinas de vetores 
suporte, explica o conceito de hiperplano de separação e salienta que a escolha deste é 
de fundamental importância na busca de uma máquina com resultados mais precisos, ou 
seja, resultados que possuirão uma elevada taxa de acerto. Além de falar sobre técnicas e 
heurísticas que podem ser agregadas e utilizadas para o treinamento e validação do 
classificador na busca de uma melhora no aprendizado. 

O Capítulo 4 descreve em detalhes os procedimentos realizados para execução 
dos testes, assim como os resultados obtidos. 

Por fim, no Capítulo 5, concluímos o trabalho apresentando as contribuições e as 
dificuldades encontradas. 
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2. Contextualização 

 

 As máquinas de vetores suporte ou SVMs (Lorena et al. 2007) como são mais 
conhecidas, são algoritmos de aprendizagem bastante utilizados na área de 
aprendizagem de máquina. Esse algoritmo possui uma teoria um pouco mais complexa e 
rebuscada se comparada a outros algoritmos mais simples, como KNN, e pode ser usado 
de várias formas. É possível utilizar diferentes tipos de funções kernel e diferentes 
parâmetros a variar de acordo com o kernel escolhido. Além disso, um melhor 
parâmetro para uma base, não necessariamente e muito provavelmente não será o 
melhor parâmetro para outra. Dessa forma identifica-se uma área de estudo na busca 
dos melhores parâmetros para uso do algoritmo SVM. 

 Nas próximas seções, serão mostrados conceitos básicos relativos ao 
aprendizado de máquina, também será descrito o funcionamento do algoritmo SVM, 
além de técnicas auxiliares que pode ser usadas em conjunto com o algoritmo para 
melhorar seu desempenho e a descrição e análise dos resultados obtidos através dos 
testes feitos para obtenção dos melhores parâmetros para a função de kernel RBF 
(Radial Basis Function).  
 
 

2.1 Conceitos básicos de aprendizagem de máquina 
 

 As técnicas de aprendizagem de máquina fazem uso do princípio de inferência 
chamado indução, a partir do qual é possível obter conclusões genéricas a partir de 
entradas fornecidas. Esse aprendizado indutivo pode ser de dois tipos: supervisionado 
ou não supervisionado (Lorena et al. 2007).  

 No aprendizado não supervisionado não há presença de um professor externo, 
ou seja, não existe um conjunto de exemplos previamente informado para que a 
máquina possa aprender sobre o domínio do problema. O algoritmo aprende com a 
ajuda de uma medida de qualidade. Essa técnica geralmente é usada quando o objetivo 
do algoritmo é encontrar padrões e/ou tendências em um conjunto de dados complexos. 

 No aprendizado supervisionado existe a presença de um professor externo, o 
qual fornece um conjunto de exemplos, também chamado de modelo, para que a 
máquina possa aprender. Esses exemplos são compostos por um conjunto de entradas e 
suas respectivas saídas conhecidas. O algoritmo a partir desses exemplos extrai o 
conhecimento necessário, com o objetivo de poder generalizar para futuras entradas as 
saídas esperadas. 

 Neste trabalho, será abordado o aprendizado supervisionado. Dado um conjunto 
de exemplos rotulados (xi, yi), onde xi representa a entrada e yi representa a saída 
(classe) esperada. A partir desse conjunto, deverá ser produzido um classificador, 
também chamado de preditor, pois deverá ser capaz de predizer precisamente a classe 
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das futuras entradas. Todo esse processo de fornecer exemplos e gerar o classificador é 
chamado de treinamento. 

 Um aspecto importante é o estudo das classes dos exemplos analisados, os quais 
se desejam fazer previsões.  Se os valores das classes assumirem valores discretos 1, 2, 
3,..., K, diz-se que o problema é de classificação, caso os valores das classes sejam 
representados por valores contínuos, o problema é de regressão. Em um problema de 
classificação se o valor de K = 2, o problema é chamado de binário, se K > 2, o problema é 
chamado de multiclasse (Lorena et al. 2007).  

 Cada exemplo do conjunto de treinamento é composto por um vetor de 
características e cada uma dessas características (ou atributo da classe) pode ser do tipo 
nominal (categórico) ou contínuo. Os atributos categóricos podem assumir apenas uma 
quantidade finita de valores, por exemplo, o sexo é um atributo categórico podendo 
assumir apenas dois valores: masculino ou feminino. No caso de atributos contínuos é 
possível definir uma ordem linear entre seus diferentes valores. Contudo, 
eventualmente eles podem ser transformados em atributos categóricos, por exemplo, o 
peso pode ser um atributo contínuo, se ele pertencer ao conjunto dos números reais, 
quanto pode ser categorizado como: pesado ou leve. 

 Outra característica importante e desejada na aprendizagem de máquina é a 
capacidade do classificador minimizar os chamados outliers, que são os exemplos 
isolados, ou seja, aqueles que destoam dos demais exemplos de uma determinada classe. 
Os outliers podem ocorrer devido à presença de ruídos, exemplos particulares, 
raramente presentes no domínio. 

 A Figura 2.1 mostra uma representação dos conceitos citados a respeito da 
geração do classificador através de um aprendizado supervisionado de forma 
simplificada. Os dados representam o conjunto de treinamento e xi,..., xn representam as 
instancias, cada instancia xi = { xi1, …, xim}, com m atributos, podendo ser categóricos ou 
contínuos e estão associados a uma classe y. A partir dos exemplos, é aplicado o 
algoritmo de aprendizagem de máquina para geração do classificador, que nada mais é 
do que uma função, no caso, chamada de f(x). 

 

Figura 2.1: Indução de classificação em aprendizado supervisionado. 
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3. Máquinas de vetores suporte 
 

As máquinas de vetores suporte (support vector machines, mais conhecida como 

SVMs), desenvolvidas por Vapnik e colaboradores (Gunn 1998), têm a capacidade de 
resolver problemas de classificação e regressão, adquirindo com o aprendizado na etapa 
de treinamento a capacidade de generalização. Considere um problema binário, o 
objetivo da SVM é separar as instâncias das duas classes através de uma função que será 
obtida a partir dos exemplos conhecidos na fase de treinamento. O objetivo é produzir 
um classificador que funcione de forma adequada com exemplos não conhecidos, ou 
seja, exemplos que não foram aplicados durante o treinamento, adquirindo assim a 
capacidade de predizer as saídas de futuras novas entradas. 

 

3.1 Hiperplanos de separação 

 

Uma SVM constrói um classificador de acordo com um conjunto de padrões por 
ele identificados nos exemplos de treinamento, onde a classificação é conhecida. 

Considerando o exemplo da Figura 3.1, nela existe um conjunto de 
classificadores lineares que separam duas classes, mas apenas um (em destaque) que 
maximiza a margem de separação (distância da instância mais próxima ao hiperplano de 
separação das duas classes em questão). O hiperplano com margem máxima é chamado 
de hiperplano ótimo, que será o objeto de busca do treinamento do classificador (Gunn 
1998). Na Figura 3.2, (a) mostra um dos possíveis hiperplanos de separação com 
margem pequena e (b) mostra o hiperplano de separação ótimo com a margem 
maximizada. 

 

 

Figura 3.1: Possíveis hiperplanos de separação e hiperplano ótimo. 
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Figura 3.2: (a) Hiperplano com margem pequena. (b) Hiperplano com margem 
máxima. 

 

 Seja (x1, y1),... , (xi, yi ) , tal que x ∈ Rn e y ∈ {− 1, 1 }, i = 1, ..., N, onde N é o número 
de instâncias do treinamento, x é o vetor de entrada e y é a classificação desejada. O 
objetivo é estimar uma função F: Rn -> {-1 ou 1}, usando os exemplos de treinamento, e 
aplicá-la nos exemplos de teste, não utilizados anteriormente, com o objetivo de que 
sejam classificados corretamente. Porém se nenhuma restrição for imposta a função 
estimada F, mesmo uma função que tenha uma boa taxa de acerto no treinamento, não é 
garantido que ela possa generalizar bem para os exemplos de teste. Assim, minimizar o 
erro no treinamento não implica em um pequeno erro no teste. Quando um classificador 
perde a capacidade de generalizar ocorre um fenômeno denominado de sobre ajuste 
(overfitting), onde a complexidade da função obtida é superior a necessidade do 
problema, além desse, existe outro problema que ocorre de forma contrária, chamado de 
sub-ajuste (underfitting), onde a complexidade da função obtida é inferior a necessidade 
do problema. A Figura 3.3 ilustra a ocorrência desses fenômenos. 

 

 

Figura 3.3: (a) sobre-ajuste, (b) sub-ajuste, (c) função de aproximação mais 
adequada. 
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Uma restrição importante, fornecida pela teoria da aprendizagem estatística, 
relaciona o risco esperado da função ao seu risco empírico e a um termo de capacidade. 
Esse limite, apresentado na equação três, é garantido com probabilidade 1 - θ, em que θ ∈ 

[0; 1] (Lorena et al. 2007). 

 

 (Equação 3.1) 

Na equação, h denota a dimensão VC (Vapnik-Chervonenkis) da classe de funções 
a qual f pertence e n representa a quantidade de instâncias de treinamento. A dimensão 
VC, mede a capacidade das funções contidas em F. Quanto maior for o valor de VC, mais 
complexas são as funções de classificação. 

Para ficar mais claro o conceito de capacidade, considere três dados 
apresentados na Figura 3.4. Note que em qualquer disposição arbitrária dos dados, é 
possível definir uma reta que separe as classes dos dados. 

 

 

 Figura 3.4: Separação dos três dados por meio de retas no R2.  

 

Porém para quatro pontos no R2, existem algumas posições em que os pontos se 
encontram que é possível separá-los por retas e outras não. Nesse caso, é necessário 
recorrer a funções de maior complexidade que retas para tentar contornar esse 
problema. Portanto, a dimensão VC do conjunto de funções lineares no espaço 
bidimensional é três, uma vez que existe (pelo menos) uma configuração de três pontos 
nesse espaço que pode ser particionada por retas em todas as 23 = 8 combinações 
binárias de rótulos (Lorena et al. 2007).  
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Figura 3.5: Separação dos quatro dados por meio de retas no R2. 
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3.2 Funções de Kernel 
 

 As funções de kernel têm a finalidade de projetar os vetores de características de 
entrada em um espaço de características de alta dimensão para classificação de 
problemas que se encontram em espaços não linearmente separáveis. Isso é feito, pois a 
medida que se aumenta o espaço da dimensão do problema, aumenta também a 
probabilidade desse problema se tornar linearmente separável em relação a um espaço 
de baixa dimensão. Entretanto, para obter uma boa distribuição para esse tipo de 
problema é necessário um conjunto de treinamento com um elevado número de 
instâncias (Gonçalves 2010). 

 A Figura 3.6 mostra o processo de transformação de um domínio não 
linearmente separável, em um problema linearmente separável através do aumento da 
dimensão, onde é feito um mapeamento por uma função de kernel F(x). 

 

Figura 3.6: Transformação: problema não linearmente separável em um problema 
linearmente separável (Rebelo 2008).  

 Uma função é definida como sendo uma função de kernel, se obedecer à seguinte 
teoria de Hilbert (RKHS – Reproducing Kernel Hilbert Space): 

          (3.2) 

 

onde φ(.) deve pertencer a um domínio onde seja possível o calculo do produto interno. 
Essas funções também satisfazem as condições do Teorema de Mercer (Gonçalves 
2010). 

 Teorema de Mercer: uma determinada função é definida como sendo de kernel, 
se a matriz K é positivamente definida (autovalores maiores que zero), onde K é obtida 
por: 
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(3.3) 

 

 Essas funções de kernel também são conhecidas como Kernels de Mercer. Existem 
vários tipos de kernels que podem ser usados, porém as mais conhecidas são mostradas 
na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: Funções de kernel mais usadas 

 

 

3.2.1 Kernel Gaussiano (RBF) 

 

 O kernel RBF é bastante utilizado para resolução de problemas de aprendizagem, 
inclusive é usado computacionalmente como padrão em muitas bibliotecas de 
linguagens de programação que utilizam o algoritmo SVM. 

 Na máquina RBF, diferentemente do kernel linear, é possível resolver problemas, 
originalmente, não linearmente separáveis, através do mapeamento para um espaço de 
maior dimensão. Existem dois parâmetros que podem ser variados em busca de um 
melhor resultado para o aprendizado do classificador, são eles: γ (gamma) e C (custo). 
No kernel RBF o número de funções radiais e os seus respectivos centros são definidos 
pelos vetores suporte obtidos. A Figura 3.8 mostra a aplicação de uma máquina RBF, 
onde é possível ver um aglomerado de pontos que representam as instâncias das 
classes, e a cor do fundo indica a qual classe pertence aquele cluster (Almeida 2007). 
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Figura 3.8: Separação de classes através da aplicação da máquina RBF. 

 

 Outro motivo para uso do kernel RBF é o baixo número de parâmetros (dois) que 
influenciam o resultado do aprendizado. No kernel polinomial são usados mais 
parâmetros que o RBF: C (custo), γ (gamma) e o grau (degree). Se C assumisse 11 
valores, γ assumisse 10 no kernel RBF, seria uma combinação de 110 valores, 
adicionando-se o grau e atribuindo-lhe 5 valores, a combinação iria para 550, 
aumentando consideravelmente o desempenho e complexidade do classificador. 

 

3.3 Validação cruzada (VC) e grid search  

 

 Os algoritmos de classificação buscam, de um modo geral, aprender com o 
passado para poderem generalizar sobre o futuro (Simon Haykin 1994). Dessa forma, o 
processo de aprendizagem tem grande importância já na sua inicial, ou seja, na seleção 
do conjunto de exemplos para o treinamento/teste e também na escolha da 
parametrização usada pela função de kernel escolhida. Nesse contexto, duas técnicas são 
bastante conhecidas e utilizadas na estatística, são elas: a validação cruzada (cross-

validation) e o grid search. 

 O grid search diz respeito à busca pelos melhores parâmetros através da análise 
dos resultados obtidos com a execução do algoritmo para um intervalo de parâmetros. A 
função de kernel RBF possui dois parâmetros que podem sofrer o grid search que são: C 
e γ (gamma), pois não se sabe previamente qual ou quais os melhores parâmetros para o 
problema em questão. Uma abordagem de busca para os melhores parâmetros é testar 
sequências exponenciais (por exemplo: C = 2−5, 2−3, . . . , 215 , γ = 2−15 , 2−13 , . . . , 23) (Hsu 
et al. 2009). Existem métodos avançados de grid search que buscam melhorar a 
performance em relação a heurística proposta anteriormente, porém é mais seguro o 



 

12 

 

uso da heurística nesse caso, pois é possível visualizar cada par (C, γ) e seus respectivos 
resultados, além disso, no caso do kernel RBF como são apenas 2 parâmetros o ganho 
em desempenho não é tão relevante para justificar o uso de tais métodos avançados. 

 O grid search pode ser utilizado em conjunto com a validação cruzada, nesta, o 
conjunto de dados do domínio são particionados aleatoriamente em dois subconjuntos, 
um de teste e outro de treinamento. A validação cruzada diminui a probabilidade dos 
conjuntos de teste e treinamento serem particionados de forma inadequada, o que pode 
ocorrer caso essa divisão seja feita manualmente. 

 

3.3.1 Variações da validação cruzada 

 

 A partir do método original da validação cruzada se derivam outras técnicas, 
uma delas é conhecida como multifold-cross-validation, onde ocorrem múltiplas 
validações cruzadas. Nessa técnica, o conjunto de dados disponível contendo N 

instâncias, é divido em K subconjuntos, onde K>1. Após a partição do conjunto de dados, 
os K-1 subconjuntos gerados são usados para treinamento e o conjunto restante é usado 
para teste, dessa forma ao final desse processo é medido o erro de validação. Esse 
procedimento é repetido K vezes, cada vez usando um conjunto de teste diferente em 
cada tentativa. O objetivo dessa técnica é treinar da melhor forma possível a máquina 
para que ela possa generalizar sobre as futuras entradas. A desvantagem dessa técnica é 
que o modelo tem que ser treinado K vezes, demandando certo tempo, afetando de 
forma negativa a performance. 

 Existe outra variação da validação cruzada usada quando o número de exemplos 
conhecidos N é muito pequeno, ela é chamada de leave one out. Nessa técnica, devido a 
pouca quantidade de exemplos, o classificador é treinado usando N-1 exemplos, onde o 
que ficou de fora é usado para teste, esse processo é repetido N vezes. Esse 
procedimento é bastante útil quando existem poucas instâncias, mas também exige de 
certa forma mais recursos computacionais, dependendo do número de instâncias do 
conjunto de dados. 

 

3.4 Heurísticas e metaheurísticas 

 

 Grande parte dos usuários de algoritmos de aprendizagem faz uso de heurísticas 
e metaheurísticas para escolha dos melhores parâmetros, pois a busca exaustiva é 
bastante custosa quanto ao tempo, principalmente quando o conjunto de exemplos tem 
uma grande quantidade de instâncias e/ou características.  
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 As heurísticas são métodos ou um conjunto de regras que conduzem a 
descoberta, invenção ou a resolução de um problema (Heurística 2010). São avaliadas 

empiricamente em termos de complexidade e qualidade das soluções obtidas.   

 Um grande problema do uso de heurísticas é que a maioria desenvolvida 
funciona para problemas específicos, ou seja, geralmente, para os quais foram criadas, 
não sendo eficientes e eficazes na solução de outros tipos de problemas. Assim, surgiu à 
necessidade de buscar formas para resolução de problemas mais complexos, o que 
resultou na construção de metaheurísticas, através de estudos feitos nas áreas de 
Otimização e Inteligência Artificial (Gomes 2007). 

 Segundo Osman e Laporte (1996): 

 “Uma metaheurística é formalmente definida como um processo de geração 
iterativo, que guia uma heurística subordinada pela combinação de diferentes conceitos 
inteligentes para explorar o espaço de busca. Estratégias de aprendizagem são usadas 
para estruturar informações com a finalidade de encontrar, de forma eficiente, soluções 
próximas do ótimo.”. 

 De acordo com Blum e Roli (2003), uma metaheurística será bem sucedida, se 
houver um equilíbrio entre as atividades de exploração e intensificação. A exploração 
diz respeito à busca de novas regiões no espaço de busca, e a intensificação está 
relacionada, a busca em regiões próximas a pontos já visitados, ou seja, regiões mais 
promissoras, onde melhores soluções podem ser encontradas.  

 

3.4.1 Heurística SVM.NET 

 

 O SVM.NET, derivada da LIBSVM (library for support vector machine), é uma 
biblioteca de funções de programação usada para resolução de problemas de 
aprendizagem que faz uso do algoritmo SVM. Por padrão, ela utiliza a função de kernel 
RBF e os parâmetros C e gamma, são escolhidos segundo uma heurística própria. Ao 
parâmetro C é atribuído o valor 1, e a gamma é atribuído um valor variável, esse valor 
depende do número de instâncias do domínio, sendo N esse número, gamma é igual à 
1/N. 

 Essa heurística da SVM.NET é muito importante, apesar dela não garantir bons 
resultados, ela ajuda os usuários inexperientes, que poderiam não ter nenhuma ideia de 
que parâmetros usar. 
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3.4.2 Metaheurísitcas AG e PSO 

  

 O PSO (particle swarm optimization), também conhecido como otimização por 
enxame de partículas, foi desenvolvido por Kennedy e Eberhart (1995), é uma 
metaheurística que foi criada baseada no comportamento social dos pássaros em 
revoada.  

 No PSO, é analisado o comportamento dos pássaros durante o vôo na busca por 
alimentos e pelo ninho, cada individuo da população é uma partícula no algoritmo. Este 
é baseado em um modelo simplificado da teoria de enxames (swarm theory), através do 
qual os pássaros fazem uso da própria experiência ou da experiência coletiva para 
encontrar comida ou o ninho (Gomes 2007). A melhoria dos resultados no espaço de 
busca do problema se dá através da melhoria das posições das partículas, a cada 
iteração, rumo a melhores soluções em média.  

 Os algoritmos genéticos (AG) fazem parte das metaheurísticas que pertencem ao 
grupo dos algoritmos evolutivos. Para esse tipo de metaheurística, uma população maior 
de indivíduos fornece maior diversidade, ou seja, uma maior e, geralmente, melhor 
representação da população, consequentemente exige um maior tempo de 
processamento e recursos. Nesse tipo de algoritmo, busca-se através do cálculo da 
função objetivo, medir a aptidão do individuo, para saber se ele é ou não capaz de 
sobreviver e reproduzir, tendo seu material perpetuado para as gerações seguintes. 

 As metaheurísticas AG e PSO possuem muitas similaridades e são bastante 
usadas, com o objetivo de obter resultados satisfatórios na busca de parâmetros ótimos, 
porém como citado anteriormente, para problemas com poucas instâncias, e 
relativamente simples, seu uso não é tão relevante e necessário, pois esses métodos 
exigem maiores recursos computacionais devido a sua complexidade. De qualquer 
forma, essas técnicas são alternativas que também podem ser usadas e dependendo do 
tipo de problema sua aplicação é bastante interessante e útil. 

 

4. Trabalhos Realizados 
 

 Foram realizados testes e feitas análises para buscar e escolher os melhores 
parâmetros para a execução do algoritmo SVM. Perguntas como: quais parâmetros 
testar? Quais os mais promissores? Por que obteve bom resultado no treinamento e um 
resultado ruim na validação? Os valores default dos parâmetros do SVM.NET são 
interessantes? Serão respondidas ao final deste trabalho. 
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4.1 Ambiente de desenvolvimento 

 

 O ambiente para teste e análise foi desenvolvido na linguagem de programação 
C# e a IDE (Integrated Development Environment) utilizada foi o Microsoft Visual Studio 
2010 Ultimate. A escolha por esta linguagem deve-se ao fato do algoritmo SVM utilizado 
ter sido desenvolvido em C#, apesar de existirem outras versões em outras linguagens 
como Java, Python, Ruby e C. 

 O LIBSVM (Chang et al. 2010) é uma biblioteca open source robusta com um 

conjunto de funções que podem ser manuseadas de acordo com a vontade do usuário 
com objetivo de obter um classificador SVM. Essa biblioteca é implementada 
originalmente em Java, mas foi traduzida para C# recebendo o nome de SVM.NET 
(SVM.NET 2009). No site oficial é possível fazer o download da biblioteca na linguagem 
desejada gratuitamente (Chang et al. 2010), além disso, também podem ser encontrados 

outros artigos e referências para aumentar o conhecimento em SVM e guias para 
iniciantes que trazem alguns exemplos de como utilizar a biblioteca, além de possuir um 
applet que demonstra o funcionamento do algoritmo usado pelo LIBSVM, mostrado na 
figura abaixo. 

 

 

Figura 4.1: Separação das classes após execução do algoritmo do LIBSVM. Existem 3 
tipos de classes, cujas instâncias estão contidas justamente nas suas respectivas regiões. 

 

 Também foi utilizada a linguagem de programação MATLAB, versão R2007b, 
voltada para cálculos de alta performance e precisão como análise numérica, cálculo 
com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos (MATLAB 2010).  Com 

MATLAB é possível resolver problemas numéricos em frações de tempo bem menores 



 

16 

 

do que se gastaria para escrever um programa semelhante em linguagens como C, C++ e 
até mesmo nas mais populares como Java e C#, por exemplo. Em MATLAB as soluções 
dos problemas são expressas quase que exatamente como elas são escritas 
matematicamente. 

 

 4.2 Bases 

  

 As bases de dados utilizadas para a análise dos resultados foram obtidas através 
do site da UCI Machine Learning Repository, que mantém atualmente 194 conjuntos de 
dados gratuitamente disponibilizados para a comunidade de aprendizagem de máquina  
(Frank et al. 2010). Esse conjunto de bases dados pode ser usado para os mais 
diferentes propósitos, como por exemplo, na resolução de problemas que envolvem 
clusterização, regressão, classificação, dentre outros.  

 Neste trabalho, foram escolhidas 20 bases para resolução de problemas de 
classificação (ver Tabela 4.1), onde os atributos podem ser categóricos ou contínuos. 
Atributos categóricos nominais foram transformados em atributos numéricos, pois as 
máquinas SVMs utilizam apenas valores numéricos em seu algoritmo.  

 O número de instâncias e características por base foi levado em consideração na 
escolha das mesmas, pois à medida que se aumenta o número de exemplos ou 
características, aumenta também o tempo de execução do algoritmo. Os tamanhos da 
maior e menor base variam de 24 a 1728 instâncias, o número de atributos 
(características) varia entre de 3 a 34 e a quantidade de classes mínima e máxima dos 
problemas varia entre 2 e 10, respectivamente. Os valores faltosos foram removidos do 
conjunto de dados para não influenciarem na geração do classificador. 

 

Bases  Nº de 
instâncias 

Nº de 
características 

Qtd. De 
classes 

Balance Scale 625 4 3 
Car Evaluation 1728 6 4 

Contraceptive Method 1473 9 3 
Dermatology 358 34 6 

Ecoli 336 7 8 
Glass Identification 214 9 6 

Haberman's Survival 306 3 2 
Hepatities 80 19 2 

Iris 150 4 3 
Lenses 24 4 3 

Mammographic 830 5 2 
Post Operative 87 8 3 

Prima Indian Diabetes 768 8 2 
Red Wine Quality 1599 11 6 
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Teaching Assistant 151 5 3 
Tic Tac Toe 958 9 2 

Statlog (Australian Credit Approval) 690 14 2 

Wine 178 13 3 
Wisconsin Breast Cancer 683 10 2 

Yeast 1484 8 10 
 

Tabela 4.1: Bases UCI utilizadas. 

4.3 Metodologias 

 

 Para aplicar as metodologias seguintes, todas as bases de dados citadas acima 
deveriam seguir um padrão de disposição dos dados requeridos pelo algoritmo do 
SVM.NET. Dessa forma, os dados do arquivo de entrada deveriam apresentar o seguinte 
formato: 

 

 

 Onde o label representaria a classe da instância, os indexs e os values 
representam a enumeração dos atributos e seus valores, respectivamente. A figura a 
seguir mostra o exemplo da base Tic Tac Toe usada neste trabalho. 

 

 

Figura 4.2: Imagem de parte do arquivo de entrada da base Tic Tac Toe, apresentando 
duas classes (0 e 1) e 9 características, além dos seus respectivos valores. 
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4.3.1 Utilização da máquina SVM na busca de melhores 

parâmetros 

 

Após a seleção e correção das bases, foi aplicada a técnica de multifold-cross-

validation (onde o número de subconjuntos K foi igual a 10) e um grid search, variando 
os parâmetro C (C = 2-5, 2-3,..., 215) e Gamma (2-15, 2-13,..., 23), através de sequências 
crescentes que foram escolhidas por apresentarem na prática bons resultados (Hsu et al. 
2009). A partir dessa metodologia aplicada a cada base, foi gerado um conjunto de 110 
resultados de desempenho do classificador, por meio da combinação de cada par 
ordenado (C, γ).  O comportamento de cada base pode ser visto graficamente no 
Apêndice B. 

A partir dessa massa de dados gerada, foi calculada uma grade média 
normalizada composta por valores que representariam os melhores parâmetros para 
esses tipos de problemas. Essa grade média é composta por 110 valores, cada valor 
representa uma média normalizada associada ao seu respectivo par ordenado (C, γ). 
Esse valor médio foi calculado da seguinte forma: para cada base calculou-se o número 
total de instâncias e o número associado à quantidade da classe majoritária, extraiu-se a 
porcentagem da classe majoritária do total e esse valor foi utilizado como divisor da taxa 
de acerto da aprendizagem (dividendo), após fazer essa operação para cada base, foram 
somados os valores e foi tirada uma média aritmética. Caso o problema tivesse a 
porcentagem da classe majoritária igual à taxa de acerto do classificador, o valor obtido 
através da divisão seria igual a 1, podendo indicar que o classificador conseguiu 
generalizar pelo menos os resultados associados à classe majoritária. Caso o valor 
obtido fosse inferior a 1, significaria dizer que o classificador não teve uma boa taxa de 
acerto, pois ele não conseguiu generalizar nem no caso da majoritária, e caso a taxa fosse 
superior a 1, ele teve um resultado aceitável. 

A partir da análise dos resultados obtidos com os experimentos acima, a tabela a 
seguir mostra os 20 melhores valores destacados em negrito e suas respectivas médias 
normalizadas, além de mostrar os 20 piores valores destacados em itálico: 
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Tabela 4.2: Valores do par ordenado (C, γ) e sua média normalizada 

 

A região onde se encontram os piores resultados é justamente quando o valor de 
C é muito pequeno, independente do valor de Gamma. À medida que o C vai crescendo, 
ou seja, quando a função vai tendo um custo maior, e o valor de Gamma nem é tão 
grande nem é tão pequeno vão se obtendo melhores resultados, percebendo-se assim 
uma região promissora na região central.  

 

4.3.2 Experimentos SVM com valores default 

 

Foram feitos experimentos com as bases de dados para verificar quão bons são 
os parâmetros defaults assumidos pelo SVM.NET segundo sua heurística citada 
anteriormente (Kernel = RBF, C = 1 e gamma = 1/N, onde N é o número de instâncias do 
problema). A relevância desse experimento se dá principalmente, quando se é levado em 
consideração que muitos iniciantes não sabem se quer da existência, muito menos da 
importância da escolha e influência de tais parâmetros na busca por um bom 
classificador. 

O algoritmo SVM foi utilizado juntamente com a técnica de multifold-cross-

validation (onde o número de subconjuntos K foi igual a 10) base a base, e cada 
resultado, juntamente com seus parâmetros, foi armazenado em um arquivo, para 
posteriormente ser carregado em uma estrutura de dados para uma análise. Cada base 
foi avaliada apenas uma vez com o seu respectivo valor default assumido pela heurística 
do SVM.NET, dessa forma foram obtidos 20 resultados, um para cada base. A partir de 
cada resultado obtido foi avaliado seu desempenho se comparado com os resultados 
obtidos através do grid search dos parâmetros para ver em que posição do ranking dos 
110 parâmetros ficaria o resultado default e depois foi tirada uma média das suas 
colocações. 

No final do processo constatou-se que se comparado com os 110 resultados 
obtidos com o grid search dos pares ordenados (C, γ), se um usuário iniciante rodar o 
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algoritmo do SVM.NET com os valores default, ele irá obter um resultado que estará na 
43ª posição  em média. Se essa posição é boa ou é ruim, vai depender do problema, 
existem problemas que os resultados são muito próximos, então um valor na 43ª 
posição talvez não esteja tão longe da primeira, além disso, deve ser levado em conta o 
custo para busca de um melhor parâmetro, isso envolve de poder computacional, tempo, 
dentre outros fatores.  

Bases Ranking 

Post Operative 2º 
Car Evaluation 26º 

Contraceptive Method 2 º 
Dermatology 34 º 

Ecoli 64 º 
Glass Identification 30 º 

Haberman's Survival 65 º 
Hepatities 14 º 

Iris 1 º 
Lenses 42 º 

Mammographic 46 º 
Prima Indian Diabetes 48 º 

Red Wine Quality 60 º 
Teaching Assistant 61 º 

Tic Tac Toe 34 º 
Balance Scale 54 º 

Statlog (Australian Credit Approval) 106 º 
Wine 59 º 

Wisconsin Breast Cancer 55 º 
Yeast 66 º 

 Média = 43º  
  

Tabela 4.3: Ranking dos valores default por base e ranking médio 

 

4.3.3 Análise do conjunto de validação e treinamento 

 

 Nesta sessão serão analisados os valores obtidos através do treinamento e da 
validação de algumas bases para detectar os parâmetros mais promissores e detectar a 
presença de regiões de overfitting e/ou underfitting. 

 Como dito anteriormente, foram realizados experimentos com SVMs usando o 
kernel RBF, e foram testadas as seguintes combinações de parâmetros: 

• Gamma = 2-15, 2-13, 2-11, 2-9, 2-7, 2-5, 2-3, 2-1, 21, 23 

• C = 2-5, 2-3, 2-1, 21, 23, 25, 27, 29, 211, 213, 215 
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 Dessa forma, foram analisadas 110 combinações (10 valores de Gamma e 11 
valores de C). Para cada combinação de parâmetros, foi treinada uma SVM usando o 
conjunto de treinamento e usando o conjunto de validação. 

 Será analisada a seguir a base Red Wine Quality, onde na tabela a seguir são 
mostradas as melhores taxas de acerto em azul, maiores que 60%, e as piores em 
vermelho, menores que 50%, levando em consideração o conjunto de validação. O 
melhor parâmetro para a base em questão foi C = 215 e Gamma = 2-7 e os piores 
parâmetros foram justamente os da extremidade onde C < 2-3 e Gamma > 2-1. 

 

 

Tabela 4.4: Taxa de acerto do conjunto de validação da base Red Wine Quailty. Os 
valores em azul destacam as melhores taxas de acerto e os em vermelho destacam as 

piores. 

  

 Observa-se uma tendência a melhores resultados quando se diminui o Gamma e 
aumenta-se o valor de C. Note que em todas as colunas quando o valor de C e Gamma são 
muito pequenos a taxa de acerto é muito baixa, inferior a 50%, com os valores mínimos 
de C e Gamma, a taxa de acerto foi de 44,03%, enquanto que com um Gamma 
relativamente pequeno e o valor de C grande obteve-se a maior taxa de acerto que foi de 
63,41%. 

 Na tabela a seguir são mostrados os resultados obtidos através da combinação 
de parâmetros para o conjunto de treinamento. 
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Tabela 4.5: Taxa de acerto do conjunto de treinamento da base Red Wine Quailty. Os 
valores em azul destacam as melhores taxas enquanto que os valores em vermelho 

destacam as piores taxas. 

 

 Podemos notar que onde a combinação dos parâmetros teve uma taxa de acerto 
muito alta, algumas próximas a 100% houve uma situação de overfitting. Nesses casos, 
onde a taxa de acerto foi bastante elevada, algumas com o percentual de até 100%, se 
comparada com as taxas de acerto do conjunto de validação percebe-se que os 
resultados não foram satisfatórios, sendo notório que o classificador simplesmente 
“decorou” os exemplos do treinamento. 

 Nota-se também que em algumas configurações, principalmente, para Gamma > 
2-1 e C < 2-3 a taxa de acerto é muito baixa (42,59%), no conjunto de treinamento. Essa 
taxa de acerto corresponde à proporção da classe majoritária no conjunto de dados, em 
que 42,59% são relativos à classe 5 e o restante (57,41%) são referentes as classes 3, 4, 
6, 7 e 8, num total de 6 classes. Na tabela a seguir é apresentada a matriz de confusão, 
onde é possível observar que o algoritmo classificou todos os exemplos como sendo da 
classe 5, resultando em uma situação de underfitting. 
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 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Total 
Classe 3 0 0 10 0 0 0 10 
Classe 4 0 0 53 0 0 0 53 
Classe 5 0 0 681 0 0 0 681 
Classe 6 0 0 638 0 0 0 638 
Classe 7 0 0 199 0 0 0 199 
Classe 8 0 0 18 0 0 0 18 
Total 0 0 1599 0 0 0 1599 

 

Tabela 4.6: Matriz de confusão da base Red Wine Quality, situação de underfitting. 

 

 A próxima base a ser analisada será a base Contraceptive Method. Percebe-se uma 

grande semelhança quanto ao comportamento dos resultados obtidos, se comparado a base 

anterior relativo à base Red Wine Quality. 

 Os piores parâmetros foram considerados aqueles que possuem taxas de acerto 

inferior a 44% (destacados em vermelho), composto por 25 combinações, e os melhores 

resultados são compostos por taxas de acerto acima de 55% (destacados em azul), também 

formado por 25 combinações. A tabela a seguir corresponde aos resultados obtidos através 

do processo de validação da base. 

 

 

Tabela 4.7: Taxa de acerto do conjunto de validação da base Contraceptive Method. 

 

 Ambas as bases possuíram resultados não satisfatórios na validação para valores 
de Gamma muito pequenos ou muito grandes com valores de C muito pequenos, que são 
as combinações das primeiras linhas da tabela. Assim como na base anterior, a base 
atual teve as piores taxas de acerto para Gamma > 2-1 e C < 2-3. Também é possível notar 
em ambos os casos que as combinações de parâmetros mais promissoras estão 
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justamente na região central da tabela, para valores de Gamma não muito pequenos e 
valores de C relativamente elevados. 

 A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos através da combinação dos 
parâmetros utilizando o conjunto de treinamento. 

 

 

Tabela 4.8: Taxa de acerto do conjunto de treinamento da base Contraceptive Method. 

 

 Novamente, assim como constatado com a base anterior, percebem-se altas taxas 
de acerto no treinamento para valores de Gamma > 2-1 e C > 23, tendo novamente uma 
situação de overfitting. Se comparadas essas taxas aos mesmos parâmetros n conjunto 
de validação, é possível verificar que os resultados não foram satisfatórios. Assim como 
também não foram satisfatórios os resultados obtidos com a base anterior nessa mesma 
área. Sendo notório mais uma vez que o classificador “decorou” os exemplos do 
treinamento. 

 Note também que o classificador teve uma taxa de acerto baixa para as 
combinações de parâmetros no campo superior esquerdo e superior direito da tabela do 
conjunto de treinamento. A taxa de 42,7% corresponde justamente à quantidade da 
classe majoritária no conjunto de dados. Essa taxa de acerto muito baixa resulta numa 
situação de underfitting e essa região também coincide com a região da base 
anteriormente analisada. 

 

4.4 Considerações Finais 

 

 Neste capítulo, foi descrito detalhadamente quais os procedimentos seguidos e 
seus respectivos resultados. Além disso, foram mostradas as tecnologias empregadas e 
as bases de dados adotadas.  
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 Este capítulo é bastante importante para iniciantes que buscam entender como 
obter bons resultados para suas máquinas de vetores suporte. Os screenshots do código 
desenvolvido em C# para utilização da biblioteca SVM.NET traduzida a partir da LIBVM 
se encontram no Apêndice A deste trabalho. No próximo capítulo o trabalho será 
concluído. 
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5. Conclusão 
 

 Neste trabalho, foram explicados alguns conceitos básicos e fundamentais para o 

entendimento do funcionamento de algoritmos de aprendizagem, em especial o 

funcionamento das máquinas de vetores suporte, que são bastante utilizadas, e cujo uso 

vem crescendo bastante.  

 Além das SVMs, foram vistas algumas técnicas que puderam ser agregadas, inclusive 

neste trabalho, como é o caso da técnica de multifold-cross-validation, que melhora 

bastante a qualidade do resultado, porém influencia negativamente na performance, 
pois exige um pouco mais de poder de processamento. 

 Tendo em vista que algoritmo usar (SVM), e quais técnicas usar conjuntamente, 
este trabalho mostrou quais regiões tendem a ser mais promissoras e quais regiões a 
variação de parâmetros não causa um melhora ou piora significativa no resultado. Além 
de mostrar também regiões, onde os valores dos parâmetros tendem a afetar a função 
de kernel de tal forma que a máquina acaba “decorando” os resultados, gerando 
overfitting e underfitting. 

 É extremamente difícil dizer qual o melhor parâmetro para qualquer tipo de 
base, ou qualquer tipo de problema, o que existem são regiões de parâmetros com maior 
probabilidade de obter melhores resultados, os melhores parâmetros variam de 
problema para problema, porém à medida que esses parâmetros vão mudando, por 
exemplo, quando se aumenta ou diminui demais ambos os parâmetros, percebem-se 
determinadas tendências que afetam negativamente ou que já não interfere no resultado 
e foi justamente isso que este trabalhou tentou mostrar. 

 

5.1 Dificuldades encontradas 

 

 Existem diversas ferramentas e bibliotecas com vários algoritmos de aprendizagem 

de máquina nas mais diferentes linguagens de programação, porém era necessário escolher 

uma biblioteca de funções na linguagem C#, pois este trabalho serviu como parte de um 

trabalho maior e seu conhecimento será aplicado em um projeto comercial financiado pelo 

FINEP. Dito isso, foi difícil encontrar uma boa biblioteca na linguagem desejada, visto que 

boa biblioteca significa aquela que os resultados obtidos sejam satisfatórios e que possui 

uma boa quantidade de informação disponível na rede, tutoriais de uso e avaliações 

positivas, além do algoritmo prover um boa performance, por exemplo. 

 Houve certa dificuldade também na escolha das bases estudadas, existem muitas 

bases com uma grande quantidade de atributos ou características faltando, os chamados 

missing values. Outras bases possuíam um grande número de instância e/ou características, 
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o que influencia diretamente no tempo de processamento, sendo um fator determinante na 

escolha das bases. 
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Apêndice A 
 

 Este apêndice apresenta screenshots do código referente aos procedimentos 
explicados na seção 4.3.1 e 4.3.2. 
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Figura A.1: Variação dos parâmetros C e Gamma e aplicação da técnica de validação 
cruzada com 10 subconjuntos.  

 

 

Figura A.2: Execução do algoritmo SVM utilizando os valores default. 

 

 

Figura A.3: Formato de arquivo de entrada contendo informações da instância 
prioritária usado para cálculo da média normalizada. Ele é composto pela classe 
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prioritária, quantidade de classes, percentagem da classe prioritária, total de 

instâncias da classe prioritária e total de instâncias do conjunto de dados. 

 

 

Figura A.3: Cálculo da média normalizada. 

 

Apêndice B 
 

 Este apêndice apresenta os gráficos referentes a cada base analisada, mostrando seu 

comportamento, baseados na taxa de acerto do algoritmo. A metodologia aplicada está 

descrita na sessão 4.3.1.  
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Figura B.1: Balance Scale 

 

Figura B.2: Car Evaluation 
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Figura B.3: Contraceptive Method 

 

Figura B.4: Dermatology 
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Figura B.5: Ecoli 

 

Figura B.6: Glass Identification 
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Figura B.7: Haberman's Survival 

 

Figura B.8: Hepatities 
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Figura B.9: Iris 

 

Figura B.10: Lenses 
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Figura B.11: Mammographic 

 

Figura B.12: Post Operative 
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Figura B.13: Prima Indian Diabetes 

 

Figura B.14: Red Wine Quality 
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Figura B.15: Statlog 

 

Figura B.16: Teaching Assistant 
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Figura B.17: Tic Tac Toe 

 

Figura B.18: Wine 
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Figura B.19: Wisconsin Breast Cancer 

 

Figura B.20: Yeast 


