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5 Modelos preditivos para classificação (con-

tinuação)

5.2.3 Construção de classificadores

A abordagem apresentada não permite a construção de um classificador, a
menos que a forma funcional de p(x|ck) seja conhecida, o que raramente
acontece na prática. O problema da classificação pode ser abordado, essen-
cialmente, de três formas:

1. Abordagem discriminativa: Neste caso, o objectivo é o da mod-
elação directa das regiões de decisão, ou seja, das fronteiras destas
regiões. Ou seja, a obtenção de uma regra que permita alocar directa-
mente uma observação x numa das m classes designadas por c1, ..., cm,
sem que haja uma tentativa de modelar as probabilidades condicionais
p(x|ck) ou as probabilidades a posteriori p(ck|x). O perceptrão e
as máquinas de suporte vectorial (SVM - Support Vector Machines)
incluem-se neste grupo.

2. Regressão: As probalilidades a posteriori p(ck|x) são modeladas de
forma expĺıcita e, para a predição, é considerada aquela que apresenta
maior valor (eventualmente associada a uma função custo). Nesta cate-
goria encontra-se a regressão loǵıstica. As árvores de decisão também se
podem aqui enquadrar se, para além das classes for dada a distribuição
a posteriori para cada uma das folhas.

3. Classificação condicional à classe: Nesta abordagem, as dis-
tribuições condicinais à classe, p(x|ck, θk) são modeladas de forma
expĺıcita e, conjuntamente com as probabilidades a priori p(ck) são in-
vertidas através da aplicação do teorema de Bayes de forma a obter-se

1



CRM e Prospecção de Dados 2008/09 M. Antunes, DEIO-FCUL 2

p(ck|x), classificando-se o objecto na classe que apresenta maior proba-
bilidade a posteriori, usando-se eventualmente, tal como na regressão,
uma função custo associada. Nesta abordagem, pressupõe-se o con-
hecimento da distribuição (p(x|ck, θk)) que gera a observação em cada
classe. Estes classificadores são frequentemente designados por classi-
ficadores bayesianos pelo facto da sua construção utilizar o teorema de
Bayes, embora não sejam verdadeiramente bayesianos, no sentido for-
mal do termo. Na prática, os parâmetros estimados, θ̂k, são obtidos fre-
quentemente pelo método da máxima verosimilhança para cada classe
ck e introduzidos no modelo p(x|ck, θk). Existe, no entanto, a possibili-
dade de se tomar uma abordagem verdadeiramente bayesiana. Acresce
ainda que a forma funcional de p(x|ck, θk) pode ser diversa - qual-
quer modelo paramétrico (normal ou exponencial, por exemplo), um
modelo semi-paramétrico (uma mistura finita, por exemplo) ou, ainda,
um modelo não paramétrico resultante da estimação de p(x|ck, θk) por
algum processo como, por exemplo, o método kernel. Pode ainda
considerar-se a situação em que se utilizam estruturas diferentes para
cada classe ck (por exemplo, a classe ser c1 ser modelada por uma
distribuição normal, a classe c2 por uma mistura de exponenciais e a
distribuição da classe c3 ser estimada através um kernel).

Exemplo 1. Classificar um objecto na classe que com maior probabilidade
o conterá corresponde, na maioria dos casos, a escolher o valor k para o
qual o valor da função discriminiante gk(x) = p(ck|x) apresenta o valor mais
elevado, 1 ≤ k ≤ m. Dado que

p(ck|x) =
p(x|ck, θ)p(ck)

∑m
l=1

p(x|cl, θ)p(cl)
, 1 ≤ k ≤ m,

a comparação das probabilidades a posteriori resume-se à comparação dos
numeradores das suas expressões, p(x|ck, θ)p(ck), já que todas possuem o
mesmo denominador

∑m
l=1

p(x|cl, θ)p(cl). É ainda, muitas vezes, conveniente
redefinir a função discriminante gk(x) como log(p(x|ck, θ)p(ck)), por questões
de maior simplicidade de cálculo. Quando os dados multivariados e de na-
tureza cont́ınua, o modelo normal multivariado é uma escolha comum para
modelar X:

p(x|ck, µk, Σk) =
1

(2π)p/2|Σk|1/2
exp

(

−
1

2
(x − µk)

T Σ−1

k (x − µk)

)

.

Se tomarmos o logaritmo de base natural da função densidade de probabil-
idade e ignorarmos os termos que não incluem k, obtemos funções discrimi-
nantes da forma

gk(x) = −
1

2
(x − µk)

T Σ−1

k (x − µk) −
p

2
log |Σk| − log p(ck), 1 ≤ k ≤ m,
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envolvendo cada uma destas funções uma forma quadrática (termos nos
quadrados das variáveis e produtos cruzados). A fronteira da região de de-
cisão entre duas classes k e l é definida pela solução da equação gk(x) = gl(x),
ou seja, gk(x) − gl(x) = 0 que é também, em geral, uma forma quadrática
em x.

Em resumo, considerar um modelo normal multivariado condicional à
classe conduz, em geral, a regras de decisão quadráticas. De facto, se as
matrizes de covariâncias Σk forem todas iguais (Σk = Σ), demonstra-se facil-
mente que as funções de decisão g(x) são funções lineares e que a fronteira
separando duas regiões de decisão é também linear (isto é, definem hiper-
planos no espaço p-dimensional).

Note-se que tanto a abordagem discriminativa como utilizando modelos
de regressão assentam nas diferenças entre as classes, mais concretamente
nas diferenças entre as probabilidades das classes condicionais a um valor de
x, enquanto que a classificação condicional à classe assenta essencialmente
na distribuição de X condicional à classe, obtendo-se a regra de classificação
com base nesta distribuição aplicando-se o teorema de Bayes.

5.3 Perceptrão

O perceptrão é um dos exemplos mais antigos de regras de classificação as-
sentes em cálculo computacional. Trata-se de uma regra discriminante cuja
construção assenta directamente na “aprendizagem”da fronteira da região de
decisão.

Na sua forma mais simples, o perceptrão (para duas classes) é uma com-
binação linear das medições x. Definamos então

h(x) =

p
∑

j=1

wjxj,

onde wj, 1 ≤ j ≤ p, são os pesos das variáveis input, ou seja, são os
parâmetros do modelo. Em geral, adiciona-se ainda um input unitário (uma
coluna de uns na matriz dos dados), passando então a ter-se

h(x) =

p+1
∑

j=1

wjxj.

A classificação de um objecto x é feita por comparação de h(x) com um
valor, que tomaremos igual a zero para simplicidade. Se para todos os pon-
tos da classe 1 se tiver h(x) > 0 e para todos os pontos da classe 2 se tiver
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h(x) < 0, então existe separação perfeita entre as classes. A solução é al-
cançada procurando-se o conjunto de pesos com os quais as condições acima
são satisfeitas para todos os pontos do conjunto de treino. Assim sendo,
faz sentido que a função score seja o número de objectos mal classificados no
conjunto de treino para dado um conjunto de parâmetros (pesos) w1, ..., wp+1.

Como h(x) é linear, h(−x) = −h(x). Portanto, procurar que as duas
condições (h(x) > 0 para todos os elementos da classe 1 e h(x) < 0 para
todos os pontos da classe 2) sejam satisfeitas é equivalente a considerar −xj

em vez de xj para os dados da classe 2 no conjunto de treino e procurar o
conjunto de pesos para os quais se tem h(x) para todo o conjunto de treino.

Os pesos wj são estimados observando-se os pontos do conjunto de treino
de forma sequencial. Se um ponto fica bem classificado, os pesos mantêm-se
inalterados. Caso contrário, se é mal classificado (h(x) < 0), então os pesos
são alterados de forma a incrementar o valor de h(x). Isto é conseguido
facilmente adicionando-se ao vector dos pesos um múltiplo da observação
mal classificada:

w = w + λxi,

onde λ é uma constante pequena.
O procedimento é repetido para todos os pontos, realizado-se os ciclos

necessários. É posśıvel provar que se duas regiões forem perfeitamente
separáveis por uma superf́ıcie de decisão linear, então este algoritmo per-
mitirá encontrar uma tal região desde que o valor de λ considerado seja
suficientemente pequeno. Se as classes não forem perfeitamente separáveis a
regra discriminante corresponderá à solução para a qual se obteve o menor
número de classificações incorrectas.

Existem diversas extensões da ideia na base do perceptrão, onde se en-
contram, por exemplo, o tratamento de casos em que existem mais do que
duas classes. O que torna o perceptrão atractivo é a simplicidade na sua
compreensão e análise. A sua aplicação na prática, no entanto, é limitada
devido ao facto de produzir fronteiras de decisão lineares no espaço de X
(rectas no caso m = 2 e hiperplanos no caso m > 2), quando na realidade os
problemas requerem regiões de decisão mais complexas de forma a minimizar
o erro de classificação.

5.4 Discriminantes lineares

Os discriminantes lineares assentam na ideia simples mas muito funcional de
procurar a combinação linear das variáveis que melhor separa as classes. Esta
abordagem pode ser vista como pertencendo ao tipo discriminativo uma vez
que não são estimadas probabilidades a posteriori das classes condicionais
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à observação de um novo valor x nem as distribuições de x condicionais à
classe.

Deve-se a Fisher (1936) um dos primeiros trabalhos de análise discrim-
inante (duas classes). Seja Ĉ a matriz de covariância amostral ponderada,
definida como

Ĉ =
1

n1 + n2

(

n1Ĉ1 + n2Ĉ2

)

, (1)

onde ni é o número de pontos pertencentes ao grupo de treino da classe i

e Ĉi é a matriz de covariância amostral calculada a partir do conjunto de
treino para a classe i, i = 1, 2. De forma a captar a separação ao longo de
um vector p-dimensional w, Fisher definiu a seguinte função score:

S(w) =
wT µ̂1 − wT µ̂2

wTCw
, (2)

onde µ̂1 e µ̂2 são os vectores p×1 das médias de x para as os grupos de treino
das classes 1 e 2 respectivamente. O termo no numerador é a diferença entre
as médias projectadas segundo a direcção w, que pretendemos maximizar.
O denonominador corresponde à variância amostral dos dados projectados
segundo w, tomando-se em conta a variância de cada variável xj e as co-
variâncias entre as variáveis.

Dada a função score S(w), o problema consiste em determinar a direcção
w que maximiza esta expressão. O problema de maximização tem solução
fechada, dada por

ŵlda = Ĉ−1(µ̂1 − µ̂2). (3)

Uma nova observação x classificada na classe 1 se

wT
lda

(

x −
1

2
(µ̂1 + µ̂2)

)

> log
p(c1)

p(c2)
, (4)

onde p(c1) e p(c2) são as probabilidades classes 1 e 2, respectivamente.

Exemplo 2. De forma a ilustrar graficamente a construção da regra discrim-
inante, consideraremos p = 2 e m = 2. Os dados dizem respeito a medições
do comprimento (x1) e da largura (x2) da sépala (swidth e slength) de dois
tipos de ĺırios (Iris setosa e Iris versicolor), que correspondem às classes 1
e 2 respectivamente. Nas Figuras 1 e 2 encontram-se histogramas e boxplot
das medidas consideradas para cada um dos tipos de ĺırio. Os pontos x estão
representados no diagrama de dispersão da Figura 3, sendo n1 = n2 = 50 o
número de medições tomadas em cada grupo.

Para estes dados os vectores das médias são

µ̂1 = (3.418, 5.006)T e µ̂2 = (2.770, 5.936)T
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Figura 1: Histogramas de largura da sépala e comprimento da sépala para
as classes iris setosa e iris versicolor.

e as matrizes de covariância

Ĉ1 =

[

0.145 0.100
0.100 0.124

]

e Ĉ2 =

[

0.098 0.085
0.085 0.266

]

.

Combinando as matrizes Ĉ1 e Ĉ2 obtém-se

Ĉ =

[

0.119 0.091
0.091 0.191

]

.

A direcção que maximiza a discriminação entre os grupos é a do vector

ŵlda = Ĉ−1(µ̂1 − µ̂2) = (14.291,−11.643)T .

A fronteira da região de decisão obtém-se resolvendo a equação

wT
lda

(

x −
1

2
(µ̂1 + µ̂2)

)

= log
p(c1)

p(c2)
,
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Figura 2: Boxplot paralelos de (A) largura da sépala e (B) comprimento da
sépala para as classes iris setosa e iris versicolor.

que no caso em que m = 2 e p = 2, é equivalente a

x2 =
1

w2

log
p(c1)

p(c2)
+

(

µ̂11 + µ̂21

2

)

w1

w2

+
µ̂12 + µ̂22

2
−

w1

w2

x1,

onde µ̂ij representa a média da variável j na classe i. A fronteira da região
de decisão é a recta

x2 = 1.6731 + 1.2274x1,

representada na Figura 3.
No caso particular em que a distribuição de x condicional à classe é normal

multivariada com a mesma matriz de covariâncias para todas as classes, este
método conduz à construção da regra de classificação óptima. A regra ainda
é óptima para qualquer distribuição de x condicional à classe que tenha
forma elipsoidal envolvendo formas quadráticas iguais. Note-se uma vez que
wlda foi obtido sem que se tomasse qualquer pressuposto distribucional (de
normalidade em particular), a metodologia de construção do discriminante
linear pode ser aplicada fornecendo uma regra discriminante útil, mesmo
quando os dados têm uma distribuição diferente da normal.

Existe uma variedade de extensões do modelo discriminante linear original
de Fisher. As funções discriminantes canónicas geram m − 1 fronteiras de
decisão (admitindo que m < p) para o caso em que o número de classes, m,
é superior a 2. As funções discriminantes quadráticas conduzem a fronteiras
de decisão de forma quadrática quando se admitem diferentes estruturas de
covariância para as classes.
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Figura 3: Comprimento da sépala vs largura da sépala para as classes iris

setosa e iris versicolor e fronteira da região de decisão.
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