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Resumo 

 

Da maneira tradicional o agrupamento trata os objetos que compõem a base como pertencentes a 

grupos mutuamente exclusivos, o que nem sempre é verdade, pois um objeto pode pertencer a 

mais de um grupo com diferentes graus de pertinência. Os algoritmos de agrupamento, sejam eles 

convencionais ou nebulosos (capazes de tratar múltiplas pertinências simultaneamente), possuem 

diversos parâmetros a serem ajustados de tal forma que ofereçam o melhor desempenho para uma 

base de dados. Além disso, é sabido que nenhum algoritmo é superior a todos os outros para todas 

as classes de problemas e que combinar soluções fornecidas por diferentes algoritmos pode levar 

a uma solução global superior a todas as soluções individuais, inclusive à melhor. É nesse contexto 

que a presente tese propõe um novo algoritmo de agrupamento nebuloso de dados inspirado no 

comportamento de enxames de partículas e, em seguida, propõe uma nova forma de realizar com-

binações (ensembles) de algoritmos de agrupamento usando conceitos da teoria de conjuntos ne-

bulosos do Tipo-2. 

 

Palavras-chave: Conjuntos nebulosos do Tipo-1, conjuntos nebulosos do Tipo-2, agrupamento 

de dados, combinação de agrupamentos, enxame de partículas. 



Abstract 

 

Clustering usually treats objects as belonging to mutually exclusive clusters, what is usually im-

precise, because an object may belong to more than one cluster simultaneously with different 

membership degrees. The clustering algorithms, both crisp and fuzzy, have a number of parameters 

to be adjusted so that they present the best performance for a given database. Furthermore, it is 

known that no single algorithm is better than all the others for all problem classes, and the combi-

nation of solutions found by various algorithms (or the same algorithm with different parameters) 

may lead to a global solution that is better than those found by individual algorithms, including 

the best one. It is within this context that the present thesis proposes a new fuzzy clustering algo-

rithm inspired by the behavior of particle swarms and, then, introduces a new form of combining 

the clustering algorithms using concepts from Type-2 fuzzy sets. 

 

Keywords: Type-1 fuzzy sets, Type-2 fuzzy sets, data clustering, cluster ensembles, particle 

swarm. 
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1 INTRODUÇÃO 

Agrupamento, considerada uma das principais tarefas em mineração de dados, é útil em diversas 

áreas do conhecimento, tais como análise de imagens (Jain e Flynn, 1996; Frigui e Krishnapuram, 

1999; Shi e Malik, 2000), recuperação de informação (Bhatia e Deogun, 1998), análise de dados 

biológicos (Baldi e Hatfield, 2002; Ortiz-Gama et al., 2004), dentre muitas outras aplicações (Scol-

tock, 1982).  

Esta tarefa é considerada complexa por sua natureza combinatória e não supervisionada, 

isto é, como o rótulo dos objetos não é conhecido a priori, podem haver diversas formas distintas 

de agrupar n objetos em k grupos (𝑛 ≥ 𝑘) de modo a obter o agrupamento ótimo (Cui e Potok, 

2005). Isso demanda um alto custo de tempo de processamento, conforme aumenta a quantidade 

de objetos. Sendo assim, algoritmos inspirados na natureza (de Castro, 2007), geralmente adequa-

dos na solução de problemas complexos, passam a ser uma alternativa aos algoritmos clássicos em 

tarefas de análise de grupos, produzindo agrupamentos satisfatórios sem a necessidade de explo-

ração exaustiva do espaço de soluções. 

Contudo, há uma diversidade de cenários desafiadores encontrados em problemas de agru-

pamento, no que diz respeito à disposição de objetos em bases de dados. Tal disposição forma 

estruturas como pontes entre grupos, grupos não linearmente separáveis e grupos de tamanhos 

diferentes entre si, dificultando a tarefa de agrupamento (Nagy, 1968), pois a fronteira1 de decisão 

entre grupos não é bem definida. Essas características normalmente estão presentes em problemas 

reais, nos quais os objetos podem pertencer simultaneamente a mais de um grupo ou não pertencer 

a qualquer dos grupos (outliers). 

A abordagem nebulosa para agrupamento pode ser aplicada em substituição à abordagem 

tradicional para identificar objetos pertencentes a mais de um grupo simultaneamente e para mini-

mizar a participação de objetos (posicionados na proximidade da fronteira entre grupos) no passo 

de atualização de protótipos. Isso é possível porque a abordagem nebulosa é caracterizada por 

atribuir graus de pertinência de objetos a grupos, os quais são obtidos, principalmente, em função 

da similaridade entre objetos. Assim, objetos mais próximos à fronteira possuem menor grau de 

pertinência aos grupos, relativamente ao grupo ao qual ele possui maior similaridade. São comuns 

as abordagens que usam um expoente de ponderação para aumentar ou reduzir o grau de pertinên-

                                                 
1 Fronteira entre grupos: região a partir da qual um objeto passa a pertencer a outro grupo. 
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cia dos objetos (Bezdek, 1981). Entretanto, o valor do expoente, determinado pelo usuário, é de-

pendente do problema, isto é, das características da estrutura de grupos naturais2, a qual geralmente 

não é conhecida a priori. Assim, podem ser usados conjuntos nebulosos do Tipo-2 (Zadeh, 1975), 

os quais permitem a modelagem de diferentes níveis de incerteza simultaneamente. 

Tendo em vista a dificuldade na parametrização dos algoritmos, a combinação de soluções 

produzidas pelos diferentes valores paramétricos tem surgido como uma alternativa para facilitar 

a escolha de tais valores. Essa metodologia é chamada de combinação de agrupamentos, do inglês 

cluster ensembles (Strehl e Ghosh, 2002). Assim, múltiplas soluções (ensemble) produzidas por 

diferentes algoritmos ou pelo mesmo algoritmo com diferentes inicializações paramétricas podem 

ser combinadas na resolução de um mesmo problema, para a obtenção de uma única solução, tal 

que a qualidade desta seja superior à da melhor solução dentre as individuais. 

Geralmente, na literatura de combinação de agrupamentos é utilizada uma medida de ava-

liação que considera as classes (rótulos) dos objetos no cálculo do desempenho do algoritmo de 

agrupamento, por exemplo, uma medida de acurácia. Medidas de avaliação de algoritmos de agru-

pamento que consideram uma partição desejada são denominadas de medidas externas, enquanto 

as medidas internas consideram apenas distâncias inter- e/ou intragrupos para quantificar o de-

sempenho dos algoritmos. Em aplicações práticas a qualidade das partições deve ser avaliada por 

alguma medida interna, uma vez que o rótulo dos objetos não é conhecido a priori. 

1.1 Objetivos  

Dentro do contexto de combinação de agrupamentos de dados baseada em algoritmos bioinspira-

dos, essa tese tem como objetivo geral propor duas versões de um algoritmo de agrupamento ne-

buloso por enxame de partículas, ambas aplicadas a um novo método de combinação (ensemble) 

de agrupamentos também proposto nesta tese. 

Especificamente, os objetivos da tese são: 

 Propor um algoritmo nebuloso de agrupamento de dados por enxames de partículas, 

denominado algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (Seção 

3.1.1), do inglês Fuzzy Particle Swarm Clustering (FPSC); 

                                                 
2 Grupos naturais são aqueles que satisfazem duas condições particulares: (1) existência de regiões contínuas do espaço, relativamente densamente 

povoadas por objetos; e (2) essas regiões estão rodeadas por regiões relativamente vazias do espaço (Carmichael et al. (1968)). 
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 Modificar a estrutura do algoritmo proposto tal que graus de pertinência sejam direta-

mente aplicados à equação de atualização de partículas, culminando no algoritmo de 

Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pelas Pertinências (Seção 

3.1.2), do inglês Membership Weighted Fuzzy Particle Swarm Clustering (MWFPSC); 

 Avaliar a qualidade das soluções produzidas pelos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM 

(Fuzzy c-Means) aplicados em diversas bases de dados para diferentes medidas de ava-

liação (Seção 3.2.2); 

 Propor uma função de consenso que faça uso de conceitos de conjuntos nebulosos do 

Tipo-1 e do Tipo-2 gerais (Seção 4); 

 Identificar o valor para o expoente de ponderação (m), aplicado no passo de computa-

ção de protótipos da função de consenso proposta, para o qual ela produza a melhor 

dentre as soluções possíveis para os diferentes valores de m (Seção 4.2.1); 

 Para os operadores evolutivos3 Roleta e Elitismo, identificar o mais adequado para a 

seleção de partições a serem combinadas pela função de consenso proposta, bem como 

identificar o melhor percentual de partições combinadas para cada um dos métodos de 

seleção avaliados (Seção 4.2.2.1); 

 Analisar a eficácia da função de consenso proposta quando a solução obtida pela com-

binação de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo, para diferentes per-

centuais de partições, for comparada com a melhor partição no respectivo ensemble 

(Seção 4.2.2.2 e Seção 4.2.2.3); e 

 Comparar a solução produzida pela função de consenso proposta com a solução obtida 

por funções de consenso presentes na literatura (Seção 4.2.3). 

 Propor uma nova classificação das funções de consenso para agrupamento de dados 

(Seção 4.1). 

1.2 Motivações 

De forma geral, esta tese envolve quatro áreas da ciência e da engenharia da computação: agrupa-

mento de dados; conjuntos nebulosos; combinação de agrupamentos; e computação inspirada na 

natureza. Em cada uma delas há motivações para as pesquisas propostas: 

                                                 
3 Operadores evolutivos: são operadores caracterizados por fazerem uso de conceitos oriundos da teoria evolucionária Darwiniana (Malik e Wad-

hwa, 2014; Vijendra e Laxman, 2014). 



16 

 

 Agrupamento de dados: Agrupar um conjunto de dados ou objetos significa organizá-

los de forma que objetos mais parecidos (próximos) entre si componham os mesmos 

grupos (ou grupos similares) e que tais grupos sejam distintos daqueles compostos por 

objetos dissimilares a esses. O agrupamento é uma das principais tarefas da mineração 

de dados e vem recebendo grande atenção da comunidade devido à sua utilidade prática 

e aos desafios científicos para seu desenvolvimento. A parametrização dos algoritmos 

de agrupamento e a pertinência de objetos a múltiplos grupos são alguns dos principais 

desafios. 

 Conjuntos nebulosos: Objetos podem pertencer a mais de um grupo simultaneamente 

e a abordagem tradicional de agrupamento não possibilita tal representação. Outra van-

tagem da abordagem nebulosa é a possibilidade de minimizar a participação de objetos 

posicionados na proximidade da fronteira entre grupos durante o processo de atualiza-

ção de protótipos. Esses objetos podem contribuir para a formação de grupos não coe-

sos quando adotada a abordagem tradicional. A representação dos objetos em um con-

texto nebuloso e a contribuição ponderada deles na atualização de protótipos é realizada 

relaxando a pertinência de objetos aos grupos, tal que os objetos possam pertencer a 

todos os grupos simultaneamente. A disposição dos objetos na base de dados a ser 

agrupada, quando desconhecida a priori, gera incertezas sobre a inicialização paramé-

trica do algoritmo de agrupamento a ser aplicado e sobre a existência de grupos sobre-

postos, o que pode comprometer a qualidade do agrupamento. Conjuntos nebulosos do 

Tipo-2 podem ser mais apropriados para esse tipo de problema, pois ao incluírem in-

certeza também no grau de pertinência, oferecem mecanismos que possibilitam mode-

lar e manipular simultaneamente diferentes níveis de incertezas sobre determinada so-

lução. 

 Combinação de agrupamentos (ensembles): A escolha do algoritmo e suas configura-

ções paramétricas dependem das características do problema a ser resolvido, como o 

número de protótipos, a inicialização dos protótipos e a possível existência de grupos 

sobrepostos. Geralmente, tais características não são conhecidas a priori. Um método 

da área de Aprendizagem de Máquina, denominado combinação de agrupamentos, o 

qual permite gerar e combinar diferentes soluções de agrupamento para um mesmo 

problema tem sido aplicado com sucesso em tarefas de agrupamento. Dessa maneira, 

um mesmo algoritmo ou algoritmos diferentes, com diferentes inicializações paramé-
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tricas, podem ser aplicados a um mesmo problema e às soluções individuais combina-

das para a obtenção de uma solução melhor do que aquelas individuais. Um dos grandes 

desafios na área de combinação de agrupamentos é a função de consenso, a qual é 

responsável por combinar as soluções produzidas pelo(s) algoritmo(s). 

 Computação inspirada na natureza: A natureza é considerada fonte de inspiração para 

o desenvolvimento de algoritmos de solução de problemas reais, principalmente nas 

áreas de engenharia e computação. Parte desses problemas pode ser considerada intra-

tável sob o ponto de vista computacional quando aplicadas técnicas tradicionais para a 

solução dos mesmos. Em análise de grupos a computação inspirada na natureza possi-

bilita a exploração (não exaustiva) do espaço de soluções, geralmente minimizando 

alguma função de custo. Múltiplas soluções candidatas, as quais iterativamente intera-

gem entre si e com o meio, simulando o comportamento observado na natureza, podem 

ser avaliadas simultaneamente pelo algoritmo, e a(s) melhor(es) solução(ões) obtida(s) 

pode(m) ser mantida(s) a cada iteração. A Inteligência de Enxame, uma das grandes 

áreas da computação inspirada na natureza, tem sido amplamente aplicada em análise 

de grupos, apresentando soluções satisfatórias quando comparadas com técnicas tradi-

cionais de agrupamento de dados. 

1.3 Organização da Tese 

Essa tese está organizada da seguinte maneira. 

 No Capítulo 2 são apresentados os conceitos utilizados para projetar os algoritmos pro-

postos nesta tese. São abordados os principais conceitos das áreas de conjuntos nebu-

losos do Tipo-1 e do Tipo-2; agrupamento de dados, considerando as abordagens tra-

dicional e nebulosa; combinação de agrupamentos (ensembles), com os passos de for-

mação, seleção e combinação de agrupamentos; e inteligência de enxame, com foco em 

algoritmos baseados em enxames de partículas. 

 No Capítulo 3 é apresentado o algoritmo nebuloso FPSC (Fuzzy Particle Swarm Clus-

tering) e uma proposta de modificação na sua estrutura, culminando no algoritmo 

MWFPSC (Membership Weighted Fuzzy Particle Swarm Clustering). O capítulo apre-

senta uma análise de complexidade computacional de tempo para os dois algoritmos, 

bem como uma análise de desempenho para os algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM 
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para várias medidas de avaliação com o objetivo de identificar em quais aspectos um 

pode ser vantajoso sobre o outro. 

 No Capítulo 4 é proposta nova classificação para as funções de consenso para agrupa-

mento de dados (Seção 4.1), e também uma função de consenso nebulosa do Tipo-2 

geral para a combinação de agrupamentos; uma análise de complexidade computacio-

nal de tempo é fornecida para essa função. A função de consenso proposta é avaliada 

com diferentes propósitos: 

o Uma análise de sensibilidade paramétrica é realizada para o expoente de pon-

deração (m), necessário no passo de computação dos protótipos (Seção 4.2.1); 

o Dentre os métodos aplicados na seleção de partições (Roleta e Elitismo), expe-

rimentos são feitos para identificar se há diferença significativa entre os méto-

dos e também entre os percentuais de partições combinadas (Seção 4.2.2); 

o A solução produzida pela função de consenso é comparada com a melhor solu-

ção no respectivo ensemble (Seção 4.2.2), de modo a avaliar sua eficácia; 

o A solução produzida pela função de consenso proposta é comparada com a so-

lução produzida por diversas funções de consenso da literatura (Seção 4.2.3). 

 O Capítulo 5 apresenta uma discussão geral sobre os algoritmos propostos e resultados 

obtidos, além de posicionar as contribuições da tese em relação à literatura. O capítulo 

é encerrado com propostas de trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo fornece uma revisão de diversas áreas do conhecimento das quais conceitos e méto-

dos foram utilizados para o projeto dos algoritmos propostos e investigados nesta tese. São abor-

dados conceitos sobre a teoria dos conjuntos nebulosos do Tipo-1 e do Tipo-2 (Seção 2.1), bem 

como conceitos da área de agrupamento de dados, diferenciando a abordagem tradicional (Seção 

2.2) da nebulosa (Seção 2.3). Um dos algoritmos mais populares na literatura de agrupamento 

nebuloso, chamado Fuzzy c-Means, é descrito. Também é apresentada uma revisão da literatura 

sobre combinação de soluções de agrupamento (cluster ensembles), com foco nos passos de for-

mação, seleção e combinação de partições (Seção 2.4). Conceitos sobre Inteligência de Enxame 

encerram o capítulo, com foco em algoritmos de agrupamento baseados em enxames de partículas. 

Dentre eles, o algoritmo PSC é descrito detalhadamente e sua versão nebulosa é proposta nesta 

tese; uma análise de complexidade computacional, sob o ponto de vista de processamento, é rea-

lizada (Seção 2.5). 

2.1 Teoria dos Conjuntos Nebulosos do Tipo-1 e do Tipo-2 

A natureza é dotada de características subjetivas ou imprecisas, como aquelas associadas à tempe-

ratura, cor, forma, ou classe à qual um animal deve pertencer (Zadeh, 1965; Cox, 1999). Dentre 

essas características, Cox (1999) cita a imprecisão ao tentar determinar com exatidão a definição 

de quando uma temperatura considerada morna passa a ser considerada quente. Assim, a variável 

temperatura pode ser associada a conjuntos de valores (elementos) que a rotulam, tais como muito 

fria, fria, morna, quente e muito quente, sendo suave a transição de um conjunto para o outro. 

Dessa maneira, um ou mais valores para a variável temperatura podem pertencer a mais de um 

conjunto simultaneamente, com diferentes graus de pertinência. Esses conjuntos são chamados 

conjuntos nebulosos. Segundo Zadeh (1965), um conjunto nebuloso é uma classe de elementos 

aos quais são atribuídos graus de pertinência. 

Diferentemente dos conjuntos clássicos, também chamados conjuntos ordinários, nos 

quais a pertinência de um elemento a um conjunto é categórica, {0,1}, nos conjuntos nebulosos 

cada elemento pode pertencer aos conjuntos com certo grau de pertinência [0,1]. Assim, os con-

juntos nebulosos possibilitam a representação da incerteza sobre o valor de variáveis (Pedrycz e 

Gomide, 1998). 

As primeiras aplicações dos conjuntos nebulosos ocorreram na área de controle de proces-

sos industriais (Mamdani, 1975, 1976; Kickert e Van Nauta Lemke, 1976; King e Mamdani, 1977; 
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Larsen 1980; Sugeno, 1985; Lee, 1990a, 1990b), a qual concentra a maior parte dos artigos cien-

tíficos envolvendo aplicações de conjuntos nebulosos. Além disso, a eficácia da aplicação desta 

metodologia também pode ser observada em outras áreas do conhecimento, como agrupamento de 

dados, foco desta tese. 

Os conjuntos nebulosos podem ser classificados de diferentes formas dependendo do nível 

de incerteza associado à função de pertinência. Neste trabalho, são utilizadas duas classes de con-

juntos: conjuntos nebulosos do Tipo-1 e conjuntos nebulosos do Tipo-2 (Zadeh, 1975). Nos con-

juntos nebulosos do Tipo-1, a pertinência de um elemento a um conjunto é representada por um 

valor crisp, isto é, por um valor unitário em [0,1]. Nos conjuntos nebulosos do Tipo-2, múltiplas 

incertezas sobre a mesma pertinência são modeladas simultaneamente, sendo cada grau de perti-

nência representado por um conjunto nebuloso. 

Para diferenciar o conjunto do Tipo-1 do Tipo-2, nesta tese foi adotado o símbolo ~ para a 

representação do conjunto do Tipo-1 e  para o conjunto do Tipo-2; por exemplo, �̃� (conjunto 

nebuloso do Tipo-1) e �̃̃� (conjunto nebuloso do Tipo-2). 

Esta seção descreve os conceitos inerentes aos conjuntos nebulosos do Tipo-1 e do Tipo-2 

necessários para projetar os algoritmos propostos e investigados na tese. 

2.1.1 Teoria dos Conjuntos Nebulosos do Tipo-1 

Dado um conjunto nebuloso �̃� e um elemento 𝑥 ∈ 𝑈, sendo 𝑈 o universo4, o grau de pertinência 

de 𝑥 ao conjunto �̃� é dado por 𝜇�̃�(𝑥), com 𝜇�̃�(𝑥)  ∈ [0,1]. 

Na Figura 2.1, o elemento a pertence com grau máximo ao conjunto nebuloso, enquanto o 

elemento b pertence com grau intermediário e c não pertence. 

                                                 
4Universo: conjunto de elementos, discretos ou contínuos, definidos sobre o mesmo domínio. 
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Figura 2.1: Representação de um conjunto nebuloso do Tipo-1 (�̃�) definido no universo. 

 

O conjunto nebuloso �̃� pode ser representado por um conjunto de pares (𝑥, 𝜇�̃�(𝑥)), os quais 

descrevem os elementos x  𝑈 e seus respectivos graus de pertinência ao conjunto nebuloso �̃�. 

Todo conjunto nebuloso é caracterizado por uma função de pertinência 𝜇�̃� responsável por 

atribuir graus de pertinência aos elementos do universo de discurso. Esta função realiza um mape-

amento dos elementos do universo para o intervalo unitário dos números Reais (Pedrycz e Gomide, 

1998):  

 

𝜇�̃� ∶  𝑈 → [0,1] (2.1) 

 

Quanto mais próximo de um (zero), mais (menos) pertinente um elemento é a um conjunto 

nebuloso. 

A Figura 2.2 apresenta um exemplo de conjuntos nebulosos para a modelagem da solução 

para um problema de controle baseado na temperatura. 
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Figura 2.2: Representação gráfica de conjuntos nebulosos usados para um projeto de controle baseado na variável 

temperatura medida em graus Celsius (℃). Adaptado de Cox (1999). 

 

As funções de pertinências projetadas para a solução do problema, representadas na Figura 

2.2, recebem como entrada um valor medido em graus Celsius e retornam como saída o grau de 

pertinência associado ao conjunto nebuloso. Como observado, o valor da variável temperatura 

pode ser associado a mais de um conjunto, simultaneamente, variando o seu grau de pertinência 

aos conjuntos. 

O projeto da função depende do problema a ser resolvido, isto é, das especificações de um 

especialista. 

2.1.2 Teoria dos Conjuntos Nebulosos do Tipo-2 

Diferentes especialistas podem ter diferentes opiniões sobre a solução de determinado problema, 

de acordo com a sua experiência e, portanto, diferentes opiniões sobre a inicialização paramétrica 

de algoritmos. Entretanto, os conjuntos nebulosos do Tipo-1 não oferecem mecanismos para mo-

delar múltiplas opiniões (soluções) simultaneamente. Zadeh (1975) percebeu a deficiência dessa 

metodologia ao tentar modelar diferentes opiniões sobre o significado de uma mesma palavra5 e 

estendeu a teoria dos conjuntos nebulosos do Tipo-1 para a teoria dos conjuntos nebulosos do 

Tipo-2. 

Conjuntos nebulosos do Tipo-1 são bidimensionais (𝑥, 𝜇�̃�(𝑥)), isto é, para cada elemento x 

no universo de discurso U, a função de pertinência gera um único valor numérico, entre zero e um, 

como grau de pertinência (Mendel e John, 2002). Por outro lado, conjuntos nebulosos do Tipo-2 

                                                 
5 Palavra: rótulo de um conjunto nebuloso, como, por exemplo, alto (para a variável Altura) e gordo (para a variável Peso). 
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são tridimensionais (𝑥, 𝑢, 𝜇�̃̃�(𝑥, 𝑢)), isto é, para cada elemento x no universo de discurso U há um 

conjunto de elementos 𝑢, denominados graus primários, e um conjunto de elementos 

correspondentes gerados pela função de pertinência 𝜇�̃̃�(𝑥, 𝑢), denominados graus secundários 

(Pareek e Kar, 2006). O grau secundário indica a confiança sobre o respectivo grau primário (Liang 

e Mendel, 2000; Mendel, 2007). 

Portanto, a função de pertinência para um conjunto nebuloso do Tipo-2 gera um conjunto 

nebuloso para cada 𝑥 ∈ 𝑈, possibilitando tratar múltiplas incertezas simultaneamente (Mendel e 

John, 2002; Mendel et al., 2006; Mendel, 2007). 

Um conjunto nebuloso do Tipo-2 pode ser definido como segue: 

 

�̃̃� = ∫
𝑥∈𝑋

 ∫
𝑢∈𝐽x

𝜇𝐴(𝑥, 𝑢)/(𝑥, 𝑢), 𝐽x ⊆ [0,1], (2.2) 

 

onde a notação ∫ ∫ representa a união de todos os elementos x e graus u possíveis para universos 

contínuos, e 𝐽𝑥 é o suporte6 dos graus secundários chamado graus primários de x. Os graus 

primários de x são o domínio de uma função de pertinência secundária (Mendel e John, 2002). 

Um conjunto nebuloso do Tipo-2 é chamado geral (John e Coupland, 2007) ou intervalar 

(Liang e Mendel, 2000), dependendo do valor do grau secundário 𝜇�̃̃�(𝑥, 𝑢). Um conjunto nebuloso 

do Tipo-2 é chamado geral quando 𝜇�̃̃�(𝑥, 𝑢) ∈ [0,1], e intervalar quando 𝜇�̃̃�
(𝑥, 𝑢) = 1 ∀𝑥 ∈ X e 

∀u ∈ 𝐽x. Conjuntos nebulosos do Tipo-2 intervalares são simplificações dos conjuntos nebulosos 

do Tipo-2 gerais, pois seus graus secundários são constantes (unitários), o que reduz o custo 

computacional de operações com conjuntos nebulosos do Tipo-2 (Mendel, 2007). 

Para os conjuntos nebulosos do Tipo-2 gerais, um nome especial é atribuído a um conjunto 

de pertinências primárias onde para cada elemento 𝑥 ∈ 𝑈, tal que 𝑥 = 𝑥′, há somente uma perti-

nência primária cujo grau secundário 𝜇�̃̃�(𝑥′, 𝑢) = 1 (Karnik e Mendel, 1998). Esse conjunto de 

pertinências primárias recebe o nome de função de pertinência principal (do inglês Principal 

Membership Function - PMF). 

                                                 
6 Suporte de um conjunto nebuloso: são todos os elementos pertencentes ao universo de discurso para os quais a função de pertinência produz valor 

maior que zero. 
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Os graus de pertinência primários (u) e secundários (𝜇�̃̃�(x, 𝑢)) são associados ao plano que 

atravessa um conjunto nebuloso em um ponto x’ ∈ U. Essa plano é denominado fatia vertical e 

define uma função de pertinência secundária para x’ ∈ U e ∀u ∈ 𝐽𝑥′ ⊆ [0,1]: 

 

𝜇𝐴
(x′, 𝑢) = ∫

𝑢∈𝐽𝑥′
𝑓𝑥′(𝑢)/𝑢,    𝐽𝑥′ ⊆ [0,1], (2.3)  

 

onde 𝑓𝑥′(𝑢) ∈ [0,1] é a função de pertinência secundária. 

Assim, um conjunto nebuloso do Tipo-2 pode ser representado como uma composição de 

todas as suas fatias verticais: 

 

�̃̃� = ∫
𝑥∈𝑋

[∫
𝑢∈𝐽𝑥

𝑓𝑥(𝑢)/𝑢] 𝑥⁄ 𝐽𝑥 ⊆ [0,1] (2.4)  

 

Conjuntos nebulosos podem ser graficamente representados em duas ou três dimensões 

(Mendel e John, 2002; Mendel, 2007). O gráfico construído a partir de duas dimensões é chamado 

mancha de incerteza, do inglês footprint of uncertainty (FOU), a qual consiste de uma região som-

breada resultante da incerteza presente nos graus primários. Essa região é obtida pela união de 

todas as pertinências primárias e não permite identificar os graus de pertinência secundária quando 

o conjunto é do Tipo-2 geral. 

 

FOU (�̃̃�) =  Ux∈x Jx (2.5)  

 

Como ilustrado na Figura 2.3, a pertinência de 𝑥’ ao conjunto nebuloso �̃̃� é representada 

pelo intervalo entre as pertinências superior 𝑢 ̅(𝑥′) e inferior u(x’), com pertinência primária inter-

valar definida como 𝐽𝑥′ = [u(x’), 𝑢 ̅(𝑥′)]. 
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Figura 2.3: (a) Exemplo de uma mancha de incerteza (FOU) para uma função de pertinência do Tipo-2; e (b) a fatia 

vertical do elemento 𝑥’. Adaptado de Rhee, 2007. 

 

Em Lucas et al. (2007) foi proposta uma ferramenta para a visualização da terceira dimen-

são dos conjuntos nebulosos do Tipo-2 gerais, sendo possível visualizar os graus de pertinência 

secundária. O desenho obtido, denominado Mancha de Incerteza Geral (GEFOU), é considerado 

uma extensão do FOU. 

Um dos passos mais importantes em sistemas envolvendo conjuntos nebulosos corres-

ponde à defuzzificação. Nos conjuntos nebulosos do Tipo-1 o processo de defuzzificação produz 

um número não nebuloso como saída, isto é, o processo transforma um conjunto nebuloso em um 

número entre zero e um. Nos conjuntos nebulosos do Tipo-2 há um passo que precede a defuzzifi-

cação, chamado redução de tipo, o qual reduz um conjunto nebuloso do Tipo-2 a um conjunto 

nebuloso do Tipo-1 correspondente. Assim, para um conjunto nebuloso do Tipo-2, um redutor de 

tipo fornece um conjunto nebuloso do Tipo-1 como saída e então um processo de defuzzificação é 

aplicado (Karnik e Mendel, 1998, 2001; Lucas et al., 2007). 

Uma redução de tipo pode ser obtida calculando o centroide de um conjunto nebuloso do 

Tipo-2 (Karnik e Mendel, 1999), ou calculando o centroide de suas fatias verticais (Lucas et al., 

2007). O custo computacional de operações com redução de tipo é alto; contudo, aquele baseado 

no centroide das fatias verticais apresenta custo computacional reduzido sem perda significativa 

de informação (Lucas et al., 2007; Greenfield e Chiclana, 2013). O cálculo da VSCTR (Vertical 

Slice Centroid Type-Reduction) é mostrado abaixo. 

𝐶𝐴 = ∫
𝑥∈𝑋

∫
𝑢∈𝐽𝑥

𝑢 ∗ 𝑓𝑥(𝑢)

∫
𝑢∈𝐽𝑥

𝑓𝑥(𝑢)
𝑥⁄  (2.6) 
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O numerador é obtido multiplicando todos os graus primários (u) por seus respectivos graus 

secundários (𝑓𝑥(𝑢)), dividido pela soma dos graus secundários. 

Esse processo de redução de tipo foi utilizado no projeto de uma função de consenso ne-

bulosa do Tipo-2 geral, descrita e avaliada no Capítulo 4 desta tese. 

2.2 Agrupamento de Dados 

O processo de agrupamento se refere à organização de objetos em grupos usando alguma medida 

de similaridade ou dissimilaridade entre eles, tal que objetos do mesmo grupo tenham caracterís-

ticas comuns entre si (Jain et al., 1999; Berkhin, 2006). Esse processo é iterativo e possui um 

critério de parada específico, como um número máximo de iterações ou a minimização de uma 

função de custo. O objetivo principal é identificar grupos naturais em bases de dados (Jain e Du-

bes, 1988).  

O termo agrupamento é comumente usado na área de mineração de dados, mas pode apa-

recer com outras terminologias de acordo com a área de aplicação (Scoltock, 1982). Em aprendi-

zagem de máquina é uma das técnicas possíveis de aprendizagem não supervisionada; em reco-

nhecimento de padrões é conhecido como classificação não supervisionada; enquanto na biologia 

o termo é denominado taxonomia numérica (Sneath, 2005). A relevância dessa tarefa é evidenci-

ada na sua aplicação em diversas áreas do conhecimento, tais como processamento de linguagem 

natural (Biemann, 2006), análise de imagens (Jain e Flynn, 1996; Shi e Malik, 2000), recuperação 

de informação (Bhatia e Deogun, 1998; Baeza-Yates et al., 2004) e análise de dados biológicos 

(Baldi e Hatfield, 2002; Ortiz-Gama et al., 2004). 

O agrupamento pode ser baseado em protótipos, ou seja, vetores específicos que represen-

tam grupos (formados por grandes quantidades) de objetos, o que possibilita reduzir o tamanho da 

base de dados, minimizar o custo de processamento e facilitar a análise das características da base 

de dados (Döring et al., 2006). Ao término do processo de agrupamento, os protótipos normal-

mente estão posicionados no centro dos respectivos grupos ou em regiões de maior densidade de 

objetos, de modo a maximizar a representatividade dos objetos nos grupos encontrados. 

A tarefa de agrupamento opera sobre objetos não rotulados, ou seja, a classe (ou grupo) a 

qual cada objeto de entrada pertence não é conhecida a priori (Jain, 2010). A diferença entre uma 

classe e um grupo no contexto de agrupamento de dados é que o grupo é uma classe de objetos 

não conhecida a priori e que emerge após o agrupamento. Algoritmos de agrupamento normal-

mente são usados para identificar tais classes e descrever suas características (Everitt et al., 2001). 
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Cada objeto da base de dados é representado por um ponto no espaço vetorial, cuja dimensão é 

dada pelo número de atributos do objeto. 

Os dados são agrupados de modo a maximizar a distância intergrupo e minimizar a distân-

cia intragrupo, ou, dito de outra forma, maximizar a similaridade intragrupo e minimizar a simila-

ridade intergrupo. Portanto, um grupo é uma coleção de objetos similares uns aos outros e dissi-

milares aos objetos de outros grupos. 

A dissimilaridade entre os objetos é baseada no valor de seus atributos e, frequentemente, 

é obtida com base em alguma medida de distância (Han e Kamber, 2000). Neste trabalho foi ado-

tada a distância Euclidiana como medida de dissimilaridade padrão entre os objetos das bases de 

dados. A distância Euclidiana é a medida de distância mais popular na literatura e é definida da 

seguinte maneira: 

 

d(𝐱𝑎
𝑑, 𝐱𝑏

𝑑) = √∑(𝐱𝑖
𝑎 − 𝐱𝑖

𝑏 )
2

𝑑

𝑖=1

 (2.7) 

 

onde 𝐱𝑎 e 𝐱𝑏 são dois objetos de dimensão d. 

A tarefa de agrupamento de dados pode ser dividida em cinco passos (Jain et al., 1999): 

1. Representação: as características dos dados a serem avaliados devem ser representadas 

por estruturas manipuláveis pelo algoritmo de agrupamento. 

2. Definição de uma medida de proximidade ou distância: usualmente é usada uma função 

que avalia a semelhança ou a distância entre os objetos. 

3. Agrupamento: refere-se ao processo de busca de grupos de objetos em uma base de 

dados. 

4.  Abstração do dado (se necessário): esta tarefa refere-se ao processo de descrição dos 

grupos encontrados. 

5. Avaliação da saída (se necessário): avaliação da qualidade dos grupos encontrados. 

Os principais métodos de agrupamento podem ser divididos em hierárquicos ou particio-

nais (Jain et al., 1999; Han e Kamber, 2000). 
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Os métodos hierárquicos são caracterizados por sucessivas divisões ou fusões hierárquicas 

dos dados, geralmente apresentando como resultado um dendrograma, o qual representa os possí-

veis agrupamentos de dados. Os métodos hierárquicos agrupam os objetos dentro de uma árvore 

de grupos, podendo ser: 

1. Aglomerativos: inicialmente cada objeto pertence a um grupo e os objetos se unem 

sucessivamente em grupos até que um critério de parada seja atingido. 

2. Divisivos: no início do processo de agrupamento todos os objetos fazem parte do 

mesmo grupo, que é particionado sucessivamente em grupos menores até que um cri-

tério de parada seja atingido. 

Nos métodos particionais um conjunto de objetos é particionado em k grupos (partições7) 

até atingir um critério de parada. Os algoritmos particionais podem ser classificados em: 

1. Monotético ou Politético: referem-se à quantidade de atributos usados no processo de 

agrupamento. A maior parte dos algoritmos particionais é politética, ou seja, todos os 

atributos dos objetos são usados para avaliar a dissimilaridade entre eles e realizar o 

agrupamento.  

2. Hard (Tradicional, Crisp) ou Nebuloso: um algoritmo particional é classificado como 

hard quando cada objeto pertence a um único grupo, ou nebuloso se houver um grau 

de pertinência aos grupos para cada um dos objetos. 

3. Determinístico ou Estocástico: algoritmos determinísticos são aqueles que apresentam 

o mesmo resultado sempre que executados, ou seja, apresentam sempre o mesmo agru-

pamento e a mesma quantidade de iterações toda vez que são executados, considerando 

a mesma inicialização paramétrica. Os algoritmos estocásticos, por outro lado, podem 

apresentar diferentes soluções para o mesmo problema, dependendo de parâmetros 

como inicialização e ordem de apresentação dos objetos. 

Tendo em vista os métodos particionais, o problema de agrupamento pode ser formalmente 

definido da seguinte maneira (Jarboui et al., 2007): 

Dado um conjunto de n objetos não rotulados X = {𝐱1
𝑑, 𝐱2

𝑑, … , 𝐱𝑛
𝑑} definido no es-

paço ℜ𝑑, estes objetos devem ser agrupados em k grupos distintos C = 

{𝐂1, 𝐂2, … , 𝐂𝑘}, tal que objetos similares entre si pertençam ao mesmo grupo. 

                                                 
7 Partição: nome dado a cada grupo que emerge do processo de segmentação de um conjunto objetos. 
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De acordo com os pesquisadores Cui e Potok (2005) e Mehdizadeh e Tavakkoli-Moghad-

dam (2007), a tarefa de agrupamento pode ser considerada um problema de otimização combina-

tória, uma vez que ela visa encontrar partições ótimas para uma base de dados não rotulada. Assim, 

o conjunto X de objetos pode ser agrupado de diversas maneiras, isto é, há um número de formas 

distintas de agrupar n objetos em k grupos (𝑛 ≥ 𝑘) de modo a obter o agrupamento ótimo: 

 

P(𝑛, 𝑘) =
1

𝑘!
∑ (−1)𝑘−𝑗 (

𝑘
𝑗
) 𝑗𝑛

𝑘

𝑗=1
 (2.8) 

 

onde P é o número de possibilidades de agrupar n objetos em k grupos.  

Como pôde ser observado, o número de possibilidades de agrupar n objetos em k grupos 

aumenta exponencialmente com o aumento da quantidade de objetos. Tomando como exemplo n 

= 10 e k = 2, o número de possibilidades é 511; para n = 15 haverá 16383 combinações possíveis. 

Note que para n crescente a busca exaustiva por partições ótimas vai se tornando inviável sob o 

ponto de vista de tempo de processamento. Com isso, os métodos heurísticos de busca (Russell e 

Norvig, 2013) e os algoritmos inspirados na natureza (de Castro, 2007) passam a ser uma alterna-

tiva em tarefas de análise de grupos, produzindo agrupamentos satisfatórios sem a necessidade de 

exploração exaustiva do espaço de soluções.  

Dentre os algoritmos particionais, o k-Médias (MacQueen, 1967) se destaca como o mais 

popular devido à sua simplicidade, facilidade de implementação e rápida convergência (Jain, 

2010). Contudo, o k-Médias é sensível à inicialização dos centroides e converge para soluções de 

ótimo local. 

Uma das principais dificuldades encontradas em análise de grupos é a determinação auto-

mática do número de grupos (Jain, 2010), ou seja, o valor de k, o que tem motivado o desenvolvi-

mento de vários algoritmos com diferentes mecanismos para estimar a quantidade de grupos (Fer-

guson, 1973; Tibshirani et al., 2000; Figueiredo e Jain, 2002; Prior e de Castro, 2010; Mok et al., 

2012). No caso dos algoritmos de agrupamento do tipo particional e cujas partições sejam repre-

sentadas por protótipos, a quantidade de protótipos pode afetar a qualidade das soluções e o de-

sempenho do algoritmo em termos computacionais (memória e processamento). 

A escolha da medida de similaridade apropriada também é um fator que afeta a qualidade 

das soluções. Ela está diretamente relacionada às características da base de dados a ser agrupada, 
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isto é, às formas dos grupos naturais e à dimensão do espaço de soluções. A distância Euclidiana, 

por exemplo, é usada para identificar grupos esféricos linearmente separáveis (Jain et al., 1999), 

sendo essas características normalmente desconhecidas a priori. Entretanto, a distância Euclidiana 

está entre as medidas mais utilizadas. Outras medidas de similaridade podem ser encontradas em 

Jarvis e Patrick (1973), Gowda e Krishna (1977), Jain e Dubes (1988) e Premalatha et al. (2010). 

Em relação à disposição dos objetos nas bases de dados há uma diversidade de cenários 

considerados difíceis para a tarefa de agrupamento (Nagy, 1968). Estruturas como pontes entre 

grupos, grupos não linearmente separáveis e grupos de tamanhos diferentes entre si, são alguns 

dos cenários considerados difíceis para o agrupamento, pois a fronteira de decisão entre grupos 

não é bem definida ou a proximidade entre grupos é tal que pode culminar na rotulagem incorreta 

de certos objetos. Em bases de dados reais, geralmente há objetos que pertencem a mais de um 

grupo simultaneamente, isto é, há casos em que a fronteira de decisão entre grupos não está bem 

definida ou então se deseja atribuir diferentes graus de pertinência aos objetos. Nessas circunstân-

cias a abordagem tradicional (crisp) de agrupamento pode não ser satisfatória para a solução do 

problema. Dessa maneira, o uso da abordagem nebulosa (também conhecida como difusa) para 

agrupamento é recomendado. 

A seguir é descrito um algoritmo de agrupamento nebuloso, o qual é uma extensão do 

algoritmo k-Médias e que serve como algoritmo de referência para as pesquisas na área. 

2.3 Agrupamento Nebuloso de Dados Usando o Algoritmo FCM 

Em 1964, Bellman e seus colaboradores propuseram a aplicação da teoria dos conjuntos nebulosos 

formalizada em 1965 por Zadeh em análise de grupos, com a discussão da importância de sua 

utilização em reconhecimento de padrões no contexto da teoria de comunicação e controle. Entre-

tanto, Ruspini (1969) foi considerado o primeiro a introduzir conceitos de conjuntos nebulosos em 

análise de grupos (Davis e Economou, 1984; Döring et. al, 2006), embora ele tenha usado uma 

abordagem mais probabilística do que nebulosa para atribuir pertinência a objetos (Davis e Eco-

nomou, 1984). O mecanismo utilizado por Ruspini para atribuir pertinência a objetos foi baseado 

em uma função de densidade de probabilidades. 

Normalmente, o parâmetro fuzzificador (m), conhecido como expoente de ponderação, é 

usado para reforçar ou diminuir a pertinência dos objetos aos grupos (de Oliveira e Pedrycz, 2007). 

Este parâmetro foi definido por Bezdek (1973) e seu valor determina a quantidade de incerteza a 

ser atribuída aos objetos da base de dados a ser agrupada, isto é, quão sobrepostos devem estar os 
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grupos. Seu valor deve estar no intervalo (1,00, ∞), sendo comum o intervalo [1,25, 2,00] (Cox, 

2005). Quanto maior o valor de m, mais sobrepostos são os grupos. Entretanto, o valor de m é 

dependente do problema, isto é, da disposição dos objetos no espaço e, portanto, tem impacto 

direto na qualidade do agrupamento (Rhee, 2007; Hwang e Rhee, 2007). 

Segundo Ruspini (1969), conceitos de conjuntos nebulosos usados em algoritmos de agru-

pamento fornecem conhecimento sobre a estrutura dos grupos analisados, bem como sobre os pro-

blemas existentes em agrupamento de dados (Ruspini, 1969, 1970), como pontes entre grupos e 

grupos não linearmente separáveis (Nagy, 1968). Essas são algumas das vantagens da abordagem 

nebulosa sobre a tradicional abordagem de agrupamento. 

A literatura possui uma vasta quantidade de algoritmos de agrupamento nebuloso: FBACN 

(Wei e Fahn, 2002); GCSDT (Shukla e Tiwari, 2009); FPSC (Szabo et al., 2011); FaiNet (Szabo 

et al., 2012a); FcPSC (Szabo, et al., 2012b); FkM (Coppi, et al., 2012); PI-SSC (Wang et al., 2013). 

Dentre eles o mais conhecido é o c-Médias Nebuloso (Dunn, 1973; Bezdek, 1981), do inglês Fuzzy 

c-Means (FCM), uma versão nebulosa do algoritmo k-Médias. O FCM é caracterizado por ponde-

rar iterativamente a contribuição dos objetos na atualização dos protótipos. Mais especificamente, 

os protótipos são atualizados pela média ponderada da posição de todos os objetos da base de 

dados, ou seja, todos os objetos contribuem parcialmente na atualização da posição dos protótipos. 

O que se deseja é a minimização da seguinte função objetivo (Bezdek, 1981): 

 

𝐽𝐹𝐶𝑀 = ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚

𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1
𝑑𝑖𝑗

2  (2.9) 

 

onde k é o número total de protótipos; n é o número total de objetos na base de dados; m é o 

expoente de ponderação; 𝑑𝑖𝑗 a distância do objeto i ao protótipo j; e 𝜇𝑖𝑗 ∈ 𝐔 é o grau de pertinência 

do objeto i ao grupo j, indicando quão representativo (pertinente) o objeto é para este grupo em 

relação aos demais grupos (Cox, 2005). Diferentemente da abordagem tradicional, na qual 𝜇𝑖𝑗 ∈

{0,1}, na abordagem nebulosa o grau de pertinência é relaxado, 𝜇𝑖𝑗 ∈ [0,1]. 

Segundo Yang (1993), as funções objetivo propostas por Ruspini (1969, 1970, 1973) para 

obter partições nebulosas não tiveram muito sucesso devido à dificuldade de interpretá-las. Assim, 

outros pesquisadores propuseram funções objetivo mais simples (Roubens, 1978; Libert e Rou-

bens, 1982; Windhan, 1985; Hathaway et al, 1989). Contudo, a mais usada é aquela proposta por 
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Bezdek (1981), Equação (2.9), que é uma melhoria da função-objetivo definida por Dunn (1973) 

quando utilizou a ideia de partição nebulosa do Ruspini (1969) para criar o algoritmo de agrupa-

mento c-Médias Nebuloso. 

A função objetivo proposta por Bezdek (1981), também chamada função de custo, possui 

as seguintes restrições: 

 

𝜇𝑖𝑗 ∈ [0,1] (2.10) 

∑𝜇𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

= 1, 𝑖 = 1,… , 𝑛. (2.11) 

 

A restrição (2.11) garante que a soma das pertinências de um objeto a todos os grupos seja 

igual a um. 

 

0 <  ∑𝜇𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

< 𝑛 (2.12) 

 

A restrição (2.12) garante que cada grupo tenha pelo menos um objeto com grau de perti-

nência maior do que zero. 

A matriz de pertinências (U) é inicializada e atualizada (Equação (2.13)) iterativamente 

após a computação dos protótipos (Equação (2.14)): 

 

𝜇𝑖𝑗  =  
1

∑ (
𝑑𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑝
)

2
𝑚−1

𝑘
𝑝=1

 
(2.13) 

 

𝐂𝑗  =  
∑ 𝐗𝑖(𝜇𝑖𝑗)

𝑚𝑛
𝑖=1

∑ (𝜇𝑖𝑗)
𝑚𝑛

𝑖=1

 (2.14) 

 

As duas equações, (2.13) e (2.14), foram derivadas da Equação (2.9).  
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O pseudocódigo do FCM (Bezdek, 1981) e seu detalhamento são descritos a seguir. 

 

Parâmetros de Entrada: 

 X //base de dados 𝑋 = {𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱𝑛} 
 k //número de protótipos 

 m //expoente de ponderação 
 

Parâmetros de Saída: 

 U //matriz de pertinências 𝑈 = {𝜇11, … , 𝜇𝑛,𝑘} 

 C //protótipos resultantes 𝐶 = {𝐜1, 𝐜2, … , 𝐜𝑘} 
 cf //valor da função de custo 

 iter //iterações necessárias para a convergência 
 

1. U = Initialize_U(n,k,m) 
2. old_cf = 0 
3. stop = 0 
4. while !stop 
5.     iter = iter + 1 
6.     C = Compute_Prototypes (X,U,m) //Eq.(2.14) 
7.     U = Update_U(X,C,m) //Eq.(2.13) 
8.     cf = Calculate_Cost(X,C,U) //Eq.(2.9) 
9.     stop = Check_Stopping_Criterion(cf,old_cf,iter) 
10.     old_cf = cf 
11. end while 

Pseudocódigo 2.1: c-Médias Nebuloso (FCM). 

 

O c-Médias Nebuloso recebe como entrada a base de dados a ser agrupada (X), a quanti-

dade de grupos que se deseja obter (k), e o valor do expoente de ponderação (m). O agrupamento 

ocorre por sucessivas atualizações de protótipos (C) (Passo 6), as quais são computadas pela média 

ponderada da posição dos objetos e da matriz de pertinências (U) (Passo 7). A matriz de pertinên-

cias (U, com 𝜇𝑖𝑗 ∈ [0,1]), responsável por guiar o agrupamento, indica a pertinência de cada objeto 

a cada grupo e é atualizada a cada modificação na posição dos protótipos. 

O grau de pertinência de um objeto a um grupo depende do expoente de ponderação, bem 

como da proximidade do objeto ao protótipo do grupo: quanto mais próximo de um grupo um 

objeto estiver, maior será o valor de sua pertinência a este grupo, e vice-versa. Conforme o valor 

de m aumenta, também aumenta a sobreposição dos grupos. Com isso, a fronteira de decisão entre 

eles é reduzida, o que permite minimizar a participação de objetos na fronteira durante a atualiza-

ção dos protótipos. Entretanto, são imunes ao valor de m todos os objetos posicionados exatamente 

na fronteira definida pelo ponto médio entre todos os grupos da base de dados. Assim, a pertinência 

desses objetos aos grupos será sempre a mesma (1/k), como pode ser observado na Figura 2.4, 

considerando como exemplo a base de dados Butterfly (Ruspini, 1969). 
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Figura 2.4: Graus de pertinência em função do expoente de ponderação (m) e da disposição dos objetos, considerando 

dois grupos linearmente separáveis com um objeto central. Os valores dentro dos parênteses representam o grau de 

pertinência de cada objeto em relação aos grupos da direita e da esquerda. 

 

Na Figura 2.4b-d os valores de pertinência aumentam (diminuem) gradualmente à medida 

que os objetos se distanciam (aproximam) do ponto médio entre os grupos, diferentemente da 

variação abrupta observada na abordagem tradicional (Figura 2.4a). O valor de m deve ser tal que 

os objetos próximos à fronteira entre os grupos tenham sua participação reduzida na atualização 

dos protótipos, de modo a minimizar a classificação incorreta e maximizar a representatividade 

dos protótipos aos respectivos grupos. 

2.4 Ensembles de Algoritmos de Agrupamento 

Essa seção faz uma revisão sobre a área de combinação de algoritmos de agrupamento (do inglês 

cluster ensembles), com foco nos passos de formação, seleção e combinação de partições. As 

principais características das funções mais populares de combinação de partições são descritas, 

bem como uma comparação entre elas sob diferentes aspectos. 
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Há na literatura vasta quantidade de algoritmos de agrupamento particional baseados em 

protótipos, os quais se diferenciam pela heurística adotada para a exploração do espaço de soluções 

e a equação de atualização de protótipos, bem como a parametrização intrínseca ao algoritmo. 

A escolha do algoritmo mais apropriado se torna uma tarefa desafiadora quando as carac-

terísticas do problema não são conhecidas a priori, como, por exemplo, o número de grupos e a 

forma dos mesmos. Segundo Kuncheva e Hadjitodorov (2006), a escolha de um algoritmo de agru-

pamento é mais difícil do que a escolha de um algoritmo de classificação, devido à sua natureza 

não supervisionada. 

Portanto, percebe-se que a aplicação de um só algoritmo de agrupamento pode não atingir 

a qualidade desejada para a solução ou não ser suficiente para identificar as características do 

problema (Gullo et al., 2013), sendo interessante o uso de mais de um algoritmo ou de diferentes 

escolhas paramétricas para a solução de um mesmo problema. Segundo Fred e Lourenço (2008), 

pesquisas têm focado o problema de como combinar diferentes soluções produzidas por diferentes 

algoritmos de agrupamento, ao invés de escolher um algoritmo ou configurações paramétricas que 

sejam adequadas para a solução de determinado problema. O método de combinar soluções de 

agrupamento é chamado de combinação de agrupamentos ou simplesmente método de ensemble 

(Fred e Lourenço, 2008). 

Ensemble é um método da área de Aprendizagem de Máquina que emergiu com a proposta 

de minimizar a escolha indesejada de algoritmos e da inicialização paramétrica (Hornik, 2005). O 

método tem suas raízes em tarefas de classificação (Schapire, 1990; Breiman, 1996; Caruana et 

al., 2006) e atualmente é um dos assuntos mais discutidos na área de Aprendizagem de Máquina 

(Ghaemi et al., 2012). 

Um ensemble é formado por um conjunto de soluções (chamadas partições), independes 

entre si, para um mesmo problema. Dado um conjunto de objetos 𝑋 =  {𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱𝑛}, um ensem-

ble de agrupamento é representado por 𝛲 =  {𝚸1, 𝚸2 , … , 𝚸𝑟}, onde 𝚸𝑙 representa o agrupamento 

(partição) de índice l e |𝑃| = 𝑟 é a quantidade de partições (Fern e Brodley, 2004). Para r agrupa-

mentos, uma função deve ser aplicada para combinar as partições do ensemble: 

 

𝛤 ∶  {𝐏𝑙 | 𝑙 ∈  {1, … , 𝑟}} → 𝐏∗ (2.15) 
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O objetivo da aplicação de ensembles é encontrar uma partição 𝐏∗ que melhor represente 

a estrutura de X. Segundo Vega-Pons e Ruiz-Shulcloper (2011), a partição consenso é aquela que 

melhor representa as características de cada partição no ensemble. A ideia é obter um conjunto de 

soluções, as quais devem ser combinadas com a finalidade de produzir uma solução melhor do que 

a melhor solução no ensemble. 

De acordo com Azimi et al. (2007) e Ghaemi et al. (2012), ensembles de agrupamento 

possuem basicamente dois passos: gerar as partições e combiná-las. Embora a literatura tenha ini-

cialmente explorado os dois passos, percebeu-se a importância da seleção de partições para a ob-

tenção de uma partição final8 mais robusta (Fern e Lin, 2008; Azimi e Fern, 2009). A Figura 2.5 

apresenta o fluxograma do processo. 

 

 

Figura 2.5: Ensembles de agrupamento. Fase I) Um ensemble de agrupamentos é obtido a partir da mesma base de 

dados (X). Cada algoritmo 𝑪𝒍 (chamado de agrupador ou clusterer) produz uma solução (partição 𝐏𝒍). Fase II) Um 

passo intermediário (𝚻) é executado para a seleção de partições a serem combinadas. Fase III) Uma função 𝚪 realiza 

um mapeamento do conjunto de partições selecionadas para uma partição final (𝐏∗). 

 

Segundo Topych et al. (2004), as abordagens de combinação de agrupamentos se diferem 

entre si nos passos de gerar as partições (Figura 2.5, Fase I) e no método aplicado para combiná-

                                                 
8 Partição Final: no contexto de combinação de agrupamentos, é a partição produzida pela combinação de partições por alguma função de consenso. 
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las (Figura 2.5, Fase III). Existem diversas funções de consenso na literatura e seus métodos mais 

populares são apresentados adiante. 

2.4.1.1 Formação do Ensemble 

A primeira etapa do processo se refere à formação do ensemble, isto é, das partições individuais. 

Um dos algoritmos de agrupamento (clusterer) mais usados para compor as partições do ensemble 

é o k-Médias (Hadjitodorov et al., 2006), principalmente devido à sua popularidade e facilidades 

para o seu entendimento e implementação. 

Segundo Vega-Pons e Ruiz-Schulcloper (2011), não há restrições sobre a maneira como as 

partições devem ser produzidas. Entretanto, muitos estudos apontam a importância da diversidade 

no ensemble para atingir uma partição final mais robusta (Fern e Brodley, 2003; Greene et al., 

2004; Kuncheva e Hadjitodorov, 2004; Fred e Lourenço, 2008; Fern e Lin, 2008; Naldi et al., 

2012). Uma exceção foi apresentada no trabalho de Hadjitodorov et al. (2006), no qual se observou 

a queda da qualidade da partição final com o aumento da diversidade entre as partições seleciona-

das para compor o novo ensemble, o que sugeriu uma diversidade moderada entre as partições 

combinadas. 

A diversidade no ensemble pode ser obtida pela aplicação de diferentes algoritmos de agru-

pamento (Strehl e Ghosh, 2002; Weingessel et al., 2003), ou pela aplicação de um único algoritmo 

com diferentes inicializações paramétricas e quantidade de protótipos (Jain e Law, 2005; Hadjito-

dorov et al., 2006; Gullo et al., 2013). 

Segundo Fern e Lin (2008), o conceito de diversidade, bem como o conceito de qualidade, 

não estão tão bem definidos na área de aprendizagem não supervisionada. No entanto, diversidade 

entre partições pode ser interpretada como um conjunto de soluções para o mesmo problema, as 

quais diferem entre si ou pela qualidade do agrupamento medida por algum índice interno (Fern e 

Li, 2008) ou por características como quantidade e posição de protótipos, ou pelo valor produzido 

pela função de custo. 

2.4.1.2 Seleção de Partições 

Combinar todas as partições do ensemble pode não ser interessante devido à possibilidade de baixa 

acurácia de parte delas (Azimi et al., 2006). Os trabalhos de Fern e Lin (2008) e Azimi e Fern 

(2009) mostram que combinar uma parcela das partições pode produzir uma partição final com 

qualidade superior àquela produzida pela combinação de todas as partições do ensemble. Dessa 
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maneira, um passo intermediário na combinação de algoritmos de agrupamento foi adicionado à 

Figura 2.5, o qual se refere à seleção de partições. O passo de seleção de partições pode ser inte-

ressante porque partições consideradas ruins podem ser descartadas (Fern e Lin, 2008). Geral-

mente, as partições são selecionadas com base em seus valores de qualidade e diversidade, medi-

dos por algum índice de validação. 

Segundo Azimi e Fern (2009), a maior parte das medidas de diversidade é baseada na cor-

respondência de rótulo entre duas partições, isto é, baseada na comparação da quantidade de obje-

tos agrupados juntos entre duas partições. Os índices mais comuns são: o Índice Rand Ajustado 

(Hubert e Arabie, 1985; Kuncheva e Hadjitodorov, 2006; Hadjitodorov et al., 2006) e a Informação 

Mútua Normalizada (Strehl e Ghosh, 2002; Fern e Lin, 2008). Tais índices podem ser usados para 

avaliar tanto a diversidade entre partições, quanto a qualidade das mesmas (Hadjitodorov et al., 

2006; Fern e Lin, 2008; Naldi et al., 2012). 

De acordo com Naldi et al. (2012), há poucos trabalhos na literatura que avaliam o impacto 

da diversidade de partições na qualidade da solução final (Kuncheva e Hadjitodorov, 2004; Had-

jitodorov et al., 2006; Hadjitodorov e Kuncheva, 2007). No trabalho de Kuncheva e Hadjitodorov 

(2004) foram aplicados vários índices para avaliar a diversidade no ensemble, com o objetivo de 

mostrar a correlação entre diversidade no ensemble e qualidade na partição final. Os índices usados 

para avaliar a diversidade entre as partições foram: índice Rand (Rand, 1971), índice Jaccard 

(Ben-Hur et al., 2002); índice Rand Ajustado (Hubert e Arabie, 1985) e Informação Mútua (Strehl 

e Ghosh, 2002). A acurácia foi medida pelo percentual de classificação correta. Os autores apon-

tam o alto custo de processamento para tais índices, os quais são caracterizados pela correspon-

dência entre objetos de mesmo grupo. 

Fern e Lin (2008) investigaram a qualidade da solução final quando a seleção de partições 

foi realizada simultaneamente em função da qualidade e da diversidade. A qualidade das partições 

foi medida pela soma da informação mútua normalizada e a diversidade foi medida pela informa-

ção mútua normalizada (Fern e Brodley, 2003). Dentre os métodos propostos, o Cluster And Select 

foi o que apresentou o melhor resultado (Fern e Lin, 2008). O método combina qualidade e diver-

sidade pelo agrupamento de soluções similares entre si e seleciona as partições com o maior valor 

para o índice de validade. O resultado concluiu que combinar parte do ensemble produz solução 

final superior àquela obtida pela combinação de todas as soluções e selecionar separadamente qua-

lidade e diversidade, bem como seleção aleatória, pode não atingir a qualidade desejada. 
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Segundo Naldi et al. (2012), a combinação de índices na mesma avaliação pode resolver 

duas questões: 1) a dificuldade na escolha de um dos vários índices disponíveis na literatura (Des-

graupes, 2013); e 2) a robustez na avaliação das partições, mediante a quantidade de índices apli-

cados. Os autores propuseram três métodos para a seleção de partições, os quais avaliam as parti-

ções considerando a combinação de diferentes índices e uma função de diversidade que avalia a 

dissimilaridade entre uma partição e o conjunto de todas as partições. 

Nesta tese são aplicados dois métodos evolutivos para a seleção de partições: Roleta e Eli-

tismo (Malik e Wadhwa, 2014; Vijendra e Laxman, 2014), os quais geralmente são utilizados para 

a seleção de parte de soluções em uma população. O método Roleta a ser aplicado para a seleção 

de partições é aquele com reposição e que apresenta probabilidade de seleção proporcional à qua-

lidade das partições; o método Elitismo seleciona apenas as melhores partições a serem combina-

das. 

2.4.1.3 Combinação de Partições 

Uma vez selecionadas as partições para a composição de um novo ensemble, estas devem ser com-

binadas para a produção de uma partição final mais robusta. O passo de combinação de partições 

deve ser sinergético (Corning, 1998), isto é, o resultado produzido pela combinação das partições 

deve ser superior àquele produzido pela soma das partições individuais. 

Encontrar uma partição consenso é considerado um dos passos mais importantes em en-

sembles e um dos grandes desafios da área (Fern e Brodley, 2004; Topchy et al., 2004; Yoon et 

al., 2006). Segundo Greene et al. (2004), a diversidade é um fator necessário mas não suficiente 

para obter uma partição final mais robusta. Assim, a estratégia aplicada para combinar as partições 

é tão importante quanto a diversidade entre partições. 

Esta seção apresenta os métodos mais populares aplicados às funções de consenso da lite-

ratura, bem como suas vantagens e desvantagens sob diferentes aspectos. 

As funções de consenso podem ser divididas em duas abordagens principais (Ghaemi et 

al., 2009; Vega-Pons e Ruiz-Shulcloper, 2011): 

1) Coocorrência de objetos: dado um conjunto de partições em um mesmo ensemble, de-

seja-se identificar a frequência com que um ou mais objetos pertencem ao mesmo grupo 

entre as partições. Em seguida um processo de votação é aplicado, o qual determinará 

o grupo ao qual cada objeto deva pertencer na partição final. Os métodos mais popula-

res que usam essa abordagem são: Rerrotulação e Votação (Dimitriadou et al., 2002; 
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Dudoit e Fridlyand, 2003), Matriz de Coassociação (Vega-Pons e Ruiz-Shulcloper, 

2009; Fred, 2001), Grafos e Hipergrafos (Strehl e Ghosh, 2002; Analoui e Sadighian, 

2006), Teoria da Informação (Topchy et al., 2005; Luo, et al., 2006), e Mistura Finita 

(Fred e Jain, 2002; McLachlan e Peel, 2000). 

2) Partição Mediana: a proposta dessa abordagem é encontrar a partição que maximiza a 

similaridade entre uma partição e as outras partições. Assim, a partição mediana é de-

finida da seguinte maneira: 

 

P∗ =
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 
𝐏 ∈ 𝐏𝑥

∑𝑠

𝑟

𝑙=1

(𝐏, 𝐏𝑙) (2.16) 

 

onde 𝐏𝑥 representa o conjunto de partições possíveis para a base de dados X; s repre-

senta alguma medida de similaridade entre a partição 𝐏𝑙 e todas as demais partições. A 

medida de similaridade pode ser dada, por exemplo, pelo índice de Jaccard9 (Naldi et 

al., 2012): 

 

𝐽 (𝐏𝑙, 𝐏𝑞) =  
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 (2.17) 

 

onde: 

 𝑎 representa a quantidade de pares de objetos agrupados juntos no mesmo grupo na 

partição 𝐏𝑙 e na partição 𝐏𝑞; 

 𝑏 representa a quantidade de pares de objetos agrupados juntos no mesmo grupo na 

partição 𝐏𝑙, mas não agrupados juntos no mesmo grupo em 𝐏𝑞; 

 𝑐 representa a quantidade de pares de objetos agrupados juntos no mesmo grupo na 

partição 𝐏𝑞, mas não agrupados juntos no mesmo grupo em 𝐏𝑙. 

 

Observa-se que as duas abordagens buscam maximizar a similaridade entre partições, seja 

pela correspondência de rótulos ou por alguma medida de avaliação. A abordagem de combinação 

                                                 
9 Índice de Jaccard (1908): avalia a probabilidade de um par de objetos pertencer a um grupo na partição 𝐏𝑙 também pertencer ao mesmo grupo na 

partição 𝐏𝑞. 



41 

 

de partições aplicada no trabalho de Ahmadi et al. (2008) é baseada no agrupamento de soluções 

produzidas pelas partições e, portanto, não faz uso das abordagens de coocorrência de objetos ou 

partição mediana, destacadas anteriormente. Da mesma maneira, a função de consenso proposta 

nesta tese (Capítulo 4) não utiliza as abordagens mencionadas acima para gerar a partição final e, 

portanto, esta tese propõe uma nova classificação das funções de consenso, a ser discutida no Ca-

pítulo 4. O método proposto faz uso da média ponderada para combinar as partições e então obter 

protótipos para a partição final. A melhor partição no ensemble não é necessariamente a partição 

ideal. Combinar partições por meio da média ponderada possibilita minimizar (maximizar) a par-

ticipação de soluções consideradas ruins (boas) na obtenção da partição final, o que pode contribuir 

para a obtenção de uma partição final com qualidade superior à qualidade da melhor partição no 

ensemble. Portanto, não avalia a correspondência de rótulos ou busca maximizar a similaridade 

entre partições. O novo método foi denominado Método Nebuloso do Tipo-2, do inglês Type-2 

Fuzzy Method (T2FM). A Tabela 2.1 (Ghaemi et al., 2009; Vega-Pons e Ruiz-Shulcloper, 2011) 

apresenta as principais diferenças entre as funções de consenso mencionadas considerando os se-

guintes fatores: abordagem utilizada, número de protótipos por partição e complexidade compu-

tacional de tempo. 

 

Tabela 2.1. Características das principais funções de consenso. A linha destacada apresenta o método proposto nesta 

tese. 

Método Abordagem Número de Protótipos Complexidade de Tempo 

Rerrotulação e Votação Coocorrência de objetos Fixo (ou variável10) Depende da heurística 

Matriz de Coassociação Coocorrência de objetos Variável Alta 

Grafo e Hipergrafo Coocorrência de objetos Variável Baixa (ou alta11) 

Distância Mirkin Partição Mediana Variável Depende da heurística 

Teoria da Informação Coocorrência de objetos Variável Baixa 

Mistura Finita Coocorrência de objetos Variável Baixa 

Nebuloso do Tipo-2 Média Ponderada Fixo Baixa 

 

Dentre os métodos apresentados na Tabela 2.1, destacam-se aqueles baseados em particio-

namento em Grafos e Hipergrafos, Mistura Finita, e Teoria da Informação. São métodos que per-

                                                 
10 AYAD, H.G., KAMEL, M.S. (2010), On voting-based consensus of cluster ensembles. Pattern Recognition, vol.43, pp.1943-1953. 
11 STREHL, A., GHOSH, J. (2002), Cluster ensembles - A knowledge reuse framework for combining multiple partitions. Journal of Machine 

Learning Research, vol.3, pp.583-617. 
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mitem a variação do número de protótipos entre partições e apresentam baixa complexidade com-

putacional. O trabalho de Punera e Ghosh (2008) avaliou o desempenho de funções de consenso 

que fazem uso de tais métodos: 

1) Grafos e Hipergrafos: CSPA (Cluster-based Similarity Partitioning Algorithm), 

MCLA (Meta-Clustering Algorithm) – propostos por (Strehl e Ghosh, 2002) – HBGF 

(Hybrid Bipartite Graph Formulation) (Fern e Brodley, 2004) e suas respectivas ver-

sões nebulosas; 

2) Mistura Finita: MixMns (Mixture of Multinomials Algorithm) (Topchy et al., 2004); 

3) Teoria da Informação: ITK (Information-Theoretic k-Means) (Punera e Ghosh, 2008). 

Os resultados produzidos foram comparados entre si e a função de consenso ITK apresen-

tou o melhor desempenho em comparação às demais para as bases de dados avaliadas. 

2.5 Inteligência de Enxame 

Um enxame é um conjunto de agentes que interagem entre si e com o ambiente no qual estão inse-

ridos, contribuindo para um objetivo comum, como a busca por alimento e a defesa do ninho (Bo-

nabeau, et al., 1999). Estes agentes podem ser formados por bandos de aves, cardumes de peixes 

ou colônias de insetos. Individualmente os agentes possuem habilidades cognitivas bastante limita-

das, o que os permite executar apenas tarefas simples. Porém, quando estes indivíduos interagem 

entre si, eles conseguem executar tarefas complexas (Bonabeau et al., 1999). O comportamento 

emergente dessa interação social é denominado Inteligência de Enxame (Kennedy et al., 2001). 

O termo Inteligência de Enxame (do inglês Swarm Intelligence) foi primeiramente usado 

no trabalho de Beni e Wang (1989), o qual descreve o comportamento de um grupo de robôs que 

interagiam num determinado ambiente respeitando um conjunto de regras locais inspiradas no 

comportamento de formigas. Apesar da variedade de definições existentes para esse termo na lite-

ratura, a definição dada por White e Pagurek (1998) é particularmente interessante: 

“Inteligência de Enxame é a propriedade de sistemas de agentes não inteligentes com ca-

pacidades individuais limitadas exibirem um comportamento coletivo inteligente”. 

Segundo Kennedy et al. (2001), entretanto, pode-se nomear como enxame qualquer com-

portamento coletivo, como uma revoada de pássaros e um conjunto de células do sistema imunoló-

gico atuando no combate a um agente infeccioso. 
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Existem basicamente duas frentes de pesquisa na Inteligência de Enxame (de Castro, 

2007):  

1) Os trabalhos baseados no comportamento de insetos sociais; e  

2) Os trabalhos baseados na habilidade do homem em processar conhecimento.  

Em ambas as linhas de pesquisa se tem um grupo de agentes que interagem entre si e com 

o ambiente. Na primeira frente há trabalhos baseados no comportamento social de formigas, como 

a habilidade de encontrar caminhos para fontes de alimentos e a habilidade de organizar o ninho. 

Todos esses comportamentos resultam em algoritmos que resolvem diversos problemas, em parti-

cular problemas de otimização (combinatória) (Dorigo e Stützle, 2004) e problemas de agrupa-

mento de dados (Vizine et al., 2005). Na segunda frente há os trabalhos inspirados em enxame de 

partículas e no comportamento social humano (Kennedy e Eberhart, 1995), com ênfase nas apli-

cações em problemas contínuos (Kennedy, 2004). 

2.5.1 Enxame de Partículas 

O algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (do inglês Particle Swarm Optimization, 

PSO), ou simplesmente Particle Swarm (PS), foi proposto em Kennedy e Eberhart (1995), tendo 

sido descrito como um comportamento social entre indivíduos, como uma revoada de pássaros ou 

um cardume de peixes. O algoritmo PSO foi proposto com o objetivo de resolver problemas com-

plexos com base na analogia à interação social. Ele tem suas raízes nas áreas de Vida Artificial e 

Psicologia Social (Kennedy et al., 2001). No contexto do algoritmo PSO, aves, pássaros, peixes, 

pessoas, referem-se a agentes e os mesmos podem ser denominados partículas. 

Segundo Kennedy e Eberhart (1995), as primeiras simulações do PSO foram influenciadas 

pelos pesquisadores Heppner e Grenander (1990) intrigados com a coreografia de bandos de aves, 

e Reynolds (1987) interessado em descobrir regras responsáveis pelo sincronismo existente em 

uma revoada de pássaros. Eles simularam computacionalmente o movimento de indivíduos em um 

bando de pássaros (Kennedy e Eberhart, 1995). 

O trabalho de E. Wilson (1975), um biólogo social, foi fundamental para projetar o PSO. 

Neste trabalho, Wilson descreve o comportamento social de cardumes de peixes, onde ele notou 

que membros do cardume aprendem com os peixes mais experientes a buscar alimento. As prin-

cipais observações no trabalho de Wilson que levaram ao projeto do PSO foram: 
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1) O peixe guarda em sua memória o local onde a comida foi encontrada. Esta caracterís-

tica está relacionada à cognição, à experiência individual. Esta memória é representada 

por 𝐏𝒋 na Equação (2.18) a ser apresentada adiante. 

2) Peixes menos experientes aprendem a buscar comida com aqueles mais experientes. 

Este fato comprova a influência do comportamento social em cada indivíduo. A expe-

riência (social) do cardume é representada pelo vetor 𝐆𝒋 na Equação (2.18). 

Com esta informação, agentes (partículas) podem ser modelados em um contexto social 

levando em conta a interação entre eles. 

Kennedy et al. (2001) usaram três princípios para descrever o processo adaptativo do algo-

ritmo: 

1) Avaliar: capacidade do indivíduo de se autoavaliar, ou seja, avaliar quão boa é sua 

solução em relação ao problema que está sendo tratado; 

2) Comparar: o indivíduo possui capacidade de comparar sua solução com a solução dos 

demais indivíduos; 

3) Imitar: o indivíduo possui capacidade de imitar o comportamento de outros. 

O princípio básico do algoritmo PSO é a movimentação de um conjunto de partículas (in-

divíduos) em um espaço vetorial, geralmente Euclidiano. O número de partículas depende da difi-

culdade do problema a ser resolvido (Poli et al., 2007) e normalmente é informado pelo usuário. 

Porém, é muito comum encontrar uma população na faixa entre 20 e 50 partículas (Poli et al., 

2007). As partículas interagem entre si em busca das melhores soluções a um dado problema. 

Dessa maneira, pode-se dizer que as partículas competem pela melhor posição (solução) no espaço 

de busca, mas também compartilham (colaboram) entre si a melhor posição neste espaço (𝐆𝒋). 

Cada partícula tem uma velocidade própria atualizada segundo a equação abaixo: 

 

𝐕𝑗(𝑡 + 1) =  𝜔(𝑡) ∗ 𝐕𝑗(𝑡) + 𝑟1 ∗  (𝐏𝑗(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡))  + 𝑟2 ∗  (𝐆𝑗(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡)) (2.18) 

 

na qual 𝐕𝒋 é o vetor de velocidade da partícula na iteração t, mantido em um intervalo [vmax, 

+vmax], segundo as regras: 

Se 𝐕𝑗 > vmax então, 𝐕𝑗 = vmax 

Se 𝐕𝑗 < vmax então, 𝐕𝑗= vmax 
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onde j é o índice da partícula.  

O valor vmax, presente no algoritmo PSO original, é usado para evitar a “explosão” das 

partículas e assegurar a convergência das mesmas (Clerc e Kennedy, 2002). O vetor 𝐏𝑗 (vizinhança 

local) é definido como componente cognitivo, pois leva em consideração a própria experiência da 

partícula. Ele representa a melhor posição encontrada pela partícula de índice j durante todo o 

processo adaptativo. O vetor 𝐆𝑗 é o componente social, pois considera a experiência de todas as 

partículas. Ele representa a melhor posição encontrada dentre todas as partículas (vizinhança glo-

bal). 

A variável 𝜔 na Equação (2.18), proposta por Shi e Eberhart (1998), é denominada mo-

mento de inércia e é responsável por minimizar a influência da velocidade na iteração anterior. No 

trabalho de van der Merwe e Engelbrecht (2003) esse parâmetro é uma constante; entretanto, se-

gundo Poli et al. (2007), muitos pesquisadores inicializam 𝜔 com um valor alto (por exemplo 0,90) 

e o reduz gradativamente a um valor mais baixo (por exemplo 0,40). Valor alto para 𝜔 possibilita 

exploração mais ampla do espaço de busca, enquanto valor baixo possibilita exploração local do 

mesmo. Os parâmetros 𝑟1 e 𝑟2 são denominados constantes de aceleração e são responsáveis por 

determinar o tamanho do passo de cada termo (cognitivo e social, respectivamente). 

A posição das partículas é atualizada de acordo com a Equação (2.19): 

𝐂𝑗(𝑡 + 1) = 𝐂𝑗(𝑡) + 𝐕𝑗(𝑡 + 1) (2.19)  

Experimentos realizados por Eberhart e Shi (2000) mostraram que não apenas a velocidade 

deve ser limitada, mas também a posição das partículas, de acordo com um domínio escolhido 

para o problema. O tipo de vizinhança entre os indivíduos deve ser definido, ou seja, como os 

indivíduos influenciam uns aos outros (topologia populacional). A Figura 2.6a ilustra a vizinhança 

global, na qual todos influenciam todos, e a Figura 2.6b mostra uma vizinhança em que cada indi-

víduo influencia apenas seus vizinhos mais próximos. 
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Figura 2.6:Vizinhança do PSO. (a) Vizinhança global. (b) Vizinhança local. (Fonte: de Castro, 2007, p. 249). 

 

2.5.2 Variantes do PSO para Agrupamento 

A complexidade computacional da tarefa de agrupamento de dados motiva o uso de algoritmos 

inspirados na natureza para sua solução, pois eles são capazes de obter soluções satisfatórias para 

problemas complexos em um tempo de processamento aceitável. Dentre os algoritmos bioinspira-

dos aplicados neste tipo de problema, destacam-se aqueles baseados no PSO, cuja componente 

social possibilita a exploração global e não exaustiva do espaço de soluções, minimizando a pos-

sibilidade de soluções ótimas locais. O PSO tem apresentado desempenho significativo quando 

comparado com outras metodologias, como algoritmos genéticos (Eberhart e Kennedy, 1995; An-

gelini, 1998; Djeffal et al., 2009) e redes neurais artificiais (Gudise e Venayagamoorthy, 2003). 

Um dos primeiros trabalhos envolvendo agrupamento com o PSO foi introduzido por van 

der Merwe e Engelbrecht (2003), no qual cada partícula corresponde a um conjunto de vetores 

contendo o centroide de cada grupo. No mesmo artigo foi proposto um algoritmo híbrido com PSO 

e k-Médias, no qual o k-Médias é executado primeiro e seus centroides são usados como algumas 

das partículas no enxame. As demais partículas são geradas aleatoriamente durante a execução do 

PSO. A quantidade de grupos gerados pelos algoritmos PSO e k-Médias foi analisada por (Cui e 

Potok, 2005; Omran et al., 2002) e verificou-se que o PSO gera melhores resultados de agrupa-

mento do que o k-Médias, apesar de o k-Médias ser mais eficiente sob o ponto de vista computa-

cional. Estas observações motivaram (Cui et al., 2005) a usar um algoritmo híbrido composto pelo 

PSO e k-Médias para agrupamento de documentos, cujo resultado obtido pelo PSO é usado como 

entrada para o algoritmo k-Médias. 

Em tarefas de agrupamento envolvendo a hibridização entre PSO e k-Médias é comum 

encontrar algoritmos que executam o PSO no primeiro estágio (busca global) e, na sequência, o 

outro algoritmo para refinar a solução. Dessa maneira, o mérito dos dois algoritmos é usado para 
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obter melhores soluções de agrupamento. Em Cui e Potok (2005), o algoritmo híbrido PSO e k-

Médias, chamado PSO+k-Médias, foi aplicado em problemas de agrupamento de textos, no qual 

o PSO é executado no primeiro estágio. O desempenho do PSO+k-Médias foi comparado ao de-

sempenho do k-Médias, k-Médias+PSO e k-Médias+PSO+k-Médias, usando medidas como a dis-

tância Euclidiana e a medida do Cosseno para algumas bases de dados. Os resultados mostraram 

que o algoritmo PSO+k-Médias gerou grupos compactos e a sequência da execução dos algoritmos 

que compõem o algoritmo híbrido interfere nos resultados. 

Em Cohen e de Castro (2006) o algoritmo PSO foi modificado tal que as partículas se 

tornem protótipos dos grupos contidos nas bases de dados, resultando no algoritmo PSC (do inglês 

Particle Swarm Clustering). Esse algoritmo é discutido em detalhes, mais adiante. 

Em Alam et al. (2008) foi proposto um algoritmo evolutivo, chamado PSO Evolutivo 

(EPSO) para agrupamento, o qual combina a auto-organização do enxame e a evolução das partí-

culas. No EPSO as partículas são atualizadas com os valores dos termos cognitivo e de auto-orga-

nização; o termo social é eliminado para evitar que a movimentação de cada partícula seja afetada 

por outras partículas. O artigo explora a ideia do trabalho de Cohen e de Castro (2006), no qual 

cada partícula representa um grupo na base de dados. 

O PSO para agrupamento também tem sido aplicado em partições nebulosas e os resultados 

são competitivos com aqueles produzidos pela abordagem tradicional de agrupamento. Dentre os 

algoritmos, destacam-se aqueles propostos por (Runkler e Katz, 2006; Mehdizadeh e Tavakkoli-

Moghaddam, 2007; Izakian e Abraham, 2011). 

Em Runkler e Katz (2006) foram propostos dois métodos baseados no PSO para a minimi-

zação de funções objetivo do FCM, denominados PSO-V e PSO-U. Os dois métodos se diferem 

pela representatividade das partículas no enxame, tal que no PSO-V cada partícula é representada 

por um centroide, enquanto no PSO-U cada partícula é representada por um valor de pertinência. 

Após a aplicação dos dois métodos em problemas da literatura, conclui-se que o PSO-V apresenta 

desempenho superior ao PSO-U quando a quantidade de objetos for superior ao número de atribu-

tos, enquanto o PSO-U apresenta desempenho superior ao PSO-V quando o número de atributos 

for superior à quantidade de objetos. 

Em Mehdizadeh e Tavakkoli-Moghaddam (2007) os autores propuseram o algoritmo hí-

brido HFCPSO, o qual combina os algoritmos FCM e PSO para agrupamento em partições nebu-

losas. O FCM é executado uma única vez até que o critério de parada seja atingido. Em seguida, 

os centroides resultantes são usados como uma das partículas do enxame no FPSO e as demais 



48 

 

partículas são geradas aleatoriamente por esse algoritmo. Dessa maneira, cada partícula representa 

um conjunto de centroides. O algoritmo proposto foi avaliado e os resultados obtidos foram com-

parados com aqueles produzidos pelo FCM e pelo FPSO, variando a quantidade de centroides para 

os três algoritmos. Concluiu-se que o algoritmo híbrido produz melhor resultado em relação aos 

outros dois algoritmos quando a quantidade de centroides aumenta. 

Izakian e Abraham (2011) propuseram um algoritmo de agrupamento nebuloso híbrido, 

denominado Hybrid FCM–PSO, combinando o mérito dos algoritmos FCM e FPSO (Pang et al., 

2004), isto é, a rapidez com que o FCM atualiza os centroides com a exploração global do espaço 

de busca realizada pelo FPSO. Dessa maneira, o algoritmo proposto possui basicamente dois pas-

sos: 1) executar o FPSO até a convergência; e 2) refiná-lo pelo FCM. Caso o critério de parada do 

algoritmo híbrido não seja satisfeito, os passos 1 (FPSO) e 2 (FCM) são executados novamente, 

em um processo iterativo. Para a atualização dos centroides, o FPSO faz uso da média ponderada 

da posição dos objetos, como ocorre no algoritmo FCM. É interessante observar que o FPSO (Pang 

et al., 2004), utilizado para formar o algoritmo híbrido, atualiza a matriz de pertinências aplicando 

as equações de velocidade e posição. Com isso, o FPSO substitui a posição dos centroides por 

graus de pertinência nas equações que geralmente são usadas para atualizar a velocidade e a posi-

ção dos centroides, o que não é comum dentre as propostas envolvendo o algoritmo FPSO.  

Na literatura envolvendo FPSO para agrupamento, geralmente o grau de pertinência de 

objetos aos centroides não é usado diretamente na equação de atualização das partículas. A matriz 

de pertinências é aplicada para avaliar a qualidade das partículas e das memórias local e global, 

bem como avaliar o critério de parada do algoritmo. 

Em Szabo et al. (2012b) foi proposta uma versão nebulosa para o algoritmo cPSC (Cons-

tructive Particle Swarm Clustering) (Prior e de Castro, 2010), denominado FcPSC (Fuzzy Cons-

tructive Particle Swarm Clustering), o qual foi aplicado em bases de dados numéricos. Os algorit-

mos fazem uso de conceitos de enxame de partículas (Kennedy et al. 2001) e sistemas imunológi-

cos artificiais (de Castro, 2006; Prior et al., 2009) para determinar dinamicamente o número de 

partículas no enxame. Um limiar usado para avaliar a afinidade entre partícula e objeto é aplicado 

para decidir sobre a adição de partículas no enxame. A cada duas iterações o algoritmo avalia a 

necessidade de excluir partículas, com a finalidade de manter no enxame apenas as partículas que 

não permaneceram estagnadas. 

Outros algoritmos que determinam dinamicamente o número de grupos podem ser vistos 

em Mehrotra et al. (1997), Lee e Antonsson (2000), de Castro e Von Zuben (2000), Rosenberger 
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e Chehdi (2000), Omran et al. (2006), Passaro e Starita (2008), Kao e Lee (2009), Hwang e Huang 

(2010), Wang et al. (2010), Prior e de Castro (2010) e Szabo et al. (2012a). 

Há poucos trabalhos na literatura envolvendo ensembles de algoritmos de agrupamento 

baseados em enxame de partículas. Em Ahmadi et al. (2008) o algoritmo PSO foi aplicado tanto 

para gerar múltiplas soluções de agrupamento quanto para combiná-las. No passo de formação do 

ensemble, um enxame de partículas é gerado em cada partição de modo a garantir a diversidade 

de soluções. Dessa maneira, a solução em cada partição é representada por um conjunto de protó-

tipos (partículas) representantes de grupos. No passo de combinação de partições um único enxame 

de partículas é aplicado sobre as soluções resultantes nas partições para a obtenção da solução da 

partição final. A proposta de combinação de soluções de agrupamento usando o PSO também foi 

aplicada em Esmin e Coelho (2013), onde o ensemble foi formado pela solução produzida por 

diferentes algoritmos de agrupamento e o processo de rerrotulação aplicado antes da combinação 

das partições. Cinco algoritmos foram aplicados como função de consenso, dentre eles o PSO, o 

qual se destacou dentre os demais. 

Em Yang et al. (2009) foi proposta uma função de consenso baseada na soma ponderada 

das partições, considerada como uma extensão do voto majoritário. O modelo para a combinação 

de partições faz uso do PSO para a otimização paramétrica do algoritmo de agrupamento aplicado 

para gerar as partições. Os resultados mostraram que o algoritmo proposto não produziu resultados 

satisfatórios quando aplicado em problemas que apresentam baixa quantidade de objetos. 

2.5.3 Algoritmo de Agrupamento por Enxame de Partículas 

Nesta seção é abordado o algoritmo PSC – Particle Swarm Clustering (Cohen e de Castro, 2006), 

base para o desenvolvimento da versão nebulosa para agrupamento de dados, que se soma às con-

tribuições dessa tese. Após a descrição do algoritmo é apresentada uma análise de complexidade 

computacional para o mesmo, sob o ponto de vista de tempo de processamento. 

Para projetar o PSC, o PSO é modificado de modo que as partículas do enxame se tornem 

protótipos dos grupos, seguindo o mesmo princípio do PSO: movimentação de partículas em um 

espaço vetorial multidimensional. A dimensão das partículas é dada pelo número de atributos dos 

objetos da base de dados a ser analisada e o número de partículas deve ser no mínimo igual ao 

número de grupos da base a ser agrupada. 

As principais diferenças estruturais entre o PSO e o PSC são: 
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1) No PSC todas as partículas do enxame compõem a solução para o problema de agru-

pamento de dados. 

2) O PSC não usa uma função de custo explícita para avaliar a qualidade das partículas, 

então a distância Euclidiana é usada como uma medida para avaliar a dissimilaridade 

entre uma partícula e um objeto. 

3) Um termo de auto-organização foi adicionado à equação de velocidade da partícula. 

Este termo move a partícula vencedora na direção do objeto de entrada. 

4) No algoritmo PSO todas as partículas do enxame são atualizadas a cada iteração do 

algoritmo. No PSC, as partículas a serem atualizadas são definidas pelos objetos de 

entrada (isto é, somente a vencedora para cada objeto de entrada é atualizada). 

 

No PSC as partículas são movidas e rotuladas de forma que elas se tornem protótipos dos 

grupos. Para que isso ocorra, os objetos são apresentados às partículas e, para cada objeto, a partí-

cula mais próxima se movimenta na direção dele. A partícula 𝐂𝑗 é influenciada pelo melhor resul-

tado dela (𝐏𝑗
𝑖) em relação ao objeto de entrada (𝐗𝑖), pela partícula que esteve mais próxima do 

objeto (𝐆𝑖) e também pelo próprio objeto (𝐗𝑖). Assim, a ideia de sociocognição do PSO é imple-

mentada no contexto de agrupamento de dados. No Pseudocódigo 2.2 é apresentada a versão ori-

ginal do PSC proposta por Cohen e de Castro (2006).  
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Pseudocódigo 2.2: Agrupamento por Enxame de Partículas (PSC). 

 

O PSC recebe como entrada a base de dados (X), o número de partículas (k), o peso de 

inércia (𝜔) e a velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥). Do Passo 1 ao 7 são realizadas as inicializações para-

métricas do algoritmo. 

Parâmetros de Entrada: 

 X // base  de dados  𝑋 = {𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱𝑛} 
 k // número de protótipos 

 𝜔 // peso de inércia 

 𝑣𝑚𝑎𝑥 // velocidade máxima 
 

Parâmetros de Saída: 

 C // protótipos resultantes 𝐶 = {𝐜1, 𝐜2, … , 𝐜𝑘} 
 cf // valor da função de custo 

 iter // iterações necessárias para a convergência 
 

1. [n, dim] = Size(X) // total de objetos e dimensão 
2. C = Initialize_Particles(k,dim) 
3. V = Initialize_Velocities(k,dim) 
4. [P, G] = Initialize_Position_Memory(k,n,dim) 
5. iter = 0 
6. stop = 0 
7. old_cf = 0 
8. while !stop 
9.       iter = iter + 1 
10.       for i = 1 to n // cada objeto 
11.             for j =1 to k // cada partícula 
12.                 dist(j) = Distance(𝐗𝑖 , 𝐂𝑗) 

13.             end for 
14.              j = Argmin(dist) // partícula mais próxima 

15.             if Distance(𝐗𝑖 , 𝐂𝑗) < Distance(𝐗𝑖 , 𝐏𝑗
𝑖) 

16.                   𝐏𝑗
𝑖 = 𝐂𝑗// atualiza a posição da memória 

17.             end if 
18.             if Distance(𝐗𝑖 , 𝐂𝑗) < Distance(𝐗𝑖 , 𝐆𝑖) 

19.                   𝐆𝑖 = 𝐂𝑗 

20.             end if 

21.             𝐕𝑗 = Update_Velocity(𝐕𝑗, 𝐂𝑗, 𝐏𝑗
𝑖 , 𝐆𝑖 , 𝐗𝑖 , 𝜔) //Eq. (2.20) 

22.             𝐕𝑗 = Limite_Velocity(𝐕𝑗, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

23.             𝐂𝑗 = Update_Position(𝐂𝑗 , 𝐕𝑗) // Eq. (2.19) 

24.             𝐂𝑗 = Limit_Position(𝐂𝑗) 

25.       end for 
26.       for j = 1 to k // cada partícula 
27.             if 𝐂𝑗 !won 

28.                   𝐕𝑗 =  𝜔 ∗ 𝐕𝑗 + 𝛗4⨂(𝐂𝑚𝑜𝑠𝑡_𝑤𝑜𝑛 − 𝐂𝑗) 

29.                   𝐕𝑗 = Limit_Velocity(𝐕𝑗, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

30.                   𝐂𝑗 = Update_Position(𝐂𝑗,𝐕𝑗) //Eq. (2.19) 

31.                   𝐂𝑗 = Limit_Position(𝐂𝑗) 

32.             end if 
33.       end for 
34.       𝜔 =  𝜔 ∗ 0.95 
35.       cf = Calculate_Cost(X,C) 
36.       stop = Check_Stopping_Criterion(iter, cf, old_cf) 
37.       old_cf = cf 
38. end while 
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Enquanto o critério de parada não for satisfeito (Passo 8), o algoritmo apresenta aleatoria-

mente os objetos da base de dados ao enxame de partículas (Passo 10). 

Depois de obtida a partícula vencedora (Passo 14), o algoritmo avalia a qualidade de suas 

memórias local (componente cognitiva) e global (componente social) para o objeto de entrada, em 

relação à posição atual das mesmas (Passos 15 e 18, respectivamente). Quando o último objeto for 

apresentado ao enxame, o algoritmo verifica se alguma partícula ficou estagnada, isto é, se não foi 

eleita vencedora para nenhum dos objetos da base de dados (Passo 27). Em caso afirmativo, tais 

partículas são movidas na direção da partícula que mais vezes venceu (𝐂𝑚𝑜𝑠𝑡_𝑤𝑖𝑛) até o momento 

(Passo 28). A equação que atualiza a velocidade de cada partícula é: 

 

𝐕𝑗(𝑡 + 1) =  𝜔(𝑡) ∗ 𝐕𝑗(𝑡) + 𝛗1⨂ (𝐏𝑗
𝑖(𝑡) −  𝐂𝑗(𝑡))  + 𝛗2⨂ (𝐆𝑖(𝑡) −  𝐂𝑗(𝑡))  + 𝛗3⨂ (𝐗𝑖(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡)) (2.20) 

 

O primeiro termo da equação se refere à amortização da memória da velocidade pelo valor 

associado ao peso de inércia, isto é, a influência de sua memória no instante (t) sobre a memória 

no instante (t+1) é reduzida. 

Os parâmetros 𝛗1, 𝛗2 e 𝛗3, denominados coeficientes de aceleração (Poli et al., 2007), 

são vetores aleatórios positivos compostos por números extraídos de distribuições uniformes com 

limites superiores pré-definidos. Estes parâmetros auxiliam na capacidade da partícula em explorar 

o espaço de busca (Kennedy, 1998) e afetam os termos cognitivo, social e de auto-organização, 

respectivamente; o símbolo ⊗ é o sinal de multiplicação elemento a elemento entre vetores. 

No termo cognitivo (𝐏𝑗
𝑖(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡)), 𝐏𝑗

𝑖(𝑡) representa a melhor posição da partícula 𝐂𝑗(𝑡) 

(vencedora) em relação ao objeto 𝐗𝑖(𝑡); no termo social (𝐆𝑖(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡)), 𝐆𝑖(𝑡) representa a me-

lhor posição dentre todas as partículas do enxame em relação ao objeto 𝐗𝑖(𝑡).  

2.5.3.1 Análise de Complexidade Computacional 

Para decidir sobre a viabilidade da aplicação do algoritmo proposto em problemas reais, uma aná-

lise de complexidade computacional de tempo para o mesmo é feita. Tal análise é realizada apenas 

para as operações consideradas críticas, isto é, para aquelas associadas às estruturas de repetição 

(Passos 10 e 11), como segue. 

O Passo 10 é executado n vezes (sendo n o número de objetos) e ele representa o laço 

principal, dentro do qual há uma operação importante: 
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1. Passo 11, correspondente ao laço que avalia a dissimilaridade entre o objeto de entrada 

e todas as partículas do enxame, com um custo associado de k operações (sendo k a 

quantidade de partículas) para cada objeto. 

Assim, a complexidade computacional do algoritmo PSC é dada por 𝑂(𝑛𝑘), sendo viável 

sua aplicação em problemas práticos.  
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3 AGRUPAMENTO NEBULOSO POR ENXAME DE PARTÍ-
CULAS 

Este capítulo apresenta o algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas – Fuzzy 

Particle Swarm Clustering (FPSC) – bem como uma variação em um dos seus passos, tal que 

graus de pertinência sejam diretamente aplicados na equação de atualização da velocidade das 

partículas. O algoritmo modificado é denominado Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partí-

culas Ponderado pela Pertinência – Membership Weighted Fuzzy Particle Swarm Clustering 

(MWFPSC) – e os graus de pertinência adicionados na equação ponderam a representatividade 

das partículas aos grupos. A seguir é apresentado o algoritmo FPSC, bem como as modificações 

no passo de atualização da velocidade das partículas que culminaram no algoritmo MWFPSC. 

Uma análise de complexidade computacional, sob o ponto de vista de tempo de processamento, é 

fornecida para os dois algoritmos. Na sequência, os algoritmos FPSC e MWFPSC são aplicados a 

algumas bases de dados da literatura e os resultados são analisados quanto a diferentes aspectos 

para efeitos comparativos. 

3.1 Algoritmos Propostos e Complexidade Computacional 

Nesta seção são apresentados e descritos dois algoritmos nebulosos baseados no algoritmo PSC: o 

algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (Szabo et al., 2011) – do inglês 

Fuzzy Particle Swarm Clustering – (FPSC), e sua variação, denominada algoritmo de Agrupa-

mento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência – do inglês Membership 

Weighted Fuzzy Particle Swarm Clustering – (MWFPSC). Uma análise de complexidade compu-

tacional de tempo é feita para ambos. 

3.1.1 Algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas 

O algoritmo FPSC (Szabo et al., 2011) a ser apresentado aqui é uma extensão do PSC capaz de 

propor partições nebulosas para uma base de dados. Para cada movimentação das partículas no 

espaço de busca são atribuídos graus de pertinência aos objetos da base de dados a ser agrupada, 

em função da similaridade entre grupo e objeto. No término da execução, o algoritmo proposto 

retorna os protótipos encontrados e a relação entre objetos e grupos, representada pela matriz de 

pertinência. A informação sobre a pertinência de cada objeto aos grupos é bastante relevante, pois 

ela dá uma ideia de proximidade entre eles, o que pode ser útil para identificar a estrutura dos 

grupos encontrados (Ruspini, 1969). 
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Para projetar o FPSC foram realizadas modificações estruturais na determinação da partí-

cula vencedora e na avaliação das partículas no algoritmo PSC tradicional: 

1) Determinação da partícula vencedora: no algoritmo PSC a partícula vencedora para 

um objeto da base de dados é obtida pela menor distância Euclidiana entre o objeto de 

entrada e as partículas que compõem o enxame. No FPSC proposto, a partícula vence-

dora corresponde ao centroide para o qual o objeto de entrada tem o maior grau de 

pertinência. 

2) Avaliação das partículas: no algoritmo PSC a posição da partícula vencedora é com-

parada com a posição de suas memórias (𝐏𝑗
𝑖 e 𝐆𝑖) para um objeto de entrada, usando a 

distância Euclidiana. No FPSC, a comparação entre a partícula vencedora e suas me-

mórias depende dos graus de pertinência do objeto aos grupos representados por tais 

partículas. 

As principais diferenças estruturais entre os algoritmos PSC e FPSC são destacadas no 

algoritmo FPSC descrito no Pseudocódigo 3.1. 
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Parâmetros de Entrada: 

 X // base de dados  𝑋 = {𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱𝑛} 
 m // expoente de ponderação 

 k // número de protótipos 

 𝜔 // peso de inércia 

 𝑣𝑚𝑎𝑥 // velocidade máxima 
 

Parâmetros de Saída: 

 U // matriz de pertinências 𝑈 = {𝜇11, … , 𝜇𝑛,𝑘} 

 C // protótipos resultantes 𝐶 = {𝐜1, 𝐜2, … , 𝐜𝑘} 
 cf // valor da função de custo 

 iter // iterações necessárias para a convergência 
 

1. [n, dim] = Size(X) //total de objetos e dimensão 
2. C = Initialize_Particles(k,dim) 
3. V = Initialize_Velocities(k,dim) 
4. [P, G] = Initialize_Position_Memory(k,n,dim) 
5. [UP, ug] = Initialize_Membership_Memory(k,n) 
6. iter = 0 
7. stop = 0 
8. old_cf = 0 
9. while !stop 
10.       iter = iter + 1 
11.       for i = 1 to n //cada objeto 
12.             aux_u = Update_U(𝐗𝑖 ,C,m)     
13.             [u, j] = Argmax(aux_u) //maior grau    

14.             if u > 𝐔𝐏𝑗
𝑖       

15.                   𝐔𝐏𝑗
𝑖 = u //atualiza o grau de pertinência   

16.                   𝐏𝑗
𝑖= 𝐂𝑗 //atualiza a posição da memória   

17.             end if       
18.             if u > 𝐮𝐠𝑖       
19.                   𝐮𝐠𝑖 = u      
20.                   𝐆𝑖 = 𝐂𝑗      

21.             end if       

22.            𝐕𝑗 = Update_Velocity(𝐕𝑗, 𝐂𝑗 , 𝐏𝑗
𝑖, 𝐆𝑖 , 𝐗𝑖 , 𝜔) //Eq. (2.20) 

23.            𝐕𝑗 = Limite_Velocity(𝐕𝑗, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

24.            𝐂𝑗 = Update_Position(𝐂𝑗 , 𝐕𝑗) //Eq. (2.19) 

25.            𝐂𝑗 = Limite_Position(𝐂𝑗) 

26.       end for 
27.       for j =1 to k //cada partícula 
28.             if 𝐂𝑗 !won 

29.                   𝐕𝑗 =  𝜔 ∗ 𝐕𝑗 + 𝛗4⨂(𝐂𝑚𝑜𝑠𝑡_𝑤𝑜𝑛 − 𝐂𝑗) 

30.                   𝐕𝑗 = Limite_Velocity(𝐕𝑗, 𝑣𝑚𝑎𝑥) 

31.                   𝐂𝑗 = Update_Position(𝐂𝑗,𝐕𝑗) //Eq. (2.19) 

32.                   𝐂𝑗 = Limite_Position(𝐂𝑗) 

33.             end if 
34.       end for 
35.       𝜔 =  𝜔 ∗ 0.95 
36.       U = Update_U(X,C,m) 
37.       cf = Calculate_Cost(X,C,U) 
38.       stop = Check_Stopping_Criterion(iter,cf,old_cf) 
39.       old_cf = cf 
40. end while 

Pseudocódigo 3.1: Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC). 

 

A determinação da partícula vencedora é baseada no grau de pertinência de cada objeto a 

todas as partículas. Assim, para cada objeto apresentado ao enxame (Linha 11), o algoritmo obtém 
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seu grau de pertinência para todos os grupos (representados por seus centroides ou partículas) 

(Linha 12) e então o algoritmo elege como partícula vencedora aquela que apresenta o maior grau 

(Linha 13). 

Suas memórias são atualizadas com base no grau de pertinência obtido pelo mesmo objeto 

de entrada, isto é, o grau de pertinência do objeto à partícula vencedora é comparado àquele obtido 

por suas memórias local e global (Linhas 14 e 18, respectivamente). 

Depois de cada iteração, isto é, depois de todos os objetos terem sido apresentados ao en-

xame, o algoritmo avalia a estagnação das partículas (Linha 28) e move as partículas estagnadas 

na direção daquela que mais venceu (𝐂𝑚𝑜𝑠𝑡_𝑤𝑜𝑛) na iteração atual. 

3.1.2 Algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela 

Pertinência 

Nesta seção, parte da estrutura do algoritmo FPSC (Szabo et al., 2011) é modificada de modo que 

graus de pertinência pudessem ser aplicados diretamente na equação de atualização da velocidade 

das partículas, culminando no algoritmo de Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas 

Ponderado pela Pertinência– do inglês, Membership Weighted Fuzzy Particle Swarm Clustering 

(MWFPSC). Entretanto, o uso direto do grau de pertinência na equação de atualização de partícu-

las não é comum na literatura dos algoritmos de agrupamento nebuloso baseados em enxame de 

partículas. 

A proposta de adicionar graus de pertinência na equação de atualização da velocidade das 

partículas possibilita ponderar a representatividade das partículas (protótipos) aos grupos. Com 

isso, espera-se que a ponderação no tamanho do passo da partícula aumente a sua representativi-

dade nos respectivos grupos, isto é, a partícula se movimenta na direção do objeto com certo grau 

de incerteza, uma vez que as partículas devem se movimentar proporcionalmente ao grau de in-

certeza na direção do objeto de entrada e na direção das memórias: 

 

𝐕𝑗(𝑡 + 1) =  𝜔(𝑡) ∗ 𝐕𝑗(𝑡) + 𝜇1 ∗ 𝛗1⨂(𝐏𝑗
𝑖(𝑡) −  𝐂𝑗(𝑡))  + 𝜇2 ∗ 𝛗2⨂(𝐆𝑖(𝑡) − 𝐂𝑗(𝑡))  + 

+ 𝜇3 ∗ 𝛗3⨂ (𝐗𝑖(𝑡) −  𝐂𝑗(𝑡)) 

(3.1) 

 

A Equação (3.1), responsável por atualizar o tamanho e a direção do passo da partícula 

vencedora, utiliza os valores de pertinência 𝜇1, 𝜇2 e 𝜇3 nos termos cognitivo, social e de auto-
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organização, respectivamente. O termo 𝜇1 é o grau de pertinência de 𝐗𝑖(𝑡) ao grupo representado 

pela partícula 𝐏𝑗
𝑖(𝑡), 𝜇2 é o grau de pertinência de 𝐗𝑖(𝑡) ao grupo representado pela partícula 

𝐆𝑖(𝑡), e 𝜇3 é o grau de pertinência de 𝐗𝑖(𝑡) ao grupo representado pela partícula 𝐂𝑗(𝑡). A inclusão 

dos termos de associação nebulosa, 𝜇1, 𝜇2 e 𝜇3, é a principal diferença entre o algoritmo FPSC e 

o MWFPSC. 

Assim, o pseudocódigo do MWFPSC permanece similar ao do seu antecessor FPSC, o qual 

tem apenas o Passo 22 (Pseudocódigo 3.1) modificado com a inclusão dos graus de pertinência: 

𝜇1 = 𝐔𝐏𝑗
𝑖
, 𝜇2 = 𝐮𝐠𝑖 e 𝜇3 =  𝑢, na equação da velocidade, conforme destacado: 

 

𝐕𝑗= Update_Velocity(𝐕𝑗 , 𝐂𝑗 , 𝐏𝑗
𝑖 , 𝐔𝐏𝑗

𝑖, 𝐆𝑖 , 𝐮𝐠𝑖 , 𝐗𝑖, 𝑢, 𝜔) (3.2) 

 

Tanto no FPSC, quanto na sua versão melhorada (MWFPSC), as partículas interagem umas 

com as outras comparando seus estados atuais com seus estados anteriores e também interagem 

com a base de dados, tal que se tornem protótipos representantes de grupos naturais. 

3.1.3 Análise de Complexidade Computacional 

Os passos que diferem o algoritmo PSC de seu sucessor nebuloso FPSC não alteram a complexi-

dade computacional de tempo para este algoritmo. Dado que os algoritmos nebulosos FPSC e 

MWFPSC se diferem apenas no passo de atualização da velocidade das partículas, a complexidade 

computacional é a mesma para ambos os algoritmos. Portanto, a complexidade de tempo para os 

algoritmos nebulosos FPSC e MWFPSC é a mesma fornecida pelo algoritmo PSC, a qual é dada 

por 𝑂(𝑛𝑘). 

3.2 Avaliação de Desempenho 

Esta seção apresenta a avaliação de desempenho dos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM, com o 

objetivo de identificar em quais aspectos cada um deles se diferencia. Para tanto, os três algoritmos 

são aplicados em ensembles, sendo os mesmos ensembles utilizados em todos os experimentos 

realizados nesta tese. Na sequência, uma análise estatística é realizada para os experimentos e os 

resultados discutidos. 
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3.2.1 Metodologia Experimental 

Esta seção descreve a metodologia aplicada na avaliação de desempenho dos algoritmos FPSC, 

MWFPSC e FCM. A metodologia apresentada diz respeito à inicialização paramétrica dos algo-

ritmos avaliados e ao critério de parada dos mesmos, bem como às bases de dados utilizadas e às 

medidas de avaliação dos algoritmos. 

 Bases de Dados Utilizadas 

Os algoritmos foram aplicados à oito bases de dados, sendo seis delas presentes no repositório da 

Universidade da Califórnia em Irvine (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html) e às outras duas 

bases sintéticas. As principais características dessas bases são exibidas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Principais características das bases de dados utilizadas na avaliação de desempenho dos algoritmos FPSC, 

MWFPSC e FCM. 

Base No de Objetos No de Atributos No de Classes 

Wine 178 13 3 

Ionosphere 351 34 2 

Soybean 47 35 4 

Statlog Heart 270 13 2 

Glass Identification. 214 9 6 

Iris 150 4 3 

Sintética 1 150 2 3 

Sintética 2 150 2 3 

 

As bases de dados sintéticas (Figura 3.1) foram geradas por uma distribuição normal bidi-

mensional e apresentam o mesmo número de classes, objetos e atributos entre si, mas se diferen-

ciam pela disposição dos objetos no espaço. Assim, para as bases sintéticas, foi possível avaliar o 

desempenho dos algoritmos em diferentes níveis de dificuldade de agrupamento, apresentados em 

termos de separabilidade e compactação dos grupos naturais. Cabe ressaltar que embora as classes 

das bases de dados sejam conhecidas a priori, essa informação não foi utilizada na execução dos 

algoritmos, apenas para a avaliação de desempenho deles após o treinamento. 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
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Figura 3.1. Base de dados Sintética 1, com três classes separáveis linearmente umas das outras (a), e base de dados 

Sintética 2, com três classes não separáveis linearmente umas das outras (b). 

 

A base de dados Sintética 1 (Figura 3.1a) apresenta grupos compactos e separáveis linear-

mente, o que tende a minimizar o erro de classificação quando algoritmos de agrupamento de 

dados são aplicados a ela. Em contrapartida, a base de dados Sintética 2 (Figura 3.1b) apresenta 

um nível de dificuldade superior ao da Sintética 1, caracterizada pela sobreposição entre grupos, 

os quais não são linearmente separáveis. 

 

 Geração de Ensembles 

As partições distintas promovidas pelos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM foram obtidas pela 

combinação de diferentes valores paramétricos e inicializações dos protótipos resultando em en-

sembles de agrupamento, totalizando setenta e duas partições para cada um dos trinta ensembles. 

Os parâmetros considerados para a geração das diferentes partições são: o expoente de ponderação 

(m), o peso de inércia (𝜔) e a velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥). Os protótipos foram inicializados alea-

toriamente, tal que o mesmo conjunto de protótipos para uma mesma base de dados não fosse 

repetido nas demais partições dentre todos os ensembles. Foram seis os valores para o expoente de 

ponderação (m), aplicados à inicialização paramétrica dos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM. 

Para os algoritmos FPSC e MWFPSC, foram aplicados três valores para o peso de inércia (𝜔) e 

quatro valores para a velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥). 

o Inicializações paramétricas 

 Número de protótipos igual ao número de classes presentes na respectiva 

base de dados da literatura, inicializados aleatoriamente. 

 Expoente de ponderação (𝑚): 𝑀 =  {1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00}. 
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 Peso de inércia (𝜔): 𝛺 =  {0,80, 0,90, 1,00}. 

 Velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥): 𝑉 = {0,01, 0,05, 0,10, 0,20}. 

o 30 ensembles de 72 partições cada; o número de partições em cada ensemble foi 

determinado em função do número de elementos contidos no conjunto de valores 

aplicados, em experimentos distintos, ao mesmo parâmetro do algoritmo. Assim, 

cada partição possui exclusivamente uma das setenta e duas (72) combinações pos-

síveis entre os parâmetros (𝑚,𝜔, 𝑣𝑚𝑎𝑥). Os diferentes valores paramétricos foram 

combinados entre si para gerar diversidade entre as partições em cada ensemble. 

 O critério de parada adotado para os algoritmos foi:  

o Um limiar de variação da função objetivo entre iterações consecutivas: 

(|𝑥𝑏(𝑡) − 𝑥𝑏(𝑡 − 1)| < 10−3) (vide Equação (3.3)); ou  

o Um aumento consecutivo do valor da função objetivo em dez iterações a partir da 

iteração 500; ou  

o 1000 iterações do algoritmo. 

 Avaliação das partições. 

Os agrupamentos foram avaliados considerando os seguintes critérios: valor do índice de 

Xie-Beni (Xie e Beni, 1991; Pal e Bezdek, 1995); o valor de acurácia ou percentual de classificação 

correta (pcc(%)); a representatividade dos protótipos aos respectivos grupos (dist), ou seja, a dis-

tância Euclidiana média do centroide do grupo calculada analiticamente ao centroide obtido pelo 

algoritmo; o número de iterações necessárias para a convergência (iter); e o tempo de processa-

mento em segundos (t(s)). 

O índice de Xie-Beni (xb) é uma medida interna de validação12 que avalia simultaneamente 

quão compactos e separados são os grupos dentro de uma partição nebulosa (ou crisp): 

 

𝑥𝑏 =  
∑ ∑ (𝜇𝑖𝑗)

2
∗ ‖𝐗𝑖 − 𝐂𝑗‖

2𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∗ min(‖𝐂𝑗 − 𝐂𝑘‖
2
) , 𝑗 ≠ 𝑘

 (3.3) 

 

onde n e k são o número de objetos na base de dados e o número de protótipos, respectivamente; 

𝜇𝑖𝑗 representa o grau de pertinência do objeto 𝐗𝑖 ao protótipo 𝐂𝑗; ‖. ‖2 é a distância Euclidiana. 

Quanto mais próximo de zero for o xb, melhor é a solução, ou seja, mais separados e compactos 

                                                 
12 Índice Interno de Validação: não faz uso do rótulo real de objetos para a avaliação do agrupamento. 
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são os grupos encontrados. O valor de xb é usado nesta tese para determinar a melhor partição no 

ensemble. 

Além do índice interno de avaliação das partições, é utilizada a acurácia preditiva como 

medida externa de desempenho. A acurácia preditiva, que pode ser calculada como o percentual 

de classificação correta, 𝑝𝑐𝑐, é o número de objetos classificados corretamente, 𝑛𝑐𝑐, dividido pelo 

número total de objetos, n, vezes 100%: 

 

𝑝𝑐𝑐(%) =
𝑛𝑐𝑐

𝑛
∗ 100% (3.4) 

 

Para avaliar se a diferença entre os algoritmos é significante foram usados alguns métodos 

estatísticos, disponibilizados pela ferramenta MATLAB® (Statistics Toolbox). Primeiro foi apli-

cado o teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov (Massey, 1951) para verificar se os resultados pos-

suem distribuição normal ou não. O objetivo do teste de hipótese é decidir se um método paramé-

trico ou não paramétrico deve ser aplicado para a análise de significância (Derrac et al., 2011). 

Para os resultados que mostraram que a hipótese nula (a qual assume distribuição normal para os 

dados) deveria ser rejeitada, um método não paramétrico foi aplicado para determinar se a dife-

rença entre os resultados foi significativa; neste caso, foi aplicado o teste de Friedman (Derrac, et 

al., 2011), o qual possibilita verificar se há diferença de desempenho entre os algoritmos avaliados. 

Se o teste de hipótese não determinou a rejeição da hipótese nula, isto é, determinou que duas 

amostras pertencem à mesma população, o teste paramétrico Análise de Variância - ANOVA - 

(Fisher, 1959) foi aplicado. Tanto para o teste Kolmogorov-Smirnov, quanto para os testes de 

Friedman e ANOVA, o nível de significância considerado foi de 5%, isto é, a probabilidade de 

errar ao afirmar que há diferença entre os experimentos é de 5%. Para ambos os métodos, Friedman 

e ANOVA, a comparação é pareada entre os resultados comparados. 

3.2.2 Avaliação de Múltiplos Agrupamentos – Algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM 

Nesta seção, os resultados obtidos pelos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM são apresentados e 

discutidos. As inicializações paramétricas e as medidas de avaliação de desempenho foram apli-

cadas de acordo com a metodologia apresentada anteriormente. 

As soluções produzidas pelos algoritmos são avaliadas sob dois pontos de vista: 

 Média das medidas de avaliação: a média dos valores de cada medida de avaliação 

(Tabela 3.2) dentre todos os ensembles e o melhor valor para cada medida dentre todos 
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os ensembles. O objetivo desta análise é identificar para quais medidas de avaliação os 

algoritmos apresentam a melhor solução e então avaliar para quais medidas um algo-

ritmo é vantajoso sobre os demais. 

 Melhor partição em função do melhor valor de xb: média do valor de cada medida de 

avaliação em função do melhor (menor) valor de xb (Tabela 3.5) em cada ensemble 

avaliado e o respectivo melhor resultado para todas as medidas em função do melhor 

valor de xb dentre todos os ensembles. O objetivo desta análise é identificar para quais 

medidas de avaliação os algoritmos apresentam a melhor solução, uma vez que o valor 

de xb é usado nesta tese para determinar a melhor partição no ensemble. 

 

A Tabela 3.2 exibe os resultados produzidos pelos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM, 

bem como o resultado da análise estatística para verificar se houve diferença significativa de de-

sempenho para cada medida de avaliação entre os algoritmos. 

Para a análise estatística, o teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para cada 

medida de avaliação entre os algoritmos e o resultado apontou que a hipótese nula deve ser rejei-

tada (𝐻1)13, com 95% de confiança, para todos os casos avaliados. Assim, o teste de Friedman foi 

aplicado e os resultados mostraram que a diferença entre os algoritmos é significativa para todas 

as medidas de avaliação analisadas, como exibido na Tabela 3.2. Quando comparados entre si 

apenas os algoritmos baseados em enxame (FPSC e WMFPSC), o teste de hipótese Kolmogorov-

Smirnov apontou que a hipótese nula deve ser rejeitada para todos os casos avaliados. Dessa ma-

neira, o teste de Friedman foi aplicado e o mesmo determinou que a diferença de desempenho é 

significativa para todas as medidas de avaliação quando avaliadas as bases de dados Wine, 

Soybean, S. Heart, Glass Id. e Sintética 2. Para a base de dados Ionosphere, a diferença de desem-

penho não é significativa apenas para as medidas iter e tempo. Para a base Iris, a diferença não é 

significativa apenas para a medida de xb, enquanto para a base Sintética 1 a diferença não é signi-

ficativa apenas para a medida tempo. 

                                                 
13 Hipótese nula rejeitada (H1): A hipótese nula é rejeitada quando há variação estatística significativa entre os dados avaliados. 
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Tabela 3.2. Média±desvio padrão/melhor valor obtido pelo algoritmo para cada medida de avaliação. 

Base Algoritmo xb pcc (%) dist iter t(s) 

Wine 

FPSC 0,41±0,17/0,19 87,18±12,00/97,75 0,30±0,17/0,08 188,63±194,34/2,00 13,85±14,28/0,15 

MWFPSC 0,44±0,24/0,19 88,66±11,27/97,19 0,26±0,16/0,09 191,64±193,85/2,00 14,28±14,44/0,15 

FCM 8,27±228,57/0,36 89,92±5,32/95,51 0,20±0,12/0,05 110,40±195,35/4,00 3,84±6,80/0,14 

Ionosphere 

FPSC 0,55±0,19/0,22 68,53±2,19/73,22 0,78±0,21/0,40 224,78±221,68/2,00 22,73±22,38/0,20 

MWFPSC 0,56±0,20/0,24 68,57±2,18/73,22 0,76±0,20/0,40 229,92±232,62/2,00 23,98±24,35/0,21 

FCM 1,19±0,50/0,62 70,56±0,21/70,94 0,43±0,08/0,33 25,63±13,46/8,00 1,12±0,59/0,34 

Soybean 

FPSC 0,42±0,20/0,19 87,26±22,19/100,00 0,85±0,71/0,28 88,20±92,34/2,00 2,55±2,66/0,06 

MWFPSC 0,48±0,30/0,19 87,72±22,23/100,00 0,80±0,72/0,27 105,12±111,42/2,00 2,44±2,58/0,05 

FCM 0,68±0,22*/0,47 76,65±18,16/100,00 0,99±0,57/0,13 234,06±197,18/7,00 3,50±2,95/0,11 

S. Heart 

FPSC 0,44±0,12/0,27 77,20±4,92/84,44 0,53±0,10/0,32 143,23±183,99/2,00 10,82±13,88/0,15 

MWFPSC 0,46±0,14/0,27 77,37±4,94/84,44 0,51±0,10/0,25 156,74±203,34/2,00 12,16±15,76/0,16 

FCM 1,53±0,70*/0,83 75,04±8,73/80,00 0,34±0,14/0,12 521,17±468,98/3,00 13,10±11,80/0,07 

Glass Id. 

FPSC 0,37±0,29/0,09 51,39±3,84/65,42 0,61±0,16/0,22 222,83±247,85/2,00 54,51±60,64/0,48 

MWFPSC 0,44±0,32/0,09 52,11±3,78/64,95 0,53±0,17/0,23 268,05±282,81/2,00 66,66±70,35/0,49 

FCM 3,93±3,49*/0,33 53,67±2,00/57,01 0,24±0,03/0,21 328,35±273,10/9,00 39,67±32,99/1,09 

Iris 

FPSC 0,25±0,15/0,08 86,48±6,36/96,67 0,15±0,09/0,02 196,79±205,40/2,00 11,75±12,25/0,12 

MWFPSC 0,25±0,16/0,08 86,52±6,64/96,67 0,14±0,08/0,02 185,63±194,53/2,00 12,52±13,12/0,13 

FCM 0,29±0,12/0,17 89,37±1,73/92,67 0,03±0,02/0,02 12,27±4,54/3,00 0,38±0,14/0,09 

Sintética 1 

FPSC 0,42±3,02/0,01 98,72±6,41/100,00 0,06±0,05/0,00 48,15±146,12/2,00 2,89±8,76/0,12 

MWFPSC 0,36±2,41/0,01 98,50±6,90/100,00 0,05±0,05/0,01 43,56±141,48/2,00 2,72±8,84/0,12 

FCM 0,02±0,01/0,01 100,00±0,00/100,00 0,00±0,00/0,00 5,92±1,66/2,00 0,14±0,04/0,05 

Sintética 2 

FPSC 0,21±0,10/0,08 87,08±7,24/93,33 0,10±0,07/0,01 170,46±200,25/2,00 10,50±12,33/0,12 

MWFPSC 0,20±0,08/0,09 87,63±6,48/93,33 0,09±0,07/0,01 157,30±189,41/2,00 7,96±9,57/0,10 

FCM 0,17±0,13/0,11 92,70±0,81/93,33 0,02±0,01/0,01 10,81±3,82/2,00 0,31±0,11/0,06 
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 Análise para a medida de xb 

Para a medida de xb, o algoritmo FPSC produziu melhor resultado em relação aos resulta-

dos dos demais algoritmos, em média, para todas as bases de dados, exceto para as bases sintéticas 

(para as quais o FCM foi o melhor); para a base Iris os algoritmos FPSC e MWFPSC produziram 

o mesmo valor de xb e foram melhores em relação ao FCM, em média. Com relação à melhor 

partição (menor valor de xb) dentre os ensembles, os algoritmos FPSC e MWFPSC produziram a 

mesma solução quando aplicadas as bases de dados Wine, Soybean, S. Heart, Glass, Iris e Sintética 

1. O FPSC foi melhor do que o MWFPSC para as bases Ionosphere e Sintética 2. Portanto, consi-

derando o melhor resultado de xb dentre as partições, o algoritmo FCM foi o pior relativamente 

aos algoritmos baseados em enxame, para todas as bases de dados avaliadas. 

Os valores médios de xb obtidos pelo algoritmo FCM para as bases Soybean, S. Heart e 

Glass Id. são apresentados na Tabela 3.2 seguidos por um asterisco (*), indicando que tais médias 

e desvios foram obtidos apenas para valores de xb inferiores a 10,00. Entretanto, o algoritmo FCM 

produziu valores significativamente altos para tais bases de dados, como exibido na Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3. Média±desvio padrão obtido pelo algoritmo FCM para a medida de xb. 

Base xb 

Soybean 1,82*1030±1,38*1031 

S. Heart 1,68*1027±1,70*1027 

Glass Id. 1,27*1027±4,16*1028 

 

Os altos valores de xb para as três bases de dados são consequência da sensibilidade do 

algoritmo FCM à inicialização de protótipos combinada com altos valores para o expoente de 

ponderação (m). Nos piores casos, observou-se que o elevado valor para m tende a tornar homo-

gênea a matriz de pertinências, isto é, quase todos os valores de pertinência tendendo a  
1

𝑘
, o que 

ocasiona a sobreposição de protótipos; consequentemente, elevados valores para xb. A pior solu-

ção em cada um dos trinta ensembles (alto valor de xb) foi analisada e foram constatados os se-

guintes valores para o m: M = {3,00, 3,50, 4,00} para a base Soybean; M = {2,50, 3,50} para a 

base S. Heart; e M = {3,50, 4,00} para a base Glass. A frequência de ocorrência dos valores de m 

para os quais foram produzidos os piores valores de xb (xb  10,00) para todas as partições dentre 

todos os ensembles, bem como os valores de m que produziram os melhores valores de xb (xb < 

10,00) são exibidos nas figuras a seguir para as três bases de dados. Embora o valor desejado de 
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xb seja aquele igual ou próximo de zero, exclusivamente para estes casos particulares foram con-

siderados bons aqueles valores inferiores a 10,00 para evitar a sua representação por notação cien-

tífica, o que representa uma disparidade entre as médias de xb para as demais bases de dados. 

Cada um dos seis (6) valores para o expoente de ponderação (m) é aplicado doze (12) vezes 

entre as setenta e duas partições (72) de cada um dos trinta (30) ensembles. Portanto, cada valor 

para m é aplicado trezentas e sessenta (360) vezes entre os trinta ensembles. 

 

 

(a) Soybean 

 

(b) S. Heart 

 

(c) Glass Id. 

Figura 3.2: Frequência de ocorrência dos valores do expoente de ponderação (m) para os melhores valores de xb (xb 

< 10,00) e para os piores valores de xb (xb  10,00) dentre os ensembles, para 360 possíveis ocorrências para cada 

valor de m. Bases Soybean (a), S. Heart (b) e Glass Id. (c). 

 

Como observado, o FCM produziu as melhores soluções de xb para M = {1,50, 2,00}, 

quando aplicado às bases de dados Soybean (Figura 3.2a) e S. Heart (Figura 3.2b). Para as mesmas 

bases, as piores soluções de xb foram obtidas para M = {2,50, 3,00, 3,50, 4,00}. Para a base de 

dados Glass (Figura 3.2c), as melhores soluções produzidas pelo FCM foram obtidas para M = 

{1,50, 2,00, 2,50, 3,00}, e as piores soluções para xb foram obtidas para M = {3,50, 4,00}. Para as 
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três bases de dados o FCM sempre produz as melhores soluções para M = {1,50, 2,00}, enquanto 

as piores soluções sempre são obtidas para M = {3,50, 4,00}. 

Diferentemente do FCM, os algoritmos FPSC e MWFPSC apresentam mecanismos que 

minimizam a sensibilidade para a inicialização dos protótipos. 

 

 Análise para a medida de acurácia (pcc (%)) 

Em média, o FCM destacou-se dos demais algoritmos quando considerada a medida de 

acurácia (pcc(%)) para a comparação entre os mesmos, medida para a qual o FCM foi o melhor 

para as bases Wine, Ionosphere, Glass, Iris e sintéticas. Para as demais bases de dados (Soybean e 

S. Heart), o MWFPSC foi o melhor, em média. Ainda para a medida de acurácia, a melhor solução 

dentre os ensembles foi observada para os algoritmos baseados em enxame, os quais produziram 

a melhor solução para as bases de dados Wine (FPSC) e Glass (FPSC). Para as bases Ionosphere 

e S Heart, os algoritmos FPSC e MWFPSC produziram as mesmas soluções as quais foram supe-

riores àquelas produzidas pelo algoritmo FCM. Para as bases Soybean, Iris e sintéticas, os três 

algoritmos produziram o mesmo resultado. Quando comparados entre si apenas os algoritmos ba-

seados em enxame, o algoritmo MWFPSC foi superior ao FPSC quando considerada a acurácia 

(pcc(%)) produzida para todas bases de dados, exceto para a Sintética 1. Entretanto, dentre os 

ensembles, a melhor partição foi observada para o algoritmo FPSC quando aplicadas as bases Wine 

e Glass; os dois algoritmos atingiram o mesmo valor para as bases de dados restantes. 

 

 Análise para a medida de representatividade de protótipos a centros de grupos (dist) 

Em média, os protótipos produzidos pelo FCM foram mais representativos dos respectivos 

grupos quando comparados aos protótipos produzidos pelos demais algoritmos, exceto para a base 

de dados Soybean, para a qual o MWFPSC produziu a melhor solução. Quando avaliada a melhor 

solução dentre os ensembles, o FCM foi o melhor para todas as bases de dados, exceto para as 

bases Iris e sintéticas. Para as bases Iris e Sintética 2 os três algoritmos produziram a mesma solu-

ção; para a base Sintética 1 os algoritmos FPSC e FCM produziram o mesmo resultado, o qual foi 

superior àquele produzido pelo MWFPSC. Quando comparados entre si apenas os algoritmos ba-

seados em enxame, os protótipos produzidos pelo MWFPSC foram mais representativos, em mé-

dia, aos respectivos grupos quando comparados aos protótipos produzidos pelo FPSC, como pre-

visto na proposta do algoritmo MWFPSC (Seção 3.1), o que refletiu em maiores valores médios 

de acurácia. Dentre os ensembles, em relação ao FPSC, o MWFPSC apresentou melhor solução 

para as bases de dados Soybean e S. Heart, e a pior para as bases Glass e Wine. 



68 

 

 Análise para a medida do número de iterações necessárias para a convergência (iter) 

O algoritmo FCM convergiu em menos iterações, em média, relativamente aos demais al-

goritmos, para a maioria das bases de dados avaliadas (Wine, Ionosphere, Iris, Sintética 1 e Sinté-

tica 2). Para as demais bases de dados (Soybean, S. Heart e Glass), o FPSC foi o melhor. Entre-

tanto, quando considerada a melhor solução dentre os ensembles, os algoritmos baseados em en-

xame se destacaram, produzindo a mesma solução para todas as bases de dados, as quais foram 

melhores do que aquelas obtidas pelo FCM para todas as bases de dados, exceto para as bases 

sintéticas, para as quais os três algoritmos obtiveram a mesma solução. Quando comparados entre 

si apenas os algoritmos baseados em enxame, o algoritmo FPSC convergiu em menor número de 

iterações, em média, em relação ao MWFPSC, para todas as bases, exceto para a Iris e para as 

bases sintéticas. Considerando a melhor solução dentre os ensembles, os dois algoritmos conver-

giram em 2,00 iterações para todas as bases de dados aplicadas. 

 

 Análise para a medida tempo de processamento (t(s)) 

O algoritmo FCM convergiu em menos tempo, em média, quando comparado com os de-

mais algoritmos para todas as bases de dados avaliadas, exceto para as bases Soybean e S. Heart. 

Para a Soybean a melhor solução foi obtida para o MWFPSC, enquanto o FPSC foi o melhor para 

a base S. Heart. Quando comparados entre si apenas os algoritmos baseados em enxame, o algo-

ritmo FPSC convergiu em menos tempo, em média, para as bases Wine, Ionosphere, S. Heart, 

Glass e Iris, enquanto o MWFPSC convergiu em menos tempo para as bases Soybean e sintéticas. 

 

 Análise detalhada da melhor solução dentre todos os ensembles 

A Tabela 3.4 mostra os valores paramétricos para os quais a melhor partição dentre todos 

os ensembles foi obtida, para cada medida de avaliação (Tabela 3.2). Na sequência são exibidas 

figuras que resumem a frequência com que cada valor paramétrico foi observado para cada medida 

apresentada na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4. Valores paramétricos da melhor solução obtida pelo algoritmo para cada medida de avaliação. 

  xb pcc (%) dist iter t(s) 

Base Algoritmo m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 

Wine 

FPSC 2,00 0,90 0,20 4,00 0,80 0,10 3,50 1,00 0,01 1,50 1,00 0,01 2,00 1,00 0,10 

MWFPSC 2,00 0,90 0,20 1,50 0,80 0,10 4,00 0,90 0,01 1,50 0,80 0,10 2,00 0,80 0,20 

FCM 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 4,00 - - 4,00 - - 

Ionosphere 

FPSC 2,50 1,00 0,20 1,50 1,00 0,20 3,50 0,90 0,01 1,50 0,80 0,10 2,00 0,80 0,10 

MWFPSC 1,50 1,00 0,20 4,00 0,80 0,20 3,00 1,00 0,01 2,00 0,80 0,05 3,50 0,80 0,01 

FCM 1,50 - - 2,00 - - 4,00 - - 1,50 - - 1,50 - - 

Soybean 

FPSC 2,50 1,00 0,01 1,50 0,80 0,01 4,00 0,90 0,10 1,50 0,80 0,10 3,50 0,80 0,20 

MWFPSC 2,50 1,00 0,01 1,50 0,80 0,01 4,00 0,80 0,10 1,50 0,80 0,05 2,00 0,80 0,20 

FCM 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 

S. Heart 

FPSC 2,50 0,90 0,01 3,50 0,90 0,20 3,50 0,80 0,01 1,50 0,80 0,01 3,00 0,90 0,10 

MWFPSC 2,00 1,00 0,01 2,00 1,00 0,20 2,00 0,90 0,10 1,50 0,90 0,01 3,00 0,90 0,10 

FCM 1,50 - - 2,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 1,50 - - 

Glass Id. 

FPSC 2,00 0,90 0,01 2,00 0,80 0,10 2,00 0,80 0,05 1,50 0,80 0,01 2,00 1,00 0,01 

MWFPSC 2,00 0,90 0,01 3,00 1,00 0,10 4,00 0,90 0,20 1,50 0,80 0,05 3,00 0,90 0,01 

FCM 1,50 - - 1,50 - - 4,00 - - 1,50 - - 1,50 - - 

Iris 

FPSC 2,00 1,00 0,01 2,00 0,90 0,05 1,50 1,00 0,01 1,50 0,80 0,01 2,00 0,90 0,10 

MWFPSC 2,00 1,00 0,01 2,00 0,80 0,20 4,00 0,90 0,01 1,50 0,80 0,01 2,00 0,80 0,01 

FCM 2,00 - - 3,50 - - 3,00 - - 3,00 - - 3,00 - - 

Sintética 1 

FPSC 2,00 0,90 0,01 1,50 0,80 0,01 4,00 0,80 0,01 1,50 0,80 0,01 2,00 1,00 0,05 

MWFPSC 2,00 0,90 0,01 1,50 0,80 0,01 4,00 1,00 0,01 1,50 0,80 0,01 2,00 0,80 0,10 

FCM 2,00 - - 1,50 - - 1,50 - - 3,00 - - 3,00 - - 

Sintética 2 

FPSC 2,50 0,90 0,20 1,50 0,80 0,01 4,00 0,90 0,01 1,50 0,80 0,05 2,00 0,80 0,10 

MWFPSC 2,00 0,80 0,10 1,50 0,80 0,01 1,50 0,80 0,01 1,50 0,90 0,01 2,00 0,90 0,01 

FCM 2,00 - - 4,00 - - 2,50 - - 2,00 - - 2,00 - - 
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O melhor valor de xb produzido pelos três algoritmos avaliados, para cada base de dados, 

foi obtido principalmente quando aplicados m = 2,00, 𝜔 = {0,90, 1,00}  e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01. Para o 

FCM, observou-se m = 1,50 para todas as bases de dados, exceto para as bases Iris e sintéticas, 

para as quais foi observado m = 2,00. Não foi observado M = {3,00, 3,50, 4,00}, apenas uma 

ocorrência para 𝜔 = 0,80 (algoritmo MWFPSC, base Sintética 2) e para 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,05. 

Para a medida de acurácia (pcc (%)), a melhor solução dentre os ensembles foi observada 

principalmente quando aplicados m = 1,50, 𝜔 = 0,80 e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01. Não foi observado m = 3,00, 

apenas uma ocorrência para m = 2,50 (algoritmo FCM, base S. Heart) e para m = 3,00 (algoritmo 

MWFPSC, base Glass Id.), e uma só ocorrência para 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,05 (algoritmo FPSC, base Iris). 

Para a medida dist, a melhor solução dentre os ensembles foi observada principalmente 

quando aplicados m = 4,00, 𝜔 = 0,90 e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01. Foi observada apenas uma ocorrência para 

m = 2,50 (algoritmo FCM, base Sintética 2) e uma só ocorrência para 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,05 (algoritmo 

FPSC, base Glass Id.) e para 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,20 (algoritmo MWFPSC, Glass Id.).  

Para o número de iterações necessárias para a convergência (iter), a melhor solução dentre 

os ensembles foi observada principalmente quando aplicados m = 1,50, 𝜔 = 0,80 e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01. 

Foi observada apenas uma ocorrência para m = 4,00 (algoritmo FCM, base Wine) e uma só ocor-

rência para 𝜔 = 1,00 (algoritmo FPSC, base Wine). Não foram observados M = {2,50, 3,50} e 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,20. 

Para a medida tempo (t(s)), a melhor solução dentre os ensembles foi observada principal-

mente quando aplicados m = 2,00, 𝜔 = 0,80 e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,10. Foi observada apenas uma ocorrência 

para m = 4,00 (algoritmo FCM, base Wine) e uma só ocorrência para 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,05 (algoritmo 

FPSC, base Sintética 1). Não foi observado m = 2,50. 

A Figura 3.3 ilustram a frequência com que cada valor paramétrico (expoente de pondera-

ção (m), peso de inércia (𝜔) e velocidade máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥)) foi observado para as medidas de xb 

(Figura 3.3a), acurácia (Figura 3.3b), dist (Figura 3.3c), iterações (Figura 3.3d) e tempo (Figura 

3.3e), para os ensembles de algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM aplicados a todas as bases de 

dados (Tabela 3.1). Assim, o expoente de ponderação (m) pode apresentar até 24 (vinte e quatro) 

ocorrências (8 bases de dados e 3 algoritmos), enquanto os parâmetros peso de inércia (ω) e ve-

locidade máxima (vmax) podem apresentar até 16 (dezesseis) ocorrências (8 bases de dados e 2 

algoritmos). 
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(a) xb 

 

(b) pcc(%) 

 

(c) dist 

 

(d) iter 

 

(e) tempo 

Figura 3.3: Frequência de ocorrência dos valores paramétricos para o melhor valor de xb (a), de pcc(%) (b), de dist 

(c), de iter (d) e de tempo (e), dentre os ensembles. Expoente de ponderação (m), peso de inércia (𝜔) e velocidade 

máxima (𝑣𝑚𝑎𝑥). 

 

As figuras mostram que a melhor solução para cada medida é obtida com mais frequência 

quando adotados os seguintes valores paramétricos: M = {1,50, 2,00}, 𝜔 = 0,80 e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01, 

o que está de acordo com a literatura de agrupamento nebuloso de dados (Cox, 2005), a qual sugere 

M = [1,25, 2,00]. 
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 Análise das soluções em função do melhor valor de xb 

Os resultados apresentados na Tabela 3.5, obtidos a partir dos mesmos ensembles utilizados 

para computar os resultados apresentados na Tabela 3.2, foram analisados com o objetivo de com-

parar os três algoritmos por meio da qualidade das soluções por eles produzida, em função do 

melhor valor de xb dentre os ensembles. Dessa maneira, para as bases de dados avaliadas, é possí-

vel decidir sobre a escolha do algoritmo mais apropriado, quando o xb é considerado como medida 

de avaliação de partições.  

Para determinar se a diferença entre os algoritmos é significativa, uma análise estatística 

dos resultados foi realizada e a mesma é exibida na Tabela 3.5. Para tanto, o teste de hipótese 

Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para determinar se o resultado dos algoritmos, para cada me-

dida de avaliação, pertence ou não a uma mesma população, isto é, se um teste paramétrico ou não 

paramétrico deve ser aplicado para a análise de significância. O teste de hipótese apontou que a 

hipótese nula deve ser rejeitada, com 95% de confiança, para todos os casos avaliados. Portanto, 

o teste não paramétrico Friedman foi aplicado para determinar se a diferença de desempenho entre 

os algoritmos é significativa. Com 95% de confiança, os resultados mostraram que a hipótese nula 

deve ser rejeitada (𝐻1), para a maioria dos casos, isto é, a diferença entre os algoritmos é signifi-

cativa para quase todas as medidas de avaliação analisadas, como exibido na Tabela 3.5. 

Quando comparados entre si apenas os algoritmos baseados em enxame de partículas 

(FPSC e WMFPSC), o teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov determinou que a hipótese nula 

deve ser rejeitada para todas as medidas de avaliação, em todas as bases de dados. Dessa maneira, 

o teste de Friedman foi aplicado e os resultados mostraram que a diferença entre eles é significativa 

para todas as medidas quando avaliadas as bases de dados Wine, S. Heart e Sintética 2. Para a base 

Ionosphere, a diferença não é significativa estatisticamente para a medida dist, apenas; em contra-

partida, para a base Glass Id. a diferença é significativa apenas para a medida dist. Para as demais 

bases de dados (Soybean, Iris e Sintética 1), a diferença de desempenho é significativa apenas para 

parte das medidas avaliadas. 
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Tabela 3.5. Valores em função do melhor valor de xb. Média±desvio padrão/melhor valor obtido pelo algoritmo para cada medida de avaliação. Os valores destacados indicam 

hipótese nula aceita (𝐻0) para a medida avaliada. 

Base Algoritmo xb pcc(%) dist iter t(s) m 𝝎 𝒗𝒎𝒂𝒙 

Wine 

FPSC 0,22±0,02/0,19 83,50±18,68/92,13 0,47±0,22/0,47 262,23±266,96/514,00 19,14±19,54/37,55 2,00 0,90 0,20 

MWFPSC 0,23±0,02/0,19 83,00±20,52/94,94 0,41±0,28/0,28 208,27±239,03/854,00 15,50±17,78/62,72 2,00 0,90 0,20 

FCM 0,36±0,00/0,36 95,51±0,00/95,51 0,05±0,00/0,05 8,87±2,16/9,00 0,31±0,07/0,31 1,50 - - 

Ionosphere 

FPSC 0,28±0,02/0,22 66,66±2,46/64,10 1,22±0,12/1,47 273,27±245,17/16,00 27,59±24,79/1,63 2,50 1,00 0,20 

MWFPSC 0,28±0,02/0,24 66,10±2,38/64,39 1,23±0,13/1,36 219,87±203,89/52,00 22,89±21,06/5,40 1,50 1,00 0,20 

FCM 0,62±0,00/0,62 70,65±0,00/70,65 0,56±0,00/0,56 9,97±1,27/9,00 0,43±0,06/0,39 1,50 - - 

Soybean 

FPSC 0,23±0,02/0,19 82,77±18,69/78,72 1,02±0,58/1,06 73,23±84,22/11,00 2,57±3,25/2,32 2,50 1,00 0,01 

MWFPSC 0,24±0,02/0,19 81,42±18,86/78,72 1,06±0,62/1,03 87,47±127,67/12,00 2,02±2,95/0,28 2,50 1,00 0,01 

FCM 0,47±0,00/0,47 100,00±0,00/100,00 0,13±0,00/0,13 18,40±1,92/21,00 0,28±0,03/0,31 1,50 - - 

S. Heart 

FPSC 0,29±0,01/0,27 78,47±2,51/78,89 0,58±0,04/0,62 35,33±57,15/3,00 2,67±4,30/0,23 2,50 0,90 0,01 

MWFPSC 0,30±0,01/0,27 78,97±2,30/80,74 0,55±0,03/0,57 40,43±86,11/7,00 3,14±6,65/0,57 2,00 1,00 0,01 

FCM 0,83±0,00/0,83 79,26±0,00/79,26 0,12±0,00/0,12 14,03±3,81/16,00 0,35±0,10/0,40 1,50 - - 

Glass Id. 

FPSC 0,11±0,01/0,09 45,56±3,56/45,79 0,81±0,09/0,69 8,70±5,41/9,00 2,12±1,32/2,17 2,00 0,90 0,01 

MWFPSC 0,11±0,01/0,09 46,06±3,28/48,13 0,80±0,10/0,73 8,60±6,57/12,00 2,13±1,63/2,95 2,00 0,90 0,01 

FCM 0,34±0,00/0,33 54,67±0,00/54,67 0,27±0,03/0,32 25,10±16,90/21 3,04±2,04/2,56 1,50 - - 

Iris 

FPSC 0,10±0,01/0,08 82,38±9,82/66,67 0,22±0,09/0,37 125,13±157,88/2,00 7,45±9,38/0,12 2,00 1,00 0,01 

MWFPSC 0,10±0,01/0.08 81,20±9,87/66,67 0,21±0,10/0,36 118,97±198,28/4,00 8,03±13,44/0,27 2,00 1,00 0,01 

FCM 0,18±0,00/0,18 89,13±0,36/88,67 0,03±0,00/0,03 8,63±1,65/7,00 0,26±0,05/0,21 2,00 - - 

Sintética 1 

FPSC 0,01±0,00/0,01 100,00±0,00/100,00 0,01±0,00/0,01 9,87±8,94/30,00 0,53±0,48/1,79 2,00 0,90 0,01 

MWFPSC 0,01±0,00/0,01 100,00±0,00/100,00 0,01±0,00/0,01 13,23±24,55/2,00 0,82±1,52/0,12 2,00 0,90 0,01 

FCM 0,01±0,00/0,01 100,00±0,00/100,00 0,00±0,00/0,00 5,33±1,03/5,00 0,12±0,02/0,11 2,00 - - 

Sintética 2 

FPSC 0,10±0,01/0,08 87,44±3,72/91,33 0,13±0,05/0,15 233,37±247,59/10,00 14,35±15,25/0,62 2,50 0,90 0,20 

MWFPSC 0,10±0,01/0,09 89,44±2,48/92,00 0,10±0,04/0,08 166,77±164,53/291,00 8,43±8,31/14,66 2,00 0,80 0,10 

FCM 0,11±0,00/0,11 92,67±0,00/92,67 0,01±0,00/0,01 6,67±1,34/5,00 0,19±0,04/0,14 2,00 - - 
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O FPSC e MWFPSC produziram praticamente o mesmo valor para a medida xb nas bases 

de dados avaliadas. Para esta medida de avaliação as piores soluções são observadas para o algo-

ritmo FCM, exceto para a base Sintética 1, para a qual os três algoritmos produziram a mesma 

solução. Em contrapartida, o FCM produziu, em média, as melhores soluções para as medidas de 

acurácia (exceto para a base Sintética 1, para a qual os três algoritmos produziram a mesma solu-

ção), representatividade de protótipos aos respectivos grupos, iterações necessárias para a conver-

gência (exceto para a base Glass, para a qual o MWFPSC foi o melhor) e tempo de processamento 

(exceto para a base Glass, para a qual o MWFPSC foi o melhor). 

Para as melhores partições, em termos do melhor (menor) valor de xb, foram observados 

os seguintes valores para o expoente de ponderação: 𝑀 = {1,50, 2,00, 2,50}, para as bases de da-

dos avaliadas, sendo m = 1,50 predominante para o algoritmo FCM. Para os algoritmos bioinspi-

rados, observou-se apenas uma ocorrência para ω = 0,80 (peso de inércia) e 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,01 foi o 

valor mais frequente. Não foi observado 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,05 para nenhuma das melhores soluções. 

Observou-se também que não há uma relação entre medida interna (xb) e medida externa 

(pcc (%)). Entretanto, como demonstrado na Seção 4.2, combinar as melhores partições em função 

do melhor valor de xb pode resultar em uma partição com valor de acurácia superior àquela pre-

sente na partição determinada pelo melhor valor de xb. 
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4 FUNÇÃO DE CONSENSO NEBULOSA DO TIPO-2 GERAL 
PARA A COMBINAÇÃO DE AGRUPAMENTOS 

Um dos principais passos em combinação de agrupamentos é a função de consenso, usada na com-

binação das soluções de agrupamento (partições) de modo a produzir uma solução final que seja 

melhor do que a melhor partição no ensemble. Este capítulo propõe uma função de consenso ne-

bulosa do Tipo-2 geral, caracterizada por combinar as partições do ensemble usando a redução de 

tipo baseada nos centroides das fatias verticais. Ela pondera a qualidade das partições combinadas, 

tal que as melhores (piores) soluções tenham sua participação maximizada (minimizada) na com-

posição da solução final, relativamente à melhor partição no ensemble. 

Os agrupamentos resultantes (partições no ensemble) são obtidos fazendo uma analogia ao 

conhecimento de diferentes especialistas sobre a solução para um mesmo problema, isto é, cada 

especialista determina o algoritmo aplicado e suas inicializações paramétricas de acordo com a sua 

experiência. Dessa maneira, a solução obtida pela função de consenso representa o consenso entre 

os especialistas. 

Para decidir sobre a viabilidade de sua aplicação em tarefas práticas, uma análise de com-

plexidade computacional, sob o ponto de vista de tempo de processamento, é apresentada. Na 

sequência, a função de consenso proposta é usada para a combinação de soluções produzidas pelos 

algoritmos FCM, FPSC e MWFPSC aplicados em bases de dados da literatura e sintéticas. Os 

experimentos foram realizados e analisados considerando diferentes perspectivas para avaliar a 

eficácia do método proposto. 

4.1 Função Proposta e Complexidade Computacional 

A função de consenso proposta faz uso de conceitos baseados em conjuntos nebulosos do Tipo-1 

e Tipo-2. As matrizes de pertinências e a respectiva qualidade para cada agrupamento no ensemble 

são utilizadas para formar uma relação nebulosa do Tipo-214, tal que cada fatia vertical seja obtida 

pela concatenação do grau de pertinência de um objeto a um grupo para todos os agrupamentos 

com a respectiva qualidade normalizada do agrupamento. Na sequência, um redutor de tipo é apli-

cado a cada fatia vertical de modo a obter uma combinação ponderada de todas as soluções, isto 

                                                 
14 Relação nebulosa: Uma relação nebulosa ℛ(𝑋, 𝑌) definida em X ₓ Y  é um conjunto nebuloso bidimensional que associa a cada elemento de X ₓ 
Y  um grau de pertinência definido no intervalo unitário, ou seja, ℛ: X x  Y  → [0,1]. A relação nebulosa Tipo-2 é a extensão da definição do conjunto 

nebuloso Tipo-2 para o espaço X ₓ Y. 
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é, obter uma relação nebulosa do Tipo-1 representando o consenso entre as soluções de agrupa-

mento. 

A função de consenso pondera o resultado de cada agrupamento (matriz de pertinências 

resultante de cada agrupamento, na forma de graus primários) baseado na sua qualidade (respec-

tivo grau secundário), minimizando a contribuição daqueles considerados ruins e maximizando a 

contribuição daqueles considerados bons. O processo representa a média das matrizes de pertinên-

cias ponderadas pela respectiva qualidade da partição final. 

O redutor de tipo aplicado é aquele baseado nos centroides de fatias verticais – Vertical 

Slice Centroid Type-Reduction (VSCTR), o qual apresenta um custo de processamento inferior 

aos demais presentes na literatura, sem perda significativa na qualidade da solução (Lucas et al., 

2007). 

Esta tese propõe uma nova classificação das funções de consenso dividindo-as em três gru-

pos: Coocorrência; Agrupamento; e Estatística. No grupo baseado em Coocorrência, tem-se como 

exemplo de combinação de partições a coocorrência de objetos (Strehl e Ghosh, 2002; Dudoit e 

Fridlyand, 2003; Topchy et al., 2005). Para o grupo baseado em Agrupamento, as partições são 

combinadas aplicando um algoritmo de agrupamento à solução produzida em cada partição, como 

observado no trabalho de Ahmadi et al. (2008). Para o grupo de Partição Estatística, tem-se uma 

subclasse denominada Partição de Tendência Central, baseada no uso de medidas de tendência 

central (Guimarães, 2008). Nesta subclasse, além da Partição Mediana (Topchy et al., 2004) tem-

se a função proposta nesta tese, que é baseada na média ponderada. O novo método é denominado 

Método Nebuloso do Tipo-2, do inglês Type-2 Fuzzy Method (T2FM), e a função de consenso é 

denominada Função de Consenso Nebulosa do Tipo-2 Geral, do inglês General Type-2 Fuzzy Con-

sensus Function (GT2FCF). Portanto, a função de consenso nebulosa do Tipo-2 geral proposta é 

baseada na média das partições, a qual é ponderada pela qualidade das mesmas. 

O algoritmo proposto envolve três passos principais: 

1. Gerar uma relação nebulosa do Tipo-2 geral, executando múltiplas soluções de 

agrupamento para a mesma base de dados e associando o valor de alguma medida 

de avaliação de agrupamento, normalizada, a cada uma das soluções. 

2. Aplicar o operador de redução de tipo à relação nebulosa do Tipo-2 para obter uma 

relação nebulosa do Tipo-1. 

3. Computar os protótipos para a partição final usando a relação nebulosa do Tipo-1 

obtida no passo anterior. 
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O Passo 1 combina múltiplas soluções de agrupamento (uma para cada especialista) para 

compor uma relação nebulosa do Tipo-2 geral. Elementos da matriz de pertinência resultante de 

cada solução (agrupamento) são concatenados para criar o grau primário do par (𝐗𝑖, 𝐂𝑗): 

 

J𝐗𝑖,𝐂𝑗
= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑢𝑖,𝑗

(1)

𝑢𝑖,𝑗
(2)

𝑢𝑖,𝑗
(3)

𝑢𝑖,𝑗
(𝑒)

.

.

.

𝑢𝑖,𝑗
(𝐸)

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.1) 

 

onde J𝐗𝑖,𝐂𝑗
 é o suporte do grau primário, 𝐗𝑖 = (xi1,...,xiD) é o objeto de índice i, i=1,...,n, contendo 

D atributos,   𝐂𝑗 = (cj1,...,cjD) é o protótipo de índice j, j=1,...,k, e 𝑢𝑖,𝑗
(𝑒)

é o grau de pertinência (cal-

culado pelo especialista e, e = 1, ..., E) do objeto 𝐗𝑖 ao grupo representado pelo protótipo 𝐂𝑗. 

O grau secundário n(𝑠𝑒) é dado pelo valor de alguma medida de avaliação de agrupamento 

normalizada, obtido pela avaliação do respectivo resultado do agrupamento (isto é, pelo agrupa-

mento obtido pelo especialista e). O valor é normalizado para determinar a Função de Pertinência 

Principal – Principal Membership Function (PMF) – da relação nebulosa do Tipo-2. Assim, cada 

fatia vertical da relação nebulosa do Tipo-2 é representada da seguinte maneira: 

VS𝐗𝒊,𝐂𝑗
= 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑢𝑖,𝑗

(1)
/𝑛(𝑠1)

𝑢𝑖,𝑗
(2)

/𝑛(𝑠2)

𝑢𝑖,𝑗
(3)

/𝑛(𝑠3)

𝑢𝑖,𝑗
(𝑒)

/𝑛(𝑠𝑒) 
.
.
.

𝑢𝑖,𝑗
(𝐸)

/𝑛(𝑠𝐸)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.2) 

 

onde VS𝐗𝒊,𝐂𝑗
 é a fatia vertical associada ao i-ésimo objeto e ao j-ésimo grupo e n(𝑠𝑒) é o valor 

normalizado da medida de avaliação do agrupamento para o e-ésimo especialista. Este grau secun-

dário é normalizado tal que o melhor especialista definirá a PMF, isto é, n(𝑠) = 1,00. A Figura 4.1: 

Relação Nebulosa do Tipo-2. A cada objeto sobre o qual incide um plano que atravessa o conjunto nebuloso do Tipo-

2 é associado um conjunto de graus primários (𝑱𝐗𝒊,𝐂𝒋
) e um conjunto de graus secundários correspondentes (n(𝒔𝒆), 
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e = {1, ..., E}), os quais compõem uma fatia vertical. A fatia vertical representa o grau de incerteza (Tipo-2) asso-

ciado à pertinência do objeto 𝐗𝒊 ao grupo representado pelo protótipo 𝐂𝒋. ilustra os principais compo-

nentes de uma relação nebulosa do Tipo-2 e descreve o relacionamento entre objetos e grupos 

fornecidos pelo ensemble. 

 

 

Figura 4.1: Relação Nebulosa do Tipo-2. A cada objeto sobre o qual incide um plano que atravessa o conjunto nebu-

loso do Tipo-2 é associado um conjunto de graus primários (𝑱𝐗𝒊,𝐂𝒋
) e um conjunto de graus secundários correspondentes 

(n(𝒔𝒆), e = {1, ..., E}), os quais compõem uma fatia vertical. A fatia vertical representa o grau de incerteza (Tipo-2) 

associado à pertinência do objeto 𝐗𝒊 ao grupo representado pelo protótipo 𝐂𝒋. 

 

O Passo 2 do algoritmo se refere ao processo de redução de tipo. O redutor de tipo aplicado 

neste trabalho é aquele baseado nos centroides de fatias verticais – Vertical Slice Centroid Type-

Reduction (VSCTR), o qual apresenta custo de processamento inferior aos demais presentes na 

literatura, sem perda significativa na qualidade da solução (Lucas et al., 2007). Ele usa a VSCTR 

para obter a relação nebulosa do Tipo-1 correspondente. Tal relação representa o relacionamento 

entre objetos e grupos fornecido pelo consenso entre os especialistas. Assim, o grau de pertinência 
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da relação nebulosa do Tipo-1 discreta ℛ(𝐗𝑖 , 𝐂𝑗) =  {((𝐗𝑖, 𝐂𝑗), 𝜆𝑖,𝑗(𝐗𝑖, 𝐂𝑗)} é computado pelo cen-

troide de cada fatia vertical VS𝐗𝒊,𝐂𝑗
, como segue: 

 

𝜆𝑖,𝑗(𝐗𝑖, 𝐂𝑗) =  
∑ (𝑢𝑛,𝑘

(𝑒)
∗ 𝑛(𝑠𝑒))

𝐸
𝑒=1

∑ 𝑛(𝑠𝑒)
𝐸
𝑒=1

 (4.3) 

 

Este operador pode ser visto como uma função de consenso, a qual combina o resultado de 

todas as partições do ensemble. Esta função pode ser expressa como: 

 

𝜆𝑖,𝑗 = ∑ (𝑢𝑖,𝑗
(𝑒)

∗(𝑒))
𝐸

𝑒=1
 (4.4) 

 

onde 
(𝑒)  =  𝑛(se) ∑ (𝑛(𝑠𝑒))

𝐸
𝑒=1⁄  revela um modelo de combinação normalizada ponderada, onde 


(𝑒)  (0, 1] pode ser interpretado como um grau de confiança no resultado obtido pelo especia-

lista de índice e, com valor próximo de 0 (zero) representando baixa confiança e valor próximo de 

1 (um) representando alta confiança. Esta função de consenso garante a participação de todos os 

especialistas para obter o grau de pertinência entre o par (𝐗𝑖, 𝐂𝑗). Isso é interessante porque a 

diversidade de soluções, determinada pelo conjunto de valores paramétricos aplicados, é mantida 

durante a combinação das soluções, bem como a qualidade ponderada das mesmas. 

Finalmente, o Passo 3 computa os protótipos baseados na relação nebulosa do Tipo-1 ob-

tida no Passo 2 (Equação (2.14)). O algoritmo da função de consenso está resumido no Pseudocó-

digo 4.1. 
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Parâmetros de Entrada: 

 U //matriz de pertinências de todas as soluções 
U = {Ue}, e = 1…E 

 C //protótipos de todas as soluções C= {Cj}, 
j = 1…k 

 X //base de dados X = {xi}, i = 1…n 

 s //valor da medida de avaliação para todas as 
soluções 

 m //expoente de ponderação 
 

Parâmetros de Saída: 

 U //matriz de pertinências resultante 

 C //protótipos resultantes 
 

1. best_id = Argmin(𝐬) //índice da melhor solução 
2. [U,C] = Alignment (U,C,best_id) //alinhamento dos 

protótipos 
3. PM = Primary(U) //matriz de pertinências 
4. 𝝀 = Secondary(𝐬,best_id) //normalização 
5. U = VSCTR(PM,𝝀) //Eq.(4.4) 
6. C = Compute_Prototypes(X,U,m) //Eq. (2.14) 

Pseudocódigo 4.1: Função de Consenso Nebulosa do Tipo-2 Geral (GT2FCF). 

 

O algoritmo recebe como entrada a base de dados e todas as soluções do ensemble: matriz 

de pertinências, respectivos protótipos e qualidade da solução de cada partição. 

O Passo 1 do algoritmo seleciona a melhor partição no ensemble com os objetivos de defi-

nir a PMF e realizar o alinhamento dos protótipos (Passo 2). O alinhamento é a correspondência 

entre os protótipos da melhor partição e os respectivos protótipos das demais partições, a qual é 

obtida pelo cálculo da distância Euclidiana entre os protótipos da melhor partição e aqueles de 

todos os especialistas. Assim, cada protótipo da melhor solução é associado a um protótipo de cada 

especialista cujo valor da distância seja mínimo. Assim, todas as partições devem possuir o mesmo 

número de protótipos. 

No Passo 3 ocorre a concatenação de cada grau de pertinência entre objeto e grupo de uma 

partição, com o grau de pertinência entre os respectivos objeto e grupo para todas as matrizes de 

pertinências. No Passo 4 a qualidade de cada partição é normalizada (0,1] em função da melhor 

partição, e posteriormente associada ao respectivo grau primário para formar uma relação nebulosa 

do Tipo-2 geral a ser aplicada no processo de redução de tipo (Passo 5). 

Uma vez obtida a matriz de pertinências resultante da redução de tipo, os protótipos da 

partição final devem ser computados (Passo 6) de acordo com a Equação (2.14) que considera o 

expoente de ponderação m. 

De forma sucinta, a função de consenso pode ser descrita da seguinte forma. As matrizes 

de pertinências e a respectiva qualidade para cada agrupamento no ensemble são utilizadas para 
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formar uma relação nebulosa do Tipo-2, tal que cada fatia vertical seja obtida pela concatenação 

do grau de pertinência de um objeto a um grupo com a respectiva qualidade normalizada do agru-

pamento. A fatia é formada pela opinião (grau de pertinência) de diferentes especialistas e a relação 

nebulosa do Tipo-2 formaliza a incerteza no agrupamento gerada pela diversidade de opiniões. Ou 

seja, além de um objeto poder pertencer a mais de um grupo – como é característico em agrupa-

mentos nebulosos do Tipo-1 -  o grau de pertinência a um determinado grupo é incerto, gerando a 

fatia vertical que descreve esta incerteza.  Na sequência, um redutor de tipo é aplicado a cada fatia 

vertical de modo a obter uma combinação ponderada de todos os especialistas. O processo é repe-

tido para todos os pontos e todos os agrupamentos, gerando na redução de tipo uma matriz nebu-

losa do Tipo-1 representando o consenso entre as soluções de agrupamento. O processo representa 

a média das matrizes de pertinências ponderadas pela respectiva qualidade da partição final. 

4.1.1 Análise de Complexidade Computacional 

A análise de complexidade computacional de tempo de processamento é realizada para a função 

de consenso proposta, como segue. 

O Passo 1 retorna o índice da melhor solução, necessário para definir a PMF e o alinha-

mento entre os protótipos das partições. Assim, o custo computacional para determinar a melhor 

solução é dado por O(E), lembrando que E é o total de especialistas. 

Na sequência, o alinhamento de protótipos é realizado (Passo 2) e o mesmo produz 

((𝐸 − 1) ∗ ∑ (𝑘 − 𝑎)𝑘−1
𝑎=0 ) operações, onde k representa a quantidade de protótipos. Assim, para 

𝐸 =  2 e 𝑘 =  3, o total de operações será (2 −  1)  ∗  ((3 −  0)  + (3 −  1))  =  5, apresen-

tando o custo 𝑂((𝐸 − 1) ∗ (𝑘 − 1)). 

O Passo 3 se refere ao grau primário para cada par (𝐗𝑖, 𝐂𝑗), obtido pela concatenação do 

grau de pertinência de 𝐗𝑖 a 𝐂𝑗 para todos os especialistas. O processo de concatenação tem custo 

𝑂(𝐸𝑘𝑛), considerando todos os objetos (n), protótipos (k) e especialistas (E). 

O Passo 4 gera os graus secundários, definidos pelos valores de alguma medida de avalia-

ção de agrupamento normalizada, n(𝑠), onde o melhor especialista definirá a PMF, isso é, n(𝑠) 

= 1,00. Essa operação tem o custo 𝑂(𝐸). 

O Passo 5 aplica o operador de redução de tipo baseado nos centroides de fatias verticais. 

Nesse processo, uma relação nebulosa do Tipo-2 é transformada em uma relação nebulosa do 

Tipo-1, representando a combinação da solução obtida por diferentes especialistas. Esse processo 

tem o custo 𝑂(𝐸𝑘𝑛). 
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O Passo 6, responsável por computar os protótipos da partição final, tem custo 𝑂(𝐸𝑘𝑛), 

idêntico ao custo produzido pelo operador de redução de tipo. 

Concluindo a análise de complexidade, o custo total da função de consenso proposta é dado 

por 𝑂(𝐸) + 𝑂((𝐸 − 1) ∗ (𝑘 − 1)) +  𝑂(𝐸𝑘𝑛), sendo viável em aplicações práticas. 

4.2 Resultados Experimentais 

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da combinação das soluções produzidas pelos 

algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM. Os resultados da aplicação da função de consenso para cada 

algoritmo foram avaliados individualmente em três etapas: 

1. Análise de sensibilidade paramétrica para o expoente de ponderação aplicado no 

passo de computação de protótipos na função de consenso proposta (Seção 4.2.1). 

2. Combinação de agrupamentos com o objetivo de avaliar a eficácia da função de 

consenso quando aplicada aos ensembles construídos de acordo com a metodologia 

usada nesta tese (Seção 4.2.2). 

3. Comparação do resultado obtido pela função de consenso proposta com aqueles 

obtidos por funções de consenso da literatura (Seção 4.2.3). 

Parte da metodologia usada para a realização dos experimentos foi descrita na Seção 3.2.1, 

a qual se refere às bases de dados utilizadas e ao processo de geração de agrupamentos. A outra 

parte da metodologia aplicada é apresentada nas seções a seguir. 

4.2.1 Análise de Sensibilidade Paramétrica para o Expoente de Ponderação m 

O valor do expoente de ponderação (m), usado pela função de consenso proposta, é aplicado no 

passo de computação dos protótipos para a obtenção da partição final (Equação (2.14)). Com o 

objetivo de avaliar a influência desse parâmetro (m) na qualidade da partição final, esta seção 

apresenta uma análise de sensibilidade em relação a m. 

Para cada ensemble de FPSC, MWFPSC e FCM (construído a partir da metodologia des-

crita na Seção 3.2.1) foram combinadas 25%, 50%, 75% e 100% das partições em cada algoritmo, 

selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. Esses métodos de seleção, Roleta e Elitismo, são 

técnicas evolutivas utilizadas para a seleção de soluções pertencentes a uma população (Malik e 

Wadhwa, 2014; Vijendra e Laxman, 2014). O método Roleta a ser utilizado é aquele que apresenta 
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probabilidade de seleção proporcional à qualidade das soluções, e use reposição, isto é, uma par-

tição selecionada pode ser ser selecionada novamente. O Elitismo seleciona apenas as melhores 

soluções. 

Para a computação dos protótipos da partição final foram aplicados, em momentos distin-

tos, sete valores para o expoente de ponderação: M = {1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00} 

(Linda e Manic, 2012). 

Os resultados, apresentados graficamente, foram avaliados observando o valor médio de 

acurácia (𝑝𝑐𝑐(%)) da partição final para cada valor de m. Assim, para cada ensemble a partição 

final foi obtida considerando cada um dos percentuais de partições combinadas, selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo, e os protótipos da partição final computados para cada um dos sete 

valores para m. Uma análise estatística foi realizada para determinar se houve diferença significa-

tiva entre os resultados obtidos (pcc(%)) para os diferentes valores de m, em cada percentual de 

partições combinadas para cada método de seleção e para cada algoritmo de agrupamento. 

Como pode ser observado na Figura 4.2(a1-c2), para a base Wine o valor médio da acurácia 

tende a aumentar conforme o valor de m aumenta, a partir de m = 2,00. Para m = 1,00, a acurácia 

da partição final é superior àquela obtida para m = 1,50, em média. A diferença entre os métodos 

de seleção e entre o percentual de partições combinadas é discutida na Seção 4.2.2.1. 
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(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.2: Base de dados Wine. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Na Figura 4.3(a1-b2) (algoritmos FPSC e MWFPSC), os protótipos da partição final obtidos 

para m = 1,00 na base Ionosphere produziram acurácia ligeiramente baixa em relação àqueles pro-

tótipos obtidos para os demais valores para m. Para tais casos, observa-se que o valor da acurácia 

aumenta conforme o valor para m aumenta, embora a partir de m = 2,00 o valor de acurácia diminui 

com o aumento do valor para m. Este comportamento é facilmente verificado principalmente 

quando as partições combinadas foram selecionadas pelo método Elitismo (Figura 4.3(a2,b2)). 

Para ensembles de FCM, cujas partições foram selecionadas pelo método da Roleta (Figura 

4.3(c1)), também se observa que o valor da acurácia é mais elevado (embora não expressivo) para 

m = 1,50 em relação à acurácia obtida para os demais valores para o valor para m; a partir de m = 

2,00 o valor de acurácia estabiliza ao invés de reduzir, como foi observado para os algoritmos 

baseados em enxame. A exceção foi observada para as partições selecionadas pelo método Eli-

tismo (Figura 4.3(c2)), para o qual se verifica um comportamento uniforme independentemente do 

valor para m quando combinadas 50% e 75% das partições; quando combinadas 25% das partições, 

o valor de acurácia é reduzido quando m = 3,50 e este valor de acurácia se manteve até m = 4,00; 

quando combinadas todas as partições, o valor de acurácia aumentou quando m = 1,50, e a partir 

de m = 2,00 o valor de acurácia foi reduzido e se manteve até m = 4,00. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.3: Base de dados Ionosphere. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso pro-

posta, para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas 

pelos métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base de dados Soybean os algoritmos baseados em enxame (Figura 4.4(a1-b2)) tive-

ram um ligeiro aumento no valor de acurácia quando m aumentou de 1,00 para 1,50. A partir de m 

= 1,50 foram observados diferentes comportamentos entre os percentuais de partições combinadas 

e também entre os métodos de seleção: aumentar o valor para m tende a aumentar o valor de acu-

rácia, embora para m = 4,00 o valor de acurácia tenha sido reduzido para alguns casos. Para o FCM 

(Figura 4.4(c1-c2)), a partição final produziu acurácia máxima (100%) independentemente do valor 

de m. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.4: Base de dados Soybean. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base Heart, os algoritmos baseados em enxame (Figura 4.5(a1-b2)) tiveram o melhor 

valor de acurácia, em média, para m = 1,00 com queda brusca para m = 1,50. Entretanto, a partir 

de m = 2,00 o valor de acurácia volta a subir. Para o FCM, o valor de acurácia é o mesmo, em 

média, para qualquer valor de m até 2,50; a partir de m = 3,00 o valor da acurácia aumenta. Inde-

pendentemente do método de seleção e do percentual de partições combinadas, os valores de acu-

rácia tendem a convergir para um mesmo valor para m = 4,00. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.5: Base de dados S. Heart. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base Glass, os algoritmos baseados em enxame (Figura 4.6(a1-b2)) tiveram um au-

mento do valor de m diretamente proporcional aos valores de acurácia, os quais tendem a perma-

necer constantes a partir de determinado valor para m, para a maioria dos casos. Entretanto, para 

o FCM (Figura 4.6(c1-c2)), valores para M = {1,50, 2,00, 2,50, 3,00} reduziram o valor de acurácia 

quando aplicado o método Roleta (Figura 4.6(c1)). Quando aplicado o método Elitismo (Figura 

4.6(c2)), o valor m = 1,50 produziu, em média, o melhor valor de acurácia em relação àquele pro-

duzido pelos demais valores de m. A partir de m = 2,00 o valor de acurácia foi reduzido e tendeu 

a permanecer constante até m = 4,00. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.6: Base de dados Glass Id.. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base de dados Iris os algoritmos (Figura 4.7 (a1-c1)) tiveram um aumento médio 

expressivo no valor de acurácia quando m aumentou de 1,00 para 1,50. A partir de m = 2,00 o 

valor da acurácia apresentou ligeira queda e permaneceu constante até m = 4,00 (Figura 4.7 (a1-

c2)). 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.7: Base de dados Iris. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, para 

sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base de dados Sintética 1 (Figura 4.8(a1-c2)), a partição final produziu acurácia má-

xima (100%) independentemente do valor de m. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

 

 

(c1) FCM, Roleta 

 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.8: Base de dados Sintética 1. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para a base Sintética 2, os algoritmos baseados em enxame (Figura 4.9(a1-b2)) tiveram 

acurácia maior para m maiores, na média; o valor de acurácia permaneceu constante a partir de um 

determinado valor para m, na maior parte dos casos. Para o FCM (Figura 4.9(c1-c2)), aumentar o 

valor para m reduziu ligeiramente o valor de acurácia, em média. 
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(a1) FPSC, Roleta 

 

(a2) FPSC Elitismo 

 

(b1) MWFPSC, Roleta 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo 

 

(c2) FCM, Roleta 

 

(c2) FCM, Elitismo 

Figura 4.9: Base de dados Sintética 2. Média da acurácia das partições finais obtidas pela função de consenso proposta, 

para sete valores de m, considerando quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo.  

 

Para a maioria das bases de dados, observa-se que aumentar m tende a produzir melhores 

valores de acurácia até determinado m; após este valor, ou não é observada variação na acurácia 

ou há redução no seu valor, embora a diferença média entre tais valores não pareça expressiva. 

Como pode ser observado, os algoritmos baseados em enxame apresentaram maior sensi-

bilidade ao valor de m, no passo de computação dos protótipos (Equação (2.14)), relativamente ao 

algoritmo FCM. Isto é, a variação de m no passo de atualização de protótipos tende a modificar os 

elementos da matriz de pertinências obtida pela combinação de partições geradas por algoritmos 

baseados em enxame tal que sejam produzidos diferentes valores de acurácia. 
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Ensembles de FCM produziram o mesmo resultado para a melhor partição, em termos de 

xb, bem como alta representatividade de protótipos (medida dist), em relação aos algoritmos ba-

seados em enxame, conforme apresentado na Tabela 3.5, Seção 3.2.2. Como as partições a serem 

combinadas pela função de consenso proposta foram selecionadas por métodos baseados na qua-

lidade das partições, estes métodos tendem a selecionar partições similares entre si. Consequente-

mente, conclui-se que: 

 

1. Variação do valor de acurácia em função de m.  

a. Combinação de soluções similares entre si, com protótipos representativos 

aos centroides dos grupos: 

Partições que apresentam protótipos representativos aos centroides dos gru-

pos tendem a produzir grau de pertinência igual ou próximo de um (1,00), 

o qual é aplicado para a composição do grau primário na metodologia pro-

posta nesta tese para a construção das fatias verticais. A existência de pro-

tótipos representativos aos centroides dos grupos é condição necessária, 

mas não suficiente para reduzir a variação do valor de acurácia em função 

do valor de m. Para tanto, é necessário que tais partições sejam iguais ou 

similares entre si; consequentemente o grau secundário da relação nebulosa 

do Tipo-2, obtido pela normalização da qualidade das soluções seleciona-

das, tende a possuir elementos similares entre si (próximos ou iguais a 

1,00), o que torna a matriz de pertinências obtida da combinação de tais 

partições (Equação (4.4)) mais próxima de uma relação crisp e, portanto, a 

variação do valor de m no passo de computação de protótipos não produzirá 

diferença significativa, em média, no valor de acurácia da partição final; 

b. Independentemente da qualidade das soluções combinadas: 

A diferença no valor de acurácia tende a não ser expressiva, em média, por-

que a matriz de pertinências usada para computar os protótipos não é obtida 

por meio de distâncias relativas (Equação(2.12)), mas pela média ponderada 

das partições (Equação (4.4)); 

 

2. Variação do valor de acurácia em função das partições combinadas. 

O valor de acurácia da partição final tende a ser similar, em média, ao valor da 

acurácia das partições individuais selecionadas para a função de consenso, caso 
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estas partições sejam iguais ou similares entre si, uma vez que a função de consenso 

proposta é caracterizada pela média das soluções. 

Normalmente, algoritmos baseados em enxame diferem do FCM pelo comportamento es-

tocástico, pela heurística de exploração do espaço de soluções e pela parametrização, o que con-

tribui para a geração de diversidade de soluções em relação ao algoritmo FCM. 

 

Como observado, a variação do valor de acurácia tende a não ser expressiva em relação à 

variação do valor de m, em média, porque a matriz de pertinências usada para computar os protó-

tipos não é obtida por meio de distâncias relativas (Equação (2.13)), mas pela média ponderada 

das partições (Equação (4.4)). Dessa maneira, m = 1,00 revelou ser a solução natural para este 

parâmetro, uma vez que ele não altera o valor dos elementos da matriz de pertinências obtida pela 

função de consenso proposta. 

4.2.1.1 Análise Estatística 

Uma análise estatística foi realizada para verificar se houve diferença significativa entre as solu-

ções para os diferentes valores de m, aplicados aos ensembles de algoritmos FPSC, MWFPSC e 

FCM. Com 95% de confiança, o teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov mostrou que os resultados 

obtidos para cada um dos percentuais de partições combinadas não pertencem a uma distribuição 

normal. Assim, o teste de Friedman foi aplicado e os resultados mostraram que a diferença de 

desempenho entre os resultados é significativa para a maior parte dos experimentos. Portanto, o 

valor para o expoente de ponderação afeta significativamente a maior parte das soluções, embora 

a diferença absoluta não seja expressiva, em média. 

O resultado dos testes estatísticos é resumido nas tabelas a seguir para os algoritmos FPSC 

(Tabela 4.1), MWFPSC (Tabela 4.2) e FCM (Tabela 4.3), e o mesmo é discutido na sequência. 

Observa-se que o melhor valor de acurácia produzido pela função de consenso, dentre todos os 

ensembles, é obtido para diferentes valores de m. Assim, o maior valor de acurácia é exibido para 

cada algoritmo nas tabelas a seguir e a frequência de ocorrência para o valor de m que produziu o 

maior valor de acurácia dentre os ensembles é apresentado na sequência. 
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Tabela 4.1. FPSC. Resumo do teste estatístico realizado para os experimentos referentes à análise de sensibilidade 

para o expoente de ponderação (m). Hipótese nula aceita (𝑯𝟎) e hipótese nula rejeitada (𝑯𝟏)/melhor valor de acurácia 

(pcc(%)) dentre as partições finais. 

  Partições Combinadas (%) 

  25 50 75 100 

Base Método de Seleção H/pcc H/pcc H/pcc H/pcc 

Wine 
Roleta 𝐻1/96,63 𝐻1/97,19 𝐻1/96,63 𝐻1/97,19 

Elitismo 𝐻1/97,19 𝐻1/97,19 𝐻1/96,63 𝐻1/96,63 

Ionosphere 
Roleta 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 

Elitismo 𝐻1/70,94 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 

Soybean 
Roleta 𝐻1/100,00 𝐻0/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 

Elitismo 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 

S. Heart 
Roleta 𝐻1/81,48 𝐻1/81,48 𝐻1/81,85 𝐻1/81,85 

Elitismo 𝐻1/82,22 𝐻1/81,85 𝐻1/81,11 𝐻1/81,11 

Glass Id. 
Roleta 𝐻1/56,07 𝐻1/53,74 𝐻1/54,21 𝐻1/54,67 

Elitismo 𝐻1/56,07 𝐻1/54,21 𝐻1/54,67 𝐻1/54,21 

Iris 
Roleta 𝐻1/96,00 𝐻1/94,00 𝐻1/96,67 𝐻1/96,00 

Elitismo 𝐻1/93,33 𝐻1/94,67 𝐻1/93,33 𝐻1/94,00 

Sintética 1 
Roleta 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 

Elitismo 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 

Sintética 2 
Roleta 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 

Elitismo 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 

 

Para a maioria dos casos avaliados o valor de m usado no passo de computação de protóti-

pos impactou significativamente a qualidade da partição final produzida pela função de consenso 

aplicada a ensembles de algoritmos FPSC. Tal resultado foi observado independentemente do mé-

todo de seleção de partições utilizado, bem como da quantidade de partições combinadas dentre 

os percentuais de seleção aplicados. A exceção foi observada para a base de dados Sintética 1, para 

a qual o valor do expoente de ponderação não afetou a acurácia da partição final. Por se tratar de 

uma base de dados caracterizada por grupos compactos e linearmente separáveis, a acurácia obtida 

em cada partição foi a mesma (100%) para todos os ensembles. Dessa maneira, a função de con-

senso proposta produziu o mesmo valor de acurácia obtida pelas partições nos ensembles. 

A base de dados Sintética 2 apresenta nível de dificuldade superior ao da base Sintética 1, 

uma vez que ela é caracterizada por apresentar grupos sobrepostos e não tão compactos quanto os 

grupos da base Sintética 1, o que tende a refletir algumas das características de bases de dados 

reais. Como mencionado, diferentes valores para o expoente de ponderação produziram diferentes 

soluções, cuja diferença entre as mesmas foi estatisticamente significativa, independentemente do 
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método de seleção de partições e da quantidade de partições combinadas utilizadas nos experi-

mentos. 

A melhor solução dentre os ensembles obtida pela combinação de partições selecionadas 

pelo método da Roleta foi a mesma quando as partições foram combinadas pelo método Elitismo, 

para a maioria dos casos. 

 

Tabela 4.2. MWFPSC. Resumo do teste estatístico realizado para os experimentos referentes à análise de sensibilidade 

para o expoente de ponderação (m). Hipótese nula aceita (𝑯𝟎) e hipótese nula rejeitada (𝑯𝟏)/melhor valor de acurácia 

(pcc(%)) dentre as partições finais. 

  Partições Combinadas (%) 

  25 50 75 100 

Base Método de Seleção H/pcc H/pcc H/pcc H/pcc 

Wine 
Roleta 𝐻1/97,75 𝐻1/97,19 𝐻1/97,19 𝐻1/96,62 

Elitismo 𝐻1/97,19 𝐻1/97,19 𝐻1/96,63 𝐻1/96,63 

Ionosphere 
Roleta 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 

Elitismo 𝐻1/70,94 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 𝐻1/71,22 

Soybean 
Roleta 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 

Elitismo 𝐻0/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 𝐻1/100,00 

S. Heart 
Roleta 𝐻1/81,85 𝐻1/81,85 𝐻1/81,48 𝐻1/81,11 

Elitismo 𝐻1/81,85 𝐻1/81,85 𝐻1/81,48 𝐻1/81,48 

Glass Id. 
Roleta 𝐻1/56,54 𝐻1/57,48 𝐻1/56,07 𝐻1/57,01 

Elitismo 𝐻1/55,61 𝐻1/56,54 𝐻1/57,01 𝐻1/57,48 

Iris 
Roleta 𝐻1/93,33 𝐻1/92,67 𝐻1/95,33 𝐻1/92,00 

Elitismo 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/92,67 𝐻1/92,67 

Sintética 1 
Roleta 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 

Elitismo 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 𝐻0/100,00 

Sintética 2 
Roleta 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 

Elitismo 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/93,33 𝐻1/92,67 

 

A função de consenso produziu resultados similares àqueles apresentados para ensembles 

de FPSC. Entretanto, o MWFPSC (Tabela 4.2) apresentou resultado expressivo (pcc(%)) relativa-

mente ao FPSC (Tabela 4.1), para as bases de dados Wine (Elitismo, 25%: FPSC = 97,19 /Roleta, 

25%: MWFPSC = 97,75), Glass (Roleta, 25%: FPSC = 56,07/Roleta, 50%: MWFPSC = 57,48) e 

Iris (Roleta, 50%: FPSC = 96,67/Elitismo, 25%: MWFPSC = 97,33), quando observadas as me-

lhores soluções para cada base de dados dentre os métodos de seleção e os percentuais de partições 

combinadas. 



96 

 

Como verificado estatisticamente na Tabela 4.2, para a maioria dos casos avaliados, o valor 

de m usado no passo de computação de protótipos impactou na qualidade da partição final produ-

zida pela função de consenso proposta, aplicada a ensembles de algoritmos MWFPSC. Tal resul-

tado foi observado independentemente do método de seleção de partições utilizado, bem como da 

quantidade de partições combinadas dentre os percentuais de seleção aplicados. 

Embora a diferença para o valor da acurácia tenha sido significativa estatisticamente, essa 

diferença não foi expressiva entre os métodos de seleção de partições, bem como para os diferentes 

percentuais de partições combinadas para cada método de seleção, exceto para a base Iris. Para a 

base Iris, a diferença foi expressiva entre os métodos de seleção para 25% das partições combina-

das; o Elitismo foi o melhor. Ainda para a base Iris, o Elitismo apresentou diferença expressiva 

em termos de acurácia dentre os percentuais de partições combinadas; 25% apresentaram a melhor 

solução. 

 

Tabela 4.3. FCM. Resumo do teste estatístico realizado para os experimentos referentes à análise de sensibilidade para 

o expoente de ponderação (m). Hipótese nula aceita (𝑯𝟎) e hipótese nula rejeitada (𝑯𝟏)/melhor valor de acurácia 

(pcc(%)) dentre as partições finais. 

  Partições Combinadas (%) 

  25 50 75 100 

Base Método de Seleção H/pcc H/pcc H/pcc H/pcc 

Wine 
Roleta H1/97,19 H1/97,19 H1/97,19 H1/97,19 

Elitismo H1/97,19 H1/96,63 H1/96,63 H1/96,63 

Ionosphere 
Roleta H1/71,22 H1/71,22 H1/71,22 H1/71,22 

Elitismo H1/70,94 H0/70,94 H1/70,94 H1/71,22 

Soybean 
Roleta H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 

Elitismo H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 

S. Heart 
Roleta H1/80,37 H1/80,37 H1/80,37 H1/80,37 

Elitismo H1/80,37 H1/80,37 H1/80,37 H1/80,37 

Glass Id. 
Roleta H1/54,67 H1/54,67 H1/54,67 H1/54,67 

Elitismo H1/54,67 H1/55,61 H1/55,61 H1/55,61 

Iris 
Roleta H1/90,67 H1/90,67 H1/90,67 H1/90,67 

Elitismo H1/89,33 H1/89,33 H1/90,67 H1/90,67 

Sintética 1 
Roleta H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 

Elitismo H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 H0/100,00 

Sintética 2 
Roleta H0/92,67 H0/92,67 H0/92,67 H0/92,67 

Elitismo H0/92,67 H0/92,67 H0/92,67 H0/92,67 
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Como verificado estatisticamente na Tabela 4.3, para a maioria dos casos avaliados, o valor 

de m usado no passo de computação de protótipos impactou na qualidade da partição final produ-

zida pela função de consenso proposta aplicada a ensembles de algoritmos FCM. Tal resultado foi 

observado independentemente do método de seleção de partições utilizado, bem como da quanti-

dade de partições combinadas dentre os percentuais de seleção aplicados. Exceções foram obser-

vadas para as bases de dados Soybean e Sintética 1, para as quais o valor de m não afetou a acurácia 

da partição final. 

Para ensembles de FCM, embora a diferença para o valor da acurácia tenha sido signifi-

cante estatisticamente, essa diferença não foi expressiva entre os métodos de seleção de partições, 

bem como para os diferentes percentuais de partições combinadas para cada método de seleção. 

Para os três algoritmos avaliados, FPSC (Tabela 4.1), MWFPSC (Tabela 4.2) e FCM (Ta-

bela 4.3), verificou-se estatisticamente que o valor de m usado no passo de computação de protó-

tipos impactou significativamente a qualidade da partição final produzida pela função de consenso 

proposta. Tal resultado foi observado independentemente do método de seleção de partições utili-

zado, bem como da quantidade de partições combinadas dentre os percentuais de seleção aplica-

dos. Entretanto, exceções foram observadas para as bases de dados Soybean e Sintética 1, para as 

quais o valor para m não afetou a acurácia da partição final. Assim, a hipótese nula foi aceita para 

as bases Soybean (MWFPSC (Elitismo, 25%) e FCM), e Sintética 1 (FPSC, MWFPSC e FCM). 

Embora a diferença para o valor da acurácia tenha sido significante estatisticamente, essa 

diferença não foi expressiva, em média, entre os métodos de seleção de partições, bem como entre 

os diferentes percentuais de partições combinadas para cada método de seleção. Exceções foram 

verificadas apenas para a base Iris, quando aplicada aos algoritmos FPSC e MWFPSC. 

A diferença tende a não ser expressiva, em média, porque a matriz de pertinências usada 

para computar os protótipos não é obtida por meio de distâncias relativas (Equação (2.13)), mas 

pela média ponderada das partições (Equação (4.4)). Dessa maneira, computar os protótipos com 

m = 1,00 revela ser uma solução natural, uma vez que m = 1,00 não altera o valor dos elementos 

da matriz de pertinências. 

Observou-se também que a melhor acurácia dentre os ensembles para cada experimento foi 

verificada para diferentes valores de m, revelando que o valor para m não depende apenas da es-

trutura dos grupos, mas também da inicialização de protótipos e de outros parâmetros intrínsecos 

aos algoritmos. A Figura 4.10 exibe a frequência de ocorrência dos valores para m que atingiram 
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o maior valor de acurácia dentre todos os ensembles, considerando os três algoritmos de agrupa-

mento (FPSC (Tabela 4.1), MWFPSC (Tabela 4.2) e FCM (Tabela 4.3)) e as oito bases de dados, 

totalizando vinte e quatro ocorrências possíveis para cada valor de m em cada percentual de parti-

ções para cada método de seleção de partições. 

 

Figura 4.10: Frequência de ocorrência dos valores do expoente de ponderação (m) dentre as bases de dados para o 

melhor valor de acurácia dentre todos os ensembles, considerando quatro valores de percentuais para a combinação 

de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. 

 

O valor de m mais frequente para a melhor solução dentre todos os ensembles foi observado 

para m = 4,00, independentemente do percentual de partições combinadas e do método de seleção. 

Observou-se que combinar 25% das partições, independentemente do método de seleção, aumenta 

a frequência de ocorrência para todos os valores de m.  

Os métodos Roleta e Elitismo apresentaram a menor frequência de ocorrência para M = 

{2,00, 2,50, 3,00}, quando não discriminada a avaliação por percentual de partições combinadas, 

conforme observado na Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Frequência de ocorrência dos valores do expoente de ponderação (m) para o melhor valor de acurácia 

dentre todos os ensembles, observada para os métodos Roleta e Elitismo. 

 

Como observado na Figura 4.11, a melhor solução obtida para m = 4,00 ocorreu sessenta e 

nove vezes para o método Elitismo e sessenta e cinco vezes para o método Roleta, dentre as no-

venta e seis ocorrências possíveis para cada valor de m em cada método de seleção (vinte e quatro 

ocorrências possíveis para cada percentual de partições combinadas: três algoritmos de agrupa-

mento e oito bases de dados). 

A análise realizada nessa seção foi focada na qualidade produzida pela função de consenso 

proposta nesta tese, para cada um dos vários valores selecionados para o expoente de ponderação, 

combinando diferentes quantidades de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. Na 

seção a seguir, os resultados produzidos pela função de consenso foram avaliados considerando 

apenas m = 1,00 para a computação dos protótipos, com o objetivo de avaliar qualitativamente a 

eficácia da função de consenso em relação à melhor partição no respectivo ensemble. Dentre os 

valores aplicados ao expoente de ponderação (m), observou-se que m = 1,00 é a solução a ser 

adotada porque ele não modifica os elementos da relação nebulosa do Tipo-1 resultante da aplica-

ção do operador de redução de tipo à relação nebulosa do Tipo-2. 

4.2.2 Combinação de Agrupamentos pela Função de Consenso Proposta 

Esta seção avalia a eficácia da função de consenso proposta considerando m = 1,00 para a compu-

tação dos protótipos, conforme discutido na Seção 4.2.1. Os experimentos foram realizados de 

acordo com dois objetivos principais: 

1. Identificar o método apropriado para a seleção de partições (Roleta ou Elitismo), bem como 

o percentual (25%, 50%, 75% ou 100%) de partições a serem combinadas pela função de 

consenso proposta quando aplicados em ensembles dos algoritmos FPSC, MWFPSC e 
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FCM construídos pela metodologia usada nesta tese (Seção 4.2.2.1). Uma análise estatís-

tica foi usada para determinar se a diferença é significativa entre os resultados produzidos 

em cada percentual de partições combinadas em cada um dos métodos de seleção, bem 

como entre os resultados produzidos pelos métodos de seleção para os respectivos percen-

tuais de partições combinadas. 

2. Analisar a qualidade da solução produzida pela função de consenso proposta em relação à 

melhor partição no respectivo ensemble. Para que seja possível observar quão eficaz a fun-

ção de consenso é para cada um dos ensembles avaliados, na primeira análise (Seção 

4.2.2.2) foram computados apenas os resultados para os quais a partição final produziu 

qualidade (acurácia) superior à da melhor partição (determinada pelo menor valor de xb) 

no respectivo ensemble. Na sequência (Seção 4.2.2.3) foram descritos os resultados obtidos 

pela função de consenso quando combinadas as partições independentemente se houve ga-

nho da função de consenso em relação à melhor partição no respectivo ensemble, além de 

uma análise estatística para determinar se a diferença é significativa entre a solução da 

melhor partição e aquela produzida pela função de consenso para o respectivo ensemble. 

Assim, na Seção 4.2.2.3 o valor da acurácia produzido pela função de consenso é compa-

rado com aquele determinado pela melhor partição no respectivo ensemble, o que possibi-

lita avaliar a eficácia da função de consenso para esta medida. 

4.2.2.1 Determinação do melhor percentual de partições combinadas para cada mé-
todo de seleção e determinação do melhor método de seleção de partições 

Na Tabela 4.4 é apresentada a média dos resultados obtidos pela função de consenso proposta, 

bem como a análise estatística para tais resultados. O objetivo é verificar se há diferença signifi-

cativa para as soluções produzidas pela função de consenso entre os percentuais de partições com-

binadas em cada método de seleção de partições, bem como entre os métodos de seleção para os 

respectivos percentuais de partições combinadas. Para tanto, consideraram-se todos os ensembles, 

independentemente se houve ganho sobre a melhor partição. Assim, é possível verificar a eficácia 

da solução produzida pela função de consenso em relação à melhor solução no respectivo ensem-

ble, para todos os ensembles. 

O teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov aplicado para a análise de significância mostrou 

que a hipótese nula para os resultados obtidos para os diferentes percentuais de partições combi-

nadas deve ser rejeitada para os dois métodos de seleção, isto é, as soluções produzidas para os 

diferentes percentuais, em cada método de seleção, não pertencem a uma distribuição normal. 



101 

 

Dessa maneira, o teste de Friedman foi aplicado e os resultados apontaram que a diferença de 

desempenho obtida entre os percentuais foi significativa para cada método de seleção. 

O procedimento estatístico aplicado para avaliar a diferença dos resultados entre os méto-

dos de seleção, para os respectivos percentuais de partições combinadas, foi semelhante àquele 

desempenhado para avaliar a diferença entre os resultados obtidos para os diferentes percentuais 

de partições combinadas e o mesmo método de seleção (Roleta ou Elitismo). Entretanto, para este 

caso, o teste de hipótese mostrou que a diferença foi significativa para a maioria dos experimentos 

e, portanto, o teste de Friedman foi aplicado quando a análise de significância rejeitou a hipótese 

nula, e o teste de Análise de Variância (ANOVA) foi aplicado quando a análise de significância 

aceitou a hipótese nula. Tanto para o teste Kolmogorov-Smirnov, quanto para os métodos Fried-

man e ANOVA, o nível de confiança aplicado foi de 95%. 

Para a análise referente à comparação entre os percentuais de partições combinadas em 

cada método de seleção, o resultado destacado indica a não rejeição à hipótese nula para a base de 

dados aplicada. Para a análise referente à comparação entre os métodos de seleção para os respec-

tivos percentuais de partições combinadas, a última coluna da Tabela 4.4 apresentou o resultado 

do teste estatístico (𝐻0 ou 𝐻1), para Friedman ou ANOVA, seguido pelos percentuais para os quais 

a diferença foi significativa. 
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Tabela 4.4. FPSC, MWFPSC e FCM. Média±desvio padrão de acurácia (pcc %) para os experimentos referentes à combinação de agrupamentos considerando m = 1,00 para a 

computação dos protótipos. Comparação entre os percentuais de partições combinadas para cada método de seleção, bem como a comparação entre os métodos de seleção de 

partições para os respectivos percentuais de partições combinadas. Resumo do teste estatístico realizado para a comparação entre os métodos de seleção: hipótese nula aceita 

(𝐻0) ou hipótese nula rejeitada (𝐻1). Os valores destacados indicam que a hipótese nula foi aceita quando comparados entre si os resultados obtidos para cada percentual de 

partições combinadas, para cada base de dados. 

  Partições Combinadas (%) – Roleta Partições Combinadas (%) – Elitismo Roleta vs Elitismo 

Algoritmo Base 25 50 75 100 25 50 75 100  

FPSC 

Wine 92,66±5,61 93,61±4,88 93,09±4,12 93,60±2,93 93,67±4,16 93,73±3,85 93,93±2,65 93,84±2,95 𝐻1/25%,75%,100% 

Ionosp. 69,70±1,37 69,76±1,16 70,11±0,89 70,03±1,00 68,73±1,23 69,71±1,00 70,25±0,85 70,45±0,65 𝐻1/25%,75%,100% 

Soyb. 98,72±4,01 97,66±5,82 98,30±5,37 97,45±6,48 97,73±6,27 98,51±5,16 97,59±5,74 97,02±6,97 𝐻1/50% 

Heart 80,16±0,82 80,31±0,62 80,76±0,60 80,48±0,57 80,51±0,70 80,44±0,70 80,58±0,69 80,63±0,67 𝐻1/25%,75%,100% 

Glass 48,21±1,67 48,78±1,27 48,96±1,26 48,75±1,32 47,45±1,27 48,54±1,19 49,06±1,24 49,38±1,35 𝐻1/25%,50%,75%,100% 

Iris 87,78±6,70 86,84±5,45 85,82±7,07 84,84±7,91 84,96±6,83 85,64±6,55 85,67±6,78 85,69±6,99 𝐻1/25%,50% 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 𝐻0 

Sint. 2 92,00±0,80 92,18±0,63 92,38±0,54 92,40±0,51 92,51±0,60 92,53±0,37 92,51±0,45 92,38±0,60 𝐻1/25%,50%,75% 

MWFPSC 

Wine 91,83±7,23 94,21±1,81 94,23±1,50 94,16±1,93 92,90±6,15 93,93±3,80 93,78±4,79 93,80±4,44 𝐻1/25%,50%,75%,100% 

Ionosp. 69,75±1,07 69,72±1,27 69,94±1,02 70,09±0,,84 68,59±1,24 69,50±0,91 70,11±0,82 70,39±0,79 𝐻1/25%,50%,75%,100% 

Soyb. 97,38±6,06 97,45±6,23 97,30±6,22 97,80±5,57 97,73±5,59 97,87±5,45 97,87±5,27 97,66±5,73 𝐻0 

Heart 80,32±0,75 80,48±0,70 80,65±0,65 80,68±0,65 80,28±0,65 80,44±0,76 80,72±0,54 80,72±0,46 𝐻0 

Glass 48,30±1,62 48,91±1,63 48,60±1,64 49,06±1,67 47,79±1,33 49,16±1,51 49,66±1,56 49,78±1,50 𝐻1/25%,50%,75%,100% 

Iris 87,40±5,71 87,36±5,37 87,71±4,78 88,22±3,61 86,87±5,76 87,16±4,83 87,82±3,89 87,87±3,89 𝐻1/50% 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 𝐻0 

Sint. 2 91,76±0,97 92,22±0,91 92,11±0,76 92,11±0,91 92,07±0,73 92,24±0,67 92,29±0,65 92,31±0,67 𝐻1/25%,75%,100% 

FCM 

Wine 95,43±0,19 95,47±0,14 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,19±0,28 𝐻1/25%,50%,100% 

Ionosp. 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 𝐻0 

Soyb. 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 𝐻0 

Heart 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 𝐻0 

Glass 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 𝐻0 

Iris 88,84±0,39 88,91±0,33 88,96±0,34 88,98±0,38 88,20±0,56 88,87±0,43 89,02±0,34 89,02±0,34 𝐻1/25%,50%,100% 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 𝐻0 

Sint. 2 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 𝐻0 
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1. Comparação Intrablocos: entre os resultados obtidos para os percentuais de partições 

combinadas para cada método de seleção 

Quando aplicada a função de consenso aos ensembles de FPSC, considerando m = 1,00 

para a computação dos protótipos, observou-se que a diferença entre os resultados obtidos para os 

percentuais de partições combinadas foi estatisticamente significante para pelo menos um dos mé-

todos de seleção de partições para todas as bases de dados, exceto para a base de dados Sintética 

1. Dentre os métodos de seleção, o método Roleta apresentou diferença estatística significativa 

para todas as bases de dados, exceto para as bases Soybean e Sintética 1; o método Elitismo apre-

sentou diferença estatística significativa para todas as bases de dados, exceto para as bases Wine, 

S. Heart e Sintética 1. 

Quando aplicada a função de consenso aos ensembles de MWFPSC, considerando m = 1,00 

para a computação dos protótipos, observou-se que a diferença entre os resultados obtidos para os 

percentuais de partições combinadas foi estatisticamente significante para a metade das bases de 

dados quando aplicado o método Elitismo, e para as bases de dados S. Heart, Glass e Sintética 2 

quando aplicado o método Roleta. 

Quando aplicada a função de consenso aos ensembles de FCM, considerando m = 1,00 para 

a computação dos protótipos, observou-se que a diferença entre os resultados obtidos para os per-

centuais de partições combinadas não foi estatisticamente significante para os métodos de seleção 

de partições para a maior parte das bases de dados, exceto para as bases de dados Wine e Iris. 

 

2. Comparação Interblocos: entre os resultados obtidos para os métodos de seleção de par-

tições, relativamente aos respectivos percentuais de partições combinadas 

Para ensembles de FPSC, quando os métodos foram comparados entre si para os respecti-

vos percentuais de partições combinadas, observou-se que a diferença entre os resultados produ-

zidos pelos mesmos foi significativa para todas as bases de dados, exceto para a base Sintética 1. 

Dentre os percentuais de partições combinadas, a diferença entre os métodos de seleção ocorreu 

para todos os percentuais, principalmente quando combinadas 25% e 75% das partições em cada 

ensemble. 

Para ensembles de MWFPSC, quando os métodos foram comparados entre si para os res-

pectivos percentuais de partições combinadas, observou-se que a diferença entre os resultados 

produzidos pelos mesmos foi significativa para todas as bases de dados, exceto para as bases 
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Soybean, S. Heart e Sintética 1. Dentre os percentuais de partições combinadas, a diferença ocor-

reu para todos os percentuais, principalmente quando combinadas 25%, 75% e 100% das partições 

em cada ensemble. 

Para ensembles de FCM, quando os métodos foram comparados entre si para os respectivos 

percentuais de partições combinadas, observou-se que a diferença entre os resultados produzidos 

pelos mesmos foi significativa apenas para as bases Wine e Iris. Para tais bases, dentre os percen-

tuais de partições combinadas, a diferença ocorreu quando combinadas 25%, 50% e 100% das 

partições em cada ensemble. 

Quando a solução foi comparada entre os métodos de seleção de partições para os respec-

tivos percentuais de partições combinadas, observou-se que para o FPSC a diferença foi significa-

tiva para a maioria das bases de dados, quando combinadas 25% e 75% das partições, enquanto 

para o MWFPSC a diferença foi significativa independentemente do percentual de partições com-

binadas. Para o FCM, a diferença foi significativa apenas para duas bases de dados, para as quais 

a diferença ocorreu quando combinadas 25%, 50% e 100% das partições em cada ensemble. En-

tretanto, quando a diferença foi significativa, ora a melhor solução foi observada para o método 

Roleta, e ora a melhor solução foi observada para o método Elitismo, dentre as bases de dados 

avaliadas. 

Embora a diferença tenha sido estatisticamente significativa entre os percentuais de parti-

ções combinadas em cada método de seleção (intrablocos de seleção), bem como entre os métodos 

de seleção para os respectivos percentuais de partições combinadas (interblocos de seleção), ob-

servou-se que a diferença entre os resultados não foi expressiva, em média, para os três algoritmos 

avaliados. Quando comparados entre si, os algoritmos baseados em enxame não apresentaram di-

ferença expressiva entre os resultados produzidos pela função de consenso, em média. Em contra-

partida, para o algoritmo FCM as soluções foram melhores, em média, relativamente aos algorit-

mos FPSC e MWFPSC para a maioria das bases de dados. 

4.2.2.2 Análise qualitativa da eficácia da função de consenso 

As análises a seguir foram importantes para avaliar quão boas são as soluções produzidas pela 

função de consenso proposta em relação à melhor partição no respectivo ensemble. Parte da me-

todologia aplicada para a realização dos experimentos foi discutida na Seção 3.2.2, a qual se refere 

às bases de dados utilizadas, aos algoritmos de agrupamento e ao processo de geração dos ensem-

bles. A outra parte da metodologia é descrita a seguir. 
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Foram aplicados dois métodos evolutivos para a seleção de partições a serem combinadas: 

Roleta, com probabilidade de seleção proporcional à qualidade das soluções, e Elitismo. Para cada 

método, diferentes quantidades de partições foram selecionadas para serem combinadas pela fun-

ção de consenso proposta nesta tese: 25%, 50%, 75% e 100%. Os experimentos foram realizados 

considerando m = 1,00 para o expoente de ponderação aplicado no passo de computação dos pro-

tótipos, conforme discutido na Seção 4.2.1. 

A seguir são descritas as medidas utilizadas para avaliação dos resultados produzidos pela 

função de consenso, as quais foram baseadas no valor de acurácia. 

Foi medido o percentual de ensembles (sucesso (%)) cuja acurácia da partição final tenha 

sido superior à da melhor partição no respectivo ensemble. A medida sucesso (%) foi usada para 

verificar a eficácia da função de consenso para diversos problemas, isto é, para diversos ensembles. 

O ganho médio (ganho (%)) da acurácia da partição final sobre a acurácia da melhor partição no 

respectivo ensemble foi computado com o objetivo de avaliar quão boa, em termos percentuais, 

foi a partição final em relação à melhor solução no respectivo ensemble, em média. 

O valor para a medida ganho (%), para cada percentual de partições selecionadas para cada 

método de seleção em cada ensemble, foi computado da seguinte maneira: 

 

𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜(%) =
𝑝𝑐𝑐𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜

− 𝑝𝑐𝑐𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟

𝑝𝑐𝑐𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟

∗ 100% (4.5) 

 

sendo o 𝑝𝑐𝑐𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜
 o valor de acurácia da partição final e o 𝑝𝑐𝑐𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟

 o valor de acurácia da 

melhor partição no respectivo ensemble. 

A melhor partição (que teve seu valor de acurácia comparado com a partição final) foi 

definida com base no melhor (menor) valor de xb dentre as partições em cada ensemble, uma vez 

que em aplicações práticas as medidas externas (como a acurácia) não podem ser identificadas em 

problemas de agrupamento não supervisionado. Entretanto, experimentos realizados considerando 

a acurácia como medida para determinar a melhor partição no ensemble mostraram que não houve 

ganho da acurácia da partição final sobre a acurácia da melhor partição no respectivo ensemble, 

para quase todos os experimentos. Para o algoritmo FPSC, o maior valor de ganho médio foi obtido 

para a base de dados Sintética 2 (sucesso = 6,67%, ganho médio = 0,72%) quando combinadas 

100% das partições selecionadas pelo método Elitismo; para o algoritmo MWFPSC, o maior valor 

de ganho médio foi obtido para a base de dados Wine (sucesso = 6,67%, ganho médio = 0,58%) 
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quando combinadas 25% das partições selecionadas pelo método Roleta; para o algoritmo FCM, 

os experimentos mostraram que não houve ganho da acurácia da partição final sobre a acurácia da 

melhor partição no respectivo ensemble, para todas as bases de dados.     

Os resultados e análises considerando a melhor partição definida com base no menor valor 

de xb são apresentados e discutidos a seguir:  

 

 

(a1) FPSC, Roleta, sucesso (%) 

 

(a2) FPSC, Roleta, ganho (%) 

 

(b1) FPSC, Elitismo, sucesso (%) 

 

(b2) FPSC, Elitismo, ganho (%) 

Figura 4.12: FPSC. Sucesso (%) e respectivo ganho médio (%) obtidos pela função de consenso proposta (para m = 

1,00), relativamente à acurácia associada à partição de menor valor de xb nos respectivos ensembles, considerando 

quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para ensembles de FPSC a acurácia da partição final foi superior àquela da melhor partição 

no respectivo ensemble para mais de 56% dos ensembles avaliados, independentemente do per-

centual de partições combinadas e do método de seleção de partições aplicado (Figura 4.12(a1,b1)). 

A exceção foi verificada para a base de dados Sintética 1, para a qual a acurácia produzida pela 

função de consenso foi igual à acurácia da melhor partição no respectivo ensemble, para todos os 

ensembles. Para esse caso particular, não haveria necessidade de aplicar qualquer função de con-

senso presente na literatura porque a acurácia produzida pela melhor partição em cada ensemble 

foi igual a 100%. 
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O maior valor para a medida sucesso (%) foi observado para a base de dados Sintética 2, 

para a qual a acurácia da partição final foi superior à acurácia da melhor partição no respectivo 

ensemble em mais de 93% dos ensembles; enquanto o menor valor para a medida sucesso (%) foi 

observado para a base de dados Soybean (Figura 4.12a1,b1), para a qual a acurácia da partição final 

foi superior à acurácia da melhor partição em 56,67% dos ensembles. Entretanto, para a base 

Soybean, o valor para a medida ganho (%) foi o maior observado, em média, dentre as bases de 

dados (Figura 4.12(a2,b2)). Para as demais bases, o valor para a medida ganho (%) foi no máximo 

28,53% (Figura 4.12(a2)). 

 

(a1) MWFPSC, Roleta, sucesso (%) 

 

(a2) MWFPSC, Roleta, ganho (%) 

 

(b1) MWFPSC, Elitismo, sucesso (%) 

 

(b2) MWFPSC, Elitismo, ganho (%) 

Figura 4.13: MWFPSC. Sucesso (%) e respectivo ganho médio (%) obtidos pela função de consenso proposta (para 

m = 1,00), relativamente à acurácia associada à partição de menor valor de xb nos respectivos ensembles, considerando 

quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para ensembles de MWFPSC a acurácia da partição final foi superior àquela da melhor 

partição no respectivo ensemble para pelo menos 60% dos ensembles avaliados, independente-

mente do percentual de partições combinadas e do método de seleção de partições aplicado (Figura 

4.13(a1,b1)). A exceção foi verificada para a base de dados Sintética 1, para a qual a acurácia 

produzida pela função de consenso foi igual à acurácia da melhor partição no respectivo ensemble, 

para todos os ensembles. Para esse caso particular, não haveria necessidade de aplicar qualquer 
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função de consenso presente na literatura porque a acurácia produzida pela melhor partição em 

cada ensemble foi igual a 100%. 

O maior valor para a medida sucesso (%) foi observado para a base de dados Glass, para a 

qual a acurácia da partição final foi superior à acurácia da melhor partição no respectivo ensemble 

em pelo menos 90% dos ensembles; enquanto o menor valor para a medida sucesso (%) foi obser-

vado para a base de dados Soybean (Figura 4.13(a1-b1)), para a qual a acurácia da partição final 

foi superior à acurácia da melhor partição em pelo menos 60% dos ensembles. Entretanto, para a 

base Soybean, o valor para a medida ganho (%) foi o maior observado, em média, dentre as bases 

de dados (Figura 4.13(a2,b2)). Para as demais bases, o valor para a medida ganho (%) foi no má-

ximo 38,49% (Figura 4.13(a2)). 

 

(a1) FCM, Roleta, sucesso (%) 

 

(a2) FCM, Roleta, ganho (%) 

 

(b1) FCM, Elitismo, sucesso (%) 

 

(b2) FCM, Elitismo, ganho (%) 

Figura 4.14: FCM. Sucesso (%) e respectivo ganho médio (%) obtidos pela função de consenso proposta (para m = 

1,00), relativamente à acurácia associada à partição de menor valor de xb nos respectivos ensembles, considerando 

quatro valores de percentuais para a combinação de partições selecionadas pelos métodos Roleta e Elitismo. 

 

Para ensembles de FCM a acurácia da partição final foi superior àquela da melhor partição 

no respectivo ensemble apenas para as bases de dados Ionosphere e Iris (Figura 4.14(a1,b1)). Em-

bora para a base de dados Ionosphere a acurácia da partição final tenha sido melhor do que a 

melhor partição no respectivo ensemble para todos os ensembles, a medida para o ganho (%) foi 

maior para a base Iris em relação à base Ionosphere (Figura 4.14(a2,b2)). Assim, para ensembles 
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de FCM construídos por meio da metodologia aplicada nesta tese, a aplicação da função de con-

senso proposta é indiferente. 

O propósito da análise realizada nesta seção foi o de avaliar qualitativamente a eficácia da 

função de consenso, isto é, para quantos ensembles a qualidade da partição final foi superior à da 

melhor partição no respectivo ensemble (sucesso (%)), e quão superior ela foi (ganho (%)). Ob-

servou-se que a função de consenso produziu solução superior à melhor solução no respectivo 

ensemble (sucesso (%)) para a maior parte dos ensembles avaliados, para quase todas as bases de 

dados avaliadas, principalmente para os algoritmos baseados em enxame. O ganho (%) da função 

de consenso sobre a melhor partição no respectivo ensemble foi expressivo para algumas das bases 

de dados avaliadas, principalmente para os algoritmos baseados em enxame. Entretanto, a seguir, 

a qualidade produzida pela função de consenso é comparada com aquela produzida pela melhor 

partição no respectivo ensemble, independentemente se houve ganho em relação à acurácia da 

partição final sobre a melhor partição no respectivo ensemble, isto é, todos os ensembles foram 

considerados para a computação dos resultados. Na sequência, uma análise estatística é realizada 

para verificar se houve diferença significativa entre as soluções. 

4.2.2.3 Análise estatística para avaliar a eficácia da função de consenso 

Para avaliar a eficácia da função de consenso proposta, o valor de acurácia produzido pela função 

de consenso foi comparado com o valor de acurácia da melhor partição no respectivo ensemble 

(escolhida em função do menor valor de xb (Tabela 4.5), e também em função do maior valor de 

acurácia (Tabela 4.6)) para todos os ensembles. Para a solução produzida pela função de consenso 

foram computados os valores médios obtidos para cada percentual de partições combinadas pelos 

métodos Roleta e Elitismo. O valor médio obtido pela acurácia da melhor partição em cada en-

semble foi apresentado na última coluna da Tabela 4.5 (em função do menor valor de xb) e da 

Tabela 4.6 (em função do maior valor de pcc(%)). Os valores destacados são aqueles para os quais 

a diferença não foi estatisticamente significante em relação à melhor partição nos ensembles. 
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Tabela 4.5. FPSC, MWFPSC e FCM. Média±desvio padrão de acurácia (pcc(%)) para os experimentos referentes à combinação de agrupamentos considerando m=1,00 para a 

computação dos protótipos, e a melhor partição em cada ensemble (escolhida em função do menor valor de xb). Comparação entre cada um dos percentuais de partições 

combinadas (em cada método de seleção) e a melhor solução em cada partição. Resumo do teste estatístico: valores destacados indicam hipótese nula aceita (𝐻0). 

  Partições Combinadas (%) – Roleta Partições Combinadas (%) – Elitismo 
Melhor 

Partição 

Algoritmo Base 25 50 75 100 25 50 75 100  

FPSC 

Wine 92,66±5,61 93,61±4,88 93,09±4,12 93,60±2,93 93,67±4,16 93,73±3,85 93,93±2,65 93,84±2,95 83,50±18,68 

Ionosp. 69,70±1,37 69,76±1,16 70,11±0,89 70,03±1,00 68,73±1,23 69,71±1,00 70,25±0,85 70,45±0,65 66,66±2,46 

Soyb. 98,72±4,01 97,66±5,82 98,30±5,37 97,45±6,48 97,73±6,27 98,51±5,16 97,59±5,74 97,02±6,97 82,77±18,69 

Heart 80,16±0,82 80,31±0,62 80,76±0,60 80,48±0,57 80,51±0,70 80,44±0,70 80,58±0,69 80,63±0,67 78,47±2,51 

Glass 48,21±1,67 48,78±1,27 48,96±1,26 48,75±1,32 47,45±1,27 48,54±1,19 49,06±1,24 49,38±1,35 45,56±3,56 

Iris 87,78±6,70 86,84±5,45 85,82±7,07 84,84±7,91 84,96±6,83 85,64±6,55 85,67±6,78 85,69±6,99 82,38±9,82 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 92,00±0,80 92,18±0,63 92,38±0,54 92,40±0,51 92,51±0,60 92,53±0,37 92,51±0,45 92,38±0,60 87,44±3,72 

MWFPSC 

Wine 91,83±7,23 94,21±1,81 94,23±1,50 94,16±1,93 92,90±6,15 93,93±3,80 93,78±4,79 93,80±4,44 83,00±20,52 

Ionosp. 69,75±1,07 69,72±1,27 69,94±1,02 70,09±0,,84 68,59±1,24 69,50±0,91 70,11±0,82 70,39±0,79 66,10±2,38 

Soyb. 97,38±6,06 97,45±6,23 97,30±6,22 97,80±5,57 97,73±5,59 97,87±5,45 97,87±5,27 97,66±5,73 81,42±18,86 

Heart 80,32±0,75 80,48±0,70 80,65±0,65 80,68±0,65 80,28±0,65 80,44±0,76 80,72±0,54 80,72±0,46 78,97±2,30 

Glass 48,30±1,62 48,91±1,63 48,60±1,64 49,06±1,67 47,79±1,33 49,16±1,51 49,66±1,56 49,78±1,50 46,06±3,28 

Iris 87,40±5,71 87,36±5,37 87,71±4,78 88,22±3,61 86,87±5,76 87,16±4,83 87,82±3,89 87,87±3,89 81,20±9,87 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 91,76±0,97 92,22±0,91 92,11±0,76 92,11±0,91 92,07±0,73 92,24±0,67 92,29±0,65 92,31±0,67 89,44±2,48 

FCM 

Wine 95,43±0,19 95,47±0,14 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,19±0,28 95,51±0,00 

Ionosp. 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,65±0,00 

Soyb. 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Heart 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 

Glass 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,67±0,00 

Iris 88,84±0,39 88,91±0,33 88,96±0,34 88,98±0,38 88,20±0,56 88,87±0,43 89,02±0,34 89,02±0,34 89,13±0,36 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 
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Tabela 4.6. FPSC, MWFPSC e FCM. Média±desvio padrão de acurácia (pcc(%)) para os experimentos referentes à combinação de agrupamentos considerando m=1,00 para a 

computação dos protótipos, e a melhor partição em cada ensemble (escolhida em função do maior valor de pcc). Comparação entre cada um dos percentuais de partições 

combinadas (em cada método de seleção) e a melhor solução em cada partição. Resumo do teste estatístico: valores destacados indicam hipótese nula aceita (𝐻0). 

  Partições Combinadas (%) – Roleta Partições Combinadas (%) – Elitismo 
Melhor 

Partição 

Algoritmo Base 25 50 75 100 25 50 75 100  

FPSC 

Wine 92,66±5,61 93,61±4,88 93,09±4,12 93,60±2,93 93,67±4,16 93,73±3,85 93,93±2,65 93,84±2,95 96,59±0,55 

Ionosp. 69,70±1,37 69,76±1,16 70,11±0,89 70,03±1,00 68,73±1,23 69,71±1,00 70,25±0,85 70,45±0,65 71,71±0,53 

Soyb. 98,72±4,01 97,66±5,82 98,30±5,37 97,45±6,48 97,73±6,27 98,51±5,16 97,59±5,74 97,02±6,97 100,00±0,00 

Heart 80,16±0,82 80,31±0,62 80,76±0,60 80,48±0,57 80,51±0,70 80,44±0,70 80,58±0,69 80,63±0,67 82,99±0,73 

Glass 48,21±1,67 48,78±1,27 48,96±1,26 48,75±1,32 47,45±1,27 48,54±1,19 49,06±1,24 49,38±1,35 60,92±2,51 

Iris 87,78±6,70 86,84±5,45 85,82±7,07 84,84±7,91 84,96±6,83 85,64±6,55 85,67±6,78 85,69±6,99 94,98±0,94 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 92,00±0,80 92,18±0,63 92,38±0,54 92,40±0,51 92,51±0,60 92,53±0,37 92,51±0,45 92,38±0,60 91,13±0,31 

MWFPSC 

Wine 91,83±7,23 94,21±1,81 94,23±1,50 94,16±1,93 92,90±6,15 93,93±3,80 93,78±4,79 93,80±4,44 96,78±0,39 

Ionosp. 69,75±1,07 69,72±1,27 69,94±1,02 70,09±0,,84 68,59±1,24 69,50±0,91 70,11±0,82 70,39±0,79 71,70±0,51 

Soyb. 97,38±6,06 97,45±6,23 97,30±6,22 97,80±5,57 97,73±5,59 97,87±5,45 97,87±5,27 97,66±5,73 100,00±0,00 

Heart 80,32±0,75 80,48±0,70 80,65±0,65 80,68±0,65 80,28±0,65 80,44±0,76 80,72±0,54 80,72±0,46 82,95±0,78 

Glass 48,30±1,62 48,91±1,63 48,60±1,64 49,06±1,67 47,79±1,33 49,16±1,51 49,66±1,56 49,78±1,50 60,20±2,93 

Iris 87,40±5,71 87,36±5,37 87,71±4,78 88,22±3,61 86,87±5,76 87,16±4,83 87,82±3,89 87,87±3,89 94,58±1,13 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 91,76±0,97 92,22±0,91 92,11±0,76 92,11±0,91 92,07±0,73 92,24±0,67 92,29±0,65 92,31±0,67 100,00±0,00 

FCM 

Wine 95,43±0,19 95,47±0,14 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,51±0,00 95,19±0,28 95,51±0,00 

Ionosp. 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 70,94±0,00 

Soyb. 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Heart 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 79,26±0,00 

Glass 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 54,59±0,22 56,12±0,55 

Iris 88,84±0,39 88,91±0,33 88,96±0,34 88,98±0,38 88,20±0,56 88,87±0,43 89,02±0,34 89,02±0,34 91,31±0,71 

Sint. 1 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 100,00±0,00 

Sint. 2 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 92,67±0,00 93,33±0,00 
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Tanto para os resultados apresentados na Tabela 4.5 quanto aqueles apresentados na Tabela 

4.6, o teste de hipótese Kolmogorov-Smirnov apontou que as soluções produzidas pela função de 

consenso e a solução para a melhor partição no respectivo ensemble não pertencem a uma distri-

buição normal, isto é, não pertencem à mesma população para todos os experimentos. Assim, foi 

aplicado o teste de Friedman, o qual mostrou que a diferença entre as soluções produzidas pela 

função de consenso e a melhor partição no respectivo ensemble foram significativas para a maior 

parte dos experimentos. O resultado da avaliação estatística entre a solução da melhor partição e a 

solução da função de consenso no respectivo ensemble foi o mesmo para os dois experimentos 

(Tabela 4.5 e Tabela 4.6), como descrito a seguir.  

Tanto para o FPSC quanto para o MWFPSC, a solução produzida pela função de consenso 

apresentou diferença significativa, estatisticamente, em relação à melhor solução no respectivo 

ensemble, para todas as bases de dados, exceto para a base Sintética 1. Para esta base, a função de 

consenso produziu a mesma solução relativamente à melhor partição no respectivo ensemble, a 

qual atingiu acurácia máxima. Dessa maneira, para esta base, não haveria necessidade de aplicar 

qualquer função de consenso da literatura. 

Para o algoritmo FCM, a solução produzida pela função de consenso apresentou diferença 

significativa, estatisticamente, em relação à solução obtida pelo melhor valor de xb no respectivo 

ensemble, para as bases de dados Wine, Ionosphere, Glass e Iris. Para as bases Soybean e Sintética 

1, a função de consenso produziu a mesma solução relativamente à melhor partição no respectivo 

ensemble, a qual atingiu acurácia máxima. Dessa maneira, para as bases Soybean e Sintética 1, 

não haveria necessidade de aplicar qualquer função de consenso da literatura. 

4.2.3 Função de Consenso Proposta versus Funções de Consenso da Literatura 

Nesta seção, os resultados obtidos pela função de consenso proposta foram comparados com aque-

les presentes na literatura, totalizando oito funções de consenso da literatura: 

 Funções apresentadas no trabalho de Fern e Brodley (2004): 

o IBGF (Instance-Based Graph Formulation). 

o CBGF (Cluster-Based Graph Formulation). 

o HBGF (Hybrid Bipartite Graph Formulation). 

 Funções apresentadas no trabalho de Azimi et al. (2006): 

o GACE (Genetic Clustering Ensemble). 

o CK (Co-Association Function and k-Means). 



113 

 

 Funções apresentadas no trabalho de Azimi et al. (2007): 

o CSPA (Cluster-Based Similarity Partitioning Algorithm). 

o HGPA (HyperGraph Partitioning Algorithm). 

o CAL (Co-Association Function and Average Link). 

Os resultados produzidos pela função de consenso foram obtidos pela combinação de todas 

as partições, considerando todos os ensembles. Essa escolha foi feita para se manter a coerência 

com os trabalhos da literatura a serem usados como base comparativa.  

Foi adotado m = 1,00 para a computação dos protótipos pela função de consenso proposta, 

conforme discutido na Seção 4.2.1. Foram combinadas partições dos múltiplos agrupamentos pro-

duzidos pelos algoritmos FPSC, MWFPSC e FCM, enquanto as funções de consenso da literatura, 

utilizadas para efeitos comparativos, foram aplicadas para a combinação de múltiplos agrupamen-

tos gerados pelo algoritmo k-Médias. Os resultados foram avaliados pela média da acurácia 

(𝑝𝑐𝑐(%)) da melhor partição de cada ensemble (determinada pelo menor valor de xb e também 

determinada pelo maior valor de acurácia) e das partições finais, bem como pela acurácia da me-

lhor partição dentre todos os ensembles e pela melhor dentre todas as partições finais. 
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Tabela 4.7. Média±desvio padrão/melhor valor da acurácia produzida pela melhor partição de cada ensemble e pela função de consenso proposta, e média da acurácia produzida 

pelas funções de consenso da literatura. 

    Função de Consenso – pcc(%) 

  Melhor Partição de cada Ensemble Proposta CSPA HGPA CAL CK GACE  

Base Algoritmo 
média/melhor (pcc(%)) 

(Em função do melhor pcc(%)) 

média/melhor (pcc(%)) 

(Em função do melhor xb) 

média/melhor 

(m = 1,00) 
média 

Wine 

FPSC 96,59±0,55/97,75 83,50±18,68/92,13 93,84±2,95/96,07 

89,89 92,47 90,12 66,49 70,80 MWFPSC 96,78±0,39/97,19 83,00±20,52/94,94 93,80±4,44/96,07 

FCM 95,51±0,00/95,51 95,51±0,00/95,51 95,19±0,28/95,51 

Soybean 

FPSC 100,00±0,00/100,00 82,77±18,69/78,72 97,02±6,97/100,00 

86,49 84,15 95,49 68,50 77,20 MWFPSC 100,00±0,00/100,00 81,42±18,86/78,72 97,66±5,73/100,00 

FCM 100,00±0,00/100,00 100,00±0,00/100,00 100,00±0,00/100,00 

Iris 

FPSC 94,98±0,94/96,67 82,38±9,82/66,67 85,69±6,99/92,67 

95,50 96,00 94,50 81,80 90,30 MWFPSC 94,58±1,13/96,67 81,20±9,87/66,67 87,87±3,89/92,67 

FCM 91,31±0,71/92,67 89,13±0,36/88,67 89,02±0,34/89,33 

 

Tabela 4.8. Média±desvio padrão/melhor valor da acurácia produzida pela melhor partição de cada ensemble e pela função de consenso proposta e média da acurácia produzida 

pelas funções de consenso da literatura. 

    Função de Consenso – pcc(%) 

  

Melhor Partição de cada Ensemble Proposta 

Subamostragem 

Aleatória 

Projeção 

Aleatória 

   IBGF CBGF HBGF IBGF CBGF HBGF 

Base Algoritmo 
média/melhor (pcc(%)) 

(Em função do melhor pcc(%)) 

média/melhor (pcc(%)) 

(Em função do melhor xb) 

média/melhor 

(m = 1,00) 
média 

Glass 

Id. 

FPSC 60,92±2,51/65,42 45,56±3,56/45,79 49,38±1,35/51,87 

61,00 61,00 60,00 63,00 62,00 61,00 MWFPSC 60,20±2,93/64,95 46,06±3,28/48,13 49,78±1,50/52,34 

FCM 56,12±0,55/57,01 54,67±0,00/54,67 54,59±0,21/54,67 
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Considerando a acurácia (pcc(%)) como medida para determinar a melhor partição no en-

semble, as soluções (pcc(%)) produzidas pela função de consenso proposta foram, em média, in-

feriores àquelas produzidas pela melhor partição no respectivo ensemble , inclusive quando com-

parados entre si o melhor resultado dentre os ensembles e o melhor resultado dentre as partições 

finais, para todas as bases avaliadas. 

Entretanto, considerando o índice de xb como medida para determinar a melhor partição 

no ensemble, as soluções (pcc(%)) produzidas pela função de consenso proposta foram, em média, 

superiores àquelas produzidas pela melhor partição no respectivo ensemble , inclusive quando 

comparados entre si o melhor resultado dentre os ensembles e o melhor resultado dentre as parti-

ções finais, para todas as bases avaliadas. Exceções foram observadas para o algoritmo FCM, con-

forme discutido na Seção 4.2.1. Para a base de dado Glass, as soluções (pcc(%)) produzidas pela 

função de consenso proposta foram, em média, superiores àquelas produzidas pela melhor partição 

no respectivo ensemble, inclusive quando comparados entre si o melhor resultado dentre os en-

sembles e o melhor resultado dentre as partições finais, para todas as bases avaliadas. Exceções 

foram observadas para o algoritmo FCM, conforme discutido na Seção 4.2.1. 

Em comparação com resultados presentes na literatura, a função de consenso proposta ob-

teve soluções superiores, em média, para as bases Wine e Soybean. Para a base Iris, a função de 

consenso proposta produziu acurácia superior àquela produzida pela função de consenso CK, ape-

nas (Tabela 4.7). Para a base Glass, a acurácia média da partição final foi inferior à acurácia pre-

sente na literatura (Tabela 4.8).  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Agrupamento de dados é considerada uma das principais tarefas do processo de descoberta de 

conhecimento em bases de dados e tem sido aplicada com sucesso em diversas áreas. Problemas 

de agrupamento são caracterizados principalmente pela maneira como os objetos da base de dados 

estão distribuídos nos grupos, os quais formam estruturas naturais que podem dificultar sua iden-

tificação quando usados algoritmos que fazem uso da abordagem tradicional de agrupamento ba-

seada em grupos mutuamente exclusivos. Consequentemente, a acurácia da solução por ele pro-

duzida pode ser comprometida. Dessa maneira, a abordagem nebulosa para agrupamento é uma 

alternativa à abordagem tradicional, a qual possibilita, dentre outras vantagens, minimizar a parti-

cipação de objetos ruidosos durante o processo de atualização dos protótipos. 

Entretanto, tanto a escolha do algoritmo quanto sua parametrização são altamente depen-

dentes das características dos problemas a serem resolvidos, as quais geralmente não são conheci-

das a priori. Dentre as técnicas utilizadas para minimizar o efeito de tais incertezas, destaca-se a 

combinação de agrupamentos (ensembles), a qual é caracterizada por gerar diferentes soluções 

para um mesmo problema e combiná-las, tal que a solução consenso seja superior à melhor solução 

dentre as individuais. 

Como a tarefa de agrupamento recai em um problema de otimização combinatória, técnicas 

inspiradas na natureza e metaheurísticas têm sido aplicadas ao projeto e desenvolvimento de algo-

ritmos de agrupamento, produzindo resultados satisfatórios sem a necessidade de exploração exa-

ustiva do espaço de soluções. 

Tendo em vista os desafios mencionados, esta tese propôs, dentre outras contribuições, dois 

algoritmos de agrupamento nebuloso de dados inspirados no comportamento de agentes sociais 

(partículas), e uma função de consenso para a combinação de soluções que usa conceitos oriundos 

da teoria dos conjuntos nebulosos do Tipo-1 e do Tipo-2. 

Em comparação com as propostas existentes na literatura, destacam-se as seguintes princi-

pais contribuições desta tese: 

 A proposição de um novo grupo de funções de consenso para algoritmos de agru-

pamento (Seção 2.4.1.3); 
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 A concepção de dois algoritmos de agrupamento de dados baseados no PSO: FPSC; 

e uma variação do mesmo (MWFPSC), que usa graus de pertinência diretamente 

na equação de atualização das partículas (Capítulo 3); 

 A proposta de uma metodologia para gerar relações nebulosas do Tipo-2 (Capítulo 

4); 

 A proposta de uma função de consenso baseada em relação nebulosa do Tipo-2 

(Capítulo 4); e 

 A aplicação de métodos evolutivos para a seleção de partições (com base em al-

guma medida interna de avaliação (Seção 4.2)) a serem combinadas por alguma 

função de consenso. 

Relativamente à parte experimental, os dois algoritmos de agrupamento propostos (FPSC 

e MWFPSC) foram avaliados para diversas bases de dados e os resultados obtidos foram compa-

rados com aqueles produzidos pelo algoritmo FCM, um dos mais populares dentre os presentes na 

literatura de agrupamento nebuloso. 

Os experimentos para os três algoritmos foram realizados a partir da construção de múlti-

plos agrupamentos com o objetivo de identificar em quais aspectos cada um deles se diferencia 

(Seção 3.2.2). Concluiu-se estatisticamente que há diferença entre os algoritmos avaliados para 

todas as medidas de avaliação testadas, independentemente da base de dados aplicada. Quando o 

melhor valor de xb foi usado para escolher a melhor partição, a diferença entre o resultado produ-

zido pelos algoritmos foi significativa estatisticamente para a maior parte das medidas, para quase 

todas as bases de dados avaliadas. Também foi observado que as melhores soluções foram obtidas 

principalmente para M = {1,50, 2,00, 2,50}, ω = 0,80 e vmax = 0,01, como recomendado na litera-

tura de agrupamento nebuloso. 

Foi feita uma análise de sensibilidade paramétrica para o expoente de ponderação (m) apli-

cado à função de consenso proposta, no passo de computação de protótipos (Equação (2.14)) da 

partição final (4.2.1). Concluiu-se que a qualidade da solução (pcc(%)) produzida pela função de 

consenso proposta tende a variar estatisticamente, embora não de modo expressivo na média, entre 

os diferentes valores usados para o valor de m, tanto entre os percentuais de partições combinadas 

quanto entre os métodos de seleção. A diferença tende a não ser expressiva, em média, porque a 

matriz de pertinências usada para computar os protótipos não é obtida por meio de distâncias re-

lativas (Equação (2.13)), mas pela média ponderada das partições (Equação (4.4)). Dessa maneira, 

m = 1,00 revelou ser a solução mais indicada para este parâmetro, uma vez que ele não altera o 
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valor dos elementos da matriz de pertinências obtida pela função de consenso proposta. De acordo 

com a melhor partição final obtida dentre todos os ensembles, para cada percentual de partições 

combinadas e para cada método de seleção de partições (Tabela 4.1, Tabela 4.2, Tabela 4.3), veri-

ficou-se que o valor de m não depende apenas da estrutura dos grupos naturais, mas também da 

inicialização de protótipos e outros parâmetros intrínsecos aos algoritmos. 

Análises também foram feitas para identificar o método de seleção de partições que produ-

ziu o melhor resultado, bem como o percentual de partições combinadas mais apropriado (Seção 

4.2.2.1). Concluiu-se estatisticamente que há diferença entre os resultados produzidos pelos méto-

dos de seleção e pelos percentuais de partições combinadas para os três algoritmos de agrupa-

mento. Para o FPSC destacou-se a combinação de 75% das partições selecionadas pelo método 

Roleta e 100% das partições selecionadas pelo método Elitismo. Para o algoritmo MWFPSC, a 

maior parte dos experimentos mostrou que não houve diferença entre as soluções obtidas pelos 

percentuais de partições selecionadas pelo método Roleta, enquanto para o método Elitismo a di-

ferença foi significativa para a metade dos experimentos realizados, principalmente quando com-

binadas 100% das partições. Para o algoritmo FCM, a diferença para o resultado obtido pela função 

de consenso entre os percentuais de partições combinadas não foi significativa para a maioria dos 

experimentos realizados para os dois métodos de seleção. Entretanto, quando a diferença foi sig-

nificativa, ora a melhor solução foi observada para o método Roleta, ora para o Elitismo, dentre as 

bases de dados avaliadas. 

A eficácia da função de consenso foi avaliada sob diferentes perspectivas, totalizando três 

tipos de análises. A primeira delas foi identificar a quantidade de ensembles com qualidade da 

partição final superior à qualidade da melhor partição no respectivo ensemble e quão boa foi a 

qualidade da partição final (Seção 4.2.2.2). Para esta análise concluiu-se que a função de consenso 

produziu solução superior à melhor solução no respectivo ensemble para a maior parte dos ensem-

bles avaliados, para quase todas as bases de dados avaliadas, principalmente para os algoritmos 

baseados em enxame. A qualidade da partição final em relação à melhor partição no respectivo 

ensemble foi expressiva para algumas das bases de dados avaliadas, principalmente para os algo-

ritmos baseados em enxame. Entretanto, a diferença dos resultados produzidos não foi expressiva 

entre os percentuais de partições combinadas para cada método de seleção, bem como entre méto-

dos de seleção para os respectivos percentuais de partições combinadas. 

O segundo tipo de análise foi feito independentemente da qualidade da partição final em 

relação à qualidade da melhor partição no respectivo ensemble (Seção 4.2.2.3). Concluiu-se que 

tanto para o FPSC quanto para o MWFPSC, a solução produzida pela função de consenso foi 
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estatisticamente superior àquela obtida pela partição com melhor valor de xb para a maior parte 

das bases de dados. Para o algoritmo FCM, a solução produzida pela função de consenso foi esta-

tisticamente superior àquela obtida pelo melhor valor de xb apenas para a base de dados Ionos-

phere. Assim, a função de consenso proposta pode ser mais interessante para a combinação de 

agrupamentos baseados em enxame de partículas, relativamente aos agrupamentos baseados no 

algoritmo FCM (ou pode-se concluir que a função de consenso é bastante efetiva pois melhora 

resultados de algoritmos de agrupamentos não tão efetivos e não piora os resultados de algoritmos 

efetivos). 

O último tipo de análise foi comparar a eficácia da função de consenso proposta com aquela 

produzida por funções de consenso presentes na literatura (Seção 4.2.2.3). Verificou-se que a acu-

rácia produzida pela função de consenso proposta foi superior, em média, àquela produzida pelas 

funções de consenso da literatura (Tabela 4.6). Para a base de dados Glass, entretanto, os resultados 

produzidos pelas funções de consenso da literatura foram superiores àqueles produzidos pela fun-

ção proposta, mesmo quando comparados apenas aos resultados produzidos pelos algoritmos ba-

seados em enxame (Tabela 4.7). 

Dentre os algoritmos bioinspirados propostos, o MWFPSC é o mais indicado para a pro-

dução de agrupamentos com protótipos representativos aos respectivos centroides dos grupos, e 

para a obtenção de melhor valor de acurácia (pcc(%)), em média. Para as demais medidas de ava-

liação (xb, iter, t(s)) o FPSC é o mais indicado. Quando aplicados em ensembles de agrupamento, 

sugere-se selecionar 100% das partições por meio do método Elitismo, uma vez que a diversidade 

de soluções deve ser considerada quando forem combinadas pela função de consenso proposta. 

Para trabalhos futuros, destacam-se as seguintes propostas: 

 Para a computação dos protótipos pela função de consenso, aplicar ao valor de m 

sua média ponderada pela qualidade das partições selecionadas pelos métodos Ro-

leta e Elitismo. 

 Modificar a metodologia proposta tal que ela possa ser aplicada em ensembles que 

apresentam diferentes quantidades de protótipos entre as partições. 

 Avaliar o impacto da diversidade entre as partições combinadas sobre a qualidade 

produzida pela partição final. 

 Avaliar o desempenho da função de consenso proposta quando aplicadas outras 

medidas internas de avaliação dos agrupamentos. 
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 Aplicar outros métodos de seleção de partições para avaliar a qualidade da partição 

final, principalmente métodos estocásticos, tais como o Torneio. 

 Avaliar o desempenho da função de consenso proposta quando aplicada a outras 

bases de dados disponíveis na literatura, principalmente àquelas que caracteriza-

das por grupos sobrepostos.  
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APÊNDICE 

GLOSSÁRIO DAS FUNÇÕES UTILIZADAS NOS PSEUDOCÓDIGOS 
 

A 

 

Alignment: alinhamento de protótipos entre partições. 

Argmax: índice do maior valor em um vetor de elementos. 

Argmin: índice do maior valor em um vetor de elementos. 

 

C 

 

Calculate_Cost: executa a função de custo para o algoritmo de agrupamento. 

Check_Stopping_Criterion: avalia o critério de parada do algoritmo de agrupamento. 

Compute_Prototypes: atualiza os protótipos do algoritmo c-Médias Nebuloso (FCM) e da Função 

de Consenso Nebulosa do Tipo-2 Geral (GT2CF). 

 

D 

 

Distance: calcula a distância Euclidiana entre dois vetores. 

 

I 

 

Initialize_Membership_Memory: inicializa a matriz de pertinências para as memórias local e glo-

bal, aplicadas no Algoritmo Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e no Algoritmo Nebuloso 

Ponderado pela Pertinência por Enxame de Partículas (MWFPSC). 

Initialize_Particles: inicializa a matriz de partículas nos algoritmos de Agrupamento por Enxame 

de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e Agrupamento 

Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência (MWFPSC). 

Initialize_Position_Memory: inicializa as matrizes de partículas local e global nos algoritmos de 

Agrupamento por Enxame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas 

(FPSC) e Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência 

(MWFPSC). 

Initialize_U: inicializa a matriz de pertinências no algoritmo c-Médias Nebuloso (FCM). 

Initialize_Velocities: inicializa a matriz de velocidades nos algoritmos de Agrupamento por En-

xame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e Agrupa-

mento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência (MWFPSC). 
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L 

 

Limit_Position: limita no intervalo [0,1] o vetor de posição das partículas nos algoritmos de Agru-

pamento por Enxame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas 

(FPSC) e Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela (MWFPSC). 

Limit_Velocity: limita no intervalo [-1,1] o vetor de velocidade das partículas nos algoritmos de 

Agrupamento por Enxame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas 

(FPSC) e Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência 

(MWFPSC). 

 

P 

 

Primary: concatena o grau de pertinência de objetos a grupos, formando uma matriz de graus pri-

mários. 

 

S 

 

Secondary: realiza a normalização da qualidade de partições, no intervalo (0,1]. 

Size: para um conjunto de dados, retorna o número de objetos e a dimensão dos mesmo. 

 

U 

 

Update_Position: atualiza o vetor de posição das partículas nos algoritmos de Agrupamento por 

Enxame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e Agru-

pamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência (MWFPSC). 

Update_U: atualiza a matriz de pertinências nos algoritmos c-Médias Nebuloso (FCM), Agrupa-

mento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e Agrupamento Nebuloso por Enxame de Par-

tículas Ponderado pela Pertinência (MWFPSC). 

Update_Velocity: atualiza o vetor de velocidade das partículas nos algoritmos de Agrupamento 

por Enxame de Partículas (PSC), Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas (FPSC) e 

Agrupamento Nebuloso por Enxame de Partículas Ponderado pela Pertinência (MWFPSC). 

 

V 

VSCTR: aplica o redutor de tipo baseado no centroide de fatias verticais. 


