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Resumo 

 

O comércio eletrônico vem crescendo rapidamente ao longo dos últimos anos. Produtos, ser-

viços e informações dos mais variados tipos são oferecidos todos os dias para milhares de 

usuários na Internet. Definir uma estratégia adequada para oferecer um produto a clientes é o 

objetivo dos sistemas de recomendação. Para isso leva em conta itens que podem ser oferta-

dos considerando o interesse de cada cliente. Essa associação entre itens é uma tarefa que 

recai sobre a competência da mineração de dados, mais especificamente a área chamada de 

mineração de regras de associação. Esta dissertação investigou o uso de algoritmos bioinspi-

rados, mais especificamente algoritmos evolutivos e imunológicos, a fim de construir associa-

ções entre os itens de uma base de dados. Foram feitos três estudos: a influência de diferentes 

mecanismos de seleção e cruzamento no algoritmo evolutivo; o uso de seleção probabilística 

no algoritmo imunológico; e a comparação dos algoritmos bioinspirados com o algoritmo 

determinístico clássico aplicado a essa tarefa, chamado de Apriori. As bases de dados para 

efeitos comparativos foram coletadas em lojas nacionais de comércio eletrônico. Os resulta-

dos apresentados permitiram identificar uma combinação adequada dos mecanismos de sele-

ção e cruzamento do algoritmo evolutivo, assim como identificar os pontos fortes e fracos dos 

algoritmos bioinspirados quando comparados ao algoritmo tradicional. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação; Algoritmos Evolutivos; Sistemas Imunológicos 

Artificiais; Regras de Associação.  

  



 

 

Abstract 

 

E-commerce has been growing rapidly over the past years. Various products, services, and 

information are constantly offered to millions of internet users. Defining an adequate strategy 

to offer a product to a customer is the main goal of a recommender system. To do so, the 

items to be offered have to take into account the interests of each customer. This association 

of items is a data mining task, more specifically a task called association rule mining. This 

dissertation investigated the use of bioinspired algorithms, particularly evolutionary and im-

mune algorithms, to build associations among items of a database. Three sets of experiments 

were performed: an investigation into the influence of different selection and crossover mech-

anisms in an evolutionary algorithm for association rule mining; the use of a probabilistic 

selection in the immune algorithm; and a comparison of the bioinspired algorithms with the 

standard deterministic algorithm called Apriori. The data bases for comparison were taken 

from real e-commerce applications. The results allowed the identification of a suitable combi-

nation of the selection and crossover mechanisms for the evolutionary algorithm, and to iden-

tify the strengths and weaknesses of all approaches when applied to real-world recommender 

systems. 

 

Keywords: Recommender Systems; Evolutionary Algorithms; Artificial Immune Systems; 

Association Rules.  
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1 INTRODUÇÃO 

É surpreendente o aumento na quantidade de informação, produtos e serviços disponíveis no 

mercado atualmente. Nos últimos anos houve um aumento significativo da largura de banda, o 

crescimento da quantidade de internautas, a expansão das mídias sociais, e novos websites de 

pequenas, médias e grandes empresas. Isso resulta em um mercado muito competitivo e mais 

atento as necessidades dos clientes, sem se esquecer de oferecer comodidade e facilidade na 

hora de fechar um negócio. Como exemplos, é possível citar a enorme quantidade e variedade 

de pacotes de viagens (cruzeiros, roteiros, ecoturismo, etc.), telefones celulares, livros, vídeos, 

DVDs, CDs, músicas, produtos laboratoriais, prestadoras de serviço, roupas, produtos para o 

lar, computadores, calçados, etc. 

Os sistemas de recomendação são ferramentas computacionais que visam auxiliar os 

internautas (usuários) em seus processos de escolha, seja por produtos em uma loja de comér-

cio eletrônico, informações em um portal de conteúdo e até pessoas em redes sociais 

(CAZELLA; NUNES; REATEGUI, 2010; RESNICK; VARIAN, 1997). Para que um sistema 

de recomendação opere, ele precisa de informações sobre esses itens, produtos, serviços, pes-

soas, etc., e de informações sobre os usuários. Após a coleta desses dados são empregados 

algoritmos “inteligentes” capazes de selecionar, a partir de um portfólio de itens, aqueles que 

são mais relevantes para cada usuário ou situação.  

Há diferentes tipos de sistemas de recomendação disponíveis, tanto no mercado, quan-

to sendo usados em pesquisas acadêmicas (CAZELLA; NUNES; REATEGUI, 2010). Por 

exemplo, há recomendações feitas apenas com base nos itens e sua descrição, conhecidas co-

mo recomendação baseada em conteúdo; há recomendações feitas com base em notas atribu-

ídas a itens pelos usuários, conhecidas como filtragem colaborativa; e há recomendações que 

visam associar itens a outros com base em padrões de consumo, conhecidas como recomen-

dações associativas. Neste último caso, a ser investigado nessa dissertação, o objetivo é en-

contrar, a partir de um conjunto de transações, aqueles itens que normalmente são comerciali-

zados em conjunto, por exemplo, “quem compra pão, também compra leite”. 

As técnicas tradicionais na literatura para a determinação de recomendações associati-

vas são as regras de associação como, por exemplo, o algoritmo Apriori (AGRAWAL; 

SRIKANT, 1994). Outra classe de algoritmos que também vem sendo amplamente investiga-

da nesse contexto são os algoritmos bioinspirados (DEL JESUS, et al., 2011). O objetivo des-

ta dissertação é desenvolver um algoritmo evolutivo e um algoritmo imunológico e aplicá-los 

na mineração de regras de associação para bases de dados de comércio eletrônico. 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

Quando vamos a uma loja física comprar um produto, invariavelmente temos um vendedor 

questionando sobre nossas necessidades e mapeando, dentro do portfólio de produtos dele, 

quais seriam mais adequados para cada cliente. Se possível o vendedor nos oferece um produ-

to de maior valor do que aquele que pensávamos levar, promovendo um up-sell. Além disso, 

um bom vendedor sabe quais produtos geram uma venda casada (cross-sell) e consegue, ao 

final de todo o processo, aumentar o valor da compra. 

No ambiente virtual, não apenas falta esse personagem, como também a competitivi-

dade é muito maior. No comércio eletrônico é bem mais fácil comparar preços, iniciar uma 

compra e não finalizar o processo (por exemplo, nunca pagando um boleto), e comparar espe-

cificações de produtos. Somado a isso há o fator psicológico de comprar um produto e não 

saber se ou quando ele será entregue; se o produto apresentar defeito, como acionar a garantia 

e muitas outras dúvidas que surgem na cabeça dos compradores virtuais. Assim, o uso de fer-

ramentas capazes de facilitar o processo de compra através da recomendação de produtos po-

de ser um diferencial para aumentar as taxas de conversão de pedidos em compras e o envol-

vimento dos clientes com uma loja. 

A motivação para esta pesquisa também se dá no que tange, os algoritmos de solução 

do problema de mineração de regras de associação. Por um lado há algoritmos clássicos da 

literatura, por outro há os métodos heurísticos bioinspirados. Uma diferença importante entre 

eles é que os métodos bioinspirados fazem a busca por uma solução ótima utilizando heurísti-

cas e sob a luz de alguma função de qualidade pré-definida. Esta pesquisa se ocupa especifi-

camente de investigar o potencial de algumas dessas técnicas no contexto do problema de 

recomendação em comércio eletrônico. 

1.2 OBJETIVOS 

Apesar de sua importância tecnológica, ainda há muita pesquisa a ser feita com o objetivo de 

resolver problemas e dificuldades científico-tecnológicas vinculadas ao projeto de sistemas de 

recomendação, como o desenvolvimento de algoritmos de agrupamento e predição adequados 

ao contexto de recomendação, tema central deste projeto. 

O presente projeto de pesquisa propõe investigar o uso de algoritmos evolutivos e 

imunológicos para a mineração de regras de associação, ou seja, pesquisar algoritmos bioins-
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pirados (DE CASTRO, 2006) e, por meio destes, desenvolver ferramentas robustas que aten-

dam com eficácia às necessidades dos sistemas de recomendação.  

1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Esse documento está organizado como a seguir: 

 O Capítulo 2 é constituído por uma revisão dos principais temas da dissertação, são 

estes: Sistemas de Recomendação, Regras de Associação, Algoritmos Evolutivos, Sis-

temas Imunológicos e Comércio Eletrônico.  

 O Capítulo 3 é composto pelos principais conceitos dos algoritmos evolutivos para 

mineração de regras de associação: representação, função de adaptabilidade, e opera-

dores genéticos, além do algoritmo investigado e seu pseudocódigo. 

 No Capítulo 4 é apresentado um sistema imunológico artificial para mineração de re-

gras de associação com os seus principais conceitos: representação, função de adapta-

bilidade e o mecanismo de seleção.  

 O Capítulo 5 apresenta os materiais e métodos, resultados e a discussão, a influência 

da seleção e cruzamento no algoritmo evolutivo, uma comparação entre os algoritmos 

imunológicos e um comparativo entre todos os algoritmos apresentados neste trabalho. 

 O trabalho é finalizado no Capítulo 6 com as conclusões gerais e perspectivas de tra-

balhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta uma revisão conceitual dos principais temas abordados na dissertação: 

Sistemas de Recomendação (SR); Regras de Associação (RA); Algoritmos Evolutivos (AE); 

Sistemas Imunológicos Artificiais (SIA); e Comércio Eletrônico (CE).  

2.1 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO 

Diante do cenário atual do mercado, os sistemas de recomendação deixaram de ser uma novi-

dade e passaram a fazer parte dos negócios das empresas, principalmente daquelas que atuam 

por meio da Internet, também conhecidos como comércio eletrônico ou e-commerce 

(SCHAFER; KONSTAN; RIEDL, 1999; 2001). Os sistemas de recomendação podem melho-

rar os resultados de um negócio de várias maneiras (SCHAFER; KONSTAN; RIEDL, 2001):  

1. Transformando visitantes em clientes;  

2. Estimulando vendas-cruzadas;  

3. Fidelizando clientes; 

4. Aumentando o tíquete médio (faturamento dividido pelo número de pedidos); e 

5. Aumentando a taxa de conversão (número de pedidos dividido pelo número de visitan-

tes únicos). 

Sistemas de recomendação aplicam técnicas de Descoberta de Conhecimento em Base de Da-

dos – (DCBD, do inglês KDD – Knowledge Discovery in Databases) ao problema de fazer 

recomendações personalizadas de informação, produtos ou serviços durante uma interação 

(SARWAR, et al., 2001). Sistemas de recomendação podem usar informações sobre os itens a 

serem recomendados, opiniões, comportamento de navegação e compra dos consumidores e 

muitos outros atributos com o objetivo de gerar listas de recomendação para um comércio 

eletrônico (RESNICK; VARIAN, 1997). 

No caso específico do comércio eletrônico, eles formam um guia para o processo de 

escolha de produtos e têm por objetivo sugerir (recomendar) o produto mais atraente para 

cada consumidor, em cada contexto. Para materializar essa recomendação, podem ser usadas 

vitrines personalizadas dentro da loja virtual, na página inicial, na página de produtos e no 

carrinho de compras (DE CASTRO; KNIDEL, 2012). 

Sistemas de recomendação indicam itens aos usuários que eles queiram comprar ou 

examinar. As recomendações realizadas por essas ferramentas podem ajudar os usuários a 

navegar de forma mais confortável, evitando o desperdício de tempo. Com o constante cres-

cimento da quantidade de informações on-line e do comércio eletrônico, os SR passam a ser 
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uma ferramenta cada vez mais importante e presente para o suporte à tomada de decisão 

(BURKE, 2000). Eles também são utilizados de outras formas, por exemplo, como ferramenta 

de treinamento de equipes de vendas. 

2.1.1 Tipos de Sistemas de Recomendação 

Os grandes desafios dos SR incluem a combinação adequada entre as expectativas dos usuá-

rios e os produtos e serviços a serem recomendados aos mesmos. Definir e descobrir estas 

relações são aspectos centrais para o sucesso dos sistemas de recomendação (CAZELLA; 

NUNES; REATEGUI, 2010). A maior parte dos sistemas de recomendação deve selecionar 

ou filtrar alguns itens a partir de um conjunto de itens a serem recomendados, razão pela qual 

eles também são conhecidos como técnicas de filtragem. Dentre as muitas técnicas de reco-

mendação para comércio eletrônico destacam-se aquelas baseadas em conteúdo, as baseadas 

em filtragem colaborativa e as baseadas em comportamento (DE CASTRO; KNIDEL, 2012). 

Sistemas de recomendação baseada em conteúdo utilizam informações descritivas dos 

produtos a serem recomendados, por exemplo, nome, categoria, descrição e preço, para gerar 

as listas de recomendação (HERLOCKER, 2000; ANSARI; ESSEGAIER; KOHLI, 2000). 

Essas técnicas não requerem dados de comportamento dos usuários e nem dados de transa-

ções. 

Desenvolvida para suprir pontos em aberto da recomendação baseada em conteúdo, a 

filtragem colaborativa ou social agrega dados sobre as preferências (avaliações) dos clientes e 

fazem recomendações para outros usuários baseadas na similaridade dessas avaliações 

(BURKE, 2000). Ela se diferencia da filtragem baseada em conteúdo devido a não exigir uma 

compreensão ou conhecimento do conteúdo dos itens. Suas principais vantagens são as possi-

bilidades de apresentar aos usuários recomendações inesperadas e a formação de comunidades 

de usuários pela identificação de seus gostos e interesses similares. 

Outro tipo de recomendação bastante empregada na prática é aquela que usa dados 

comportamentais dos usuários como, por exemplo, o comportamento de busca dentro da loja 

virtual e/ou o comportamento de compra. A recomendação dos itens é feita por meio de infe-

rências sobre as preferências do usuário e suas necessidades, sendo capazes de encontrar rela-

ções entre a necessidade de um usuário e uma provável recomendação (BURKE, 2000; DE 

CASTRO; KNIDEL, 2012). Esse tipo de recomendação também é conhecido como recomen-

dação associativa. 
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Além destas há também a Filtragem Baseada em Utilidade (GUTTMAN; MOUKAS; 

MAES, 1998); a Filtragem Baseada em Outros Contextos (GONZALEZ; DE LA ROSA; 

MONTANER, 2007); a Filtragem Baseada em Aspectos Psicológicos (NUNES; 

MACHADO; SCHNEIDER, 2009); e a Filtragem Híbrida, que combina duas ou mais técni-

cas. 

2.2 REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

As regras de associação (RAs) foram originalmente propostas para auxiliar a tomada de deci-

são estratégica dos gerentes de comércios (AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993) e 

constituem uma das técnicas mais estudadas na Mineração de Dados (AGRAWAL; 

IMIELINSKI; SWAMI, 1993; AGRAWAL; SRIKANT, 1994; FUKUDA, et al., 1996; 

HOLSHEIMER, et al., 1996; LIU, 2006). Os objetivos originais da mineração de regras de 

associação são: decidir o que por a venda; traçar estratégias promocionais; e organizar a dis-

ponibilização das propagandas sobre as prateleiras, sempre visando maximizar o lucro das 

vendas.  

Analisar os dados de transações passadas é uma abordagem que possibilita melhorar a 

qualidade das decisões que o responsável pelo comércio deve tomar. O progresso tecnológico 

da época permitiu que a armazenagem de informações diárias, semanais e até mesmo as men-

sais perdessem espaço para a armazenagem de dados semestrais e anuais. Outro fator que a 

proposta original das regras de associação aborda é a velocidade com que os dados passaram a 

ser armazenados em bancos de dados. Por exemplo, através de uma simples leitura de código 

de barras as informações de produtos são armazenadas diretamente na base de dados 

(AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993). 

As regras de associação são uma importante classe de padrões regulares nos dados. A 

mineração de RAs é uma tarefa descritiva que utiliza aprendizado não supervisionado e tem 

como foco a identificação de associações de itens que ocorram em conjunto em uma determi-

nada transação (CIOS, et al., 2007).  

O registro da compra de produtos por um cliente é também chamado de dados da ces-

ta de compras, ou simplesmente transação, pois armazena os produtos que foram adquiridos 

pelo cliente durante um processo de compras (transação). Tais registros podem consistir de 

compras de um consumidor, ou grupo de consumidores, em um intervalo de tempo 

(AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993). O problema da cesta de compras, PCC, é a 
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aplicação clássica das RAs (HAN; KAMBER, 2006; LIU, 2006). Ele assume que existe uma 

variedade de itens, produtos que um consumidor pode adquirir, como, por exemplo: pão, leite, 

ovos, café e açúcar. Os consumidores colocam alguns dos produtos em suas cestas de com-

pras e, assim, é possível saber quais itens são comprados em conjunto, mesmo que não exista 

cadastro das características dos consumidores (HAN; KAMBER, 2006). 

As regras de associação estão dispostas da seguinte forma {Y1, Y2, Y3, ..., Yn}  X. Em 

outras palavras, a presença dos produtos Y1, Y2, Y3, ..., Yn na cesta de compras de um consu-

midor implica, muito provavelmente, que o produto X também esteja presente na cesta 

(AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993). 

As regras de associação consideram somente a ocorrência do produto na cesta de 

compras de clientes. Outros fatores pertinentes ao produto, como quantidade e preço, não são 

considerados na construção das associações entre os itens (LIU, 2006). 

2.2.1 Modelo Formal 

Em mineração de regras de associação uma transação é um conjunto de itens. No cenário 

originalmente descrito pela cesta de supermercado, os itens de uma transação são aqueles 

comprados simultaneamente por um usuário. Uma regra de associação é uma regra na forma 

   , na qual A e C são conjuntos de itens, e A é chamado de corpo (ou antecedente) e C de 

cabeça (ou consequente) da regra; sendo que      . A regra significa que a presença de 

(todos os itens de) A em uma transação implica a presença de (todos os itens de) C na mesma 

transação com alguma probabilidade associada (AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993). 

O algoritmo pioneiro, denominado AIS e proposto por Agrawal, Imielinski e Swami, 

(1993), se limita a extrair regras de associação com apenas um item no antecedente. Dada 

uma quantidade de transações T, é interessante gerar todas as regras que satisfaçam certas 

restrições adicionais de duas formas distintas:  

1. Restrições sintáticas: Envolvem limitações na quantidade de itens que podem aparecer 

na regra; 

2. Restrições de suporte: Envolvem limitações quanto ao número de transações em T que 

suportam a regra, sendo o suporte definido como a fração das transações em T que sa-

tisfaz a união de itens no antecedente e consequente da regra. 
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Medidas de interesse, como o suporte e a confiança de uma regra, permitem ao usuário obter 

informações qualitativas e quantitativas relevantes em relação ao conjunto de regras extraídas 

da base de dados. 

2.2.2 Medidas de Interesse 

Alguns pesquisadores têm trabalhado para quantificar a utilidade ou o interesse de uma dada 

regra de associação. O que vem a ser útil ou interessante é fortemente dependente da aplica-

ção e está diretamente vinculado as necessidades do usuário. Aplicar um algoritmo sobre uma 

base de dados é fácil, o verdadeiro desafio está em encontrar relevância no conhecimento ex-

traído pelo algoritmo (LIU, et al., 1999). 

As medidas de interesse, confiança e suporte, propostas por (AGRAWAL; 

IMIELINSKI; SWAMI, 1993; AGRAWAL; SRIKANT, 1994) são as mais abordadas na lite-

ratura. O suporte, também chamado de cobertura, de uma RA demonstra a probabilidade des-

sa regra ser encontrada em relação a todas as transações da base (Equação (2.1)): 

       (   )   (   )  
                   

                   
 

(2.1) 

 

A confiança, também chamada de acurácia, verifica a ocorrência da parte consequente em 

relação ao antecedente, determinando o grau de confiança entre os itens, ou seja, aquilo que 

os une formando a RA (Equação (2.2)): 

         (   )   (   )  
                   

               
 

(2.2) 

 

Enquanto a confiança é uma medida da acurácia da regra, o suporte corresponde à sua signifi-

cância estatística. Uma motivação para restrições de suporte vem do fato que, por questões de 

negócio, as regras acima de um suporte mínimo são as mais interessantes. Contudo, uma regra 

com suporte baixo pode ser considerada em um momento posterior (AGRAWAL; 

IMIELINSKI; SWAMI, 1993). 

2.2.3 O Algoritmo Apriori 

O algoritmo mais conhecido para a tarefa de mineração de regras de associação é o algoritmo 

Apriori (AGRAWAL; SRIKANT, 1994). Ele possui dois passos principais: 



15 

 

1. Geração dos conjuntos de itens frequentes: um conjunto de itens frequentes é aquele 

que tem suporte igual ou superior a um determinado limiar, chamado de suporte mí-

nimo (minsup); 

2. Geração das regras de associação confiáveis: as regras de associação confiáveis são 

aquelas com valor de confiança igual ou superior a confiança mínima (minconf). 

Um conjunto de itens de tamanho k, ou seja, com k itens, é chamado de k-itemset. 

O algoritmo Apriori possui este nome, pois utiliza uma metodologia de seleção dos 

itens que vêm antes (a priori) para a geração dos conjuntos de itens frequentes. Essa proprie-

dade é conhecida como fechamento para baixo e consiste na seguinte definição:  

Se um conjunto de itens tem suporte igual ou superior ao minsup, então 

todo subconjunto de itens não vazio desse conjunto também tem suporte 

igual ou superior ao minsup (LIU, 2006).  

Um resumo do algoritmo Apriori é apresentado no Pseudocódigo 1.  

Algoritmo Apriori(T) 

1 C1 ← init-pass(T); 

2 F1 ← {f | f  C1, f.count/n ≥ minsup}; 

3 for (k = 2; Fk-1 ≠ ; k++) do 

4  Ck ← candidate-gen(Fk-1); 

5  for each transaction t  T do 

6   for each candidate c  Ck do 
7    if c is contained in t then 

8     c.count++; 

9   endfor 

10  endfor 

11 Fk ← {c  Ck | c.count/n ≥ minsup} 
12 endfor 

13 return F ←     ; 

Pseudocódigo 1: Algoritmo Apriori. Fonte: (AGRAWAL; IMIELINSKI; SWAMI, 1993). 

 

Na Linha 4 do pseudocódigo do algoritmo Apriori existe uma chamada para a função candi-

date-gen, responsável pela geração dos candidatos a regras de associação. Os detalhes dessa 

função estão apresentados no Pseudocódigo 2 a seguir. 
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Função candidate-gen(Fk-1) 

1 C1 ← ; 

2 for all f1, f2  Fk-1 

3  with f1 = {i1, … ,ik-2, ik-1} 

4  and f2 = {i1, … ,ik-2, i’k-1} 

5  and ik-1 < i’k-1 do 

6   c ← {i1, … ,ik-2, i’k-1}; 

7   Ck ← Ck  {c}; 
8   for each (k - 1)-subset s of c do 

9    if (s  Fk-1) then 

10    delete c from Ck; 

11   endfor 

12 endfor 

13 return Ck; 

Pseudocódigo 2: Função candidate-gen. 

 

O algoritmo realiza vários passos sobre a base de dados. No primeiro passo ele calcula a fre-

quência de cada item. Após manter aqueles itens que estão com o valor de suporte maior ou 

igual ao minsup, ele verifica se aqueles itens frequentes ix ocorrem em conjunto com o item 

ix+1 para valores iguais ou superiores ao minsup. A cada novo ciclo sobre os dados, o algorit-

mo armazena, de forma incremental, somente aqueles conjuntos de itens frequentes que estão 

com valores de suporte igual ou acima do valor do minsup. 

Na Figura 2.1 a coluna TID representa o identificador de cada transação, ou seja, cada 

Tx representa uma cesta de compras, enquanto a segunda coluna contem os identificadores 

dos itens (produtos) que pertencem àquela cesta de compras. 

TID Lista dos IDs dos itens 

T1 I1, I2, I5 

T2 I2, I4 

T3 I2, I3 

T4 I1, I2, I4 

T5 I1, I3 

T6 I2, I3 

T7 I1, I3 

T8 I1, I2, I3, I5 

T9 I1, I2, I3 
Figura 2.1: Transações da base AllEletronics. Adaptado de (HAN; KAMBER, 2006). 

O algoritmo Apriori gera os conjuntos de itens candidatos e identifica, de forma in-

cremental, aqueles que são frequentes, ou seja, conjuntos nos quais o valor do suporte destes 

itens é igual ou superior ao valor de minsup, como ilustrado na Figura 2.2. 
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O cálculo da confiança é feito a partir dos (k  1) itens, onde k é o tamanho da regra e, 

portanto, (k – 1) itens compõem o antecedente da regra. Em seguida calcula-se o suporte da 

regra e o divide pelo suporte de sua parte antecessora. Para os últimos conjuntos de itens en-

contrados tem-se 2 para os conjuntos {I1, I2, I3} e {I1, I3, I5}, e para as suas partes anteceden-

tes, {I1, I2} e {I1, I3}, encontra-se 4, ou seja, as suas confianças são iguais a 2/4 ou 50%. 

2.3 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

Algoritmos evolutivos (AEs) são técnicas adaptativas de busca paralela inspiradas em proces-

sos evolutivos naturais: reprodução com herança, variação genética e sobrevivência dos mais 

aptos (MICHALEWICZ, 1997). A Computação Bioinspirada (CARVALHO, et al., 2004; 

MANGE; TOMASSINI, 1998; DE CASTRO; ZUBEN, 2004), bem como a Computação Na-

tural (BALLARD, 1999; DE CASTRO, 2006), incorpora os AEs como uma de suas técnicas. 

Conjunto Suporte 

{I1} 6 

{I2} 7 

{I3} 6 

{I4} 2 

{I5} 2 

Conjunto Suporte 

{I1} 6 

{I2} 7 

{I3} 6 

{I4} 2 

{I5} 2 

Conjunto 

{I1, I2} 

{I1, I3} 

{I1, I4} 

{I1, I5} 

{I2, I3} 

{I2, I4} 

{I2, I5} 

{I3, I4} 

{I3, I5} 

{I4, I5} 

Conjunto Suporte 

{I1, I2} 4 

{I1, I3} 4 

{I1, I4} 1 

{I1, I5} 2 

{I2, I3} 4 

{I2, I4} 2 

{I2, I5} 2 

{I3, I4} 0 

{I3, I5} 1 

{I4, I5} 0 

Conjunto Suporte 

{I1, I2} 4 

{I1, I3} 4 

{I1, I5} 2 

{I2, I3} 4 

{I2, I4} 2 

{I2, I5} 2 

Conjunto Suporte 

{I1, I2, I3} 2 

{I1, I3, I5} 2 

Figura 2.2: Exemplo de geração de conjuntos candidatos e frequentes com suporte igual a 2. 
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Ambas as áreas de pesquisa concatenam uma variedade de técnicas fortemente conceituadas 

na Biologia. As técnicas evolutivas, também conhecidas como evolucionárias, contemplam 

conceitos em distintos campos biológicos, especialmente nas ideias evolucionistas de Darwin 

(1959) e na Genética. 

Uma técnica de busca é aquela que recebe um problema como entrada e propõe uma 

solução por meio de uma sequência de passos de geração e teste de soluções candidatas 

(RUSSELL; NORVIG, 2003). Dentro do domínio desse tipo de técnica, os AEs estão no con-

junto das Técnicas Aleatórias Guiadas, pois apesar de possuírem componentes aleatórios, 

usam as informações do estado corrente das soluções candidatas para guiar a exploração do 

espaço de busca, diferenciando-se, assim, de métodos unicamente aleatórios (LINDEN, 

2012). 

Para De Jong (2006), o processo evolutivo possui as seguintes características: 

1. Populações de indivíduos (soluções candidatas): uma ou mais populações de indiví-

duos disputam recursos limitados; 

2. Aptidão ou nível de adaptabilidade: habilidade ou capacidade de um indivíduo sobre-

viver e reproduzir; 

3. Dinâmica: variação populacional devido ao cruzamento, variação genética, nascimen-

to e morte de indivíduos; 

4. Variabilidade e hereditariedade genética: as proles possuem muitas das características 

dos progenitores, mas não são idênticas a eles devido à troca de material genético e 

mutações aleatórias. 

Embora essas características tenham sido inspiradas na Biologia Evolutiva, elas não são uma 

cópia exata dos conceitos da área. Para Linden (2012) os AEs utilizam abstrações computaci-

onais dos processos naturais como ferramenta para solucionar problemas. Apesar da grande 

variedade desses modelos computacionais existentes na literatura, todos têm o mesmo concei-

to comum: a simulação da evolução das espécies por meio de seleção, variação genética e 

reprodução. Tais processos são dependentes da adaptabilidade dos indivíduos (soluções can-

didatas) ao ambiente (problema a ser resolvido). Cada um desses elementos será descrito a 

seguir. 

2.3.1 Função de Avaliação 

Em um algoritmo evolutivo típico cada indivíduo da população representa uma solução can-

didata ao problema, embora haja casos em que toda ou parte da população representa um can-
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didato à solução. Esse indivíduo é normalmente representado por um vetor de números biná-

rios, inteiros ou ponto flutuante, correspondente a uma codificação da solução do problema. 

Uma função de avaliação, adaptabilidade ou aptidão, cujo valor é não negativo, é as-

sociada a cada indivíduo da população, representando o nível de adaptabilidade do indivíduo 

ao ambiente. Ou seja, a função de aptidão fornece, para cada indivíduo, um valor que indica 

quão bem ele resolve o problema. Esse valor, em inglês, é denominado fitness e sempre é re-

presentado de forma numérica (TANOMARU, 1995). 

A função de aptidão é responsável por guiar a escolha dos indivíduos que irão sobre-

viver e se reproduzir. Podem existir fatores estocásticos associados ao processo de seleção, o 

que significa que indivíduos com maiores aptidões têm maior probabilidade de sobrevivência 

e reprodução (RIDLEY, 1997; LINDEN, 2012). 

2.3.2 Operador de Seleção 

A seleção é um dos principais operadores dos AEs. O favorecimento para a cópia de um ou 

mais indivíduos é conhecido como reprodução. O principal objetivo do operador de seleção é 

privilegiar, para a sobrevivência e reprodução, os melhores indivíduos da população. Esse 

operador não é capaz de criar um novo indivíduo, mas de selecionar relativamente boas solu-

ções de uma população e eliminar as soluções ruins, ou pouco adaptadas. Sendo assim, o ope-

rador de seleção pode ser visto como um misto de dois diferentes conceitos, a reprodução e a 

sobrevivência (BÄCK; FOGEL; MICHALEWICZ, 2000). 

O processo de seleção em AEs tende a escolher indivíduos mais aptos para a reprodu-

ção, ou seja, indivíduos mais adaptados têm maior probabilidade de serem escolhidos e assim 

prolongarem sua existência e propagarem seu material genético na população. Na literatura 

estão identificados cinco principais tipos do operador de seleção: proporcional, por torneio, 

com truncamento, por normalização linear e por normalização exponencial (BLICKLE, 

1996; DEL JESUS, et al., 2011).  

A seleção de indivíduos deve simular o processo de seleção natural que atua sobre as 

espécies biológicas, por meio da qual os indivíduos mais adaptados ao ambiente tenham mai-

ores probabilidades de sobrevivência e geração de descendentes. Contudo, deve permitir tam-

bém que aqueles indivíduos menos adaptados ao meio sejam capazes de gerar descendentes, 

evitando o fenômeno da convergência genética (LINDEN, 2012). Uma característica presente 

em somente um indivíduo da população com baixo valor de adaptabilidade poderá ser perdida 
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caso este não tenha chances de ser selecionado para sobrevivência e reprodução. Tal caracte-

rística poderá voltar à população por meio de mutação, o que é mais raro de ocorrer. Por esta 

razão, mesmo indivíduos com baixo nível de adaptabilidade ao ambiente devem ter condições 

de transferirem parte de seu material genético para as próximas gerações (MICHALEWICZ, 

1997).  

A seguir estão detalhados alguns dos principais métodos de seleção: 

1. Roleta: Este mecanismo foi proposto em (HOLLAND, 1975) e atribui uma probabili-

dade de seleção para cada indivíduo proporcional ao seu valor de fitness. A roleta as-

sume que nenhum indivíduo possui fitness negativo. No entanto, se um indivíduo tem 

um valor de fitness muito maior que os outros, ele tenderá a ser selecionado muito 

mais frequentemente do que os demais. Assim, se o tal "super" indivíduo indica uma 

condição local no espaço de solução, pode haver uma convergência prematura para es-

ta solução. Finalmente, se a maioria dos indivíduos tem aproximadamente o mesmo 

valor de fitness, estes terão a mesma probabilidade de serem selecionados (FREITAS, 

2002). 

2. Torneio: Esse mecanismo envolve a execução de torneios dentro de um conjunto de 

indivíduos escolhidos ao acaso da população e seleciona o melhor de cada torneio. A 

pressão de seleção pode ser facilmente ajustada alterando o tamanho do torneio, ou se-

ja, o número de indivíduos em cada torneio. Eles podem ser retirados da população 

com ou sem substituição. O melhor indivíduo atual com o maior valor de fitness é 

normalmente escolhido de forma determinística, embora ocasionalmente uma seleção 

estocástica possa ser feita (BÄCK; FOGEL; MICHALEWICZ, 2000). 

3. Baseada em Rank: Semelhante à seleção proporcional ao fitness, com exceção de que 

a probabilidade de seleção é proporcional à aptidão relativa de uma solução candidata, 

em vez do fitness absoluto. Isso significa que a ordem hierárquica da aptidão dos indi-

víduos dentro da população atual determina a probabilidade de seleção (BÄCK; 

FOGEL; MICHALEWICZ, 2000). 

2.3.3 Operador de Mutação 

Na codificação empregada nos algoritmos evolutivos, cada posição do vetor que representa 

um indivíduo (solução candidata) corresponde a um gene de um cromossomo. Portanto, alte-

rar o valor de uma coordenada do vetor implica em alterar um gene do cromossomo. 
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Com base nessa metáfora biológica, a principal origem da variabilidade genética é a 

mutação, processo que atua diretamente na unidade fundamental da hereditariedade, o gene, 

alterando sua estrutura que, por sua vez, modifica a sequência de bases do ácido desoxirribo-

nucleico (DNA, do inglês deoxyribonucleic acid).  

Mutações introduzem diversidade no conjunto de genes da população. Elas são impor-

tantes para a evolução das espécies e, por meio delas, ocorre a origem de indivíduos geneti-

camente distintos. Há diversos tipos de operadores de mutação e a Figura 2.3 ilustra o mais 

simples deles, conhecido como mutação pontual. 

 

Progenitor: 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Prole: 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

Figura 2.3: Representação gráfica da mutação pontual. Adaptado de (BÄCK; FOGEL; MICHALEWICZ, 

2000). 

 

A mutação modifica aleatoriamente um ou mais genes de um cromossomo. A probabilidade 

de ocorrer mutação em um dado gene é chamada de taxa (ou probabilidade) de mutação. O 

operador de mutação pode gerar indivíduos potencialmente piores que os originais e normal-

mente são atribuídos valores pequenos para a taxa de mutação, como, por exemplo, 1%. 

2.3.4 Operador de Recombinação 

A reprodução, segundo a base biológica, pode ocorrer de duas maneiras: 

1. Assexuada: um indivíduo sozinho gera um descendente, que pode ser geneticamente 

igual ao progenitor, ou diferente caso ocorra mutação; 

2. Sexuada: dois indivíduos geram um ou mais descendentes por meio do processo de 

recombinação, também passível de mutação. 

Recombinação, cruzamento ou crossover é a troca ao acaso de material genético durante a 

meiose, processo de divisão celular. O operador de recombinação é o mecanismo que permite 

obter novos indivíduos por meio da troca ou recombinação de fragmentos genéticos de dois 

ou mais indivíduos. Esses fragmentos de cada indivíduo são trocados por partes equivalentes 

do outro indivíduo e, assim, formam novos indivíduos que combinam características de seus 

pais (Figura 2.4). A recombinação é o principal operador de reprodução dos Algoritmos Gené-

ticos (AGs) (GOLDBERG, 1989). 
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Pai 01 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 Pai 01 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Pai 02 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Pai 02 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

Filho 

01 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 Filho 

01 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

Filho 

02 
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 Filho 

02 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

(a) (b) 

Figura 2.4: Recombinação com 1 ponto de corte (a) e 2 pontos de cortes (b). Adaptado de (BÄCK; FOGEL; 

MICHALEWICZ, 2000). 

 

Outra recombinação bastante utilizada é a recombinação uniforme, que trata cada gene isola-

damente definindo de qual progenitor o gene do filho será herdado. Sorteia-se uma variável 

aleatória entre 0 e 1 para cada posição do indivíduo e, se o valor dessa variável for inferior a 

uma dada probabilidade de cruzamento, pc (convencionalmente 0,5), o gene será do progeni-

tor 1; caso contrário, será do progenitor 2. O segundo filho é gerado pelo mapeamento inverso 

do primeiro (Figura 2.5). 

 

Pai 01 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Pai 02 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

Filho 01 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Filho 02 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

Figura 2.5: Operador de recombinação uniforme. Adaptado de (BÄCK; FOGEL; MICHALEWICZ, 2000). 

 

2.3.5 Fluxograma  

Um algoritmo evolutivo pode ser caracterizado como um processo que repete ciclos para ava-

liar, selecionar, recombinar e aplicar mutação nos indivíduos da população (PACHECO, 

1999), como observado na Figura 2.6. Esses ciclos são conhecidos como gerações, pois a 

cada ciclo uma população de genitores gera uma população de descendentes ou sucessores. 
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Figura 2.6: Fluxograma do ciclo de um AG. Adaptado de (PACHECO, 1999). 

 

2.4 SISTEMAS IMUNOLÓGICOS ARTIFICIAIS 

Os Sistemas Imunológicos Artificiais formam uma coleção de abordagens inspiradas nas es-

truturas e funções dos sistemas imunes dos vertebrados. As abordagens mais populares inclu-

em Seleção Clonal, Seleção Negativa e Redes Imunológicas. Os principais processos adapta-

tivos inspirados variam nas estratégias e demonstram similaridade aos campos da Computa-

ção Evolutiva e Redes Neurais Artificiais, apresentando muitas aplicações em otimização, 

análise de dados e reconhecimento de padrões (DE CASTRO; TIMMIS, 2002). 

 Segundo de Castro e Timmis (2002), as aplicações dos Sistemas Imunológicos Artifi-

ciais são várias e incluem, mas não se restringem, as seguintes: 

4. Reconhecimento de Padrões; 

5. Detecção de Anomalias e Falhas; 

6. Análise de Dados (Agrupamento, Classificação, etc.); 

7. Sistemas Baseados em Agentes; 

8. Aprendizado de Máquina; 

9. Navegação Autônoma; 

10. Métodos de Busca e Otimização; 

11. Vida Artificial; e 

12. Sistemas de Segurança da Informação. 
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A seguir estão resumidas as três principais abordagens de Sistemas Imunológicos Artificiais. 

2.4.1 Seleção Clonal 

Os princípios de processamento de informação da Teoria da Seleção Clonal descrevem uma 

estratégia genérica de aprendizado, que envolve um repertório de células imunes (cada uma 

representando uma solução candidata) capazes de reconhecer e combater um dado patógeno 

(agente causador de doenças, como vírus, bactérias, fungos e parasitas). Assim que um pató-

geno invade o organismo as células imunológicas capazes de reconhecê-lo começam a se re-

produzir de maneira assexuada, sendo que algumas se diferenciam em células geradoras de 

anticorpos em altas taxas e outras em células de memória. Durante o processo reprodutivo as 

células imunes estão sujeitas a um processo de hipermutação proporcional à sua adaptabilida-

de, ou seja, à qualidade de seu reconhecimento antigênico: quanto melhor o reconhecimento, 

menor a mutação e vice-versa. 

 O Algoritmo de Seleção Clonal (CLONALG) (DE CASTRO; TIMMIS, 2002), desen-

volvido com inspiração na Teoria da Seleção Clonal, faz parte dos Sistemas Imunológicos 

Artificiais e tem sido aplicado em várias áreas, como Reconhecimento de Padrões e Otimiza-

ção (BROWNLEE, 2011). A seguir o pseudocódigo do Algoritmo CLONALG para otimiza-

ção, onde P é o tamanho da população, T é o problema a ser resolvido, max_it é o número 

máximo de iterações, n  é o número de clones gerados e n  é o número de clones substituídos 

na população. 

Algoritmo CLONALG(T, max_it, n1, n2) 

1 Initialize P 

2 t ← 1 

3 while t ≤ max_it do, 

4  f ← eval(P, T) 

5  P1 ← select(P, n1, f) 

6  C ← clone(P1, f) 

7  C1 ← mutate(C, F) 

8  f1 ← eval(C1, T) 

9  P1 ← select(C1, n1, f1) 

10  P ← replace(P, n2) 

11  t ← t + 1 

12 end while 

Pseudocódigo 3: Algoritmo de Seleção Clonal. Fonte: (DE CASTRO; TIMMIS, 2002). 
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2.4.2 Seleção Negativa 

Uma das características mais importantes do nosso sistema imunológico é sua capacidade de 

não responder, ou seja, não promover uma resposta imunológica, contra nossas próprias célu-

las e tecidos, princípio chamado de distinção próprio não-próprio. Esta questão é alvo de in-

tensos debates em imunologia, mas uma resposta definitiva e consensual parece estar longe de 

ser apresentada. Existem várias explicações possíveis para esta questão; algumas mais com-

pletas do que outras. Uma das propostas mais ortodoxas sugere que o sistema imunológico, 

durante seu processo de formação no período embrionário e nos primeiros anos de vida do 

bebê, passa por um período de seleção negativa. Durante a seleção negativa, aquelas células 

do sistema imunológico que respondem contra os tecidos do nosso próprio organismo são 

eliminadas do conjunto de células imunológicas. Desta forma, apenas as células imunes que 

não respondem aos elementos do nosso organismo sobrevivem e, portanto, são competentes 

para montar uma resposta imunológica.  

O Algoritmo de Seleção Negativa é inspirado neste comportamento de distinção pró-

prio não-próprio observado no sistema imunológico dos mamíferos. A seguir o pseudocódigo 

do algoritmo, dividido nas fases de sensoriamento e monitoramento (DE CASTRO; TIMMIS, 

2002), onde S é o padrão do próprio, α é o limiar de similaridade, N é o número total de de-

tectores (células imunes) e L é o tamanho de cada detector. 

Algoritmo NSA_censor(S, α, N, L) 

1 t ← 1 

2 while t ≤ N do, 

3  r0 ← rand(L) 

4  flag ← 0 

5  for every s of S do, 

6   aff ← affinity(r0, S) 

7   if aff ≥ α then 

8    flag ← 1; break 

9   end if 

10  end for 

11  if flag == 0, 

12   R ← add(R, r0) 

13   t ← t + 1 

14  end if 

15 end while 

Pseudocódigo 4: Fase de sensoriamento do Algoritmo de Seleção Negativa. Fonte: (DE CASTRO; TIMMIS, 

2002). 

Ao término da fase de sensoriamento se inicia a fase de monitoramento do algoritmo de sele-

ção negativa, que consiste nos seguintes passos apresentados no Pseudocódigo 5. 
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Algoritmo NSA_monitor(S*, R, α) 

1 flag = NSA_monitor(S*, R, α) 

2 for every s of S* do, 

3   for every r of R do, 

4    aff ← affinity(r, s) 

5    if aff ≥ α then 

6     flag ← nonself detected 

7    end if 

8   end for 

9 end for 

Pseudocódigo 5: Fase de monitoramento do Algoritmo de Seleção Negativa. Fonte: (DE CASTRO; TIMMIS, 

2002). 

 

2.4.3 Redes Imunológicas Artificiais 

Uma das teorias mais importantes que surgiram na imunologia foi a chamada teoria da rede 

imunológica. Enquanto o princípio da seleção clonal sugere que o sistema imunológico en-

contra-se originalmente em repouso, no aguardo de um estímulo externo (patógeno), a teoria 

da rede imunológica propõe que o sistema imunológico está em constante atividade. Nesta 

proposta para o sistema imune, as células do sistema adaptativo e os anticorpos são capazes 

de reconhecer uns aos outros e este autorreconhecimento faz com que o sistema imunológico 

apresente uma dinâmica, ou seja, um comportamento ao longo do tempo, mesmo na ausência 

de patógenos. 

Um algoritmo bastante conhecido de rede imunológica foi proposto por de Castro 

(2001) e está resumido no Pseudocódigo 6, onde S é o conjunto de N padrões (patógenos) a 

ser reconhecido, max_it é o número de iterações a serem executadas, n  é o número de célu-

las imunológicas com alta afinidade selecionadas para reprodução, n  é o número de novas 

células com alta afinidade a se tornarem memória, n  o número de novas células a serem in-

troduzidas na população, ∂  é o limiar de supressão, e α é o limiar de reatividade cruzada. O 

limiar de supressão é responsável por eliminar células similares a outras células na rede, e o 

limiar de reatividade cruzada elimina todas as células que não têm um grau mínimo de afini-

dade com o patógeno apresentado. O algoritmo retorna uma matriz M de células de memória. 
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Algoritmo aiNet(S, max_it, n1, n2, n3, ∂s, α) 

1 initialize P 

2 t ← 1 

3 while t ≤ max_it do, 

4  vet_permut ← randperm(N) 

5  for j from 1 to M do, 

6   i ← vet_permut(j) 

7   aff ← affinity(si, P) 

8   P1  ← select(P, n1) 

9   C ← clone(P1, aff) 

10   C1 ← mutate(C, aff) 

11   aff ← affinity(si, C1) 

12   Ms ← select(C1, n2) 

13   for each m of Ms do, 

14    if aff(Ms) > α then, 

15     remove m from Ms 

16    end if 

17    clonal_affm ← affinity(m, Ms) 

18    if clonal_affm < ∂s then, 

19     remove m from Ms 

20    end if 

21   end for 

22   M ← insert(P, Ms) 

23  end for 

24  for each m of M do, 

25   affm ← affinity(M, m) 

26   if aff(M) < ∂s then, 

27    Remove m from M 

28   end if 

29  end for 

30  R ← rand(n3) 

31  P ← insert(M, R) 

32  t ← t + 1 

33 end while 

Pseudocódigo 6: Algoritmo de Rede Imunológica Artificial. Fonte: (DE CASTRO; TIMMIS, 2002). 

 

2.5 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Para Cameron (1997), o Comércio Eletrônico (CE), ou e-commerce, é definido como qualquer 

negócio transacionado de forma eletrônica, por exemplo, por meio de um computador ou ta-

blet, em que as transações ocorrem entre parceiros de negócio ou entre um negócio e seus 

clientes. O comércio eletrônico é tido como qualquer forma de negócio, transações adminis-

trativas, troca e/ou compartilhamento de informações executadas usando tecnologias de in-

formação ou comunicação. Ele pode ser realizado de duas formas: completa ou parcial 

(ALBERTIN, 2001). 
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2.5.1 Classificação 

A análise e classificação do comércio eletrônico podem ser feitas considerando suas princi-

pais aplicações (TURBAN, et al., 1999), da seguinte maneira: 

1. Mercados Eletrônicos: a finalidade é vender e/ou comprar produtos e/ou serviços. 

2. Sistemas Intraorganizacionais e Interorganizacionais: o objetivo é facilitar o fluxo in-

formacional, de comunicação e o trabalho cooperativo dentro das empresas e entre 

empresas parceiras. 

3. Serviços ao Consumidor: têm como objetivo oferecer serviços aos consumidores. 

Outra forma, também muito comum, de classificar o CE é considerando a origem de suas 

transações (TURBAN, et al., 1999). Nesta abordagem a classificação do CE pode ser vista da 

seguinte maneira: 

1. Empresa-Empresa (Business-to-Business): transações realizadas entre organizações. 

2. Empresa-Consumidor (Business-to-Consumer): transações feitas no varejo com clien-

tes realizando compras individuais. 

3. Consumidor-Consumidor: consumidores vendem direto para outros consumidores. 

Exemplo: compras e vendas efetivadas através de classificados eletrônicos. 

4. Consumidor-Empresa: indivíduos vendem produtos ou prestam serviços para uma or-

ganização. 

5. Transações Eletrônicas Não Comerciais: organizações sem fins lucrativos fazem uso 

do CE para reduzir suas despesas com mão de obra. 

6. Transações Eletrônicas Intraorganizacionais: nesta categoria estão inclusas todas as 

atividades internas de uma organização. 

2.5.2 Modelos  

O ambiente virtual pode ser compreendido através do modelo ICDT (Information, Communi-

cation, Distribution and Transaction) como uma área virtual utilizada no manejo de informa-

ção, comunicação, distribuição e transação (ANGEHRN, 1997), sejam elas: 

1. Comunicação Virtual: área na qual ocorre a interação, o compartilhamento de ideias e 

opiniões. As salas de bate-papo são exemplos. 

2. Transação Virtual: área na qual ocorrem transações relacionadas somente aos pedidos 

de mercadorias e/ou serviços. 
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3. Distribuição Virtual: área na qual ocorre a entrega da mercadoria, restringindo-se aos 

produtos digitais. 

4. Informação Virtual: a empresa fornece informações sobre si, seus produtos e serviços. 

O modelo integrado do CE é o suporte para processos de negócios que utilizam uma infraes-

trutura digital, partindo da identificação das necessidades dos usuários (clientes) ao suporte 

pós-negociação. Sendo assim, integrando o CE a uma infraestrutura de logística capaz de su-

prir as demandas do negócio (BLOCH; PIGNEUR; SEGEV, 1996). 
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3 ALGORITMO EVOLUTIVO PARA MINERAÇÃO 

DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

Este capítulo faz a ligação entre os algoritmos evolutivos e a mineração de regras de associa-

ção. É discutida uma possível representação de RAs em algoritmos evolutivos, os principais 

operadores e, por fim, apresentado o modelo implementado e avaliado nesta dissertação. 

3.1 CONCEITOS GERAIS 

Uma regra de associação (RA) pode ser entendida como uma afirmação “Se A, então C” 

(   ), restrita ao fato de que as duas partes não tenham itens em comum. Assim sendo, a 

interseção de A com C sempre é vazia (AGRAWAL; SRIKANT, 1994). Para trabalhar nesse 

tipo de tarefa com algoritmos evolutivos (AEs) são necessários os mesmos passos de projeto 

dos AEs convencionais, apresentados na Seção 2.3 (DEHURI, et al., 2006):  

1. Definição de uma representação dos indivíduos da população: As possíveis regras de 

associação deverão ser codificadas nos indivíduos que compõem o algoritmo evoluti-

vo. Normalmente cada regra é representada de forma isolada, modelo conhecido como 

representação individual da regra;  

2. Definição de um objetivo: Uma função de avaliação ou fitness indicará como as regras 

resultantes serão avaliadas;  

3. Definição dos operadores genéticos: Os principais operadores que permitirão a mani-

pulação genética (cruzamento e mutação) dos indivíduos da população devem ser de-

finidos. 

No contexto dos AEs existem duas abordagens básicas para representar uma regra de associa-

ção: 1) Pittsburgh (SMITH, 1980); e 2) Michigan (BOOKER; GOLDBERG; HOLLAND, 

1989). A abordagem Pittsburgh considera cada indivíduo da população como um conjunto de 

regras. Tal abordagem é adequada para problemas de mineração de regras de classificação, 

nas quais não é decodificada a parte consequente da regra e o tamanho do cromossomo é o 

limitador do número de regras geradas (DEL JESUS, et al., 2011). A outra abordagem, Mi-

chigan, considera que cada cromossomo representa apenas uma regra e toda a população cor-

responde ao conjunto de regras. A abordagem Michigan vem sendo bastante utilizada em pro-

blemas de mineração de regras de associação (DEL JESUS, et al., 2011). 
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3.1.1 Representação 

Uma abordagem baseada na representação de Michigan foi adaptada e proposta por Ghosh e 

Nath (2004) e utilizada por (DEHURI, et al., 2006) e (WAKABI-WAISWA; 

BARYAMUREEBA, 2008) para gerar regras de associação. Em tal abordagem, cada item é 

identificado com dois bits. Um item é considerado como pertencente à parte antecedente da 

regra se os seus bits são 00, enquanto que se os bits do item da regra são 11, este é então con-

siderado como presente no consequente da regra. As outras duas combinações possíveis para 

os bits, 01 e 10, indicam a ausência deste item naquela regra de associação. A Figura 3.1 ilus-

tra a codificação empregada neste trabalho. Nela os itens ausentes na regra são aqueles cor-

respondentes aos bits 10 e 01, ou seja: C, D e G; enquanto os itens pertencentes à parte ante-

cedente são: B, E e H. Assim sendo, os itens restantes A e F estão presentes na parte conse-

quente da regra de associação. Portanto, o indivíduo representado nessa figura corresponde à 

regra: (B ^ E ^ H)  (A ^ F). Note que nessas regras todos os itens são ligados pelo conectivo 

lógico AND (^). 

 

A B C D E F G H 

11 00 01 10 00 11 10 00 

Figura 3.1: Representação que considera um cromossomo igual a uma regra. 

Uma das vantagens dessa representação é que regras de diversos tamanhos podem ser obtidas, 

desde que sejam menores ou iguais à metade do tamanho do cromossomo. Sua principal des-

vantagem é o tamanho do cromossomo, que é sempre o dobro da quantidade de itens, pois 

cada item é representado por dois bits. 

3.1.2 Função de Adaptabilidade 

As funções de adaptabilidade, ou funções de fitness, frequentemente utilizadas nos algoritmos 

evolutivos para avaliar regras de associação, são as mesmas empregadas em problemas de 

regras de classificação, porém com algumas modificações. Por exemplo, no trabalho de 

(DEHURI, et al., 2006) as medidas de compreensibilidade e grau de interesse (do inglês inte-

restingness) foram adaptadas ao contexto de regras de associação. Estas são as medidas de 

adaptabilidade a serem empregadas para avaliar a qualidade relativa das regras propostas nes-

se trabalho, sendo que a medida de compreensibilidade do tipo 1 da regra de associação,   ( ) 

é definida como: 
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  ( )   
   (     )

   (       )
 

 

(3.1) 

 

na qual     e       são as quantidades de itens envolvidos na parte consequente e na regra 

toda, respectivamente. Sendo assim, quanto menor a quantidade de itens no antecedente da 

regra, mais fácil compreendê-la. 

Já a medida do grau de interesse da regra,  ( ), é calculada como: 

 ( )  (
 (   )

 ( )
)  (

 (   )

 ( )
)  (  (

 (   )

   
)) 

(3.2) 

 

na qual  (   ) é o suporte da regra,  ( ) é o suporte do antecedente,  ( ) é o suporte do 

consequente e      define o número de registros na base de dados. Isto significa que as regras 

com um alto valor de suporte são calculadas como as de menor interesse, ou seja, uma regra é 

interessante se ocorrer poucas vezes na base de dados. 

No trabalho de (WAKABI-WAISWA; BARYAMUREEBA, 2008) uma medida de 

compreensibilidade do tipo 2 da regra de associação,   ( ), é definida por: 

  ( )      (     )     (       ) (3.3) 

Nesta medida, se o número de itens envolvidos no antecedente é menor do que a quan-

tidade na parte consequente, a regra é mais compreensível. Uma descrição mais detalhada das 

várias medidas de adaptabilidade normalmente utilizadas em regras de associação pode ser 

encontrada no trabalho de (GENG; HAMILTON, 2006). 

Existem vários AEs padrões que podem ser usados em problemas de mineração de re-

gras de associação, mas com algumas dificuldades associadas. Boas práticas devem ser adota-

das para minerar estas regras de associação, por exemplo, é necessário armazenar um conjun-

to das melhores regras encontradas na base de dados. Ao utilizar somente os operadores gené-

ticos, a população final pode não conter algumas regras que são melhores e foram perdidas 

em gerações intermediárias (WAKABI-WAISWA; BARYAMUREEBA, 2008). 

3.1.3 Operadores Genéticos 

Os AEs encontrados na literatura trabalham principalmente com os seguintes tipos de dados 

(DEL JESUS, et al., 2011): booleanos, categóricos, quantitativos e numéricos. Para aprendi-

zagem booleana e categórica de regras de associação, devido ao uso de padrões de codificação 

binário e n-ário, podem ser utilizados os operadores de crossover e mutação padrão, por 
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exemplo, crossover de dois pontos de corte e mutação por troca de valor de um atributo 

(SHENOY, et al., 2003; SHENOY, et al., 2005). 

Na aprendizagem quantitativa e numérica de regras de associação, em geral operado-

res genéticos clássicos também são os mais usados. Contudo, existem casos especiais que 

dependem da representação usada pelo algoritmo. Indivíduos com tamanho variável ou ope-

radores genéticos específicos, por exemplo, são explorados no trabalho de (MATA; 

ÁLVAREZ; RIQUELME, 2002). 

Regras de associação quantitativas apresentam problemas causados pela nítida frontei-

ra entre os intervalos que não são intuitivos no que diz respeito à percepção humana. Um pos-

sível tratamento para esse tipo de problema pode ser a introdução de imprecisão no modelo 

evolutivo, usando, por exemplo, regras de associação fuzzy. A hibridação entre lógica fuzzy e 

algoritmos evolucionários, conhecida como sistemas fuzzy-evolutivos (CORDÓN, et al., 

2004; HERRERA, 2008) oferece ferramentas novas e úteis para a análise de padrões e extra-

ção de RAs fuzzy. 

Na aprendizagem fuzzy de regras de associação, segundo (DUBOIS; PRADE; 

SUDKAMP, 2005), o uso de conjuntos fuzzy para descrever associações entre os dados esten-

de os tipos de relações que podem ser representados, facilita a interpretação das regras em 

termos linguísticos e evita as fronteiras artificiais durante a divisão de domínios dos itens. São 

especialmente úteis em domínios nos quais as fronteiras de parte das informações utilizadas 

não podem ser claramente definidas. A maioria das propostas usa os operadores genéticos 

padrões para as codificações reais (KAYA; ALHAJJ, 2006; WANG; BRIDGES, 2000) e bi-

nárias (HU, 2006). 

Percebe-se que diferentes abordagens podem ser adotadas quando é necessário esco-

lher operadores genéticos no contexto de regras de associação utilizando algoritmos evoluti-

vos. Dependendo dos problemas em questão algumas modificações devem ser feitas nos ope-

radores tradicionais, adaptando-os às necessidades do contexto. 

3.1.4 Modelo 

Como a maioria dos modelos usa uma função de fitness composta, por exemplo, uma combi-

nação linear da compreensibilidade com o grau de interesse, os algoritmos evolutivos tradici-

onais podem ser usados para minerar regras de associação. No entanto, abordagens multiobje-

tivo também têm sido usadas para evoluir RAs otimizando cada um dos objetivos em separa-
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do. Outro aspecto importante que se pode constatar é que todas essas abordagens, em maior 

ou menor grau, usam algum mecanismo para preservar a diversidade das soluções candidatas, 

típico dos modelos multiobjetivo (DEL JESUS, et al., 2011). Sendo assim, operadores de eli-

tismo e torneio são largamente utilizados para a reprodução e seleção das possíveis soluções, 

respectivamente. 

Em aprendizagem quantitativa e numérica de regras de associação, os trabalhos de 

(MATA; ÁLVAREZ; RIQUELME, 2002; KWASNICKA H., 2006) usam um modelo evolu-

tivo clássico com elitismo e função de fitness composta para evolução dos indivíduos, em vez 

de uma abordagem multiobjetivo. 

3.2 O ALGORITMO EVOLUTIVO PROPOSTO 

O algoritmo investigado foi desenvolvido com base nos trabalhos de (WAKABI-WAISWA; 

BARYAMUREEBA, 2008) e (DEHURI, et al., 2006). O Pseudocódigo 7 apresenta o algo-

ritmo evolutivo implementado, no qual pc é a probabilidade de cruzamento, pm é a probabili-

dade de mutação, pe é o percentual de elitismo e DATA é a base de dados. O elitismo aqui 

implica que um percentual pe dos indivíduos da população é selecionado deterministicamente 

para a próxima geração. Por essa razão o algoritmo foi denominado eGA, um acrônimo para 

algoritmo genético elitista (do inglês elitist genetic algorithm). 

Algoritmo eGA(pc, pm, pe, DATA) 

1 initialize P 

2 f ← eval(P, DATA) 

3 P ← select(P, f, pe) 

4 t ← 1 

5  while not_stopping_criterion do, 

6   P ← reprodution(P, f, pc) 

7   P ← variation(P, pm) 

8   f ← eval(P, DATA) 

9   P ← select(P, f, pe) 

10   t ← t + 1 

11  end while 

Pseudocódigo 7: Algoritmo evolutivo usado para minerar regras de associação. 

Os resultados obtidos pelo algoritmo genético apresentado acima com algumas considerações 

estão disponíveis no Capítulo 5. 
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4 SISTEMA IMUNOLÓGICO ARTIFICAL PARA MI-

NERAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIAÇÃO 

Este capítulo faz a ligação entre os sistemas imunológicos artificiais e a mineração de regras 

de associação. É apresentada a codificação utilizada nos SIAs para a mineração de RAs, os 

principais operadores e, por fim, o algoritmo implementado e avaliado. 

4.1 CONCEITOS GERAIS 

O Sistema Imunológico Artificial proposto aqui para mineração de RAs segue os mesmos 

passos do algoritmo de seleção clonal, CLONALG, detalhado em (DE CASTRO; ZUBEN, 

2002).  

1. Especificar o tamanho N da população e gerar aleatoriamente a população inicial de 

células imunológicas. 

2. Calcular o valor de fitness de cada célula presente na população. 

3. Selecionar as células candidatas para clonagem. 

4. Para cada célula a ser clonada, é produzido um número de clones proporcional ao fit-

ness da célula. 

5. Para cada clone gerado, um processo de hipermutação é aplicado e então seus valores 

de fitness são calculados. 

6. A população de células é atualizada por meio da seleção dos melhores clones por ge-

ração. 

7. Retornar ao segundo passo até que um critério de parada seja atingido. 

No presente trabalho cada célula imunológica representa uma regra de associação, conhecida 

como abordagem Michigan (LIU, et al., 1999), que difere da abordagem de Pittsburg que 

considera cada indivíduo da população como um grupo de regras. 

4.1.1 Representação 

Os trabalhos disponíveis na literatura que utilizam Sistemas Imunológicos Artificiais para 

construir Regras de Associação usam a abordagem Michigan, independentemente do uso de 

codificação binária (DONG; LI, 2009), (SU; GU; LI, 2006) ou real (LEI; REN-HOU, 2007) 

para as regras de associação. 

A presente pesquisa utiliza o mesmo tipo de codificação binária do algoritmo evoluti-

vo para representar as soluções candidatas no sistema imunológico artificial. 
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4.1.2 Função de Adaptabilidade 

As funções de adaptabilidade, ou fitness, utilizadas no SIA e no AE valem-se das mesmas 

medidas de interesse, com algumas modificações. O suporte e a confiança foram utilizados 

em (SU; GU; LI, 2006), (ZHANG; BU; ZHANG, 2009) e (ZHANG; BU, 2009) para definir a 

função de adaptabilidade como: 

    
(          )

      
 
(            )

       
 

(4.1) 

onde        , minsup e minconf são, respectivamente, os limiares mínimos de suporte e 

confiança definidos pelo usuário. Outra função de fitness apresentada em (YANG, 2010) é a 

seguinte: 

    
(          )

      
 

(4.2) 

Assim como na Equação (4.1), minsup é o valor mínimo do limiar definido pelo usuário. Ou-

tros tipos de funções de fitness podem ser encontrados em (LEI; REN-HOU, 2007), (SU; GU; 

LI, 2006) e (LIU, 2007), contudo são, essencialmente, combinações de suporte e confiança 

com outra medida de interesse. 

4.1.3 Mecanismo de Seleção 

O mecanismo de seleção tradicionalmente usado no algoritmo CLONALG seleciona as n1 

células de maior fitness e gera clones delas proporcionalmente ao seu valor de fitness: quanto 

maior o fitness, maior o número de clones gerado. Esse mecanismo de seleção e reprodução 

proporcional ao fitness é inspirado no princípio da seleção clonal, apresentado na Seção 2.4.1. 

4.1.4 Modelo 

O algoritmo de seleção clonal considera duas características importantes da seleção clonal: 

clonagem e mutação proporcional ao fitness. A variação do algoritmo de seleção clonal utili-

zada nesta pesquisa segue os seguintes passos: 

1. Inicialização: Cria uma população de células imunológicas, também chamadas de an-

ticorpos. 

2. Avaliação: Determina o fitness de cada célula da população. 
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3. Seleção e Expansão Clonal: Seleciona e clona células de forma proporcional ao fit-

ness. 

4. Maturação de Afinidade: Todos os clones sofrem mutação inversamente proporcional 

ao fitness. 

5. Metadinâmica: Troca os indivíduos de menores fitness na população pelos melhores 

clones gerados. 

6. Ciclo: Repete os Passos 2 ao 5 até atingir o critério de parada estabelecido. 

Diferentemente do CLONALG original, a versão utilizada neste trabalho usa, no Passo 3, uma 

seleção proporcional ao fitness com a finalidade de manter a diversidade nas populações de 

anticorpos durante o processo de busca. 

4.2 O ALGORITMO IMUNOLÓGICO PROPOSTO 

O Pseudocódigo 8 apresenta o algoritmo de seleção clonal com a seleção das células para so-

frer clonagem e mutação feita de forma proporcional ao fitness usando o algoritmo da roleta. 

Esta seleção probabilística proporcional ao fitness é o que difere o CLONALR do algoritmo 

original, CLONALG, que usa um mecanismo de seleção determinística. 

Algoritmo CLONALR(T, max_it, n1, n2) 

1 Initialize P 

2 t ← 1 

3 while t ≤ max_it do, 

4  f ← eval(P, T) 

5  P1 ← RW_selection(P, n1, f) 

6  C ← clone(P1, f) 

7  C1 ← mutate(C, F) 

8  f1 ← eval(C1, T) 

9  P1 ← select(C1, n1, f1) 

10  P ← replace(P, n2) 

11  t ← t + 1 

12 end while 

Pseudocódigo 8: Algoritmo de Seleção Clonal modificado com seleção por roleta (RW). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação dos algoritmos bioinspirados a bases de 

dados reais de comércio eletrônico. São apresentadas informações gerais sobre as bases, as 

medidas de desempenho estudadas, resultados e discussões experimentais. 

5.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos e investigados nessa dissertação foram 

usadas três bases de dados reais de comércio eletrônico, fornecidas por uma empresa parceira 

do projeto. Por questões de confidencialidade os dados não podem ser revelados e nem os 

nomes das empresas, apenas uma descrição suficiente para entender como as bases foram 

construídas e que tipo de dados elas contêm. Destaca-se, entretanto, que são dados comporta-

mentais, ou seja, transações contendo itens vistos e/ou comprados em conjunto.  

As bases de dados foram denominadas BD1, BD2 e BD3. Foram coletadas 5.000 tran-

sações dos registros de acesso e vendas para cada base de dados, e foram removidas todas as 

transações que continham apenas um item acessado ou vendido. Os registros de acesso são 

aqueles referentes a itens visualizados em uma mesma seção dentro de uma loja virtual, en-

quanto os registros de vendas correspondem a itens comprados em conjunto (pedido fechado 

em um mesmo carrinho de compras). Os dados foram capturados durante os meses de abril e 

outubro de 2011. A BD1 possui 430 produtos e 372 transações de compras, ou acessos, nas 

quais foram vendidos ou acessados um total de 1.612 produtos e uma medida de esparsidade 

de 98,99%. Enquanto que a BD2 possui 339 produtos e 553 transações de compras, ou aces-

sos, nas quais foram vendidos ou acessados um total de 2.465 produtos e uma medida de es-

parsidade de 98,69%. Por fim, a BD3 possui 266 produtos e 380 transações de compras, ou 

acessos, nas quais foram vendidos ou acessados um total de 2.218 produtos e uma medida de 

esparsidade de 97,81%. Portanto, nota-se que essas bases transacionais reais são muito espar-

sas, o que dificulta significativamente o trabalho dos algoritmos na mineração de regras de 

associação. 

Os resultados de todos os experimentos foram obtidos para seis medidas de interesse 

relacionadas às regras: Suporte (S), Confiança (C), Compreensibilidade do tipo 1 (C1), Com-

preensibilidade do tipo 2 (C2), Grau de Interesse (I), e Número de Regras (NR); além do tem-

po computacional (T) medido em segundos. Os valores calculados e apresentados neste capí-

tulo foram obtidos a partir das regras válidas na população dos algoritmos bioinspirados e 
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Apriori, ou seja, aquelas regras cujo valor de suporte é superior ao minsup pré-definido. Re-

gras repetidas também são desconsideradas no repertório final de regras de associação. 

Os algoritmos bioinspirados foram inicializados com soluções candidatas geradas a 

partir das bases de dados; cada item dessas soluções teve 50% de chance de se tornar antece-

dente ou consequente. Essa inicialização das soluções candidatas direto da base de dados 

ocorre devido à alta esparsidade das bases. 

Foram realizados três grandes conjuntos de experimentos objetivando analisar diferen-

tes aspectos dos algoritmos: 

1. Influência dos mecanismos de seleção e cruzamento no algoritmo evolutivo: A Se-

ção 2.3 apresentou três mecanismos de seleção típicos em algoritmos evolutivos 

(ranking, torneio e roleta), assim como três operadores de cruzamento (um ponto, 

multiponto e uniforme). A Seção 5.2 apresenta um conjunto de experimentos feitos 

para avaliar a influência de cada um desses mecanismos e operadores no compor-

tamento do algoritmo evolutivo. Resultados dessa análise para outras bases de da-

dos foram publicados em (CUNHA; DE CASTRO, 2012a). 

2. Comparação entre os algoritmos CLONALG e CLONALR: Nessa dissertação foi 

proposto o uso de seleção por roleta no algoritmo de seleção clonal ao invés da 

proposta original baseada em seleção determinística, o que deu origem ao algorit-

mo denominado CLONALR. A Seção 5.3 faz uma comparação entre o algoritmo 

padrão CLONALG e o modificado CLONALR. 

3. Comparação geral entre os algoritmos Apriori, eGA, CLONALG e CLONALR: 

Após investigar separadamente cada uma das propostas da dissertação (eGA e 

CLONALR), foi feito um estudo comparativo de todos os algoritmos entre si para 

as três bases de dados. Resultados dessa análise foram publicados em (CUNHA; 

DE CASTRO, 2012b). 

Em todos os casos foram usadas as funções de fitness f1 (Eq. (4.1)) e f2 (Eq. (4.2)) para avaliar 

as soluções candidatas (indivíduos) das populações. Os resultados a serem apresentados cor-

respondem à média dos indivíduos da população (regras) na última geração a partir de um 

conjunto de dez simulações para cada cenário. O objetivo final é encontrar conjuntos de re-

gras com altos valores de cobertura, acurácia, compreensibilidade, grau de interesse e parci-

mônia, em um tempo reduzido de processamento. 
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5.2 INFLUÊNCIA DA SELEÇÃO E CRUZAMENTO NO ALGORITMO 

EVOLUTIVO 

O algoritmo genético com elitismo (eGA) foi aplicado com diferentes tipos de métodos de 

seleção e recombinação. A seguinte parametrização foi utilizada na execução do algoritmo: 

100 gerações, população de 100 indivíduos, probabilidade de cruzamento de 0,6 e probabili-

dade de mutação 0,01. Os valores definidos para os pesos    e    das duas funções de fitness 

(Eq. (4.1) e (4.2)) foram 0,5 para ambos. Estes são valores tipicamente encontrados na litera-

tura e a variação deles pode impactar no desempenho do algoritmo. 

Os resultados para a base de dados BD1 com os diferentes tipos de métodos de seleção 

e cruzamento são apresentados na Tabela 1. É possível observar que o cruzamento de um pon-

to sempre gerou regras com maior suporte, enquanto o cruzamento multiponto sempre gera 

regras mais compreensíveis e com menor tempo de processamento. O método de cruzamento 

uniforme combinado com a seleção pela roleta apresentou o maior grau de interesse de todos 

os cenários do eGA. 
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Tabela 1: Fitness    para BD1. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,017 0,005 (0,011; 0,024) 0,009 0,005 (0,005; 0,022) 0,017 0,005 (0,011; 0,024) 

C 0,605 0,173 (0,360; 0,830) 0,598 0,118 (0,440; 0,800) 0,497 0,168 (0,360; 0,800) 

C1 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 0,509 0,024 (0,489; 0,563) 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 

C2 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,001 (0,010; 0,012) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 

I 0,370 0,143 (0,160; 0,520) 0,349 0,125 (0,110; 0,520) 0,258 0,158 (0,160; 0,590) 

NR 1,600 1,074 (1,000; 4,000) 8,500 6,553 (1,000; 16,00) 1,100 0,316 (1,000; 2,000) 

T 80,02 1,610 (77,86; 81,97) 66,03 0,582 (65,16; 67,10) 80,07 0,353 (79,50; 80,44) 

 Roleta 

S 0,005 0,001 (0,004; 0,008) 0,004 0,001 (0,003; 0,007) 0,003 0,000 (0,003; 0,003) 

C 0,642 0,055 (0,558; 0,715) 0,624 0,072 (0,460; 0,705) 0,998 0,005 (0,981; 1,000) 

C1 0,483 0,029 (0,433; 0,526) 0,512 0,022 (0,489; 0,547) 0,430 0,022 (0,401; 0,481) 

C2 0,014 0,003 (0,010; 0,021) 0,016 0,003 (0,010; 0,020) 0,025 0,003 (0,019; 0,028) 

I 0,392 0,055 (0,314; 0,487) 0,424 0,092 (0,227; 0,542) 0,727 0,029 (0,670; 0,757) 

NR 36,80 10,06 (13,00; 49,00) 40,50 8,897 (18,00; 48,00) 45,40 3,921 (35,00; 49,00) 

T 82,12 0,932 (80,89; 83,30) 67,20 0,712 (66,04; 68,44) 82,28 1,216 (80,04; 83,68) 

 Torneio 

S 0,004 0,000 (0,004; 0,005) 0,004 0,000 (0,003; 0,005) 0,004 0,000 (0,003; 0,004) 

C 0,663 0,035 (0,618; 0,725) 0,665 0,054 (0,581; 0,759) 0,642 0,066 (0,530; 0,766) 

C1 0,499 0,012 (0,476; 0,514) 0,506 0,023 (0,473; 0,548) 0,501 0,019 (0,473; 0,528) 

C2 0,016 0,001 (0,014; 0,020) 0,018 0,001 (0,014; 0,021) 0,015 0,002 (0,013; 0,020) 

I 0,456 0,046 (0,400; 0,517) 0,467 0,046 (0,399; 0,532) 0,426 0,066 (0,285; 0,515) 

NR 49,50 0,849 (48,00; 50,00) 49,90 0,316 (49,00; 50,00) 49,80 0,421 (49,00; 50,00) 

T 96,69 1,779 (95,25; 99,84) 95,08 1,471 (92,39; 97,29) 98,99 0,703 (97,44; 99,78) 

 

Os resultados do eGA para a mineração de regras de associação da base de dados BD2 estão 

na Tabela 2. É possível notar que o mecanismo de cruzamento de um ponto com os métodos 

de seleção por roleta e ranking obteve os maiores valores para a medida de suporte. Indepen-

dentemente do mecanismo de seleção utilizado, o método de cruzamento com multipontos é o 

que leva ao menor tempo de processamento entre os observados. O método de cruzamento de 

um ponto combinado com os mecanismos de seleção por torneio e ranking levou aos maiores 

valores da medida de confiança. 
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Tabela 2: Fitness    para BD2. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,038 0,011 (0,024; 0,060) 0,020 0,011 (0,011; 0,046) 0,037 0,016 (0,013; 0,060) 

C 0,364 0,097 (0,220; 0,480) 0,353 0,101 (0,222; 0,500) 0,351 0,089 (0,220; 0,480) 

C1 0,491 0,026 (0,415; 0,500) 0,504 0,029 (0,462; 0,565) 0,506 0,028 (0,475; 0,585) 

C2 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,001 (0,010; 0,012) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 

I 0,117 0,036 (0,060; 0,150) 0,114 0,037 (0,058; 0,171) 0,120 0,042 (0,050; 0,168) 

NR 1,100 0,316 (1,000; 2,000) 8,000 2,260 (3,000 11,00) 1,800 1,873 (1,000; 7,000) 

T 93,62 3,529 (89,17; 100,2) 78,39 2,280 (74,92; 81,67) 96,04 3,530 (91,23; 101,9) 

 Roleta 

S 0,007 0,001 (0,005; 0,008) 0,006 0,001 (0,004; 0,007) 0,006 0,001 (0,005; 0,008) 

C 0,458 0,074 (0,340; 0,565) 0,512 0,071 (0,411; 0,619) 0,482 0,043 (0,427; 0,569) 

C1 0,510 0,019 (0,474; 0,532) 0,498 0,015 (0,470; 0,521) 0,505 0,014 (0,478; 0,520) 

C2 0,016 0,002 (0,012; 0,020) 0,019 0,003 (0,017; 0,029) 0,019 0,002 (0,016; 0,024) 

I 0,231 0,053 (0,174; 0,340) 0,284 0,067 (0,209; 0,412) 0,264 0,036 (0,203; 0,319) 

NR 49,10 0,994 (47,00; 50,00) 49,50 0,707 (48,00; 50,00) 49,90 0,316 (49,00; 50,00) 

T 112,4 1,208 (111,2; 115,4) 107,7 1,114 (106,5; 109,6) 112,4 2,180 (107,9; 115,2) 

 Torneio 

S 0,013 0,004 (0,008; 0,019) 0,022 0,006 (0,014; 0,032) 0,022 0,006 (0,014; 0,032) 

C 0,363 0,059 (0,278; 0,456) 0,325 0,070 (0,190; 0,391) 0,312 0,070 (0,190; 0,390) 

C1 0,507 0,027 (0,479; 0,552) 0,503 0,028 (0,457; 0,548) 0,501 0,028 (0,457; 0,544) 

C2 0,010 0,001 (0,010; 0,011) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 

I 0,123 0,046 (0,078; 0,223) 0,105 0,037 (0,050; 0,157) 0,107 0,037 (0,050; 0,155) 

NR 22,40 7,501 (13,00; 34,00) 9,300 5,165 (1,000; 16,00) 9,200 5,165 (1,000; 12,00) 

T 93,02 2,083 (91,12; 98,11) 75,34 0,493 (74,73; 75,98) 85,64 0,497 (74,73; 95,68) 

 

Os resultados do eGA para a mineração de regras de associação da base de dados BD3 

estão dispostos na Tabela 3. O mecanismo de cruzamento de um ponto de corte obteve os 

maiores valores para a medida de suporte, independentemente do método de seleção utilizado. 

O mecanismo de cruzamento com multipontos gerou soluções candidatas no menor tempo 

dentre os avaliados. O mecanismo de recombinação uniforme combinado com os métodos de 

seleção por ranking e roleta atingiu os maiores valores para a medida de confiança das regras 

extraídas das bases de dados.  



43 

 

Tabela 3: Fitness   para BD3. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,068 0,020 (0,045; 0,097) 0,048 0,022 (0,019; 0,095) 0,063 0,018 (0,030; 0,097) 

C 0,592 0,191 (0,330; 0,850) 0,552 0,163 (0,352; 0,845) 0,613 0,185 (0,220; 0,845) 

C1 0,512 0,123 (0,330; 0,710) 0,461 0,079 (0,330; 0,572) 0,480 0,081 (0,386; 0,670) 

C2 0,013 0,005 (0,010; 0,025) 0,012 0,002 (0,010; 0,018) 0,011 0,003 (0,010; 0,020) 

I 0,280 0,069 (0,145; 0,340) 0,221 0,059 (0,157; 0,330) 0,268 0,080 (0,163; 0,380) 

NR 1,200 0,421 (1,000; 2,000) 6,200 6,408 (1,000; 22,00) 1,500 0,707 (1,000; 3,000) 

T 49,54 1,669 (47,80; 52,96) 41,04 0,786 (40,29; 42,81) 48,97 0,591 (47,90; 49,92) 

 Roleta 

S 0,015 0,004 (0,007; 0,021) 0,011 0,003 (0,006; 0,017) 0,0030,000 (0,003; 0,004) 

C 0,438 0,091 (0,327; 0,610) 0,471 0,077 (0,349; 0,560) 1,0000,000 (1,000; 1,000) 

C1 0,495 0,030 (0,422; 0,531) 0,511 0,025 (0,486; 0,562) 0,4390,024 (0,408; 0,479) 

C2 0,017 0,003 (0,013; 0,024) 0,023 0,006 (0,014; 0,033) 0,0570,007 (0,049; 0,076) 

I 0,181 0,057 (0,122; 0,307) 0,243 0,101 (0,128; 0,392) 0,7490,061 (0,681; 0,863) 

NR 32,30 5,186 (25,00; 39,00) 35,10 6,657 (24,00; 45,00) 48,102,078 (44,00; 50,00) 

T 49,86 0,345 (49,29; 50,43) 42,00 0,361 (41,47; 42,50) 50,320,638 (49,66; 51,62) 

 Torneio 

S 0,010 0,003 (0,005; 0,014) 0,0090,001 (0,006; 0,011) 0,0080,001 (0,006; 0,010) 

C 0,563 0,056 (0,475; 0,661) 0,6040,019 (0,572; 0,632) 0,5780,057 (0,494; 0,643) 

C1 0,494 0,017 (0,475; 0,525) 0,4960,019 (0,463; 0,527) 0,5040,019 (0,471; 0,528) 

C2 0,030 0,003 (0,025; 0,038) 0,0340,005 (0,026; 0,043) 0,0310,006 (0,021; 0,042) 

I 0,343 0,048 (0,262; 0,435) 0,3700,039 (0,304; 0,440) 0,3670,070 (0,234; 0,456) 

NR 49,50 1,581 (46,00; 52,00) 49,900,994 (49,00; 51,00) 50,202,485 (48,00; 56,00) 

T 60,30 1,231 (58,75; 61,32) 57,380,915 (56,21; 59,32) 58,970,857 (57,77; 60,49) 

 

Os resultados da Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3 indicam que o mecanismo de recombi-

nação com um ponto de corte é capaz de extrair os maiores valores para a medida de suporte 

se comparado aos outros dois. É possível notar que a recombinação multiponto extrai as re-

gras de associação no menor tempo possível em quase todos os experimentos realizados. Para 

a medida de confiança das regras de associação, os maiores valores encontrados foram gera-

dos pelos mecanismos de cruzamento uniforme e de um ponto de corte. 

Ao executar o eGA sobre a base de dados BD1 utilizando a função de fitness   , que 

considera somente o suporte, foram obtidos maiores valores para a medida de interesse consi-

derada com o método de seleção baseada em ranking e torneio com o método de recombina-

ção de um ponto, contudo, os valores para a confiança diminuíram se comparados aos valores 

obtidos pela função fitness   . O mecanismo de recombinação multipontos, além de gerar as 
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regras de associação no menor tempo, também manteve maior diversidade de soluções, inde-

pendentemente do método de seleção combinado. O método de cruzamento uniforme gerou os 

maiores valores para a medida de confiança e grau de interesse das regras em todos os méto-

dos de seleção avaliados. 

Tabela 4: Fitness    para BD1. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,019 0,004 (0,011; 0,024) 0,008 0,001 (0,005; 0,011) 0,018 0,003 (0,010; 0,022) 

C 0,622 0,188 (0,360; 0,830) 0,612 0,098 (0,495; 0,806) 0,653 0,112 (0,460; 0,800) 

C1 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 0,488 0,051 (0,393; 0,556) 0,504 0,013 (0,500; 0,542) 

C2 0,010 0,000 (0,01; 0,010) 0,010 0,0005 (0,010; 0,011) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 

I 0,337 0,165 (0,160; 0,520) 0,340 0,094 (0,236; 0,508) 0,395 0,156 (0,180; 0,520) 

NR 1,200 0,421 (1,000 2,000) 10,50 3,171 (6,000; 15,00) 1,600 1,264 (1,000; 4,000) 

T 84,71 2,743 (80,98; 89,71) 68,53 2,089 (65,94; 71,81) 85,96 0,993 (84,71; 88,40) 

 Roleta 

S 0,0050,001 (0,004; 0,007) 0,004 0,0006 (0,003; 0,005) 0,005 0,001 (0,004; 0,006) 

C 0,6350,082 (0,538; 0,755) 0,627 0,064 (0,526; 0,773) 0,661 0,082 (0,558; 0,813) 

C1 0,4870,015 (0,463; 0,507) 0,492 0,019 (0,463; 0,523) 0,489 0,023 (0,443; 0,520) 

C2 0,0150,005 (0,010; 0,027) 0,016 0,002 (0,011; 0,020) 0,015 0,003 (0,011; 0,022) 

I 0,3960,096 (0,269; 0,515) 0,413 0,072 (0,330; 0,602) 0,426 0,096 (0,295; 0,553) 

NR 36,706,976 (23,00; 45,00) 47,30 2,057 (43,00; 50,00) 39,40 6,552 (28,00; 48,00) 

T 85,642,585 (81,40; 87,76) 70,38 2,048 (67,98; 73,95) 88,83 1,969 (84,98; 90,97) 

 Torneio 

S 0,0040,000 (0,003; 0,004) 0,004 0,000 (0,003; 0,005) 0,004 0,000 (0,003; 0,004) 

C 0,6450,048 (0,576; 0,744) 0,637 0,040 (0,550; 0,680) 0,676 0,028 (0,621; 0,732) 

C1 0,4920,018 (0,466; 0,519) 0,503 0,020 (0,479; 0,533) 0,487 0,021 (0,452; 0,521) 

C2 0,0170,003 (0,013; 0,026) 0,018 0,002 (0,015; 0,021) 0,016 0,002 (0,013; 0,020) 

I 0,4360,041 (0,357; 0,488) 0,440 0,033 (0,401; 0,511) 0,456 0,042 (0,399; 0,510) 

NR 49,700,483 (49,00; 50,00) 49,80 0,421 (49,00; 50,00) 49,60 0,699 (48,00; 50,00) 

T 99,033,086 (95,41; 104,1) 94,89 0,977 (93,85; 96,50) 99,46 1,002 (97,08; 100,3) 

 

Os resultados do eGA para a mineração das regras de associação da base de dados 

BD2 estão dispostos na Tabela 5. O método de cruzamento com um ponto de corte combi-

nando com os mecanismos de seleção por ranking e roleta gerou os maiores valores para a 

medida de suporte das regras extraídas. O método de cruzamento multipontos combinado com 

qualquer tipo de seleção é capaz de gerar a maior quantidade de regras diferentes no menor 

tempo. 
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Tabela 5: Fitness   para BD2. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,040 0,0162 (0,018; 0,060) 0,024 0,010 (0,016; 0,052) 0,035 0,013 (0,016; 0,060) 

C 0,348 0,089 (0,185; 0,460) 0,326 0,076 (0,252; 0,480) 0,499 0,173 (0,220; 0,750) 

C1 0,491 0,026 (0,415; 0,500) 0,516 0,023 (0,481; 0,548) 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 

C2 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,0003 (0,010; 0,011) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 

I 0,120 0,043 (0,030; 0,150) 0,094 0,025 (0,054; 0,150) 0,169 0,104 (0,080; 0,460) 

NR 1,200 0,421 (1,000; 2,000) 7,700 3,683 (1,000; 13,00) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

T 97,28 3,434 (94,00; 106,2) 80,73 2,579 (75,71; 85,26) 96,17 2,272 (92,68; 100,0) 

 Roleta 

S 0,010 0,002 (0,015; 0,015) 0,009 0,002 (0,006; 0,012) 0,010 0,001 (0,007; 0,013) 

C 0,393 0,053 (0,292; 0,473) 0,477 0,082 (0,357; 0,605) 0,341 0,085 (0,231; 0,541) 

C1 0,493 0,020 (0,509; 0,515) 0,493 0,028 (0,459; 0,540) 0,514 0,035 (0,468; 0,570) 

C2 0,010 0,0007 (0,010; 0,012) 0,015 0,005 (0,010; 0,026) 0,012 0,003 (0,010; 0,021) 

I 0,122 0,028 (0,081; 0,149) 0,231 0,085 (0,082; 0,392) 0,107 0,045 (0,067; 0,211) 

NR 30,40 8,527 (18,00; 40,00) 36,50 4,904 (29,00; 43,00) 32,70 6,000 (26,00; 40,00) 

T 94,35 3,842 (90,65; 99,61) 77,39 2,083 (75,38; 81,72) 96,60 6,267 (90,06; 105,6) 

 Torneio 

S 0,005 0,001 (0,003; 0,007) 0,006 0,001 (0,004; 0,008) 0,006 0,001 (0,004; 0,009) 

C 0,465 0,045 (0,377; 0,518) 0,516 0,041 (0,452; 0,583) 0,510 0,068 (0,417; 0,599) 

C1 0,509 0,024 (0,469; 0,550) 0,503 0,012 (0,478; 0,520) 0,500 0,012 (0,481; 0,522) 

C2 0,019 0,003 (0,014; 0,027) 0,019 0,002 (0,016; 0,025) 0,021 0,002 (0,017; 0,025) 

I 0,258 0,048 (0,182; 0,334) 0,279 0,051 (0,214; 0,357) 0,290 0,061 (0,189; 0,408) 

NR 49,00 2,211 (43,00; 51,00) 49,90 1,100 (48,00; 52,00) 49,20 0,918 (48,00; 50,00) 

T 122,7 1,615 (119,5; 125,0) 112,2 2,858 (106,3; 115,9) 116,5 3,050 (112,1; 120,4) 

 

Os resultados obtidos pelo eGA para a base de dados BD3 estão dispostos na Tabela 6. 

A maior variabilidade genética e número de regras foram obtidos pelos métodos de seleção 

por roleta e torneio, contudo o maior valor para o suporte foi obtido pela seleção por ranking. 

O número de regras gerado se mostrou um fator inversamente proporcional ao valor 

do suporte, ou seja, quanto maior o número de regras, menor o valor do suporte. Este compor-

tamento foi observado ao longo de todas as comparações nas diferentes bases de dados para 

os três métodos de seleção e cruzamento. Notou-se que a maior diversidade de regras implica 

em um valor menor de suporte, pois quanto maior o número de regras, maiores também são as 

chances de estarem regras com suporte inferior ao maior valor existente para aquela base de 

dados. 
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Tabela 6: Fitness    para BD3. 

 Um ponto Multiponto Uniforme 

 Ranking 

S 0,057 0,023 (0,030; 0,095) 0,042 0,016 (0,018; 0,067) 0,040 0,011 (0,016; 0,062) 

C 0,460 0,275 (0,150; 0,850) 0,491 0,106 (0,282; 0,605) 0,470 0,100 (0,276; 0,589) 

C1 0,564 0,086 (0,500; 0,710) 0,507 0,096 (0,386; 0,700) 0,525 0,094 (0,300; 0,650) 

C2 0,015 0,005 (0,010; 0,025) 0,016 0,004 (0,010; 0,025) 0,015 0,004 (0,012; 0,025) 

I 0,218 0,075 (0,125; 0,330) 0,226 0,080 (0,134; 0,335) 0,216 0,080 (0,114; 0,325) 

NR 1,600 0,699 (1,000; 3,000) 4,700 3,164 (2,000; 10,00) 4,300 3,264 (3,000; 9,00) 

T 49,16 0,776 (48,36; 50,13) 43,01 1,968 (40,55; 46,49) 41,00 1,979 (41,57; 47,47) 

 Roleta 

S 0,015 0,004 (0,009; 0,023) 0,013 0,003 (0,008; 0,018) 0,017 0,005 (0,012; 0,029) 

C 0,451 0,067 (0,347; 0,600) 0,470 0,081 (0,384; 0,624) 0,428 0,068 (0,357; 0,585) 

C1 0,487 0,030 (0,448; 0,539) 0,498 0,030 (0,452; 0,547) 0,494 0,036 (0,437; 0,556) 

C2 0,017 0,003 (0,014; 0,027) 0,020 0,007 (0,013; 0,033) 0,017 0,005 (0,013; 0,032) 

I 0,171 0,056 (0,114; 0,305) 0,227 0,086 (0,145; 0,424) 0,189 0,062 (0,131; 0,344) 

NR 28,10 5,704 (20,00; 36,00) 32,93 6,656 (25,00; 46,00) 32,60 5,399 (25,00; 42,00) 

T 49,90 0,616 (48,73; 50,81) 41,86 0,528 (41,15; 42,50) 49,44 0,369 (48,90; 49,97) 

 Torneio 

S 0,009 0,002 (0,006; 0,012) 0,009 0,001 (0,005; 0,011) 0,009 0,001 (0,007; 0,012) 

C 0,576 0,054 (0,493; 0,658) 0,554 0,042 (0,463; 0,624) 0,562 0,058 (0,476; 0,644) 

C1 0,507 0,020 (0,472; 0,540) 0,505 0,024 (0,475; 0,546) 0,502 0,019 (0,467; 0,531) 

C2 0,033 0,006 (0,026; 0,045) 0,030 0,004 (0,024; 0,036) 0,031 0,004 (0,023; 0,038) 

I 0,365 0,056 (0,294; 0,438) 0,345 0,047 (0,272; 0,412) 0,360 0,069 (0,261; 0,476) 

NR 49,70 0,674 (48,00; 50,00) 49,90 0,316 (49,00; 50,00) 49,70 0,483 (49,00; 50,00) 

T 59,63 1,159 (58,55; 61,32) 56,92 1,393 (56,04; 60,59) 59,21 0,823 (57,68; 59,88) 

 

5.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS ALGORITMOS IMUNOLÓGICOS 

Em ambos os algoritmos imunológicos foi utilizada a mesma configuração paramétrica: popu-

lação com 100 células (indivíduos), 100 iterações, 10 células selecionadas para mutação e 5 

para substituição.  

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos para o CLONALG e CLONALR para clo-

nagem e mutação com a função de fitness   . 
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Tabela 7: Fitness   . 

 CLONALG (BD1) CLONALG (BD2) CLONALG (BD3) 

S 0,005 0,001 (0,003; 0,008) 0,003 0,001 (0,002; 0,005) 0,005 0,002 (0,003; 0,008) 

C 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

C1 0,439 0,132 (0,250; 0,665) 0,367 0,092 (0,250; 0,500) 0,382 0,096 (0,250; 0,582) 

C2 0,012 0,004 (0,010; 0,020) 0,015 0,011 (0,010; 0,046) 0,024 0,025 (0,010; 0,093) 

I 0,688 0,314 (0,210; 0,990) 0,457 0,395 (0,040; 1,000) 0,418 0,344 (0,090; 0,990) 

NR 4,600 7,676 (1,000; 26,00) 3,800 7,828 (1,00; 26,00) 7,700 13,64 (1,000; 39,00) 

T 109,4 3,538 (103,6; 112,8) 126,5 5,613 (120,4; 136,4) 68,42 1,527 (66,91; 70,80) 

 CLONALR (BD1) CLONALR (BD2) CLONALR (BD3) 

S 0,005 0,001 (0,004; 0,007) 0,003 0,001 (0,002; 0,004) 0,005 0,002 (0,003; 0,007) 

C 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

C1 0,4210,096 (0,340; 0,623) 0,381 0,068 (0,252; 0,507) 0,359 0,086 (0,228; 0,497) 

C2 0,012 0,002 (0,010; 0,017) 0,016 0,009 (0,010; 0,043) 0,029 0,016 (0,012; 0,060) 

I 0,636 0,256 (0,304; 0,964) 0,515 0,253 (0,182; 0,986) 0,434 0,235 (0,182; 0,735) 

NR 12,90 8,006 (3,000; 29,00) 11,70 7,118 (4,000; 25,00) 17,60 13,41 (6,000; 40,00) 

T 97,43 1,653 (94,75; 99,68) 110,4 4,003 (107,5; 120,9) 63,65 1,861 (61,05; 67,64) 

 

Constata-se na tabela que as medidas de interesse suporte e confiança, utilizadas para 

avaliação dos algoritmos pela função    não apresentaram diferenças. Contudo, para a com-

preensibilidade do Tipo 1, o CLONALG superou o CLONALR para as bases BD1 e BD3. O 

CLONALR foi melhor para a compreensibilidade do Tipo 2 em todas as bases, para I nas 

bases BD2 e BD3, normalmente gerando mais regras em um tempo menor.  

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para o CLONALG e CLONALR aplicados 

à função   . 
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Tabela 8: Fitness   . 

 CLONALG (BD1) CLONALG (BD2) CLONALG (BD3) 

S 0,018 0,003 (0,011; 0,022) 0,041 0,011 (0,024; 0,060) 0,068 0,021 (0,037; 0,097) 

C 0,607 0,147 (0,430; 0,800) 0,284 0,092 (0,210; 0,480) 0,621 0,139 (0,470; 0,840) 

C1 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 0,529 0,101 (0,330; 0,670) 

C2 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,015 0,005 (0,010; 0,025) 

I 0,362 0,167 (0,186; 0,520) 0,130 0,032 (0,060; 0,150) 0,298 0,073 (0,110; 0,380) 

NR 1,500 0,849 (1,000; 3,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,200 0,421 (1,000; 2,000) 

T 54,22 0,825 (53,43; 56,22) 63,89 1,306 (62,66; 66,89) 34,93 0,232 (34,53; 35,17) 

 CLONALR (BD1) CLONALR (BD2) CLONALR (BD3) 

S 0,013 0,003 (0,009; 0,016) 0,033 0,013 (0,016; 0,052) 0,045 0,017 (0,028; 0,073) 

C 0,527 0,095 (0,353 0,690) 0,336 0,044 (0,274; 0,420) 0,491 0,105 (0,346; 0,640) 

C1 0,508 0,019 (0,500; 0,556) 0,496 0,010 (0,466; 0,500) 0,496 0,050 (0,430; 0,556) 

C2 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,014 0,002 (0,010; 0,017) 

I 0,295 0,062 (0,206; 0,410) 0,122 0,042 (0,050; 0,213) 0,229 0,064 (0,136; 0,310) 

NR 4,000 1,154 (3,000; 6,000) 3,700 1,337 (2,000; 6,000) 4,400 1,577 (3,000; 7,000) 

T 54,63 0,184 (54,40; 54,97) 64,27 0,570 (63,20; 64,94) 35,51 0,168 (35,11; 35,73) 

 

Com a função de fitness    o CLONALG obteve melhores resultados que o CLO-

NALR em praticamente todas as medidas de interesse.  

5.4 COMPARATIVO DOS ALGORITMOS 

Os resultados da Tabela 9 mostram o valor médio das medidas de interesse das regras extraí-

das pelos algoritmos Apriori, eGA, CLONALG e CLONALR para o valor de minsup igual a 

0,5%. As técnicas estocásticas utilizaram a função de fitness     Tomando-se como base os 

resultados anteriores, o eGA empregou cruzamento de um ponto e seleção por Ranking. Per-

cebe-se que a principal vantagem das técnicas estocásticas em comparação ao Apriori está 

relacionada ao custo computacional. Para a técnica determinística o número de regras é o fator 

de maior impacto no quadro comparativo, já que esta é capaz de extrair todas as regras com 

valores de suporte maiores do que o mínimo estabelecido pelo usuário.  
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Tabela 9: Comparação entre algoritmos para as bases de dados. 

 Apriori eGA CLONALG CLONALR 

 BD1 

S 0,005 0,017 0,005 (0,011; 0,024) 0,005 0,001 (0,003; 0,008) 0,0050,0008 (0,004; 0,007) 

C 0,737 0,605 0,173 (0,360; 0,830) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

C
1
 0,654 0,500 0,000 (0,500; 0,500) 0,439 0,132 (0,250; 0,665) 0,4210,096 (0,340; 0,623) 

C
2
 0,012 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,012 0,004 (0,010; 0,020) 0,012 0,002 (0,010; 0,017) 

I 0,351 0,370 0,143 (0,160; 0,520) 0,688 0,314 (0,210; 0,990) 0,636 0,256 (0,304; 0,964) 

NR 1.776 1,600 1,074 (1,000; 4,000) 4,600 7,676 (1,000; 26,00) 12,90 8,006 (3,000; 29,00) 

T 653.129 80,02 1,610 (77,86; 81,97) 109,4 3,538 (103,6; 112,8) 97,43 1,653 (94,75; 99,68) 

 BD2 

S 0,007 0,038 0,011 (0,024; 0,060) 0,003 0,001 (0,002; 0,005) 0,003 0,001 (0,002; 0,004) 

C 0,344 0,364 0,097 (0,220; 0,480) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

C1 0,580 0,491 0,026 (0,415; 0,500) 0,367 0,092 (0,250; 0,500) 0,381 0,068 (0,252; 0,507) 

C2 0,012 0,010 0,000 (0,010; 0,010) 0,015 0,011 (0,010; 0,046) 0,016 0,009 (0,010; 0,043) 

I 0,094 0,117 0,036 (0,060; 0,150) 0,457 0,395 (0,040; 1,000) 0,515 0,253 (0,182; 0,986) 

NR 843 1,100 0,316 (1,000; 2,000) 3,800 7,828 (1,00; 26,00) 11,70 7,118 (4,000; 25,00) 

T 291.164 93,62 3,529 (89,17; 100,2) 126,5 5,613 (120,4; 136,4) 110,4 4,003 (107,5; 120,9) 

 BD3 

S 0,006 0,068 0,020 (0,045; 0,097) 0,005 0,002 (0,003; 0,008) 0,005 0,002 (0,003; 0,007) 

C 0,707 0,592 0,191 (0,330; 0,850) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 1,000 0,000 (1,000; 1,000) 

C1 0,725 0,512 0,123 (0,330; 0,710) 0,382 0,096 (0,250; 0,582) 0,359 0,086 (0,228; 0,497) 

C2 0,027 0,013 0,005 (0,010; 0,025) 0,024 0,025 (0,010; 0,093) 0,029 0,016 (0,012; 0,060) 

I 0,173 0,280 0,069 (0,145; 0,340) 0,418 0,344 (0,090; 0,990) 0,434 0,235 (0,182; 0,735) 

NR 13.554 1,200 0,421 (1,000; 2,000) 7,700 13,64 (1,000; 39,00) 17,60 13,41 (6,000; 40,00) 

T 2.975.454 49,54 1,669 (47,80; 52,96) 68,42 1,527 (66,91; 70,80) 63,65 1,861 (61,05; 67,64) 

 

Nota-se que o algoritmo Apriori é capaz de extrair a maior quantidade de regras dentre 

os algoritmos observados, pois ele verifica todas as combinações possíveis entre os itens da 

base de dados. Contudo, o custo computacional dele é o maior e inviável para uma aplicação 

que demande velocidade de resposta. O eGA gerou os maiores valores para o suporte dentre 

todos os algoritmos avaliados e demandou menor tempo para isto. Contudo, o número de so-

luções encontradas foi o menor dentre os observados. O CLONALG e o CLONALR obtive-

ram os melhores resultados para os valores de confiança. O CLONALR gerou os maiores va-

lores para o grau de interesse em duas das três bases usadas para estudo comparativo. 

No contexto de recomendações em comércio eletrônico a utilização de técnicas 

bioinspiradas está fortemente fundamentada no problema do tempo de processamento, ou 

esforço computacional, para efetuar recomendações de produtos de interesse do consumidor, 
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o usuário do site. Porém, os resultados mostram que, apesar do eGA ter valores médios de 

suporte superiores aos apresentados pelas outras técnicas, estes valores foram obtidos por um 

conjunto menor de regras.  

A maior limitação para a aplicação prática das técnicas bioinspiradas está relacionada 

ao número total de regras geradas. Entretanto, é necessário ressaltar que este conjunto final é 

obtido a partir de populações com tamanho fixo ao longo do processo evolutivo. Trabalhar 

com populações dinâmicas pode contribuir para que este conjunto final de soluções aumente. 

Contudo, esta dinâmica populacional tem impacto direto no custo computacional dos algorit-

mos. 

Esta limitação do número de regras pode inviabilizar o uso dos algoritmos bioinspira-

dos para uma aplicação prática em comércio eletrônico, pois um sistema de recomendação 

que recomenda uma quantidade pequena de produtos pode não atender as necessidades dos 

clientes ou até mesmo irritá-lo durante a navegação pelo portal. Por fim, ao utilizar as técnicas 

bioinspiradas o maior benefício é a parcimônia computacional com que as robustas regras de 

associação são geradas e aplicadas ao sistema de recomendação. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Desde o advento da Web, a Internet vem progressivamente ampliando sua ação nas empresas, 

transformando-se na interface predominantemente integradora de ambientes de sistemas de 

informação corporativos. As Intranets expandem-se integrando em um mesmo padrão de 

acesso todos os serviços intra- e extracorporativos. Externamente às organizações, a Internet 

transforma-se numa plataforma privilegiada de serviços, oferecendo aos clientes a possibili-

dade de interatividade e autoatendimento, além das aplicações voltadas ao atendimento perso-

nalizado. Se por um lado a Internet facilitou a efetuação de transações, nos fornecendo inúme-

ras possibilidades de realização de negócios, por outro a enorme quantidade de opções nos 

obriga a investir um tempo considerável filtrando e selecionando qual informação, produto ou 

serviço melhor atenderá nossas expectativas. 

Sistemas de recomendação podem ter utilidades distintas, por exemplo, podem servir 

como ferramentas de auxílio à identificação de conteúdo sobre o qual tecer comentários, co-

mo ferramentas para ajudar na identificação de novos produtos ou serviços a serem vistos e 

até mesmo adquiridos ou como ferramentas para o auxílio de equipes de vendas. Entretanto, a 

principal aplicação dos sistemas de recomendação é como ferramenta de personalização da 

web com foco no apoio à decisão de compra ou locação de algum produto ou serviço, como 

livros, filmes, pacotes de viagem, CDs e muitos outros. Em sua grande maioria eles estão in-

corporados a sites de comércio eletrônico.  

Para que um sistema de recomendação seja eficaz no comércio eletrônico, é necessária 

a construção de regras de associação entre itens, ou seja, regras que indiquem quais itens são 

os de maior interesse para cada usuário em cada um de seus momentos de busca por um pro-

duto na Web. O elemento central desse processo é denominado de algoritmo de recomenda-

ção, sendo o mais clássico de todos o algoritmo Apriori, caracterizado por uma busca iterativa 

e determinística por regras de associação. Além dele, algoritmos inspirados na biologia tam-

bém vêm sendo amplamente aplicados nesse contexto, como algoritmos evolutivos e imuno-

lógicos. O objetivo dessa dissertação foi exatamente o de investigar o uso de algoritmos 

bioinspirados para a mineração de regras de associação e compará-los ao algoritmo clássico 

Apriori. Foram feitas investigações envolvendo diferentes mecanismos de seleção e recombi-

nação para o algoritmo evolutivo, assim como o uso de seleção probabilística para o algoritmo 

imunológico. Além disso, foi feita uma comparação geral dos mecanismos e algoritmos sele-

cionados em bases de dados reais extraídas de lojas de comércio eletrônico brasileiras.  
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Os resultados permitiram identificar uma combinação adequada de mecanismo de se-

leção e recombinação para o algoritmo evolutivo e o impacto da seleção probabilística no 

algoritmo imunológico. Estes algoritmos bioinspirados também foram comparados com o 

Apriori e os benefícios do uso de cada um deles discutidos. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa servem como uma primeira etapa para a 

aplicação de algoritmos bioinspirados para recomendação de produtos em comércio eletrôni-

co. Contudo, para uma aplicabilidade prática desses algoritmos nestas empresas é recomendá-

vel que outras medidas sejam utilizadas para a avaliação das regras, ou seja, a função de fit-

ness.  

Dentre os trabalhos futuros destacam-se: 

 Comparação dos algoritmos investigados com outras técnicas, determinísticas e 

probabilísticas, da literatura; 

 Avaliação dos algoritmos em outras bases de dados, para que se possa fazer uma 

comparação direta com os resultados da literatura. Aqui merece destaque o fato de 

que boa parte dos trabalhos da literatura não disponibiliza as bases usadas por 

questões de confidencialidade; e 

 Avaliação da influência da diversidade no desempenho dos algoritmos. 
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