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RESUMO 

 

O crescente acúmulo de dados, das mais diversas origens, traz intrinsecamente a necessi-

dade de desenvolvimento de novas e robustas ferramentas de análise. Dentre os muitos proble-

mas de análise de dados da literatura, dois deles vêm recebendo especial atenção nos últimos 

anos, tanto no âmbito acadêmico quando no mercado: agrupamento multiobjetivo de dados; e 

a análise de fluxos de dados (data streams). Ao mesmo tempo, algoritmos inspirados no com-

portamento de sistemas biológicos vêm sendo aplicados com sucesso na solução de problemas 

complexos, como os anteriormente citados. É nesse contexto que propomos duas novas versões 

de algoritmos de inteligência de enxame para resolver esses problemas. Mais especificamente, 

um algoritmo inspirado no comportamento coletivo de abelhas é usado para resolver o problema 

de agrupamento multiobjetivo, enquanto uma ferramenta inspirada na tomada de decisão cole-

tiva de bactérias é usada para minerar regras de associação em fluxos de dados. Os algoritmos 

são potencialmente aplicáveis aos problemas em questão e a contribuição principal dessa tese 

é a investigação da adaptação deles e posterior aplicação em problemas complexos de minera-

ção de dados, já citados. Este documento traz a fundamentação teórica necessária ao desenvol-

vimento e compreensão da pesquisa, apresenta os modelos propostos e os resultados experi-

mentais obtidos, a conclusão do desempenho atingido e uma reflexão sobre os próximos passos 

a serem dados. 

 

Palavras-chave: inteligência de enxame, colônias de abelhas, colônias de bactérias, agrupa-

mento multiobjetivo, regras de associação, fluxos de dados. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The increasing accumulation of data, from the most diverse sources, brings the need to 

develop new and robust data analysis tools. Among the many data analysis problems, two of 

them have been receiving special attention over the past years, both in academic and in business: 

multi-objective data clustering; and mining of data streams. At the same time, bio-inspired al-

gorithms have been successfully applied in solving complex problems, such as those previously 

mentioned. It is in this context that this thesis proposes two new versions of swarm intelligence 

algorithms to solve these problems. More specifically, an algorithm inspired by the collective 

behavior of bees is used to tackle the multi-objective clustering problem, while a tool inspired 

by the collective decision-making of bacteria is used to mine association rules in data streams. 

The algorithms are potentially applicable to the cited current problems and the main thesis' 

contribution is the investigation of algorithms' adaptation and subsequent application to the 

already mentioned data mining complex problems. This document provides the theoretical basis 

necessary for the development and understanding of the research, introduces the algorithms, 

presents the results obtained, the conclusion of the performance achieved and brings a reflection 

of the future steps to be taken. 

 

Keywords: swarm intelligence, bee colonies, bacteria colonies, multi-objective clustering, 

data streams, association rule mining. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recentes avanços da comunicação móvel e a redução dos custos tanto de aquisição, quanto 

de produção dos dispositivos digitais resultaram em um crescente acúmulo de dados nos mais 

diversos formatos, desde bases numéricas estruturadas até fluxos contínuos de dados (textos, 

imagens, etc.). É de interesse das pessoas e empresas que detêm esses dados, obter algum tipo 

de conhecimento que favoreça a proposição de novos serviços e/ou produtos que propiciem a 

melhoria ou novos negócios. Considerando o atual cenário, o desenvolvimento de ferramentas 

efetivas para a busca, gestão e manipulação desses dados se faz central em muitos processos de 

tomada de decisão estratégica, principalmente para aqueles que buscam a fidelização de clientes 

e a excelência em um ambiente cada vez mais competitivo. 

A área de Análise de Dados ou, mais genericamente, a Descoberta de Conhecimento em 

Bases de Dados, está ganhando bastante atenção do mercado e dos pesquisadores (WITTEN e 

FRANK, 2005; TAN, STEINBACH e KUMAR, 2005; HAN, PEI e KAMBER, 2011; 

LAROSE, 2014; DE CASTRO e FERRARI, 2016).  

Ao mesmo tempo, a Computação Natural, subárea da Ciência e Engenharia da Computa-

ção, vem ganhando espaço e credibilidade devido aos inúmeros problemas complexos em dife-

rentes linhas de conhecimento que podem ser resolvidos por algoritmos inspirados na natureza 

(DE CASTRO, 2006). Ao longo dos últimos anos, os modelos computacionais inspirados em 

fenômenos naturais estão se mostrando ferramentas úteis para solucionar problemas nas mais 

diversas áreas do conhecimento humano. Apesar das ferramentas já existentes demonstrarem 

desempenhos que permitam com que sejam adotadas pela academia e pelo mercado, isso não 

impede que as dificuldades dos problemas avancem e até mesmo que surjam novos desafios a 

serem vencidos. 

Essa tese usa a sinergia da análise de dados e da Inteligência de Enxame (KENNEDY, 

EBERHART e SHI, 2001), subárea da computação natural, com o objetivo de investigar e de-

senvolver novos algoritmos inspirados em comportamentos coletivos inteligentes para a reso-

lução de problemas complexos de análise de dados, mais especificamente agrupamento multi-

objetivo e mineração de regras de associação em fluxos de dados (data streams). Essas áreas 

são abordadas na tese devido à crescente demanda de aplicações que surgem todos os dias e, 

principalmente, pela abundante quantidade de dados gerados e armazenados atualmente. 
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A presente pesquisa é direcionada aos algoritmos inspirados nos comportamentos dos 

enxames de abelhas e colônias de bactérias. As características apresentadas pelas colônias de 

abelhas e bactérias, dentre as quais podem ser destacadas, no caso das abelhas, a capacidade de 

encontrar múltiplas fontes de alimento e escolher a melhor dentre diversas alternativas, en-

quanto que nas bactérias destacam-se a exploração do ambiente pelas bactérias individualmente 

e pela colônia coletivamente, e a adaptabilidade aos mais diversos tipos de ambientes, têm sido 

utilizadas como modelos para diversos sistemas inteligentes. 

Especificamente, nessa tese é investigado o algoritmo OptBees (MAIA, DE CASTRO e 

CAMINHAS, 2013), inspirado na busca por alimentos das colônias de abelhas,  principalmente 

a sua versão para agrupamento de dados (CRUZ, MAIA, et al., 2013), bem como o BaCARO, 

inspirado no mecanismo de comunicação intra- e intercelular das bactérias (CUNHA, XAVIER 

e DE CASTRO, 2015; CUNHA, XAVIER, et al., 2015) devido aos diferentes papéis que os 

agentes podem desempenhar durante os processos de busca/otimização. A partir desses algorit-

mos serão propostas versões para a resolução de problemas de agrupamento multiobjetivo de 

dados e para mineração de regras de associação em fluxos de dados. O OptBees foi projetado 

para gerar e manter diversidade, de modo a conseguir explorar a multimodalidade dos proble-

mas complexos, encontrando diversos ótimos e retornando, em uma única execução, um con-

junto de soluções distintas e de alta qualidade. O BaCARO também foi proposto para gerar e 

manter diversidade de modo a explorar distintas regiões promissoras do espaço de busca para 

o problema de minerar regras de associação. Portanto, os dois algoritmos são ferramentas po-

tencialmente aplicáveis aos problemas propostos e a contribuição principal dessa tese é na adap-

tação deles e posterior aplicação em agrupamento multiobjetivo e geração de regras de associ-

ação para fluxos de dados. 

1.1 Objetivos e Contribuições 

Como objetivo geral desta tese tem-se a adaptação de algoritmos de inteligência de en-

xame como ferramentas de solução de problemas complexos. Entende-se o agrupamento mul-

tiobjetivo como uma tarefa desafiadora devido às diferentes estruturas que os dados podem 

assumir, o que permite encontrar grupos considerando múltiplos objetivos simultaneamente. A 

mineração de regras de associação em fluxos de dados, por sua vez, possui tipos de dados cada 

vez mais comuns em distintas aplicações e que requerem novas formas de análise, pois os dados 

aparecem em fluxo, geralmente contínuo, e podem mudar de contexto e distribuição rapida-

mente. A pesquisa abarca tanto relevância teórica quanto prática, uma vez que aborda temas na 
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fronteira do conhecimento da mineração de dados e dos modelos de inteligência de enxame. 

Dado esse escopo, essa tese espera contribuir para o avanço científico da computação, bem 

como para o desenvolvimento tecnológico por meio da proposição de ferramentas computaci-

onais com aplicações práticas. 

Especificamente, a pesquisa englobou os seguintes objetivos e trouxe as seguintes contri-

buições: 

1. Estudo do algoritmo cOptBees e a proposição de duas versões dessa ferramenta ba-

seada no forrageamento das abelhas para a tarefa de agrupamento multiobjetivo. 

Mais especificamente são propostas duas versões do cOptBees para agrupamento 

multiobjetivo de dados, denominadas cOptBees-MO1 e cOptBees-MO2 (CUNHA, 

CRUZ, et al., 2017); 

2. Estudo do algoritmo BaCARO e proposição de uma nova ferramenta baseada no 

quorum-sensing para extração de regras de associação em ambientes dinâmicos. 

Nessa linha a tese envolve um estudo mais aprofundado da base biológica sobre 

bactérias, a análise de algoritmos de colônias de bactérias, e a adaptação de um al-

goritmo (CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 2015; CUNHA, XAVIER, et al., 

2015) para extrair regras de associação em fluxos de dados, versão nomeada sBa-

CARO-II (CUNHA, XAVIER, et al., 2018; CUNHA, XAVIER, et al., 2018). Como 

contribuição secundária, adaptou-se um algoritmo evolutivo e um imunológico 

(CUNHA e DE CASTRO, 2018) para fins de comparar o desempenho da abordagem 

proposta com o de outras já consolidadas na área da computação bioinspirada. 

3. O estudo mais criterioso dos fenômenos biológicos presentes em uma colônia de 

bactérias. A maneira com que essa pode ser vista como um sistema complexo adap-

tativo foi formalizada em (CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 2018) e se fez ne-

cessária para que o algoritmo proposto fosse mais fidedigno ao que é observado e 

documentado em uma colônia biológica. 

1.2 Organização da Tese 

O presente documento está organizado da seguinte forma. No Capítulo 2 são discutidos 

os principais temas abordados na pesquisa, sendo introduzidos os conceitos de Inteligência de 

Enxame com enfoque nos algoritmos OptBees, cOptBees e BaCARO, agrupamento multiobje-
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tivo e mineração de regras de associação para fluxos de dados. O Capítulo 3 apresenta o algo-

ritmo cOptBees-MO e a avaliação dos resultados obtidos. O Capítulo 4 apresenta o algoritmo 

sBaCARO-II e a avaliação dos resultados obtidos. Por fim, no Capítulo 5 estão a conclusão e 

os trabalhos futuros da pesquisa. No Apêndice A está uma revisão da literatura sobre agrupa-

mento multiobjetivo, enquanto o Apêndice B contém uma revisão da literatura sobre regras de 

associação para fluxos de dados.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar os principais conceitos e técnicas utilizados para o en-

tendimento e desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente é apresentada a Inteligência de En-

xame (IE), do inglês Swarm Intelligence (KENNEDY, EBERHART e SHI, 2001), dando enfo-

que especial aos algoritmos de otimização inspirados no comportamento das colônias de abe-

lhas e bactérias. Em seguida são apresentados dois problemas complexos oriundos da Minera-

ção de Dados: agrupamento multiobjetivo; e mineração de regras de associação em data stre-

ams.  

2.1 Inteligência de Enxame 

A Computação Natural é um ramo da ciência da computação destinado ao estudo, com-

preensão e aplicação de padrões complexos encontrados na natureza aplicando-os à resolução 

de problemas, desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias e sistemas (DE CASTRO, 

2006). 

Na natureza existem diversas espécies de macro- e microrganismos que vivem em grupos 

e são caracterizados por comportamentos coletivos. A formação desses grupos é dada a partir 

de alguma necessidade biológica, já que, individualmente, as habilidades e capacidades desses 

indivíduos podem ser restritas. Vivendo isolado, um indivíduo está sujeito a uma maior proba-

bilidade de ataques de predadores em relação àquela correspondente ao convívio em grupo. Os 

insetos sociais, como abelhas, formigas e cupins, bem como microrganismos, como as colônias 

de bactérias, apresentam esse tipo de comportamento, por meio do qual organismos (agentes) 

simples governados por regras simples, quando em sociedade, interagem entre si e com o am-

biente, fazendo com que comportamentos emergentes e inteligentes surjam para resolver pro-

blemas de alta complexidade (TEODOROVIC, 2008). 

A Inteligência de Enxame (KENNEDY, EBERHART e SHI, 2001) é uma subárea de 

pesquisa da computação inspirada na natureza, análise e compreensão de padrões encontrados 

na natureza para então aplicar este conhecimento obtido para resolver problema, e tem o intuito 

de descrever algoritmos e técnicas de resolução de problemas inspirados no comportamento 

coletivo, emergente e auto organizado dos organismos sociais (DE CASTRO, 2006). As prin-

cipais características apresentadas por um sistema de Inteligência de Enxame são (MILLONAS, 

1994; KENNEDY, EBERHART e SHI, 2001): 
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1) Proximidade: os agentes devem ter a capacidade de interagir entre si de forma direta ou 

indireta (por meio do ambiente), ao passo que realizam processamento simples de in-

formação de espaço e tempo; 

2) Qualidade: os agentes devem ser capazes de avaliar os comportamentos realizados por 

eles ao responder aos fatores de qualidade no meio ambiente, como a qualidade das 

fontes de alimento ou a segurança de sua localização; 

3) Diversidade de resposta: o sistema deve ser capaz de reagir a situações inesperadas, não 

deve alocar todos os seus recursos em demandas excessivamente restritas e, sendo as-

sim, o recurso deve ser distribuído; 

4) Estabilidade: por mais que uma mudança afete um indivíduo, o sistema não deve mudar 

o seu comportamento a cada flutuação do ambiente; 

5) Adaptabilidade: o sistema deve ser capaz de se adaptar às variações ambientais. 

2.1.1 Colônias de Abelhas e o Algoritmo OptBees 

Vários fenômenos presentes em colônias de abelhas podem ser enxergados como proces-

sos auto organizados (sem qualquer supervisão ou controle centralizado), que podem ser expli-

cados por meio de regras simples que são executadas por cada abelha (SEELEY, CAMAZINE 

e SNEYD, 1991). Colônias de abelhas podem utilizar uma dança como sinal de recrutamento 

para direcionar os esforços de busca por alimento para um local em particular. As abelhas Apis 

mellifera diferem a qualidade do alimento de duas fontes de alimentos e fazem uma escolha 

clara, concentrando a maioria das forrageiras (abelhas que saem do ninho em busca de alimento) 

no sítio (fonte) de alimentos que oferece qualidade superior (SEELEY, CAMAZINE e SNEYD, 

1991; JARAU e HRNCIR, 2009). 

2.1.1.1 Estrutura das Abelhas 

As abelhas Apis mellifera geralmente são marrons com listras pretas e anéis amarelos no 

abdômen. Elas têm pêlos cobrindo o tórax e uma quantidade menor de pêlos no abdômen. Suas 

patas são, na maioria das vezes, de tom castanho-escuro ou preto. Nas patas traseiras elas têm 

uma bolsa que é usada para armazenar pólen. Existem duas castas de fêmeas: operárias que são 

estéreis e menores (adultas de 10-15 mm de comprimento) e as rainhas que são férteis e maiores 

(18-20 mm). Os machos, chamados zangões, têm de 15 a 17 mm de comprimento na fase adulta. 

Embora menores, as operárias têm asas mais longas que os zangões. Ambas as castas de fêmeas 

têm um ferrão que é formado a partir de estruturas ovipositoras (usadas para depositar ovos) 
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modificadas. Em ambas as castas, o ferrão é carregado com veneno pelas glândulas do abdô-

men. Os machos têm olhos muito maiores do que as fêmeas, provavelmente para ajudar a loca-

lizar as rainhas voadoras durante os voos de acasalamento. Atualmente existem 26 subespécies 

catalogadas da Apis mellifera, com diferenças na morfologia e propriedades moleculares. As 

abelhas são parcialmente endotérmicas, ou seja, podem aquecer seus corpos e a temperatura das 

colmeias, movimentado os músculos de voo (SEELEY, SEELEY e AKRATANAKUL, 1982; 

CLARKE, RINDERER, et al., 2002; PINTO, RUBINK, et al., 2004). A estrutura geral das 

regiões constituintes da A. mellifera está ilustrada na Figura 1. 

 

Figura 1 Estrutura geral da A. mellifera. 

2.1.1.2 Movimentação 

A capacidade de orientação espacial aprimorada das colônias de abelhas é baseada, prin-

cipalmente, na posição do sol. A partir dessa bússola solar, a abelha orienta o ângulo entre a 

sua rota de voo e uma linha horizontal imaginária traçada a partir da colmeia na direção do sol 

e, com isso, permite que elas registrem uma posição da qual jamais esqueçam, uma espécie de 

memória geográfica. Além do sol, as abelhas também são capazes de orientar os seus voos com 

base em cores e até mesmo por meio de odores das flores (SEELEY, 2009). 
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2.1.1.3 Comunicação 

Uma forrageira é capaz de decidir se e como explorar uma fonte de alimentos com base 

na qualidade da mesma, informações sobre a colônia e as condições do ambiente (SCHMID-

HEMPEL, KACELNIK e HOUSTON, 1985; ECKERT, WINSTON e YDENBERG, 1994). Ao 

passo que a colônia, como um superorganismo, decide como distribuir as abelhas trabalhadoras 

entre as diversas potenciais fontes de alimento que as suas forrageiras encontraram (SEELEY, 

2009). Assim sendo, uma decisão coletiva emerge das interações entre várias abelhas, das quais 

cada uma possui informações locais limitadas, e atuam sobre elas de acordo com regras simples 

de decisão (MALLON, PRATT e FRANKS, 2001). 

Para que esse processo decisório seja compreendido mais amplamente, a abelha deve ser 

observada como um integrante de uma rede complexa e densamente integrada na qual o geren-

ciamento, mesmo sem um controle central, ocorre de maneira efetiva. Dessa forma, pode-se 

chegar à conclusão que a decisão coletiva não é meramente a soma das decisões individuais de 

cada abelha: a colônia, enquanto um superorganismo, consegue, por exemplo, diferenciar e 

escolher aquela que receberá mais abelhas para explorar a fonte dentre duas fontes de alimento 

com qualidades diferentes (SEELEY, 2009). 

A maioria dos esforços dos pesquisadores sobre tomada de decisão coletiva vem sendo 

concentrada em sociedades densamente populosas que possuem mecanismos eficientes de re-

crutamento, como a dança de abelhas, as trilhas de feromônio de algumas formigas e o quorum-

sensing bacteriano (Seção 2.1.2) (BECKERS, DENEUBOURG, et al., 1990; BONABEAU, 

THERAULAZ, et al., 1997; BONABEAU, 1998; BONABEAU, DORIGO e THERAULAZ, 

1999; MILLER e BASSLER, 2001; HAMMER e BASSLER, 2007; RUTHERFORD e 

BASSLER, 2012). O processo de recrutamento realimenta positivamente a colônia e isso pode 

amplificar pequenas diferenças entre as opções de exploração disponíveis para a colônia 

(BECKERS, DENEUBOURG, et al., 1990). O tamanho da população é importante, pois gran-

des populações evitam que a colônia se submeta aos efeitos estocásticos das interações entre os 

insetos que podem deteriorar a qualidade da informação disponível para cada um. 

Além do forrageamento, muito se tem aprendido sobre outros aspectos decisórios das 

colônias de abelhas, como, por exemplo, o local de construção do ninho dentre as regiões dis-

poníveis. Essas decisões são de extrema relevância para as abelhas, pois a estrutura com que o 
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ninho é construído, bem como a sua localização, são fatores determinantes para o desenvolvi-

mento da colônia, armazenamento de alimento e a proteção contra os predadores e parasitas 

(VISSCHER, 2007; WILSON, 2009; JARAU e HRNCIR, 2009). 

2.1.1.4 Algoritmos Inspirados no Comportamento de Abelhas 

Dentre as características apresentadas pelas colônias de abelhas, pode-se destacar a capa-

cidade de encontrar e explorar múltiplas fontes de alimento, bem como selecionar a melhor 

perante as diversas alternativas possíveis de serem exploradas. Tais características têm sido 

utilizadas como modelo para diversos sistemas inteligentes, resumidos a seguir. 

O Artificial Bee Colony (ABC) foi proposto (KARABOGA, 2005) para simular o com-

portamento de forrageamento de abelhas biológicas para resolver problemas de otimização mul-

timodal e multidimensional. No modelo, uma colônia é formada por três grupos de abelhas, 

employed, onlookers e scout. A primeira metade da colônia consiste das abelhas employed e a 

segunda metade inclui as onlookers. Para cada fonte de alimento, há apenas uma abelha emplo-

yed. Em resumo, o número de abelhas employed é igual ao número de fontes de alimento que a 

colmeia explora. A abelha employed cuja fonte de alimento foi esgotada pelas abelhas se torna 

uma scout. 

O Virtual Bee Algorithm (VBA) foi projetado por (YANG, 2005) para resolver problemas 

de otimização de função numérica. Ao lidar com funções com dois parâmetros, a colônia se 

movimenta aleatoriamente no espaço de busca. As abelhas interagem quando encontram al-

guma fonte de alimento correspondente aos valores codificados da função. A solução para o 

problema pode ser obtida a partir da intensidade de interações das abelhas. 

O Bee Colony Optimization Algorithm foi desenvolvido por (TEODOROVIC e 

DELL’ORCO, 2005) e é capaz de lidar com dois tipos de problemas combinatórios, os combi-

natórios, bem como, com aqueles caracterizados pela incerteza. Já o Bee Swarm Optimization 

Algorithm (DRIAS, SADEG e YAHI, 2005) foi utilizado para resolver problemas de satisfabi-

lidade máxima ponderada (Weighted MAX-SAT). E, por fim, o Bees Algorithm (PHAM, 

GHANBARZADEH, et al., 2011) faz uso de uma busca local aleatória combinada com uma 

busca na vizinhança da abelha para resolver problemas de otimização de função e combinatória. 
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Os processos de tomada de decisão coletiva por colônias de abelhas podem ser projetados 

com o intuito de gerar e manter diversidade, negociação de exploração (diversificação), explo-

tação (intensificação) e promoção de busca multimodal, de modo que seja possível alcançar 

uma cobertura mais ampla das regiões promissoras do espaço de busca, permitindo a determi-

nação de soluções localmente ótimas e/ou múltiplas soluções globais ótimas, como no OptBees 

(MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2012; MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

As abelhas forneceram alguns dos mecanismos mais bem descritos de tomada de decisão 

coletiva. Em muitas sociedades de insetos, a essência desses mecanismos é a mesma, embora 

alguns detalhes sejam específicos para cada sociedade. De acordo com (WILSON, 2009), algu-

mas das características mais importantes da tomada de decisão coletiva por colônias de abelhas 

para o projeto de algoritmos para resolver problemas de otimização são: 

1. As abelhas dançam para recrutar companheiras da colônia para uma fonte de ali-

mento; 

2. As abelhas ajustam a exploração e coleta de alimentos de acordo com as necessi-

dades da colônia; 

3. As abelhas exploram simultaneamente várias fontes alimentares, mas quase que 

invariavelmente convergem para o mesmo local de construção do ninho; 

4. Existe uma relação linear positiva entre o número de abelhas dançando e o número 

de abelhas recrutadas para uma fonte de alimento: o sistema linear de recruta-

mento significa que os trabalhadores estão distribuídos uniformemente entre op-

ções similares; 

5. A dança informa a distância e a direção das fontes de alimento para o ninho. O 

recrutamento para novas fontes continua até chegar a um número limite de abe-

lhas; 

6. A qualidade da fonte de alimento influencia a dança das abelhas; e  

7. Todas as abelhas se aposentam depois de algum tempo, o que significa que, inde-

pendentemente da qualidade do novo local, as abelhas param de recrutar outras 

abelhas. Essa aposentadoria depende da qualidade do local: quanto maior, mais 

tarde a aposentadoria. 
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2.1.1.5 O Algoritmo OptBees 

Ao buscar inspiração nessas características coletivas de tomada de decisão nas colônias de abe-

lhas, o algoritmo OptBees, cujos principais passos são apresentados a seguir, foi proposto 

(MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2012). Uma característica distintiva do OptBees quando 

comparado com outras técnicas bioinspiradas, como a maioria dos algoritmos evolutivos, é o 

uso de diferentes tipos de agentes com diferentes papéis na colônia. No OptBees, existem três 

principais tipos de abelhas (agentes): 1) recrutadoras, responsáveis por recrutar abelhas para 

explorar uma certa região (promissora) do espaço de busca; 2) exploradoras, que aleatoria-

mente buscam por uma nova região promissora do espaço; e 3) recrutadas, que são recrutadas 

pelas recrutadoras para explorar a sua região promissora do espaço. Esses três tipos de abelhas 

representam aquelas ativas, ou seja, as abelhas envolvidas na atividade de forrageamento. As 

outras abelhas representam as abelhas inativas, que estão na colmeia sem tarefa para realizar. 

 As abelhas ativas, recrutadoras, exploradoras e recrutadas, voam pelo espaço buscando 

fontes de alimentos de alta qualidade (regiões promissoras no espaço de busca). De acordo com 

a qualidade de cada fonte de alimentos sendo explorada pelas abelhas ativas, cada uma é clas-

sificada como recrutadora ou não-recrutadora. Isso significa que múltiplas fontes de alimentos 

(regiões promissoras) podem ser exploradas simultaneamente. As abelhas recrutadoras atraem 

algumas das não-recrutadoras para explorar as suas respectivas fontes de alimentos (como no 

fenômeno natural, o número de abelhas que cada recrutadora recruta é proporcional à qualidade 

da fonte de alimento sendo explorada) e as outras abelhas não recrutadoras, as exploradoras, 

exploram aleatoriamente por novas regiões promissoras (o processo de recrutamento no algo-

ritmo exerce o papel da dança das abelhas no fenômeno biológico). Se as abelhas ativas desco-

brem um número alto de fontes de alimento de alta qualidade, algumas das abelhas inativas 

tornam-se ativas e se engajam na atividade de forrageamento: esse processo imita a capacidade 

das abelhas de ajustar a exploração e aquisição de alimento de acordo com a demanda da colônia 

(MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2012). 

 O algoritmo OptBees foi adaptado para realizar a tarefa de agrupamento de dados e esta 

versão foi nomeada de cOptBees (CRUZ, MAIA, et al., 2013). Agrupamento de dados, ou aná-

lise de grupos, é uma das tarefas mais importantes na mineração de dados e pode ser definido 

como o processo de segmentação de um conjunto de objetos em subconjuntos (grupos ou clus-

ters), de modo que os objetos no mesmo grupo sejam mais parecidos entre si que aos objetos 
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pertencentes a outros grupos. O algoritmo cOptBees obteve um bom desempenho ao ser com-

parado com outras técnicas da literatura, como Fuzzy C-Means (FCM) (BEZDEK, EHRLICH 

e FULL, 1984), Fuzzy Particle Swarm Clustering (FPSC) (SZABO, DE CASTRO e 

DELGADO, 2011), FaiNet (SZABO, DE CASTRO e DELGADO, 2012), aiNet (DE CASTRO 

e VON ZUBEN, 2000), K-means (MACQUEEN, 1967), podendo encontrar agrupamentos de 

alta qualidade em conjuntos de dados sem a necessidade de informar o número correto de clu-

sters no conjunto de dados (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2014). O número correto de grupos 

é um parâmetro solicitado por muitos algoritmos de agrupamento de dados (JAIN, MURTY e 

FLYNN, 1999) e, portanto, essa característica do cOptBees torna-o um algoritmo interessante 

para aplicação em contextos como medicina (BAYATI, DAVOUDI e FATEMIZADEH, 2008) 

e imagens (MUR, DORMIDO, et al., 2016). O algoritmo OptBees está simplificado no fluxo-

grama da Figura 2 e será detalhado no Capítulo 3. 

 

Figura 2 Fluxograma do OptBees. 
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2.1.2 Colônias de Bactérias e o Algoritmo BaCARO 

As colônias de bactérias podem ser encontradas em ambientes distintos, que vão de hostis 

aos mais hospitaleiros (VAN HELDEN, TOUSSAINT e THIEFFRY, 2012). Bactérias são mi-

crorganismos e seu número de espécies por grama de solo é estimado entre 2.000 e 8 milhões 

(GANS, WOLINSKY e DUNBAR, 2005; SCHLOSS e HANDELSMAN, 2006; ROESCH, 

FULTHORPE, et al., 2007). Algumas espécies são prejudiciais, mas a maioria é benéfica para 

a natureza e o homem. As bactérias têm várias características, como forma, textura e metabo-

lismo, e exibem diferentes padrões de comportamento, como forrageamento, reprodução e mo-

vimento (MODROW, FALKE, et al., 2013; GIGUÈRE, TAYLOR, et al., 2013). Essa hetero-

geneidade de espécies, bem como a gama de comportamentos bacterianos, está diretamente 

associada à plasticidade celular – que permite às bactérias selecionar suas respostas a partir das 

mensagens bioquímicas que recebem e novas características possam emergir coletivamente a 

partir da auto organização, começando no nível intracelular até atingir a colônia inteira 

(FINKELSHTEIN, SIROTA-MADI, et al., 2017). 

Essa seção faz um breve resumo sobre as bactérias e suas colônias, destacando caracte-

rísticas e comportamentos relevantes ao nosso contexto de Computação Natural aplicada a pro-

blemas complexos. Mais especificamente, será apresentada a estrutura de uma bactéria, o pro-

cesso de comunicação entre bactérias, os mecanismos de movimentação das bactérias com par-

ticular ênfase à quimiotaxia, e o quorum-sensing (um sofisticado mecanismo de comunicação 

bacteriana responsável por coordenar diversos comportamentos coletivos das colônias de bac-

térias). Após apresentar a base biológica, essa seção traz uma breve revisão dos principais al-

goritmos da literatura desenvolvidos com inspiração no comportamento de bactérias. 

2.1.2.1 Estrutura das Bactérias 

Uma bactéria procariótica possui cinco componentes estruturais essenciais: um nucleoide 

(ácido desoxirribonucleico, do inglês deoxyribonucleic acid (DNA)), ribossomos, membrana 

celular, parede celular e algum tipo de camada superficial, que pode ou não ser uma parte 

inerente da parede. Estruturalmente, existem três regiões arquitetônicas: apêndices (anexos à 

superfície celular) sob a forma de flagelos e pili (ou fimbria); um envelope celular que consiste 

em uma cápsula, parede celular e membrana plasmática (ou celular); e uma região citoplas-

mática, que contém o cromossomo celular (DNA), ribossomos e vários tipos de inclusões (al-

tamente variável; carboidratos, lipídios, proteínas ou inorgânicos) (NEIDHARDT, 
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INGRAHAM e SCHAECHTER, 1990). A estrutura geral das regiões arquitetônicas da Esche-

richia Coli está ilustrada na Figura 3. 

 

Figura 3 Estrutura geral da E. Coli (adaptado de (NEIDHARDT, INGRAHAM e SCHAECHTER, 1990)). 

As bactérias desenvolveram uma série de mecanismos para detectar mudanças químicas 

em seu ambiente, adaptando seu metabolismo em resposta a esses estímulos. Neles incluem-se 

variações de temperatura e pH de alimentos e nutrientes, estresse intracelular e extracelular e 

sinalização química (SALIS, TAMSIR e VOIGT, 2009; XAVIER, OMAR e DE CASTRO, 

2011). 

2.1.2.2 Movimentação 

As bactérias móveis, como a Escherichia coli (E. coli) e a salmonela, impulsionam a si 

mesmas ao girar os seus flagelos. Para seguir em frente os flagelos se movem no sentido anti-

horário e a bactéria nada (swim), como ilustrado na Figura 4 (a). A rotação no sentido horário 

do flagelo causa uma cambalhota (tumble) aleatória em uma nova direção, como ilustrado na 

Figura 4 (b), e então a bactéria volta a nadar (ADLER, 1966). Uma constante alternância entre 

nadar e dar cambalhotas permite que a bactéria procure por nutrientes em diferentes direções. 

O nado é mais frequente à medida em que a bactéria se aproxima de um gradiente nutritivo. A 

cambalhota normalmente muda a direção e é mais frequente à medida em que a bactéria se 

afasta de algum alimento para procurar por mais.  

A quimiotaxia, que corresponde ao movimento de um organismo em resposta a um estí-

mulo químico, é tida como o processo de otimização da exploração dos recursos pela colônia 

bacteriana, uma dispendiosa exploração por novos e potencialmente mais valiosos recursos 

(ADLER, 1966; ADLER e TSO, 1974). No caso das bactérias, ela é realizada pela combinação 
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do nado com a cambalhota (swim e tumble) e as mantém em locais de maior concentração de 

nutrientes (Figura 4 (c)). 

 

Figura 4: Alternância entre Swim (a) e Tumble (b) no complexo quimiotáxico (c) (NIU, FAN, et al., 2010). 

Um comportamento de grupo particularmente interessante foi observado para várias es-

pécies de bactérias móveis, incluindo a E. coli e a S. typhimurium, onde padrões espaço-tem-

porais estáveis (enxames) são formados enquanto elas buscam por alimentos em meios nutriti-

vos semissólidos (ARMITAGE, 1999; BUDRENE e BERG, 1995; BUDRENE e BERG, 1991). 

Quando um grupo de E. coli é colocado no centro de um semissólido com vários nutrientes e 

apenas um nutriente químico servindo de entrada para os sensores, elas, a partir do centro, se 

deslocam formando um anel, explorando e subindo o gradiente de nutrientes criado pelo con-

sumo de nutrientes pelo grupo. Além disso, se os níveis elevados de succinato são utilizados 

como nutrientes, as células liberam um atrativo para que se agrupem e, portanto, se movam 

com padrões concêntricos de grupos com alta densidade bacteriana. A ordem espacial resulta 

do movimento externo do anel e das liberações locais do atrativo; as bactérias fornecem um 

sinal de atração uma para a outra, de modo que elas se aproximem. A formação do enxame 

pode ser suprimida por uma concentração de aspartato (capaz de eliminar a direção do sinal 

químico). Um padrão parece se formar com base no domínio dos dois estímulos (sinalização 

química e forrageamemto célula-a-célula) (MACNAB e KOSHLAND, 1972; ALON, 

SURETTE, et al., 1999). O papel desses padrões em ambientes naturais não é totalmente com-

preendido; no entanto, há evidências de que o estresse para as bactérias resulta em liberação de 

sinais químicos em relação aos quais outras bactérias são quimiotáticas. 
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Ao utilizarem o comportamento quimiotático (tumble e swim), de forma individual ou em 

grupo, as bactérias buscam e encontram regiões mais nutritivas no ambiente. Essas regiões nu-

tritivamente abastadas permitem, dentre outras coisas, que as bactérias se reproduzam e cons-

truam abrigos (biofilms) (ZOBELL e COBET, 1962; O'TOOLE, KAPLAN e KOLTER, 2000).  

Independentemente da qualidade do ambiente explorado por bactérias, elas ainda estão 

suscetíveis a mudanças ambientais e ações de macro- ou microrganismos, que podem contribuir 

para a eliminação e a dispersão da colônia ao influenciar a destruição do progresso quimiotá-

tico. Os eventos podem ocorrer de tal forma que todas as bactérias em uma região morram ou 

um grupo seja disperso em uma nova parte do ambiente. Contudo, ao serem dispersas em uma 

nova região do ambiente, a colônia também pode receber um auxílio na quimiotaxia, uma vez 

que a dispersão pode colocar as bactérias perto de boas fontes de alimento. De uma perspectiva 

ampla, a eliminação e a dispersão são partes do comportamento móvel de longa distância, onde 

pode-se eliminar ou remover várias bactérias do ambiente de forma abrupta (FINLAY, 2002). 

Pode ser ainda que a água, ou outro fluído qualquer, mova colônias de bactérias de um lugar 

para outro no ambiente. Durante longos períodos de tempo, tais eventos espalharam vários tipos 

de bactérias em praticamente todas as partes do globo, desde intestinos até fontes termais. 

2.1.2.3 Reprodução 

As bactérias podem se reproduzir de duas formas: divisão celular e conjugação 

(WATERBURY e STANIER, 1978; WEISS, 2004; ANGERT, 2005). Quando em condições 

favoráveis, a E. Coli, por exemplo, leva em torno de 20 minutos para completar o seu processo 

de divisão celular, que envolve duplicação do cromossomo, crescimento da célula e a divisão 

da célula em duas (LUTKENHAUS, 1993). A E. coli também é capaz de transferir material 

genético por meio de contato direto, o que lhe confere uma diversidade genética entre as bac-

térias da colônia e a possibilidade de adaptações benéficas, como, por exemplo, a resistência a 

antibióticos (COHEN, CHANG e HSU, 1972). 

2.1.2.4 Comunicação 

A comunicação bacteriana é executada principalmente por sinais químicos. As principais 

entidades envolvidas nesta comunicação são: bactéria sinalizadora; bactéria-alvo; molécula 

sinalizadora (enviada pela bactéria sinalizadora); e proteína receptora (existente na bactéria 

receptora) (KAISER, KRIEGER, et al., 2007). A bactéria sinalizadora é responsável por enviar 
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o sinal químico, representado pela molécula sinalizadora, para uma ou mais bactérias-alvo, que 

leem a mensagem contida na molécula sinalizadora através de receptores de proteína e enviam 

a mensagem ao gel intracelular, como ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 Esquema básico de comunicação bacteriana. 

Entre organismos sociais, a comunicação pode ser tanto química, quanto visual ou física, 

e isso pode servir para coordenar atividades, delinear a associação de grupos, identificar indi-

víduos ou até mesmo as suas funções dentro da sociedade (CRESPI, 2001). Além de utilizar 

um mecanismo de comunicação para forragear o ambiente, as colônias bacterianas também 

usam um modelo de comunicação para coordenar suas atividades coletivas e, ao mesmo tempo, 

monitorar a densidade populacional da colônia. Os sinais são indispensáveis em todos os mo-

mentos das atividades bacterianas. São instrumentos usados para comunicação e assim entender 

o ambiente. Todo estimulo físico-químico captado pelos sensores bacterianos, pode ser tido 

como sinais de entrada na colônia, que processa a informação obtida e responde de acordo com 

as necessidades da colônia (FUQUA, WINANS e GREENBERG, 1994; MILLER e BASSLER, 

2001; WATERS e BASSLER, 2005). 

A comunicação extracelular usualmente envolve cinco passos: (1) síntese e lançamento 

da sinalização molecular pela bactéria; (2) transporte do sinal até a bactéria alvo; (3) detecção 

do sinal por um receptor de proteína específica da bactéria alvo; (4) mudança no metabolismo, 

função ou desenvolvimento celular desencadeada pelo complexo receptor-sinal; e (5) a remoção 

do sinal, que geralmente termina na resposta celular (LODISH, BERK, et al., 1995) para con-

trolar a patogenicidade, produção de metabolitos secundários, diferenciação de biofilms, trans-

ferência de DNA e bioluminescência (CHHABRA, PHILIPP, et al., 2005). A comunicação 

bacteriana célula-a-célula em ambientes densos possibilita o controle da expressão gênica de 

acordo com a densidade populacional das bactérias e a exploração deste ambiente para gerar 

benefícios coletivos. Dentre os benefícios destacam-se a aquisição de novos genes por meio da 
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transferência conjugal de DNA, a mobilidade coletiva e o desenvolvimento de mecanismos de 

proteção do biofilm e para combater os mecanismos de defesa do hospedeiro durante a infecção 

(LODISH, BERK, et al., 1995). 

 Sistemas de comunicação envolvendo produção e secreção contínua de produtos quími-

cos específicos no ambiente e detecção da concentração local destes para monitorar e reagir à 

densidade celular local, têm sido descobertos e caracterizados em uma ampla variedade de co-

lônias de bactérias (WILLIAMS, 2007; HAMMER e BASSLER, 2007; NG e BASSLER, 2009; 

RUTHERFORD e BASSLER, 2012). Estes sistemas de comunicação tornaram-se conhecidos 

como quorum-sensing (QS) ou autoindução. Em todos os casos relatados, o quorum-sensing 

aparece para representar um mecanismo de comunicação adaptativo célula-a-célula, que é mais 

efetivo em ambientes com alta densidade celular. Isto permite que a colônia de bactérias seja 

um sistema aberto com as seguintes características: adaptativo; descentralizado; flexível; e ro-

busto. 

O quorum-sensing é um processo de comunicação química que as bactérias usam para 

monitorar a densidade celular e coordenar comportamentos cooperativos. O QS depende de 

moléculas de sinalização extracelular (que codificam informação sobre a densidade populaci-

onal) e receptores de sinais. Esse mecanismo permite às bactérias sincronizarem os seus com-

portamentos e agirem coletivamente, ou seja, vários organismos agem como um grande orga-

nismo ao perceber e responder ao ambiente. A Figura 6, por exemplo, ilustra como uma colônia 

utiliza a densidade populacional para monitorar sinais de moléculas e benefícios públicos, 

mesmo que estes se desloquem (transferência de massa) ao longo do tempo. Os comportamen-

tos cooperativos controlados pelo QS visam beneficiar a comunidade inteira, como, por exem-

plo, produzir e secretar metabólitos dispendiosos (EVEN-TOV, BENDORI, et al., 2016). 
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Figura 6 Sensoriamento e resposta coletivos controlados via QS (POPAT, CORNFORTH, et al., 2015). 

Além do sofisticado mecanismo de QS atuando sobre a colônia de bactérias, cada unidade 

operacional, ou seja, cada bactéria, possui um sistema de comunicação para processar e respon-

der localmente aos estímulos ambientais e da colônia. Na comunicação intracelular, a bactéria 

usa várias estruturas para trocar informações genéticas. Redes de sinalização intracelular trans-

mitem sinais da membrana celular para o núcleo por meio de interações bioquímicas. O objetivo 

é controlar adequadamente a função celular ao regular algumas moléculas alvo. A regulação 

das moléculas alvo ocorre por meio da comunicação de várias moléculas intermediárias que 

transmitem sinais específicos oriundos da membrana celular para as saídas alvo específicas 

(LODISH, BERK, et al., 1995). 

2.1.2.5 Algoritmos Inspirados no Comportamento de Bactérias 

Os fenômenos observados em colônias de bactérias têm servido como fonte conceitual 

primária para o desenvolvimento de novas ferramentas computacionais capazes de solucionar 

problemas complexos. Os esforços dos pesquisadores têm se concentrado, principalmente, no 

fenômeno de forrageamento das colônias de bactérias e, assim sendo, o processo de quimiotaxia 

da E. coli foi usado como metáfora primária para o desenvolvimento de algumas dessas ferra-

mentas (SHARMA, PATTNAIK e GARG, 2012; HERNÁNDEZ-OCANA, MEZURA-

MONTES e POZOS-PARRA, 2013). 

O Bacterial Chemotaxis Algorithm (BCA) foi proposto por (BREMERMANN, 1974). 

Este algoritmo considera o comportamento individual das bactérias e a quimiotaxia, como re-

portada por (ADLER, 1966). O BCA foi a primeira ferramenta inspirada na quimiotaxia como 

uma estratégia para aquisição de alimento. O algoritmo foi aplicado para resolver problemas de 
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otimização, imitando a busca por novas combinações de genes que potencializam o desempe-

nho de uma espécie em um nicho ecológico. A otimização genética é baseada em mutações dos 

genes. 

Em (PASSINO, 2002), considerou-se, além da quimiotaxia, os seguintes fenômenos: 

swarming, reprodução e eliminação-dispersão como base biológica para o desenvolvimento 

do Bacterial Foraging Optimization Algorithm (BFO). Percebe-se que o enfoque é dado na 

quimiotaxia seguindo os preceitos da teoria de forrageamento – modelos que ajudam a prever 

como um animal se comporta quando procura por comida (STEPHENS e KREBS, 1986), onde 

a busca por alimento, e consequentemente energia, é considerada fundamental para a execução 

de outros fenômenos como, por exemplo, a reprodução. O algoritmo Bacterial Colony Chemo-

taxis (BCC) (LI, WANG, et al., 2005), por sua vez, incorpora alguns aprimoramentos, em nível 

computacional, do mecanismo de comunicação entre os membros da colônia. Este mecanismo 

de comunicação, para simular a troca de informação entre as bactérias, foi baseado no algoritmo 

de ajustes de sinapses de (BREMERMANN e ANDERSON, 1991). 

Com o objetivo de melhorar o desempenho dos algoritmos aplicados a uma variedade de 

problemas complexos disponíveis na literatura, costuma-se utilizar mecanismos de busca coo-

perativa nos agentes que compõem o sistema. A premissa da busca cooperativa envolve a exe-

cução de mais de um agente de busca e a troca de informação de cada módulo com o(s) outro(s), 

com o intuito de explorar o espaço de busca de forma mais eficiente e atingir soluções melhores 

(EL-ABD e KAMEL, 2005). Para melhorar o desempenho do modelo do BFO ao aplicá-lo a 

problemas de otimização, utilizou-se uma técnica de busca cooperativa culminando no algo-

ritmo Cooperative Bacterial Foraging Optimization (CBFO) (CHEN, ZHU e HU, 2009). 

O Bacterial Colony Algorithm (BCO) (NIU e WANG, 2012) se distingue do BFO ao 

buscar maior plausibilidade biológica do modelo com os fenômenos naturais e usar a sinergia 

da quimiotaxia com o mecanismo de comunicação bacteriano, no qual três tipos de informação 

– informação de grupo, informação anterior (memória) e direção aleatória – são trocadas, para 

guiar as bactérias na direção e formas de movimentação. Sendo a comunicação um comporta-

mento essencial existente nos processos da vida bacteriana, aplicaram-se três mecanismos na 

otimização por colônia de bactérias (Figura 7): orientada a dinâmica do vizinho (Figura 7 (a)) 

onde a informação é recebida e transmitida por bactérias mais próximas, os vizinhos; aleatori-

amente orientada (Figura 7 (b)) onde uma bactéria pode receber e transmitir informação para 

qualquer outra da colônia, independente da distância entre elas; e orientada ao grupo (Figura 7 
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(c)) onde uma bactéria é influenciada por informações de todo o grupo em que ela se encontra, 

que representa três tipos de estruturas topológicas para melhorar o modelo. As bactérias com-

partilham informações entre indivíduos nos dois primeiros mecanismos de troca, e o terceiro 

mecanismo (orientado ao grupo) significa que as bactérias comunicam informações de busca 

nas unidades se estiverem em grupos. Todos os três mecanismos de comunicação conduzem as 

bactérias a praticar nado e cambalhotas em busca de recursos ambientais ótimos. 

 
 

  

(a) Orientada a dinâmica do vizinho (b) Aleatoriamente orientada (c) Orientada ao grupo 

Figura 7 Mecanismos de comunicação do BCO (NIU e WANG, 2012). 

Na modelagem de (NIU e WANG, 2012), a quimiotaxia é acompanhada dos mecanismos 

de comunicação durante todo o processo de otimização. As bactérias realizam nado e camba-

lhotas em ambientes competitivos. Contudo, elas também devem disponibilizar as informações 

percebidas por si mesmas para a colônia ao passo que recebem informações das outras bactérias, 

percebida por toda a colônia, que as orientam na direção e formas de movimento. 

2.1.2.6 O Algoritmo BaCARO 

Um esforço inicial de utilizar o quorum-sensing como metáfora para o desenvolvimento de um 

novo modelo foi realizado em (CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 2015; CUNHA, XAVIER, 

et al., 2015) com o algoritmo Bacterial Colony Association Rule Optimization (BaCARO). Esse 

modelo está baseado no fato de que, para se comunicar, as bactérias unicelulares usam molécu-

las de sinal químico difuso. Os aspectos relacionados à comunicação intracelular e extracelular 

foram considerados para gerenciar a transferência de informação entre os agentes e influenciar 

os comportamentos individuais e sociais destes no ambiente. A comunicação bacteriana ocorre 

internamente à bactéria (nível do indivíduo), por meio da comunicação intracelular, e externa-

mente (nível da colônia), por meio da comunicação extracelular.  

No presente trabalho, mais comportamentos biológicos foram considerados na extensão 

do BaCARO, nomeada de BaCARO-II. Além das redes de comunicação intra e extracelular das 
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colônias bacterianas, a versão atualmente proposta emprega, ineditamente, o quorum-sensing, 

quando a densidade populacional em uma dada vizinhança o favorece, a quimiotaxia, dispersão 

e pressão seletiva. Os três últimos já foram utilizados tanto no BFO, quanto no BCO. O em-

prego do quorum-sensing visa tornar o modelo mais biologicamente plausível (WILLIAMS e 

CÁMARA, 2009; ANTUNES, FERREIRA, et al., 2010; KALIA, 2013). O algoritmo Ba-

CARO-II está simplificado no fluxograma da Figura 8 e será detalhado no Capítulo 4. 

 

Figura 8 Fluxograma do BaCARO-II. 

2.2 Agrupamento Multiobjetivo 

As técnicas de agrupamento multiobjetivo têm sido usadas para considerar simultanea-

mente vários aspectos complementares da qualidade do agrupamento (HANDL e KNOWLES, 

2006). Elas otimizam dois ou mais índices de qualidade de agrupamento (bem como o número 

de grupos) simultaneamente e emergiram como alternativas atraentes e robustas para problemas 

de agrupamento (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2015). Um passo 

importante para o agrupamento multiobjetivo é a escolha de funções-objetivo (índices de qua-

lidade) adequadas. Diferentes índices de qualidade de agrupamento em diferentes combinações 

podem ser usados em algoritmos de agrupamento multiobjetivo. De acordo com 

(MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2015), é possível dividir os índices 

de qualidade de agrupamento em dois tipos: 1) índices baseados em protótipos de grupos; e 2) 

índices baseados em rótulos de grupos. 
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A função objetivo usada por um algoritmo de agrupamento pode não indicar a qualidade 

das partições devido a diferentes arranjos de objetos sobre o conjunto de dados. A qualidade de 

cada agrupamento deve ser avaliada pelo algoritmo que o gerou e um critério de avaliação 

externo, não utilizado durante a fase de busca, deve validar os grupos finais encontrados 

(RENDÓN, ABUNDEZ, et al., 2011; RENDÓN, ABUNDEZ, et al., 2011). 

As principais abordagens para otimização multiobjetivo são: 1) transformação do pro-

blema multiobjetivo em um mono-objetivo por meio de uma combinação ponderada dos obje-

tivos; 2) ordenação dos objetivos de acordo com sua importância; e 3) a abordagem de Pareto, 

onde as funções multiobjetivo são otimizadas simultaneamente para gerar um conjunto resul-

tante com uma série de soluções não-dominadas (FREITAS, 2004). 

Algoritmos baseados em população, por exemplo, algoritmos genéticos (DAVIS, 1991; 

DE CASTRO, 2006), inspirados em abelhas (CRUZ, MAIA, et al., 2013; KARABOGA e 

AKAY, 2009) e colônias de formigas (DORIGO, BIRATTARI e STUTZLE, 2006), são parti-

cularmente adequados para aproximar toda a fronteira de Pareto, pois eles trabalham com um 

conjunto de soluções ao invés de uma única solução candidata. Isso permite aproximar várias 

soluções do conjunto de Pareto simultaneamente em uma única execução do algoritmo. 

Em uma tarefa de agrupamento multiobjetivo, assim como em otimização multiobjetivo, 

uma solução candidata é um vetor  �⃗� = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑑)𝑇, onde 𝑥𝑖 representa uma variável de 

decisão no espaço de decisão no qual a busca ocorre, e d é a dimensão do problema. O vetor 

objetivo é representado por 𝑓(�⃗�) = (𝑓1(�⃗�), 𝑓2(�⃗�),… , 𝑓𝑛(�⃗�))
𝑇
, onde 𝑓𝑖(�⃗�) representa sua coor-

denada no espaço objetivo onde os resultados são avaliados.  

O conceito de dominância de Pareto é usado para comparar a qualidade das soluções, 

pois a qualidade de uma solução candidata é medida como um vetor em vez de um escalar, 

como no caso mono-objetivo. Uma solução domina outra quando não é pior que a outra em 

nenhum objetivo e é melhor em pelo menos um dos objetivos. Uma solução é tida como não-

dominada se não existem soluções que a dominem, no sentido de que a melhora em algum 

objetivo implica na deterioração de outro. Sejam dois vetores de decisão, �⃗�𝑎 e �⃗�𝑏, do problema 

de otimização multiobjetivo. Se 𝑓(�⃗�𝑎) ≺  𝑓(�⃗�𝑏) e 𝑓(�⃗�𝑎) ≠ 𝑓(�⃗�𝑏), então é dito que �⃗�𝑎 domina 

�⃗�𝑏 . Esse caso é indicado pela seguinte notação: �⃗�𝑎 ≺ �⃗�𝑏  (SANTIAGO, HUACUJA, et al., 

2014). 
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A Figura 9 ilustra um agrupamento multiobjetivo usando o conceito de dominância de 

Pareto. Os pequenos círculos são soluções cujas qualidades são medidas pelo conceito de do-

minância. Neste caso, está se maximizando duas funções-objetivo. Conforme ilustrado na Fi-

gura 9, cada solução no espaço objetivo, lado direito da imagem, possui todas as variáveis do 

espaço de decisão no lado esquerdo da imagem. 

 

Figura 9 Espaço de decisão e espaço objetivo para algoritmos de agrupamento baseados em população. 

Neste trabalho, aplicam-se os mesmos conceitos definidos na otimização multiobjetivo, 

onde uma solução eficiente é um vetor de variáveis de decisão �⃗�∗ de um problema de otimiza-

ção se não existir outra solução factível do problema que domina o vetor �⃗�∗. Por outro lado, o 

conjunto ℘ de todas as soluções eficientes do problema de otimização multiobjetivo é tido 

como conjunto Pareto-ótimo do referido problema. Por fim, a fronteira de Pareto-ótima contém 

o mapeamento das soluções eficientes (GASPAR-CUNHA, TAKAHASHI e ANTUNES, 

2012). 

As técnicas de solução de agrupamento multiobjetivo variam em alguns aspectos, inclu-

indo: o 1) algoritmo utilizado no processo de otimização; a 2) codificação da solução; as 3) 

funções-objetivo de otimização; os 4) operadores usados para manipular as soluções; e o 5) 

mecanismo usado para selecionar a solução final a partir da fronteira não-dominada gerada 
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ao final do processo de otimização (MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014). Cada um 

desses aspectos será detalhado separadamente nas seções seguintes. 

2.2.1 Algoritmos de Otimização Multiobjetivo 

As principais técnicas de solução de problemas de agrupamento multiobjetivo pertencem 

à computação natural (DAS, ABRAHAM e KONAR, 2009). Dentre elas as mais comuns são 

os algoritmos evolucionários (HANDL e KNOWLES, 2004; HANDL e KNOWLES, 2005c; 

QIAN, ZHANG, et al., 2008; MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009; 

KIRKLAND, RAYWARD-SMITH e DE LA IGLESIA, 2011) e os algoritmos de inteligência 

de enxame (SANTOS, DE OLIVEIRA e BAZZAN, 2009; ALI, SHAHZAD e KHAN, 2012; 

GONG, CAI, et al., 2014; SAG e CUNKAS, 2015; ARMANO e FARMANI, 2016), como 

apontado em (FREITAS, 2004; MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014; 

MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2015) e observado durante a revisão 

bibliográfica. O Apêndice A traz uma revisão da literatura sobre os principais algoritmos de 

agrupamento multiobjetivo. 

Os principais algoritmos evolucionários (inspirados no Darwinismo (DARWIN, 1859) e 

na Genética (SCHLEIF, 1993)) multiobjetivo utilizados como heurísticas de busca e otimização 

em problemas de agrupamento multiobjetivo são, Pareto Envelope-based Selection Algorithm-

II (PESA-II) (CORNE, JERRAM e OATES, 2001), Non-dominated Sorting Genetic Algorithm 

(NSGA-II) (DEB, AGRAWAL, et al., 2000), Strength Pareto Evolutionary Algorithm-2 

(SPEA2) (ZITZLER, LAUMANNS e THIELE, 2001) e Niched Pareto Genetic Algorithm 

(NPGA) (HORN, NAFPLIOTIS e GOLDBERG, 1994). Já os sistemas imunológicos artificiais 

(DE CASTRO e TIMMIS, 2003) foram utilizados em (GONG, ZHANG, et al., 2007; YANG, 

JIAO, et al., 2011), enquanto os algoritmos de inteligência de enxame utilizados para atacar 

esse tipo de problema têm como motor de busca principal o algoritmo Particle Swarm Optimi-

zation (PSO) (EBERHART e KENNEDY, 1995), como em (ALI, SHAHZAD e KHAN, 2012); 

(GONG, CAI, et al., 2014); e (ARMANO e FARMANI, 2016); além de uma abordagem hibrida 

do PSO com sistema imunológico (Immunized PSO) (NANDA, PANDA e MAJHI, 2009) em 

(NANDA e PANDA, 2013); o algoritmo Ant Colony Optimization (ACO) (DORIGO, 

BIRATTARI e STUTZLE, 2006) como em (SANTOS, DE OLIVEIRA e BAZZAN, 2009) e 

(WU, CHIANG e FU, 2014); e o algoritmo Artificial Bee Colony (ABC) (KARABOGA, 2005) 

como em (SAG e CUNKAS, 2015). 
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2.2.2 Representação 

Além dos tipos de heurística mencionados anteriormente, outro aspecto relevante para a 

construção de algoritmos para agrupamento multiobjetivo é a representação da solução adotada 

para as soluções candidatas. Nas codificações adotadas nos algoritmos, cada posição do vetor, 

que representa um indivíduo ou cromossomo, corresponde a um gene. Esta representação si-

mula agentes, indivíduos ou cromossomos, que são manipulados pelos operadores genéticos 

dos algoritmos. As duas abordagens frequentemente utilizadas são (Figura 10) 

(MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014):  

1) Baseada em protótipo (Prototype-based approach): utiliza representantes de grupos, 

ou protótipos, como centroides (Figura 11 (a)), medóides (Figura 11 (b)) ou modas 

(Figura 12) (para dados de atributos categóricos) para codificar as soluções candida-

tas; e  

2) Baseada em objeto (Point-based approach1): cada solução candidata contém o re-

sultado total do agrupamento, ou seja, uma solução codifica o agrupamento resultante 

com todos os objetos. Pode ser baseada em rótulos (Figura 13) ou na adjacência do 

locus (Figura 14). 

  

Figura 10 Tipos de representação de soluções. 

Em uma abordagem baseada em protótipo, as soluções candidatas são compostas de nú-

meros reais, que representam as coordenadas do centro do grupo. Este esquema de codificação, 

no caso de agrupamento multiobjetivo, foi primeiramente utilizado em (MUKHOPADHYAY, 

BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2006). Os autores utilizaram esta representação em outros 

                                                           
1 Para manter um padrão no texto, traduzimos point-based approach como abordagem baseada em objeto ao 

invés de abordagem baseada em ponto. 
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algoritmos multiobjetivo de agrupamento, como o MOGA (BANDYOPADHYAY, MAULIK 

e MUKHOPADHYAY, 2007), o Significant Multiclass Membership (Two-Stage) (SiMM-TS) 

(BANDYOPADHYAY, MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2007), o MOGA-SVM 

(MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2009; MAULIK, MUKHOPADHYAY e 

BANDYOPADHYAY, 2009) e o MOVGA (MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2010). 

Além dos próprios autores desta abordagem, vários outros pesquisadores adotaram esta 

codificação em diferentes algoritmos de agrupamento multiobjetivo, como o VRJGGA 

(RIPON, TSANG e KWONG, 2006), o MOES (WON, ULLAH e KARRAY, 2008) e o MOCA 

(KIRKLAND, RAYWARD-SMITH e DE LA IGLESIA, 2011).  

Outros algoritmos, ao invés de utilizar centroides usam medóides como os protótipos de 

grupos (MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2007). Existem algumas abordagens que codificam 

os medóides, ou os índices dos medóides nas soluções candidatas. Entre esses algoritmos evo-

lucionários de agrupamento multiobjetivo incluem-se o MOGA (MUKHOPADHYAY e 

MAULIK, 2007) e o EMCOC (RIPON e SIDDIQUE, 2009). 

As estrelas ilustradas na Figura 11 representam os protótipos que codificam respectiva-

mente os centroides (Figura 11(a)) e os medóides (Figura 11(b)) de cada agrupamento. O cen-

troide, como podemos perceber, não é necessariamente um objeto presente na base de dados. O 

medóide, por outro lado, obrigatoriamente deve ser um dos objetos existentes. 

  
(a) (b) 

Figura 11 Agrupamento baseado em protótipo, círculos são os objetos e as estrelas são os centroides em (a) e 

medóides em (b). 

Outra abordagem é codificar as modas dos grupos nas soluções candidatas. Modas são 

adequadas para atributos categóricos, onde o centroide do grupo não pode ser calculado. A 

partir de objetos categóricos, sua moda é definida como um vetor qualquer que representa o 

valor mais frequente que ocorre no atributo correspondente sobre todos os objetos. 



34 

O MOGA (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009) é um algo-

ritmo de agrupamento multiobjetivo onde as modas dos grupos são codificadas nas soluções 

candidatas. A maior vantagem da codificação baseada em protótipo é o tamanho reduzido da 

solução candidata e, potencialmente, a redução da complexidade do processo de busca. Porém, 

neste tipo de codificação, o cromossomo pode ser muito grande se a quantidade de atributos 

também for. Portanto, para bases de dados com alta dimensão, esta estratégia de codificação 

pode não funcionar muito bem (MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014). 

As estrelas e os pentágonos ilustrados na Figura 12 representam os protótipos que codifi-

cam as informações que mais se repetem na base de dados, ou seja, azul e grande estão em um 

grupo, enquanto verde e médio estão no outro.  

 

Figura 12 Agrupamento baseado em protótipo, as estrelas do par Azul e Grande representam uma moda e o pen-

tágono do par Verde e Médio a outra. 

 Na outra abordagem de codificação, baseada em objeto, o agrupamento completo é 

codificado ao invés de somente os protótipos de grupos. Esta abordagem pode ser baseada em 

rótulos de grupo ou na representação de adjacência baseada em locus. A abordagem baseada 

em rótulo de grupo é a forma mais comum de codificação baseada em objeto. Nesta, o tamanho 

do cromossomo é igual ao número de objetos na base de dados, onde cada posição representa 

o rótulo do grupo ao qual o objeto correspondente pertence. Logo, se a 𝑖-ésima posição da so-

lução candidata contém um valor igual a 𝑘, então o 𝑖-ésimo objeto pertence ao grupo 𝑘. Dessa 

forma, o cromossomo deve conter somente valores inteiros a partir do conjunto {1, 2, … , 𝐾}, 

onde 𝐾 é o número máximo de grupos.  

Os algoritmos de agrupamento multiobjetivo que utilizam este esquema de codificação 

incluem: VIENNA (HANDL e KNOWLES, 2004); MOKGA (LIU, ÖZYER, et al., 2005); e 

Graph-based Sequence Clustering (GraSC) (DEMIR, UYAR e GÜNDÜZ-ÖğÜDÜCÜ, 2007; 

DEMIR, UYAR e GÜNDÜZ-ÖğÜDÜCÜ, 2009). 
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No MOCK (HANDL e KNOWLES, 2005c; HANDL e KNOWLES, 2007) foi usada uma 

variante da estratégia de codificação baseada em rótulos de grupos. Nesta abordagem, cada 

cromossomo consiste de 𝑁 genes, onde 𝑁 é o número de objetos da base e cada gene pode ter 

valores inteiros em {1, 2, … ,𝑁}. Se ao gene 𝑖 é atribuído um valor 𝑗, isso representa uma ligação 

entre os objetos 𝑖 e 𝑗; assim sendo, na solução de agrupamento resultante, tais objetos perten-

cerão ao mesmo grupo. Com isso, um grafo é formado com os objetos como os vértices e as 

ligações entre os objetos como as arestas. Por este motivo, para decodificar um cromossomo, é 

fundamental que se identifique todos os componentes conectados do grafo, o que pode ser feito 

em tempo linear (HANDL e KNOWLES, 2007). Os objetos conectados ao mesmo componente 

são então atribuídos ao mesmo grupo. Consequentemente, esta representação codifica o agru-

pamento, bem como o número de grupos (número total de componentes conectados). Além do 

MOCK, outros trabalhos como o MECEA (QIAN, ZHANG, et al., 2008), o AI-NSGA-II (KIM, 

MCKAY e MOON, 2010) e o DYN-MOGA (FOLINO e PIZZUTI, 2010) utilizam esta codifi-

cação. 

A representação baseada em rótulo codifica cada objeto da base com um rótulo do grupo 

ao qual este pertence. Assim pode-se identificar os grupos e os seus respectivos membros. O 

indivíduo (genótipo) tem exatamente o tamanho igual ao número de objetos presentes na base 

de dados, como ilustrado na Figura 13. 

  

Figura 13 Agrupamento baseado em objeto, representação baseada em rótulo. 

Por fim, a representação baseada em adjacência de locus é ilustrada na Figura 14. Na 

Figura 14 (a), uma rede é ilustrada por meio da topologia de um grafo. Tem-se então, na Figura 
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14 (b), um possível genótipo onde cada posição armazena o índice de sua respectiva ligação, 

por exemplo, o primeiro índice, ou seja, o objeto um, está ligado com o quatro, pois este é o 

valor armazenado na posição um do vetor, o segundo índice, ou seja, na posição dois, está 

ligado com o objeto um, e assim por diante. A Figura 14 (c) ilustra a codificação da estrutura 

do genótipo em um grafo, enquanto a Figura 14 (d) decodifica o agrupamento resultante. 

 

Figura 14 Agrupamento baseado em objeto, representação baseada em adjacência de locus (SHI, YAN, et al., 

2011).   

2.2.3 Funções Objetivo 

Tão importante quanto o tipo de heurística e a representação das soluções candidatas é a 

função objetivo, ou melhor, as funções objetivo que são consideradas no processo de otimização 

de agrupamento multiobjetivo. No contexto de agrupamento de dados, costuma-se utilizar ín-

dices de qualidade de grupo como funções objetivo. A maior parte dos algoritmos de agrupa-

mento multiobjetivo usa simultaneamente dois índices de qualidade para otimização, mas al-

guns utilizam de três a cinco objetivos. A literatura relata que algoritmos evolucionários multi-

objetivo no geral não operam muito bem quando a quantidade de objetivos é igual ou superior 

a quatro, pois isso dificulta a eficiência da busca, aumenta o custo computacional e impacta a 

tomada de decisão (SAXENA, DURO, et al., 2013).  

Os índices de qualidade de agrupamento podem ser divididos em dois tipos: Índices In-

ternos (baseados em protótipos de grupo) e Índices Externos (baseados em rótulos de grupo). 

A seguir estão listados os índices internos e externos de qualidade encontrados nos trabalhos 

verificados ao longo do processo de revisão literária da área de agrupamento multiobjetivo. 

Além dos índices já citados, o número k de grupos também pode ser considerado como um 

objetivo a ser otimizado (LIU, ÖZYER, et al., 2005). 
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2.2.3.1 Índices Internos 

O índice Overall Cluster Deviation (𝐷𝑒𝑣(𝐶)) (HANDL e KNOWLES, 2007) é a soma 

das distâncias entre todos os objetos e o centroide do grupo correspondente: 

 𝐷𝑒𝑣(𝐶) = ∑ ∑𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖)

𝑛𝑘

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 ( 2.1 ) 

 

onde 𝐾 é o número de centroides em um agrupamento 𝐶; 𝑛𝑘 é o número de objetos no grupo 

𝑘; 𝑧𝑘 é o 𝑘-ésimo centroide; �⃗�𝑖 é o objeto i; e 𝐷(, ) é a distância Euclidiana.  

A medida 𝐷𝑒𝑣(𝐶) deve ser minimizada para que se obtenha grupos compactos. Este ob-

jetivo é similar ao objetivo do algoritmo K-Means (MACQUEEN, 1967), que também é mais 

adequado para grupos de formas (hiper)esféricas. 

O índice 𝐽𝑚 (BEZDEK, 2013) foi formulado para ser minimizado pelo algoritmo fuzzy C-

Means clustering: 

 𝐽𝑚 = ∑ ∑𝑢𝑘𝑖
𝑚𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖)

𝑛𝑘

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 ( 2.2 ) 

 

onde 𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖) é a distância do 𝑖-ésimo objeto �⃗�𝑖 ao 𝑘-ésimo centroide 𝑧𝑘; 𝑢𝑘𝑖
𝑚 é grau de perti-

nência do i-ésimo objeto ao k-ésimo grupo e m é uma parâmetro normalmente definido pelo 

usuário entre (1, 10]. 𝐽𝑚 representa a variância do agrupamento nebuloso global. Os menores 

valores de 𝐽𝑚 correspondem a grupos mais compactos e seu valor depende do número 𝐾 de 

grupos, gradualmente diminuindo com o crescimento de 𝐾. Observa-se que 𝐽𝑚 atinge o seu va-

lor mínimo em 0 para 𝐾 = 𝑁  (MAULIK, BANDYOPADHYAY e MUKHOPADHYAY, 

2011).  

A versão normalizada do índice 𝐽𝑚 é denotada por 𝒥𝑚 e definida como: 

 𝒥𝑚 = ∑
∑ 𝑢𝑘𝑖

𝑚𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖)
𝑛𝑘
𝑖=1

∑ 𝑢𝑘𝑖
𝑛𝑘

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 ( 2.3 ) 

 

Este índice, 𝒥𝑚, também deve ser minimizado para obter grupos mais compactos. 
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O índice Xie-Beni (XB) (MAULIK, BANDYOPADHYAY e MUKHOPADHYAY, 

2011) é uma função que avalia simultaneamente quão compactos e separados são os grupos 

dentro de uma partição nebulosa. Seja 𝜎 o raio da variância de um grupo nebuloso e 𝑠𝑒𝑝 a se-

paração mínima entre os grupos: 

 𝜎 = ∑ ∑𝑢𝑘𝑖
2 𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖)

𝑛𝑘

𝑖=1

𝐾

𝑘=1

 ( 2.4 ) 

 

e 

 𝑠𝑒𝑝 = min
𝑘≠𝑙

{𝐷(𝑧𝑘, 𝑧𝑙)} ( 2.5 ) 

 

O índice XB é então formulado como: 

 𝑋𝐵 =
𝜎

𝑁 × 𝑠𝑒𝑝
=

∑ ∑ 𝑢𝑘𝑖
2 𝐷(𝑧𝑘 , �⃗�𝑖)

𝑛𝑘
𝑖=1

𝐾
𝑘=1

𝑁 × min
𝑘≠𝑙

{𝐷(𝑧𝑘, 𝑧𝑙)}
 ( 2.6 ) 

 

Em agrupamentos bem separados e compactos, o valor de 𝜎 deve ser pequeno, enquanto 

𝑠𝑒𝑝 deve ser grande, dando assim valores menores do índice XB. Portanto, o objetivo é mini-

mizar o índice XB para obter um agrupamento adequado (MAULIK, BANDYOPADHYAY e 

MUKHOPADHYAY, 2011). 

O índice Intracluster Entropy (H) (RIPON, TSANG e KWONG, 2006) mede a pureza 

média dos grupos sem utilizar os rótulos dos objetos. O índice H leva em conta o número k de 

grupos, que é eficaz para avaliar a adaptabilidade do cromossomo de comprimento variável no 

algoritmo VRJGGA (RIPON, TSANG e KWONG, 2006): 

 𝐻 = ∑[(1 − 𝐻(𝐶𝑖). 𝑔(�⃗�𝑖))]
1

𝑘

𝐾

𝑖=1

, ( 2.7 ) 

onde, 

 𝐻(𝐶𝑖) = −[𝑔(𝑧𝑖) log2 𝑔(𝑧𝑖) + (1 − 𝑔(𝑧𝑖)) log2(1 − 𝑔(𝑧𝑖))]. ( 2.8 ) 

 

A similaridade média entre o centroide 𝑧𝑖 de um grupo e os objetos pertencentes ao grupo 

i é definida como a seguir: 
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 𝑔(𝑧𝑖) =
1

𝑛
∑[

1 + 𝐶𝑂(𝑧𝑖, �⃗�𝑗)

2
]

𝑛

𝑗=1

, ( 2.9 ) 

 

onde CO é a medida do cosseno, definida como a seguir: 

 𝐶𝑂(𝑧𝑖, �⃗�𝑗) =  
〈𝑧𝑖 ∙ �⃗�𝑗〉

|𝑧𝑖| ∙ |�⃗�𝑗|
. ( 2.10 ) 

 

O índice H tem que ser maximizado para se obter grupos homogêneos. 

 O índice Cluster Separation (Sep), ou Intercluster Distance (HE, TAN, et al., 2004), é 

computado como a distância média entre os centros dos grupos e deve ser maximizado para 

obtermos grupos bem separados: 

 𝑆𝑒𝑝(𝐶) =
2

𝐾(𝐾 − 1)
∑ ∑ 𝐷(𝑧𝑖 , 𝑧𝑗)

𝐾

𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝐾

𝑖=1

. ( 2.11 ) 

 

Uma versão fuzzy do índice Cluster Separation também está disponível na literatura (XIE 

e BENI, 1991). O índice Fuzzy Separation 𝒮 é computado da seguinte forma: o centro 𝑧𝑖 do 𝑖-

ésimo grupo é assumido como o centro de um conjunto nebuloso {𝑧𝑗|1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐾, 𝑗 ≠ 𝑖}. Assim, 

o grau de pertinência de cada 𝑧𝑖 ao 𝑧𝑗, 𝑗 ≠ 𝑖 é calculado como: 

 
𝜇𝑖𝑗 =

1

∑ (
𝐷(𝑧𝑗,𝑧𝑖)

𝐷(𝑧𝑗,𝑧𝑙)
)

2

𝑚−1𝐾
𝑙=1,𝑙≠𝑗

,   𝑖 ≠ 𝑗 
( 2.12 ) 

 

Então, o índice Fuzzy Separation é definido como: 

 𝒮 = ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑚𝐷(𝑧𝑖, 𝑧𝑗)

𝐾

𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝐾

𝑖=1

. ( 2.13 ) 

 

O Fuzzy Separation 𝒮 também é maximizado para se obter grupos bem separados. 

O índice I (SAHA e BANDYOPADHYAY, 2013) é definido como se segue: 

 𝐼(𝐾) = (
1

𝐾
×

𝐸1

𝐸𝐾
× 𝐷𝑘)

𝛾

, ( 2.14 ) 
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onde 

 𝐸𝐾 = ∑ ∑𝑢𝑘𝑗𝐷(z⃗𝑘, x⃗⃗𝑗)

𝑛𝑘

𝑗=1

𝐾

𝑘=1

 ( 2.15 ) 

e 

 𝐷𝐾 = 𝑚𝑎𝑥𝑖,𝑗=1
𝐾 {𝐷(z⃗𝑖 , z⃗𝑗)} ( 2.16 ) 

 

O índice I é composto de três partes: 
1

𝐾
, 

𝐸1

𝐸𝐾
, e 𝐷𝑘. A primeira parte decresce o índice I 

quando K aumenta. A segunda parte representa o raio entre 𝐸1 e 𝐸𝑘, onde 𝐸1 é constante para 

um dado conjunto de dados, e 𝐸𝑘 é reduzido com o aumento de K. Assim sendo, o valor do 

índice I decresce com o aumento de 𝐸𝑘. Isto, por sua vez, contribui para a formação de grupos 

mais compactos. E a terceira parte, 𝐷𝑘, que corresponde à maior distância entre qualquer par 

de grupos, tende a crescer com o valor de K. Contudo, pode ser notado que 𝐷𝑘 não pode ser 

maior do que a separação máxima entre dois objetos na base de dados. O contraste entre as 

diferentes configurações de grupo é controlado pelo expoente 𝛾. Um valor grande do índice I 

implica em um melhor agrupamento (MAULIK, BANDYOPADHYAY e 

MUKHOPADHYAY, 2011). 

O índice Davies-Bouldin (DB) (MAULIK, BANDYOPADHYAY e 

MUKHOPADHYAY, 2011) utiliza medidas intra e intergrupos para determinar a qualidade do 

agrupamento resultante. Procura por grupos coesos e bem separados, reposicionando as distân-

cias intra e intergrupos e mudando seu intervalo de resposta e objetivo. A dispersão dentro do 

𝑘-ésimo grupo, 𝑆𝑘, é calculada como a seguir: 

 𝑆𝑘 =
1

𝑛𝑘
∑𝐷(𝑧𝑘, �⃗�𝑖)

𝑛𝑘

𝑖=1

 ( 2.17 ) 

 

onde 𝑛𝑘 é o número de objetos no grupo 𝑘. A distância entre dois grupos 𝐶𝑖 e 𝐶𝑗, 𝑑𝑖𝑗, é definida 

como a distância entre seus centros: 

 𝑑𝑖𝑗 = 𝐷(𝑧𝑖 , 𝑧𝑗) ( 2.18 ) 

O índice DB é definido como a seguir: 
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 𝐷𝐵 =
1

𝐾
∑𝑅𝑖

𝐾

𝑖=1

 ( 2.19 ) 

onde 

 𝑅𝑖 = max
𝑗,𝑗≠𝑖

{
𝑆𝑖 + 𝑆𝑗

𝑑𝑖𝑗
} ( 2.20 ) 

 

O valor do índice DB deve ser minimizado para atingir um agrupamento apropriado. 

O índice de Dunn (DN) (DUNN, 1974) é formulado como a seguir: 

 𝐷𝑁 = min
1≤𝑖≤𝑘

{ min
1≤𝑖≤𝑘,𝑗≠𝑖

{
𝛿(𝐶𝑖, 𝐶𝑗)

max
1≤𝑘≤𝐾

{∆(𝐶𝑘)}
}} ( 2.21 ) 

 

Na forma original, o índice DN utiliza as seguintes variáveis 𝛿 e ∆: 

 𝛿(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) = min
𝑥𝑖∈𝐶𝑖,𝑥𝑗∈𝐶𝑗

{𝐷(�⃗�𝑖, �⃗�𝑗)} ( 2.22 ) 

e 

 ∆(𝐶𝑖) = max
𝑥𝑖,𝑥𝑘∈𝐶𝑖

{𝐷(�⃗�𝑖 , �⃗�𝑗)} ( 2.23 ) 

Um valor alto do índice DN corresponde a grupos compactos e bem separados e o objetivo 

é maximizar este valor (MAULIK, BANDYOPADHYAY e MUKHOPADHYAY, 2011). 

O índice Silhueta 𝑠(𝑥𝑖) de um objeto pode ser definido como a seguir: 

 𝑠(𝑥𝑖) =
�̅�(�⃗�𝑖) − �̅�(�⃗�𝑖)

max{�̅�(�⃗�𝑖), �̅�(�⃗�𝑖)}
 ( 2.24 ) 

 

onde �̅�𝑖 é a distância média do objeto �⃗�𝑖 aos outros objetos do grupo ao qual �⃗�𝑖 pertence, e �̅�𝑖 a 

menor distância de �⃗�𝑖 aos objetos dos outros grupos. O índice Silhueta 𝒮 é a média da Silhueta 

de todos os objetos: 

 𝒮 =
1

𝑛
∑𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

. ( 2.25 ) 

 

O valor do índice de Silhueta se situa entre 1 e 1; um valor maior corresponde a um 

melhor agrupamento. 
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O índice Silhueta Simplificada, s(�⃗�𝒊), para um objeto �⃗�𝒊, é calculado por: 

 𝑠(𝑥𝑖) =
𝑏(�⃗�𝑖) −  𝑎(�⃗�𝑖)

max{𝑎(�⃗�𝑖), 𝑏(�⃗�𝑖)}
 ( 2.26 ) 

 

onde 𝑎(�⃗�𝑖) representa a dissimilaridade entre �⃗�𝑖 e seu centroide, e 𝑏(�⃗�𝑖) representa a menor 

dissimilaridade entre �⃗�𝑖 e o centroide de outros grupos. A Silhueta Simplificada (S) avalia a 

qualidade do agrupamento de acordo com o conjunto de objetos e é calculada por: 

 𝑆(𝐶) =
1

𝑁
∑𝑠(�⃗�𝑖)

𝑁

𝑖=1

 ( 2.27 ) 

 

onde N é o número total de objetos e C é o conjunto de todos os grupos. S(C)  [1, 1], onde 1 

representa o melhor grupo. 

2.2.3.2 Índices Externos 

O índice Cluster Connectedness (𝐶𝑜𝑛𝑛(𝐶)) (SAHA e BANDYOPADHYAY, 2013) re-

presenta a conectividade dos grupos: 

 𝐶𝑜𝑛𝑛(𝐶) = ∑(∑k⃗⃗𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑗

𝐿

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

 ( 2.28 ) 

 

onde k⃗⃗𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑗
=

1

𝑗
 se ∄𝐶𝑘 ∶ 𝑖 ∈  𝐶𝑘  ⋀ 𝑛𝑛𝑖𝑗 ∈ 𝐶𝑘, e k⃗⃗𝑖,𝑛𝑛𝑖𝑗

= 0 caso contrário. Neste índice, 𝑛𝑛𝑖𝑗 

é o 𝑗-ésimo vizinho mais próximo do objeto 𝑖; 𝐿 é um parâmetro definido pelo usuário que de-

cide o número de vizinhos que contribuem para a medida de conectividade (connectedness). O 

objetivo é minimizar o índice de conectividade para obter grupos altamente conectados 

(MAULIK, BANDYOPADHYAY e MUKHOPADHYAY, 2011). 

O índice Edge (C) (SHIRAKAWA e NAGAO, 2009) mensura as somas das distâncias 

globais nas bordas entre os grupos. Este índice é um valor da diferença no limite entre os grupos: 

 𝐸𝑑𝑔𝑒(𝐶) = −∑ ∑ 𝜉𝑖,𝑗

𝑗∈𝔽𝑖

𝑛

𝑖=1

 ( 2.29 ) 
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onde 𝜉𝑖,𝑗 = 𝐷(x⃗⃗𝑖, x⃗⃗𝑗) se ∄𝐶𝑘: 𝑖 ∈ 𝐶𝑘 ⋀ 𝑗 ∈ 𝐶𝑘 e 𝜉𝑖,𝑗 = 0, caso contrário. Onde, 𝔽𝑖 é o grupo dos 

v vizinhos mais próximos ao 𝑖-ésimo objeto. Por sua vez, v é um número inteiro definido pelo 

usuário. O índice Edge(C) deve ser minimizado no intuito de obter uma solução de agrupamento 

bem separada.  

O índice Min-Max Cut (DING, HE, et al., 2001) avalia o agrupamento baseado na mini-

mização da distância entre os objetos em um mesmo grupo e a maximização das distâncias dos 

objetos para grupos diferentes: 

 𝑀𝑖𝑛𝑀𝑎𝑥𝐶𝑢𝑡(𝐶) = ∑
∑ ∑ 𝐷(�⃗�𝑗 , �⃗�𝑘)𝑘∉𝐶𝑖𝑗𝜖𝐶𝑖

∑ ∑ 𝐷(�⃗�𝑗 , �⃗�𝑘)𝑘∈𝐶𝑖𝑗𝜖𝐶𝑖

𝐾

𝑖=1

 ( 2.30 ) 

 

A maximização do numerador assegura que os objetos dentro de um grupo estão distantes 

dos demais e a minimização do valor no denominador garante que os objetos de um grupo estão 

próximos. Assim, considerando como um todo, o índice deve ser maximizado para obter grupos 

de boa qualidade. 

O índice Total Within-Cluster Variance (TWCV) (LIU, ÖZYER, et al., 2005) é definido 

como a seguir: 

 𝑇𝑊𝐶𝑉 = ∑∑�⃗�𝑖𝑗
2

𝑑

𝑗=1

− ∑
1

𝑛𝑘

𝐾

𝑘=1

∑( ∑ �⃗�𝑖𝑗

x⃗⃗𝑖∈𝐶𝑘

)

2
𝑑

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, ( 2.31 ) 

 

onde �⃗�𝑖𝑗 denota o 𝑗-ésimo valor característico do 𝑖-ésimo objeto, e 𝑛𝑘 denota o número de ob-

jetos no grupo 𝐶𝑘. O intuito é minimizar os valores do índice TWCV para obter grupos com-

pactos. 

O índice Average Within Group Sum of Squares (AWGSS) (KIRKLAND, RAYWARD-

SMITH e DE LA IGLESIA, 2011) é uma medida de qualidade baseada na densidade da solução 

de agrupamento. Uma solução de agrupamento é densa se as distâncias entre os objetos em cada 

grupo são pequenas. Isto pode ser medido ao considerar a média da distância entre cada objeto 

no grupo e seu centroide. A densidade de cada grupo pode ser então formulada dado o AWGSS 

para uma solução de agrupamento: 
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 𝐴𝑊𝐺𝑆𝑆 = ∑
∑ 𝐷(�⃗�𝑖, 𝑧𝑔)

2𝑛𝑘
𝑖=1

𝑛𝑘

𝑘

𝑔=1

. ( 2.32 ) 

 

Os valores deste índice são elevados quando os grupos não são muito densos, sendo as-

sim, esta medida deve ser minimizada. 

O índice Average Between Group Sum of Squares (ABGSS) (KIRKLAND, RAYWARD-

SMITH e DE LA IGLESIA, 2011) é definido como a distância entre os centroides dos grupos 

e o centroide da base de dados: 

 𝐴𝐵𝐺𝑆𝑆 =
∑ |𝑛𝑘|𝐷(z⃗𝑖, z⃗𝑗)

2𝑘
𝑔=1

𝑘
 ( 2.33 ) 

 

Onde |𝑛𝑘| é o número de objetos no grupo 𝑛𝑘. Um valor baixo de ABGSS (𝒫) deve in-

dicar que todos do grupo do centroide estão próximos ao centroide da base de dados e portanto, 

próximos também uns dos outros, logo o valor deste índice deve ser maximizado. O valor é 

normalizado por k para evitar polarização. 

O índice Cluster Dominance (ÖZYER, ZHANG e ALHAJJ, 2009) é explicado a partir de 

três premissas: (i) Um grupo é representado por seu centroide e valor de raio (Figura 15); (ii) 

Um grupo pode dominar outro grupo relativamente; (iii) Ao aplicar o Algoritmo Pareto Front 

(ÖZYER, ZHANG e ALHAJJ, 2009), a computação de skyline grupos (objeto não-dominado 

na fronteira de Pareto) pode ajudar a eliminar diretamente instâncias de outro grupo. 

 

Figura 15 Centroides 𝒄𝒊 e seus respectivos raios 𝒓𝒊. Adaptado de (ÖZYER, ZHANG e ALHAJJ, 2009). 

Isto pode ser verificado com raio e centros característicos dos grupos. De forma resumida, 

para um grupo dominar outro, todas as instâncias do grupo devem dominar as instâncias do 
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outro grupo. O objetivo é estimular o tamanho do grupo dominante para que seja menor do que 

o tamanho do grupo dominado, o índice atinge este propósito por meio da seguinte: 

 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝐷𝑜𝑚 = ∑ ∑Ξ(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) × 𝐼(𝐶𝑖 ≠ 𝐶𝑗)

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 ( 2.34 ) 

 

onde 𝐼(𝐶𝑖 ≠ 𝐶𝑗) é a função que retorna 0 ou 1 para indicar quando 𝐶𝑖 e 𝐶𝑗 são o mesmo; Ξ(∙) é 

a função que mede o efeito de dominância de emparelhamento entre os grupos 𝐶𝑖 e 𝐶𝑗. Um 

grupo que domina outro e é menor em tamanho tem mais efeito. A dominância é normalizada 

pela distância; é inversamente proporcional à distância. Tem mais efeito quando a distância fica 

menor. Ψ(𝐶𝑖 ≺ 𝐶𝑗) é a função que retorna 0 ou 1 quando a região do grupo 𝐶𝑖 domina a região 

de 𝐶𝑗. 

 Ξ(𝐶𝑖, 𝐶𝑗) =
1

𝑑(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗)
×

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝐶𝑗)

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝐶𝑖)
× Ψ(𝐶𝑖, 𝐶𝑗). ( 2.35 ) 

 

Isto confirma a dominância de grafo para grafos diretos, e estabelece a Matrix M que tem 

relação de emparelhamento de 1 quando o grupo 𝐶𝑖 domina 𝐶𝑗 e 0 caso contrário. 

O índice Diameter of Biggest Cluster (ÖZYER, ZHANG e ALHAJJ, 2009) é o diâmetro 

de um conjunto de grupos e é determinado em termos do raio máximo de grupos no conjunto. 

O índice é formulado como a seguir: 

 DiamBClust = max
𝑖=1..𝑘

(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝐶𝑖)) ( 2.36 ) 

 

A literatura de agrupamento multiobjetivo é carente de um estudo avançado que avalie e 

compare os efeitos, vantagens e desvantagens, de diferentes funções objetivos, bem como a 

quantidade de objetivos a serem considerados ao minerar os dados (MUKHOPADHYAY, 

MAULIK, et al., 2014). 

2.2.4 Solução Final 

Algoritmos de agrupamento multiobjetivo também diferem no método para obtenção da 

solução final a partir do conjunto gerado de soluções não-dominadas. O objetivo é escolher a 

solução, dentre as várias possíveis, que melhor atenda às demandas do usuário. Estes métodos 
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podem ser classificados em três categorias: (i) Abordagens baseadas em objetivos independen-

tes; (ii) Abordagens baseadas em joelho (knee-based approach); e (iii) Abordagens baseadas 

em combinações (ensembles) de grupo (MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014). 

Nas abordagens baseadas em objetivos independentes, um índice de validade de grupo, 

diferente daqueles utilizados durante o processo de agrupamento, é utilizado para selecionar 

uma solução a partir da fronteira não-dominada. Devido a sua simplicidade, várias técnicas de 

agrupamento multiobjetivo têm adotado esta abordagem.  

Em (MUKHOPADHYAY, BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2006) e 

(BANDYOPADHYAY, MAULIK e MUKHOPADHYAY, 2007) os autores utilizaram o ín-

dice I para selecionar a solução final. O índice I também foi utilizado no MOVGA 

(MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2010) para obtenção da solução final. Em 

(MUKHOPADHYAY, BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2009) foi utilizado o índice Silhu-

eta para selecionar a melhor solução candidata, enquanto em (ÖZYER, LIU, et al., 2004) foram 

utilizados os índices DB e SD (variação do índice utilizado no FCM) (HALKIDI, 

VAZIRGIANNIS e BATISTAKIS, 2000; HALKIDI, BATISTAKIS e VAZIRGIANNIS, 

2001). No MOKGA (LIU, ÖZYER, et al., 2005) foram utilizados vários índices, tais como 

Dunn, DB e Silhueta para selecionar a solução final. Além disso, foi apresentado um estudo 

comparativo dos resultados obtidos. No algoritmo GraSC (DEMIR, UYAR e GÜNDÜZ-

ÖğÜDÜCÜ, 2009) utilizou-se o índice DB para obter a solução final. Já no MOCA 

(KIRKLAND, RAYWARD-SMITH e DE LA IGLESIA, 2011) a medida para seleção da solu-

ção final da fronteira de Pareto foi o índice Rand (ℛ) (calcular ℛ requer o conhecimento do 

agrupamento verdadeiro) (MAULIK, BANDYOPADHYAY e MUKHOPADHYAY, 2011). 

Apesar desta abordagem para selecionar a solução final ser simples de implementar e ter baixo 

requisito de tempo de execução, o resultado final pode ser tendencioso dependendo do índice 

de validade escolhido para seleção. 

A segunda abordagem é baseada em joelho, onde o objetivo é selecionar a solução-joelho 

a partir da fronteira não-dominada. Uma solução-joelho é uma solução em que uma pequena 

melhoria em um objetivo leva a uma grande deterioração em pelo menos um outro objetivo, 

como ilustrado na Figura 16 para minimização dos objetivos. Esta abordagem foi utilizada no 

algoritmo MOCK algumas vezes: MOCK-AM (HANDL e KNOWLES, 2005c), MOCK 

(HANDL e KNOWLES, 2007) e (HANDL e KNOWLES, 2006). Esta abordagem é motivada 

pelo GAP estatístico (TIBSHIRANI, WALTHER e HASTIE, 2001), técnica que usa a saída de 
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qualquer algoritmo de agrupamento, comparando a mudança na dispersão dentro do agrupa-

mento com a esperada em uma referência apropriada de distribuição nula. Isto é feito ao com-

parar a fronteira de Pareto gerada com fronteiras de controle geradas pela aplicação do MOCK 

em dados aleatórios de controle. A solução que corresponde a distância máxima entre a fronteira 

de Pareto gerada e a fronteira de controle é selecionada como a solução final. Contudo, não 

existe motivação bem formada por trás da escolha de uma solução de joelho como a solução 

final. Isto não é bem explicado porque o usuário deveria ser mais interessado na solução. Outro 

problema é o tempo consumido pela abordagem, porque o algoritmo tem que ser executado 

diversas vezes com bases de dados aleatórias para gerar a fronteira de controle 

(MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 2014). Por este motivo, poucas variantes dessa técnica 

têm sido propostas (SHIRAKAWA e NAGAO, 2009), (HANDL e KNOWLES, 2005b) e 

(MATAKE, HIROYASU, et al., 2007), principalmente para melhorar sua escalabilidade para 

conjuntos de dados maiores. 

 

Figura 16 Fronteira de Pareto com joelho e solução-joelho (ponto vermelho), adaptado de (BRANKE, DEB, et 

al., 2004).  

A terceira abordagem é baseada em ensembles, onde se assume que todas as soluções 

não-dominadas contêm alguma informação sobre a estrutura do agrupamento da base de dados. 

Por este motivo, a motivação é combinar esta informação para obter uma solução de agrupa-

mento. No artigo (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009), algumas 

técnicas de ensembles bem conhecidas, como o cluster-based similarity partitioning algorithm 

(CSPA), o HyperGraph Partitioning Algorithm (HGPA), e o meta-clustering algorithm 

(MCLA) (STREHL e GHOSH, 2002) têm sido usados para combinar soluções da fronteira não-
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dominada para obter o agrupamento final e seus desempenhos são comparados. Numa aborda-

gem similar, o MECEA (QIAN, ZHANG, et al., 2008), MCLA foi usado para fins de ensemble. 

Enquanto que em MOGA-SVM (MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2009; MAULIK, 

MUKHOPADHYAY e BANDYOPADHYAY, 2009) e [MOGA (mode)] 

(MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009), os autores propuseram uma 

nova abordagem para combinar as soluções não dominadas. Aqui, os objetos que são colocados 

nos mesmos grupos pela maioria das soluções não-dominadas são primeiramente identificados. 

Estes objetos oriundos das soluções não-dominadas são considerados por serem altamente con-

fiantes para a criação do modelo e então, alguns classificadores como SVM ou k-NN, são trei-

nados usando estes objetos. Consequentemente, os objetos remanescentes são classificados pelo 

classificador treinado. Desta feita, os rótulos de grupo para todos os objetos são gerados. Tem 

sido demonstrado que as técnicas baseadas em ensembles funcionam melhor que as técnicas 

baseadas em objetivo independente, MOGA (BANDYOPADHYAY, MAULIK e 

MUKHOPADHYAY, 2007) tanto para segmentação de imagem e satélite 

(MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2009) e agrupamento de dados de microarray (MAULIK, 

MUKHOPADHYAY e BANDYOPADHYAY, 2009). Apesar desses métodos promissores e 

motivadores, o método de ensemble leva um tempo razoável e a solução final depende da esco-

lha da técnica de ensemble. Além disso, algumas vezes é necessário mapear uma solução não-

dominada (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009) para outra garantir 

que o rótulo do grupo i significa o mesmo grupo em todas as soluções. Por isso, a solução final 

também depende da técnica de mapeamento utilizada (MUKHOPADHYAY, MAULIK, et al., 

2014). 

2.2.5 Problemas em Aberto 

Apesar da alta quantidade de aplicações e de pesquisas desenvolvidas até o momento, 

ainda existem alguns problemas em aberto na tarefa de agrupamento multiobjetivo. Alguns 

desses problemas estão listados a seguir: 

 Determinar as métricas mais adequadas para avaliar o desempenho dos algoritmos 

de agrupamento multiobjetivo (AMIGÓ, GONZALO e VERDEJO, 2013); 

 A escolha das funções objetivo é um problema importante em agrupamento mul-

tiobjetivo. Os algoritmos são projetados para otimizar simultaneamente um con-
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junto de índices de validade. Porém, poucas ferramentas são propostas para oti-

mizar três ou quatro índices de validade (MUKHOPADHYAY, MAULIK e 

BANDYOPADHYAY, 2015); 

 Um estudo comparativo e sistemático dos algoritmos ainda é necessário. Os tra-

balhos futuros devem considerar comparações de tópicos importantes, como: (1) 

diferentes esquemas de codificação; (2) escolha de funções objetivo; e (3) seleção 

da solução final a partir da fronteira não dominada. O estudo poderia considerar 

heurísticas diferentes das evolutivas, pois a maioria das ferramentas para agrupa-

mento multiobjetivo são dessa área (MUKHOPADHYAY, MAULIK e 

BANDYOPADHYAY, 2015); 

 Redução de tempo computacional: ferramentas mais eficientes para lidar com pro-

blemas de agrupamento de alta dimensão; e  

 Algoritmos escaláveis e rápidos: para lidar com aplicações de big data do mundo 

real (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2015). 

2.3 Mineração de Regras de Associação para Data Streams 

Uma sequência de objetos que flui constantemente a partir de uma fonte é chamada de 

data stream ou fluxo de dados (GABER, ZASLAVSKY e KRISHNASWAMY, 2005; 

AGGARWAL, 2007). Diferentemente dos dados estáticos tradicionais, o data stream é contí-

nuo, ilimitado, normalmente gerado em alta velocidade e pode sofrer mudança de distribuição 

com o passar do tempo. O data stream pode ser classificado em duas classes majoritárias (Fi-

gura 17): off-line streams; e online streams. 

 

Figura 17 Principais classes de data stream. 

Um off-line stream é caracterizado por chegadas regulares de massas de dados, enquanto 

um online stream é caracterizado por dados atualizados em tempo real que surgem continua-

mente (GUHA, KOUDAS e SHIM, 2001). 
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Um grande número de aplicações é capaz de gerar fluxos de dados, como por exemplo: 

registro de chamadas de sistemas de telecomunicações, sistema de gerenciamento de eventos, 

sistemas de vigilância (sensores de rede, áudio e vídeo), mercado financeiro (bolsa de valores), 

negócios diários (transações em caixas eletrônicos e de cartão de crédito/débito), redes e mídias 

sociais, análise meteorológica, e monitoramento de tráfego de redes de computadores 

(CHAUDHARI, PATIL e SAKHARE, 2015). O Apêndice B traz uma revisão da literatura so-

bre os principais algoritmos bioinspirados de mineração de regras de associação em data 

stream. 

2.3.1 Definição Formal de Data Stream 

De uma maneira formal, um fluxo de dados ou data stream S é uma sequência de objetos 

𝐗𝟏, 𝐗𝟐, … , 𝐗𝑵, definida como: 

 𝑺 = {𝐗𝒊}
𝒊=𝟏

𝑵
, ( 2.37 ) 

onde 𝐗𝒊 é o i-ésimo objeto a chegar e S tende a ser ilimitado, ou seja, 𝑁 → ∞, como podemos 

observar na Figura 18. 

 

Figura 18 Representação gráfica de um data stream. 

Cada objeto 𝐗𝒊 é descrito como um vetor de atributos n-dimensional 𝐗𝒊 = [
𝑥
→

𝑗

𝑖 ]
𝑗=1

𝑛

per-

tencente a um espaço de atributo Ω que pode ser contínuo, categórico ou até mesmo misto dos 

anteriormente citados (SILVA, FARIA, et al., 2013; NGUYEN, WOON e NG, 2015). 

2.3.2 Regras de Associação 

Originalmente conhecida como análise de carrinho de supermercado, a mineração de re-

gras de associação é uma das principais tarefas da mineração de dados. Ela utiliza aprendiza-

gem não-supervisionada e foca na identificação de associações entre itens que ocorrem juntos 

(coocorrem) em um conjunto de dados (AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; 

AGRAWAL e SRIKANT, 1994; DEHURI, JAGADEV, et al., 2006; CIOS, PEDRYCZ, et al., 
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2007). Uma transação é um conjunto de itens que coocorrem. No cenário descrito na análise 

original de carrinho de supermercado, os itens em uma transação são aqueles adquiridos em 

conjunto por um usuário final (AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; AGRAWAL e 

SRIKANT, 1994). Uma regra de associação é a seguinte: 

 𝐴 → 𝐶, ( 2.38 ) 

onde A e C são conjuntos de itens de produtos selecionados por um consumidor. 

 O primeiro conjunto A é chamado de antecedente e o outro conjunto C é chamado de 

consequente da regra de associação. A interseção entre estes dois conjuntos normalmente é 

vazia, pois é redundante um item implicar em si mesmo: 

 𝐴  𝐶 = Ø, ( 2.39 ) 

A regra significa que a presença de (todos os itens em) A em uma transação implica a presença 

de (todos os itens em) C na mesma transação com alguma probabilidade associada 

(AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; AGRAWAL e SRIKANT, 1994). 

Dado um conjunto T de transações, é interessante gerar todas as regras que satisfaçam dois 

tipos de restrições: 

1) Restrições sintáticas: a quantidade de itens que aparecem em uma regra é limitada; e 

2) Restrições de suporte: envolvem delimitações na quantidade de transações em T que 

suportam a regra, sendo que o suporte de uma regra é o número de transações em T que 

contêm A e C simultaneamente. Geralmente o suporte é um parâmetro de entrada do 

algoritmo. 

O problema com a definição anterior é que o número R de possíveis regras de associação, 

dado um número d de itens, cresce exponencialmente, e o problema é colocado dentro da classe 

NP-completo (AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; AGRAWAL e SRIKANT, 1994; 

CIOS, PEDRYCZ, et al., 2007): 

 𝑅 =  3𝑑  – 2𝑑+1 +  1. ( 2.40 ) 

Para ilustrar como isso escala, a Figura 19 apresenta o crescimento exponencial do valor de 

R para valores crescentes de d. 
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Figura 19 Número R de regras possíveis, dado o número d de itens.  

Portanto, é computacionalmente impraticável gerar todas as regras para conjuntos de dados 

bastante grandes em um tempo razoável. Assim, é necessário podar as regras de associação 

construídas antes de tentar analisar sua utilidade real. 

2.3.2.1 Medidas de Interesse 

A Confiança e o Suporte, propostas em (AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; 

AGRAWAL e SRIKANT, 1994), são as medidas de interesse mais estudadas e aplicadas na 

literatura de mineração de regras da associação. O suporte de uma regra de associação é uma 

medida de sua frequência relativa no conjunto de todas as transações, isto é, 𝑃(𝐴  𝐶) é a pro-

babilidade de ocorrência de 𝐴  𝐶 na base de dados: 

 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝐴  𝐶) =  𝑆𝑢𝑝(𝐴  𝐶) = 𝑃(𝐴  𝐶) ( 2.41 ) 

Por outro lado, a confiança de uma regra é uma medida de sua acurácia ou força quando seu 

antecedente é encontrado em T; isto é, de todas as ocorrências de A, com que frequência C 

também ocorre na base, ou seja, 𝑃(𝐶 | 𝐴) é a probabilidade de ocorrer 𝐶 dado que 𝐴 ocorreu: 

 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎(𝐴  𝐶)  =  𝐶𝑜𝑛𝑓(𝐴  𝐶)  =  𝑃(𝐶 | 𝐴) ( 2.42 ) 

Embora a confiança seja uma medida da força de uma regra, o suporte corresponde ao seu 

significado estatístico em relação à base de dados. O Grau de Interesse (DEHURI, JAGADEV, 

et al., 2006) de uma regra é calculado como a seguir: 

 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒(𝐴  𝐶) = (
|𝐴  𝐶|

|𝐴|
) ∗ (

|𝐴  𝐶|

|𝐶|
) ∗ (1 − (

|𝐴  𝐶|

𝑇
)) ( 2.43 ) 
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onde A e C são definidos como anteriormente, e T é o número de transações na base de dados. 

Essa medida de interesse, diferentemente do suporte, procura regras de baixa frequência na base 

de dados. 

2.3.3 Modelos de Processamento de Regras de Associação em Data Streams 

Como o número de aplicações com data streams cresce rapidamente, existe uma necessi-

dade crescente de realizar tarefas de mineração de dados em data streams, tais como classifi-

cação, agrupamento e mineração de regras de associação. Existem três modelos (Figura 20) 

principais de processamento de regras de associação em data streams consolidados na literatura 

(ZHU e SHASHA, 2002): 

 Landmark: minera todos os conjuntos de itens frequentes sobre o conjunto inteiro do data 

stream a partir de um ponto delimitado, chamado de landmark, até o ponto atual. Este mo-

delo não é adequado para aplicações onde o usuário está interessado na informação mais 

recente do data stream. 

 Damped: também chamado de modelo time-fading, encontra conjuntos de itens frequentes 

em fluxos de dados nos quais cada transação tem um peso que diminui com o passar do 

tempo. As transações mais antigas têm pesos menores em relação aos conjuntos de itens 

frequentes, ou seja, os pesos são atribuídos de acordo com o tempo em que as transações 

estão no modelo. As mais antigas com pesos menores e as mais recentes com os pesos 

maiores. 

 Sliding-window: encontra e mantém conjuntos de itens frequentes em uma janela percorrida 

pelo data stream, chamada de sliding-window. Somente o data stream dentro da sliding-

window é armazenado e processado num determinado instante de tempo enquanto os dados 

fluem por ela. O tamanho da sliding-window é definido com base na aplicação e recursos 

do sistema. O resultado depende das transações recentemente contidas no intervalo da ja-

nela. 
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Figura 20 Modelos para processamento de regras de associação em data stream. 

A três abordagens têm sido usadas em diferentes pesquisas em mineração de regras de 

associação em data streams. Selecionar o modelo de processamento de data stream para utilizar 

é altamente dependente das demandas da aplicação. Algumas das aplicações de data streams 

que envolvem mineração de regras de associação incluem: estimar a ausência de data stream 

em redes de sensores (LE GRUENWALD, 2005); prever a frequência de streams de pacotes da 

Internet (DEMAINE, LÓPEZ-ORTIZ e MUNRO, 2002); encontrar incidentes de alarmes em 

data streams (CAI, CLUTTER, et al., 2004); determinar conjuntos de itens frequentes em on-

line data streams (LEE e LEE, 2005); e analisar a associação entre os objetos (RELUE, WU e 

HUANG, 2001; HUANG, WU e RELUE, 2002; LI YANG, 2004). 

As técnicas de mineração de data streams em geral abordam os desafios colocados pelo 

volume, velocidade e volatilidade dos dados em fluxo. No entanto, em aplicações do mundo 

real, esses três desafios muitas vezes coincidem com outros, até agora insuficientemente consi-

derados (KREMPL, ZLIOBAITE, et al., 2014). Volume e velocidade requerem que uma grande 

quantidade de dados seja processada em um curto espaço de tempo. A partir do primeiro objeto 

que chega, a quantidade de dados disponíveis aumenta constantemente de zero a potencialmente 

infinito. Isso demanda abordagens incrementais, que incorporam informações à medida que 

elas se tornam disponíveis, e processamento online, já que nem todos os dados podem ser ar-

mazenados (GAMA, 2010). 

2.3.4 Problemas em Aberto 

Apesar dessas aplicações diversas, as ferramentas são focadas em áreas específicas e ne-

nhuma delas lida totalmente com os principais problemas em aberto na mineração de regras de 

associação de data streams (JIANG e GRUENWALD, 2006): 

 Não há tempo suficiente para verificar a base de dados inteira ou executar uma varre-

dura múltipla, como nos algoritmos tradicionais de mineração de dados; 
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 O método de mineração de data streams necessita se adaptar à distribuição do fluxo 

de dados, ou seja, evitar o problema de drifting (WANG, FAN, et al., 2003); 

 A velocidade do algoritmo de mineração deve ser maior do que a taxa de chegada do 

data stream; 

 Devido às propriedades do data stream, os resultados da análise do data stream mui-

tas vezes também continuam mudando; 

 São necessários mecanismos de mineração capazes de se adaptar aos recursos dispo-

níveis no data stream. 

Os desafios visam cobrir todo o ciclo de descoberta de conhecimento em data streams, 

desde a compreensão do contexto da tarefa, até a preparação dos dados, a modelagem, a ava-

liação e a implantação do sistema (KREMPL, ZLIOBAITE, et al., 2014). 

Esta pesquisa foi concentrada em algoritmos com características de adaptação aos diferen-

tes fluxos de dados, valendo-se de conceitos como cooperação, competição, evolução e auto-

organização para lidar com essas mudanças estruturais comuns aos dados de ambientes dinâ-

micos. Assim sendo, indiretamente lidou-se também com o problema da varredura única no 

stream de dados, problema este que dificulta a aplicação dos algoritmos clássicos de regras de 

associação, como Apriori (AGRAWAL, IMIELINSKI e SWAMI, 1993; AGRAWAL e 

SRIKANT, 1994) e FP-Growth (HAN, PEI e YIN, 2000), ao problema em questão.  
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3 COLÔNIAS DE ABELHAS PARA AGRUPAMENTO MULTIOBJETIVO 

Inspirados pelo processo de tomada de decisão coletiva de colônias de abelhas, vários métodos 

foram propostos na literatura de inteligência de enxame e a popularidade deles estimulou o 

desenvolvimento de abordagens de mineração de dados, como algoritmos de agrupamento 

(MARTENS, BAESENS e FAWCETT, 2011). Considerando este contexto, essa tese propõe 

um algoritmo de agrupamento multiobjetivo, denominado cOptBees-MO (CRUZ, POLITI, et 

al., 2016; CUNHA, CRUZ, et al., 2017), inspirado no comportamento de forragear de abelhas. 

3.1 O Algoritmo cOptBees-MO 

O método resumido no Algoritmo 1 é uma extensão do cOptBees (CRUZ, MAIA e DE 

CASTRO, 2013; CRUZ, MAIA, et al., 2013), um algoritmo de agrupamento monoobjetivo 

capaz de gerar e manter a diversidade de soluções candidatas de forma a encontrar múltiplos 

ótimos locais sem comprometer sua capacidade de busca global (MAIA, DE CASTRO e 

CAMINHAS, 2013). O cOptBees foi apresentado pela primeira vez em (CRUZ, MAIA, et al., 

2013) e o algoritmo foi aplicado a diferentes problemas de agrupamento, sendo capaz de en-

contrar grupos ótimos, gerando e mantendo a diversidade de soluções e encontrando o número 

correto de grupos. Uma análise de sensibilidade paramétrica do cOptBees foi apresentada em 

(CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2015) e em (CRUZ, MAIA, et al., 2014) foi aplicada ao trei-

namento de uma rede neural de Função de Base Radial, do inglês Radial Basis Function (RBF). 

Na versão multiobjetivo do cOptBees, introduzida em (CRUZ, POLITI, et al., 2016) e 

(CUNHA, CRUZ, et al., 2017), o agrupamento é realizado ao mesmo tempo em que otimiza 

duas ou três funções objetivo. 

No cOptBees-MO, bem como no cOptBees, as abelhas artificiais podem desempenhar 

diferentes papéis: 1) recrutadoras, responsáveis por atrair outras abelhas para explorar uma 

região promissora do espaço de busca; 2) recrutadas, aquelas que exploram uma região pro-

missora do espaço de busca a partir da indicação das recrutadoras; ou 3) exploradoras, respon-

sáveis por procurar aleatoriamente novas regiões promissoras do espaço (MAIA, DE CASTRO 

e CAMINHAS, 2013). O cOptBees-MO está apresentado de forma resumida no Algoritmo 1 e 

suas principais etapas estão detalhadas nas seções a seguir. 
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Algoritmo 1:  cOptBees-MO 

1. Entrada: nmin (número inicial de abelhas ativas); nmax (número máximo de abelhas 

ativas); ρ (raio de inibição); nmean (esforço médio de forrageamento); pmin 

(probabilidade mínima de uma abelha ser recrutadora); prec (percentual de abelhas não 

recrutadoras que serão recrutadas); rmax (número máximo de grupos). 

2. Gerar aleatoriamente um enxame. 

3. Enquanto (critério de parada não é satisfeito) faça 

3.1. Avalie a qualidade das fontes que estão sendo exploradas. 

3.2. Aplique busca local. 

3.3. Determine as abelhas recrutadoras. 

3.4. Atualize o número de abelhas 

3.5. Determine as abelhas recrutadas e as exploradoras. 

3.6. Realizar o processo de recrutamento. 

3.7. Realizar o processo de exploração. 

4. Fim do enquanto 

5. Avalie a qualidade das fontes que estão sendo exploradas pelas abelhas. 

6. Aplique a busca local. 

7. Saída: Enxame de abelhas e os seus respectivos valores fitness. 

3.1.1 Esquema de Codificação 

O algoritmo funciona com um enxame contendo N abelhas artificiais, que representam 

soluções candidatas ao problema a ser resolvido. Para cada abelha, os objetos da base de dados 

são associados ao protótipo mais próximo. Inicialmente, o enxame é gerado aleatoriamente, 

respeitando o número máximo de clusters, o rmax (um parâmetro de entrada de cOptBees-MO) 

e o número de abelhas é atualizado a cada iteração. 

Cada abelha artificial codifica uma potencial solução para o problema de agrupamento. 

Uma abelha é composta por um conjunto de protótipos e é definida por uma matriz 

B  ℝ𝑝×(𝑟𝑚𝑎𝑥+1), onde p é a dimensão do vetor de entrada, e rmax é o número máximo de grupos 

em um agrupamento. Assim, em uma dada coluna j, as linhas 1 a p representam as dimensões 

do protótipo zj e a última linha é um valor limiar, Lj  [0,1], que define se o centroide zj está, 

ou não, ativo. O centroide zj está ativo quando seu limite é maior ou igual a 0,5. A Figura 21 

mostra como uma abelha artificial é representada de forma matricial (MAIA, DE CASTRO e 

CAMINHAS, 2013; CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013). 
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𝐵 =

[
 
 
 
 
𝑧1,1 … 𝑧1,𝑟𝑀𝑎𝑥

𝑧2,1 … 𝑧2,𝑟𝑀𝑎𝑥

⋮ … ⋮
𝑧𝑝,1 ⋱ 𝑧𝑝,𝑟𝑀𝑎𝑥

𝐿1 … 𝐿𝑟𝑀𝑎𝑥 ]
 
 
 
 

 

Figura 21 Representação matricial de uma abelha (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013). 

3.1.2 Determinando as Abelhas Recrutadoras 

O número total de abelhas recrutadoras em cada iteração é determinado em três etapas. 

Em primeiro lugar, calcula-se uma probabilidade 𝑝𝑟𝑖 de ser uma abelha recrutadora para cada 

abelha ativa: 

 𝑝𝑟𝑖 = (
 1 − 𝑝𝑟𝑚𝑖𝑛  

𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑄𝑚𝑖𝑛
) ∙  (𝑞𝑖 − 𝑄𝑚𝑖𝑛) + 𝑝𝑟𝑚𝑖𝑛,          ( 3.1 ) 

 

onde 𝑞𝑖 é a região de qualidade que está sendo explorada pela abelha i, 𝑄𝑚𝑖𝑛 e 𝑄𝑚𝑎𝑥 são, res-

pectivamente, as qualidades mínimas e máximas da região a ser explorada por cada abelha ativa 

na iteração atual (a qualidade de uma região é determinada por uma função-objetivo).  

No segundo passo, as abelhas são classificadas como recrutadoras ou não-recrutadoras de 

acordo com o 𝑝𝑟𝑖 previamente calculado. O terceiro passo consiste em inibir as recrutadoras 

que explorem as mesmas regiões do espaço de busca. Para isso, as abelhas recrutadoras são 

processadas das melhores para as piores qualidades da região explorada e, para cada abelha 

recrutadora, as outras recrutadoras que têm uma alta similaridade são inibidas. As recrutadoras 

que foram inibidas são classificadas como não-recrutadoras (MAIA, DE CASTRO e 

CAMINHAS, 2013). No cOptBees-MO a similaridade entre duas abelhas é determinada com 

base nos objetos de cada grupo: quanto maior o número de objetos classificados no mesmo 

grupo, maior o grau de similaridade. Se a semelhança entre duas abelhas for maior ou igual ao 

raio de inibição , que é um parâmetro de entrada, a abelha que explora a pior fonte é inibida. 

Este processo evita que várias recrutadoras explorem a mesma região promissora no espaço de 

busca (CRUZ, MAIA e DE CASTRO, 2013). 

3.1.3 Atualizando o Tamanho do Enxame 

Este passo visa ajustar o esforço de forrageamento de acordo com o número de recruta-

doras. Em cada iteração, 𝑛𝑑 = (𝑛𝑟 + 1) ∙ 𝑛𝑚𝑒𝑎𝑛 determina o número necessário de abelhas no 
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enxame. O parâmetro de entrada 휀 é o esforço médio de forrageamento, isto é, determina o 

número desejado de abelhas não recrutadoras para cada recrutadora e 𝑛𝑟 é o número de recru-

tadoras. Se 𝑛𝑑 é maior do que o número atual de abelhas ativas no enxame, 𝑛𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 = 𝑛𝑑 −

𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 é o número de abelhas que precisam se tornar ativas para alcançar 𝑛𝑑 abelhas ativas; se 

este número é menor do que o número atual de abelhas ativas, 𝑛𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 = 𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 − 𝑛𝑑 abelhas 

se tornam ativas para atingir 𝑛𝑑 abelhas ativas. O tamanho do enxame é limitado pelos parâme-

tros de entrada 𝑛𝑚𝑎𝑥 e 𝑛𝑚𝑖𝑛 que representa os números máximos e mínimos de abelhas ativas, 

respectivamente. Se  𝑛𝑑 > 𝑛𝑚𝑎𝑥 , então 𝑛𝑑  é configurado para 𝑛𝑚𝑎𝑥 ; caso contrário, se 

𝑛𝑑 < 𝑛𝑚𝑖𝑛, então 𝑛𝑑 é configurado para 𝑛𝑚𝑖𝑛. As abelhas são selecionadas levando em conta 

a qualidade correspondente da região que elas exploram, da pior para a melhor, para o processo 

de inativação. A remoção de uma abelha do enxame depende de sua inativação, enquanto a 

inserção de uma abelha n no enxame depende da ativação. As abelhas ativadas são colocadas 

em uma posição aleatória no espaço de busca, ou seja, o tamanho do enxame é atualizado dina-

micamente em cada iteração (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

3.1.4 Determinando as Abelhas Exploradoras e Recrutadoras 

O número de abelhas artificiais atraídas por cada recrutadora é proporcional à qualidade 

das fontes de alimento exploradas. Assim, uma percentagem de abelhas que foi classificada 

como não-recrutadora é classificada como recrutada e associada com cada recrutadora propor-

cionalmente. O número de abelhas não-recrutadoras é 𝑛𝑛𝑟 = 𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 − 𝑛𝑟 e o número de recru-

tadas é 𝑛𝑟 = [𝑝𝑟𝑒𝑐 . 𝑛𝑛𝑟], onde 𝑝𝑟𝑒𝑐 é a percentagem de não-recrutadoras que serão recrutadas e 

[.] denota a função inteira mais próxima. As abelhas recrutadas exploram as regiões promissoras 

já encontradas pelas recrutadoras. Cada abelha recrutada está associada à recrutadora mais pa-

recida. As abelhas que não foram classificadas como recrutadas se tornam exploradoras e são 

responsáveis por explorar aleatoriamente o espaço de busca para encontrar novas regiões pro-

missoras, reforçando a geração e manutenção de diversidade. O número de abelhas explorado-

ras é 𝑛𝑠 = 𝑛𝑛𝑟 − 𝑛𝑟 (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

3.1.5 Recrutamento 

As recrutadoras exploram regiões promissoras do espaço de busca e realizam um processo 

de recrutamento para atrair as abelhas mais próximas às fontes que elas exploram. O recruta-

mento implementado pelas Equações 3.2 e 3.3, é realizado com 50% de probabilidade (para 
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cada equação), onde  é um parâmetro de entrada que representa a taxa de recrutamento, r⃗ e z⃗i 

são, respectivamente, a abelha recrutadora e a abelha recrutada, u é um número aleatório com 

distribuição aleatória no intervalo [0, 1], u⃗⃗ é um vetor contendo números aleatórios com distri-

buição uniforme no intervalor [0, 1] (u⃗⃗ tem a mesma dimensão que r⃗ e z⃗i) e  é o produto ele-

mento a elemento (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013): 

 z⃗𝑖 = z⃗𝑖 + u . 𝛼 . (r⃗ − z⃗𝑖) ( 3.2 ) 

 z⃗𝑖 = z⃗𝑖 + 𝛼 . u⃗⃗  (r⃗ − z⃗𝑖). ( 3.3 ) 

3.1.6 Processo de Exploração 

O processo de exploração permite que diferentes regiões do espaço de busca sejam ex-

ploradas pelas exploradoras e contribuam para a descoberta de novas regiões promissoras. 

Neste processo, as abelhas exploradoras são posicionadas aleatoriamente em uma nova posição 

no espaço de busca (MAIA, DE CASTRO e CAMINHAS, 2013). 

3.1.7 Calculando a adaptabilidade 

No cOptBees-MO podem ser utilizadas diferentes combinações de funções-objetivo e 

elas podem ter um grande impacto no desempenho do algoritmo. Nos experimentos a serem 

apresentados aqui foram escolhidos dois cenários diferentes: 

1) Cenário I – Duas funções-objetivo: a Silhueta modificada (CHEN, AMID e 

SCHRECK, 2013; HIRONAKA, OKAMOTO e HIRATA, 2015) combinada com o 

Overall Cluster Deviation (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 

2015); e a Silhueta modificada combinada com o Número de Grupos. 

2) Cenário II – Três funções-objetivo: o I-Index, Con-Index e Sym-Index (SAHA e 

BANDYOPADHYAY, 2013). 

Em ambos os cenários, para melhorar a distinção entre a qualidade das soluções no en-

xame, o conceito de strength (ZITZLER, LAUMANNS e THIELE, 2001) foi usado de forma 

simplificada (VIEIRA, 2011). A medida de strength foi calculada para avaliar a qualidade da 

solução considerando as funções-objetivo empregadas. A medida de strength, 𝑆𝑡(𝑖), é usada 

como função de adaptabilidade no processo de busca do cOptBees-MO ao invés da Silhueta, 

como no cOptBees: 
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 𝑆𝑡(𝑖) =  (
𝑛𝐷𝑜𝑚𝑖

𝑡𝐷𝑜𝑚 + 1
), ( 3.4 ) 

onde nDomi é o número de soluções dominadas ou iguais à solução i em relação aos valores do 

objetivo, tDom é o número total de soluções dominadas por todas as soluções, isto é, é o número 

de soluções dominadas por cada solução. 

As funções-objetivo capturam três aspectos diferentes de uma solução de agrupamento: 

a primeira quantifica a simetria de uma partição em particular; a segunda e a terceira medem, 

respectivamente, a conectividade e a compactação de uma solução levando em consideração a 

distância euclidiana. A Figura 22 ilustra o fluxograma das principais etapas do cOptBees-MO. 

 

Figura 22 Fluxograma do algoritmo cOptBees-MO. 

3.2 Avaliação de Desempenho 

Para avaliar o desempenho do cOptBees-MO, uma implementação em Matlab R2014b 

(MATLAB, 2014) foi desenvolvida e aplicada em diferentes bases de dados do Repositório de 

Aprendizagem de Máquina da UCI (University of California, Irvine) (LICHMAN, 2013). Os 

resultados obtidos pelo cOptBees-MO foram comparados a alguns obtidos por outros algorit-

mos multiobjetivo da literatura. 
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Os experimentos foram realizados em dois cenários, como discutido anteriormente, e os 

resultados foram comparados a outros obtidos por algoritmos multiobjetivo disponíveis na lite-

ratura por meio do Minkowski Score (MS) (JARDINE e SIBSON, 1971). No segundo cenário, 

três funções-objetivo foram simultaneamente otimizadas, de acordo com (SAHA e 

BANDYOPADHYAY, 2013). A qualidade do agrupamento foi avaliada pela F-Measure e os 

resultados obtidos foram comparados com outros disponíveis na literatura de algoritmos de 

agrupamento multiobjetivo. A abelha na fronteira de Pareto com maior valor de MS ou F-Me-

asure foi selecionada como solução final. 

3.2.1 Bases de Dados 

As seguintes bases de dados da UCI foram usadas para avaliar o cOptBees-MO e seus 

competidores: 

 Congressional Votes: A base de dados é composta de 435 instâncias, cada uma carac-

terizada por 16 atributos booleanos. Os registros dos votos do congresso dos Estados 

Unidos em 1984 foram separados em duas classes: republicanos e democratas; 

 Soybean: Contém casos de doenças de soja. Cada objeto tem 35 atributos categóricos 

e é classificado como uma de quatro doenças; 

 Zoo: composto de 101 instâncias de animais, cada um representando pelo seu nome 

mais 16 atributos. O conjunto de dados consiste em 7 classes de animais diferentes; 

 Spiral: composto por 1.000 instâncias bidimensionais distribuídas em 2 grupos espi-

rais; 

 Iris: Composta por 150 instâncias caracterizadas por quatro atributos. As instâncias 

são separadas em 3 grupos (Setosa; Versicolor; e Virginica), cada um composto de 

50 instâncias e duas delas não são linearmente separáveis; 

 Cancer: Composta de 683 instâncias de dados e nove características. Os pontos de 

dados são divididos em duas classes linearmente separáveis: malignas e benignas; 

 Newthyroid: Composta por 215 instâncias, cada uma caracterizada por cinco atribu-

tos. Os dados são distribuídos em 3 classes: etireoidismo, hipotireoidismo e hipertire-

oidismo; 

 Wine: Composta de 178 instâncias com 13 atributos resultantes de uma análise quí-

mica de vinhos cultivados na mesma região na Itália, mas derivados de três cultivares 

diferentes; 
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 LiverDisorder: Composta de 345 instâncias com 6 atributos cada, separados em duas 

classes; 

 LungCancer: Este conjunto de dados contém 32 instâncias com 56 atributos que des-

crevem 3 tipos de câncer de pulmão; e 

 Glass: Composta de 214 instâncias tendo 9 atributos. As instâncias são divididas em 

6 categorias. 

3.2.2 Resultados Experimentais – Cenário I 

No Cenário I o algoritmo cOpt-Bees-MO foi aplicado a três bases de dados: Votes, Zoo e 

Soybean, primeiramente para otimizar a Silhueta e Cluster Deviation; e a seguir, para otimizar 

Silhueta e Número de Grupos. O algoritmo foi executado 20 vezes para cada conjunto de dados, 

com os seguintes parâmetros de entrada (definidos com base em experiências anteriores): 𝑛𝑚𝑖𝑛 

= 50; 𝑛𝑚𝑎𝑥= 100; ε = 10; rmax = 14; pmin = 0,1; prec variando linearmente entre 0,1 e 0,5 com o 

número de iterações; ρ linearmente variando entre 0,1 e 0,5 com o número de iterações; número 

de iterações = 50. Esses parâmetros foram escolhidos a partir da análise feita em (CRUZ, MAIA 

e DE CASTRO, 2015). 

Sejam C e T as matrizes com o resultado do agrupamento obtido e do verdadeiro (dese-

jado), respectivamente. Uma solução de agrupamento C é uma matriz 𝑛 × 𝑛 para um grupo de 

𝑛 elementos, onde 𝐶𝑖𝑗 = 1 se os objetos i e j estão no mesmo grupo de acordo com a solução, 

e 𝐶𝑖𝑗 = 0  caso contrário. Os resultados obtidos foram comparados aos apresentados em 

(MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2007) considerando o Minkowski Score (MS) (JARDINE e 

SIBSON, 1971). Os algoritmos usados para comparação foram SGA (DHIRAJ e RATH, 2009) 

e MOGA (DUTTA, DUTTA e SIL, 2012). A medida de avaliação de desempenho é o Min-

kowski score (MS), que avalia um agrupamento resultante C em relação ao agrupamento alvo 

T: 

 𝑀𝑆(𝑇, 𝐶) =
||𝑇 −  𝐶||

||𝑇||
 , ( 3.5 ) 

onde ||𝑇|| = √∑ ∑ 𝑇𝑖,𝑗𝑗𝑖 . Assim, o MS obtido é a distância normalizada entre as duas matrizes, 

T e C. Baixos valores de MS implicam melhores soluções de agrupamento e uma solução per-

feita tem score igual a zero. 
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A Tabela 1 apresenta o MS médio para os algoritmos SGA que otimiza simultaneamente 

Homogeneity e Cluster Separation (DHIRAJ e RATH, 2009), MOGA que otimiza Homoge-

neity e Separation (DUTTA, DUTTA e SIL, 2012) e cOptBees-MO para as bases de dados 

Votes, Zoo e Soybean. Duas versões do cOptBees-MO foram usadas: o cOptBees-MO1 foi con-

figurado para otimizar simultaneamente a Silhueta e Cluster Deviation, e o cOptBees-MO2 foi 

configurado para otimizar simultaneamente a Silhueta e o Número de Grupos. 

Tabela 1 Minkowski Score médio para o SGA, MOGA, cOptBees-MO1 e cOptBees-MO2 sobre as bases de dados 

Votes, Zoo e Soybean. 

Dataset SGA MOGA cOptBees-MO1 cOptBees-MO2 

Votes 0.6550 0.5344 0.6290 0.164 

Zoo 0.5096 0.3807 0.6679 0.000 

Soybean 0.4147 0.0000 0.6604 0.000 

 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na Tabela 1, o cOptBees-MO não 

tem bom desempenho quando combina a Silhoueta e o Cluster Deviation, mas quando é trei-

nado para otimizar a Silhoueta e o Número de Grupos, seu desempenho é significativamente 

aumentado, superando todos os outros algoritmos em todos os problemas propostos. Este resul-

tado pode ser uma consequência da definição matemática do MS tender a fornecer uma baixa 

qualidade quando a solução apresenta um número de grupos diferente daquele desejado. 

3.2.3 Resultados Experimentais – Cenário II 

No Cenário II o algoritmo cOptBees-MO com três funções objetivo, o I-Index, Con-Index 

e Sym-Index (SAHA e BANDYOPADHYAY, 2013), foi aplicado em oito bases de dados dis-

poníveis no Repositório de Aprendizagem de Máquina da Universidade da Califórnia, Irvine 

(UCI): Spiral; Iris; Cancer; Newthyroid; Wine; LiverDisorder; LungCancer; e Glass. O algo-

ritmo foi executado 30 vezes em cada base de dados, com os seguintes parâmetros de entrada 

(definidos com base no experimento do Cenário I): 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 50; 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 100; ε = 10; rmax = 8; 

pmin = 0.1; prec = 0.7; ρ = 0.3; número de iterações = 50. Nós avaliamos a qualidade do agrupa-

mento de acordo com a F-Measure (SAHA e BANDYOPADHYAY, 2013), pois os algoritmos 

utilizados para benchmarking também empregavam essa medida de avaliação de desempenho. 

Os resultados obtidos foram comparados com os disponíveis na literatura para quatro algorit-

mos de agrupamento multiobjetivo presentes em (SAHA e BANDYOPADHYAY, 2013): Gen-

ClustMOO, MOCK, VGAPS e GenClustPESA2. 
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A Tabela 2 apresenta o valor F-Measure médio para diferentes bases de dados pelos al-

goritmos de agrupamento: GenClustMOO, MOCK, VGAPS, GenClustPESA2 e cOptBees-

MO. Os melhores métodos para cada base de dados estão marcados em negrito. A F-Measure 

(FM) e o Número de Grupos (NG) da melhor solução obtida pelos algoritmos GenClustMOO, 

MOCK, VGAPS, GenClustPESA2 e cOptBees-MO para cada base de dados presente na Tabela 

3, onde d e k denotam a dimensão dos objetos nas bases e o número correto de grupos, respec-

tivamente. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 2 e 3 mostram que o cOptBees-MO tem desem-

penho competitivo quando comparado com outras abordagens de agrupamento multiobjetivo 

da literatura. Quando comparado aos algoritmos GenClustMOO, MOCK, VGAPS, GenClus-

tPESA2, o cOptBees-MO apresentou melhor desempenho para a base de dados Glass, com uma 

F-Measure média de 0,797  0,040, seguido pelo MOCK, VGAPS, GenClustPESA2 com F-

Measure médio igual a 0,534. O algoritmo GenClustMOO obteve a melhor performance para 

as bases de dados Cancer e Newthyroid, enquanto o GenClustPESA2 igualou os resultados 

obtidos para a base de dados Cancer e superou na Iris e LungCancer. 

Tabela 2 Valores médios da F-Measure e desvios-padrão para cada conjunto de dados para os algoritmos de 

agrupamento GenClustMOO, MOCK, VGAPS, GenClustPESA2 e cOptBees-MO. 

Base de Dados GenClustMOO MOCK VGAPS GenClustPESA2 cOptBees-MO 

Iris 0,788 ± 0,011 0,775 ± 0,022 0,457 ± 0,013 0,926 ± 0,015 0,830 ± 0,024 

Cancer 0,969 ± 0,009 0,819 ± 0,014 0,953 ± 0,012 0,979 ± 0,014 0,915 ± 0,021 

Newthy 0,863 ± 0,016 0,739 ± 0,014 0,659 ± 0,011 0,687 ± 0,015 0,838 ± 0,021 

Wine 0,709 ± 0,012 0,726 ± 0,002 0,617 ± 0,008 0,437 ± 0,012 0,640 ± 0,007 

LiverDis 0,673 ± 0,002 0,671 ± 0,012 0,705 ± 0,009 0,603 ± 0,015 0,612 ± 0,050 

LungCan 0,802 ± 0,014 0,443 ± 0,011 0,741 ± 0,008 0,843 ± 0,002 0,731 ± 0,079 

Glass 0,494 ± 0,012 0,534 ± 0,006 0,534 ± 0,008 0,534 ± 0,012 0,797 ± 0,040 

 

Tabela 3 F-Measure (FM) e o número de grupos (NG) da melhor solução obtida pelos algoritmos de agrupa-

mento GenClustMOO, MOCK, VGAPS, GenClustPESA2 e cOptBees-MO para cada base de dados. 

Base de 

Dados 
Objetos d k 

GenClust-

MOO 
MOCK VGAPS 

GenClus-

tPESA2 

cOptBees-

MO 

NG FM NG FM NG FM NG FM NG FM 

Iris 150 4 3 3 0,79 2 0,78 3 0,76 3 0,93 3 0,86 

Cancer 683 9 2 2 0,97 2 0,82 2 0,95 2 0,97 3 0,94 

Newthy 215 5 3 3 0,86 2 0,74 5 0,66 9 0,69 4 0,86 

Wine 178 13 3 3 0,71 3 0,73 6 0,62 13 0,44 2 0,65 

LiverDis 345 6 2 2 0,67 2 0,67 2 0,70 5 0,60 2 0,67 

LungCan 33 56 2 2 0,80 7 0,44 3 0,74 4 0,84 2 0,83 

Glass 214 9 6 6 0,49 5 0,53 5 0,53 5 0,53 2 0,88 
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Considerando a melhor solução das trinta execuções, o cOptBees-MO obteve os melhores 

resultados da F-Measure para as bases de dados NewThyroid e Glass. Para a base de dados 

NewThyroid a melhor solução apresentada de F-Measure é igual a 0,88 e 2 grupos, seguida 

pelos algoritmos MOCK, VGAPS e GenClustPESA2 que apresentam F-Measure de 0,53. 

Os melhores desempenhos do cOptBees-MO para essas bases de dados ocorrem devido 

aos diferentes papéis assumidos pelos agentes durante o processo de busca/otimização e o uso 

de informações locais, por parte dos agentes, para a tomada de decisão. A capacidade dos agen-

tes de tomar decisão de acordo com a informação fornecida por outros agentes da colônia é um 

fator que beneficia a exploração do espaço de busca. Diferentemente das abordagens evolutivas 

consideradas no presente estudo para efeito comparativo na técnica de inteligência de enxame, 

os agentes não são simplesmente modificados pelos operadores evolutivos de acordo com uma 

probabilidade definida pelo usuário. O algoritmo inspirado no forrageamento de abelhas per-

mite com que a informação dispersa na colônia seja utilizada, de forma local, pelos agentes, 

para assim explorar distintas regiões do espaço de busca e, com isso, encontrar valores diferen-

tes tanto de FM quanto de NG daqueles já apontados na literatura. 

 

Figura 23 Soluções apresentadas pelo cOptBees-MO para a base de dados Ruspini. 

Para ilustrar a diversidade de soluções obtidas pelo cOptBees-MO, a Figura 23 apresenta 

as soluções obtidas pelo algoritmo para a base de dados Ruspini (RUSPINI, 1969). No espaço 
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de busca, a estrela (★) representa a solução codificada por uma abelha recrutadora e um con-

junto não dominado. Os triângulos (▲) são as abelhas recrutadoras que estão fora da fronteira 

de Pareto, e os círculos (o) são as abelhas não-recrutadoras. O agrupamento representado por 

três dessas abelhas é apresentado ao lado direito da imagem. Este exemplo mostra que o cOp-

tBees-MO é capaz de manter a diversidade de soluções, tanto na fronteira de Pareto como fora 

dela. 
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4 COLÔNIAS DE BACTÉRIAS PARA MINERAÇÃO DE REGRAS DE ASSOCIA-

ÇÃO EM DATA STREAMS 

As colônias de bactérias são tidas como sistemas complexos adaptativos que realizam proces-

samento distribuído de informação para solucionar problemas complexos, como, por exemplo, 

aquisição de comida, mobilidade em grupo, construção de biofilms, dentre outras (CUNHA, 

XAVIER e DE CASTRO, 2018). Elas usam um sistema colaborativo de sinais químicos para 

explorar recursos, navegar no ambiente e coordenar as suas tarefas sociais e comportamentais 

(MATSUSHITA e FUJIKAWA, 1990). Bactérias podem habitar os mais distintos ambientes, 

dos mais hostis aos mais hospitaleiros, ao utilizarem diferentes estratégias para processar estí-

mulos internos, tanto da bactéria, quanto da colônia e do ambiente (VAN HELDEN, 

TOUSSAINT e THIEFFRY, 2011). 

 As atividades coletivas e colaborativas realizadas por uma colônia de bactérias são clas-

sificadas como um tipo de inteligência coletiva (BEN-JACOB, 2009), onde cada bactéria é 

capaz de sentir a si própria e o ambiente, e estabelecer uma comunicação com outras bactérias 

na colônia para realizar a sua tarefa coordenada. Assim sendo, a colônia bacteriana pode ser 

vista como um sistema computacional adaptativo que processa informação em diferentes níveis, 

independentemente das alterações ambientais (XAVIER, OMAR e DE CASTRO, 2011). Al-

gumas propriedades computacionais e comportamentos coletivos encontrados em colônias de 

bactérias são apresentados em (XAVIER, OMAR e DE CASTRO, 2011; CUNHA, XAVIER e 

DE CASTRO, 2018). 

Dentre as metáforas para o desenvolvimento de novas abordagens computacionais base-

adas em colônias de bactérias para resolução de problemas complexos, destacamos as seguintes. 

O algoritmo BFO de Passino (2002) que faz uso, principalmente, do fenômeno da quimiotaxia 

para explorar o espaço de busca e é a ferramenta inspirada em colônias de bactérias mais utili-

zada na literatura em diferentes contextos (AGRAWAL, SHARMA e BANSAL, 2012). O al-

goritmo BCC (LI, WANG, et al., 2005), por sua vez, incorporou um mecanismo de comunica-

ção mais refinado. No intuito de melhorar os resultados obtidos pelo BFO, utilizou-se uma 

técnica de busca cooperativa onde a comunicação célula a célula foi usada como metáfora para 

o desenvolvimento do CBFO (CHEN, ZHU e HU, 2009). Por fim, o BCO (NIU e WANG, 

2012) busca maior plausibilidade biológica e faz uso da sinergia da quimiotaxia com o meca-

nismo de comunicação bacteriano, no qual três tipos de informação (informação de grupo, 
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informação anterior e direção aleatória) são usadas para guiar as bactérias na direção e movi-

mentação. 

Considerando todo o avanço dos modelos bacterianos, bem como da microbiologia, nos 

últimos anos, o BaCARO foi proposto como um algoritmo para mimetizar alguns dos fenôme-

nos encontrados em colônias de bactérias, principalmente o quorum-sensing, para a extração de 

regras de associação (CUNHA, XAVIER, et al., 2015; CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 

2015). Devido à crescente quantidade de aplicações com fluxo contínuo de dados (data stre-

ams) e a necessidade intrínseca de avaliar as informações contidas nestes, propõem-se a versão 

do BaCARO para estes ambientes dinâmicos, o algoritmo nomeado de sBaCARO-II (CUNHA, 

XAVIER, et al., 2018). 

4.1 O Algoritmo sBaCARO-II 

O algoritmo denominado Bacterial Colony Association Rule Optimization-II (BaCARO-

II) é inspirado no processo biológico das redes de comunicação intra e extracelular das colônias 

bacterianas, bem como  no quorum-sensing, quimiotaxia e dispersão. O sBaCARO-II é uma ex-

tensão do BaCARO (CUNHA, XAVIER, et al., 2015; CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 

2015), o algoritmo original tem propriedades evolutivas combinadas com um mecanismo de 

busca local e comunicação extracelular. Os passos do sBaCARO-II estão no Algoritmo 2 e 

detalhados a seguir. 

Algoritmo 2: sBaCARO-II 

1. Entrada: ec (probabilidade de comunicação extracelular); ic (probabilidade de 

comunicação intracelular);  𝑃𝑐ℎ𝑎 (probabilidade de troca de informação); SW (fluxo 

de dados). 

2. Gerar aleatoriamente uma colônia. 

3. Enquanto (critério de parada não é satisfeito) faça 

3.1. Avalie as regiões monitoradas por cada bactéria (SW). 

3.2. Comunicação intracelular (ic) 

3.2.1. Avalie o estado interno 

3.2.2. Identifique as estruturas de trocas 

3.2.3. Troque informação internamente 

3.3. Avalie as regiões monitoradas por cada bactéria (SW). 

3.4. Comunicação extracelular 

3.4.1. Se (Quorum-sensing identificar densidade populacional) faça 
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Algoritmo 2: sBaCARO-II 

3.4.1.1. As bactérias na mesma região dispersam para outras 

3.4.1.2. Avalie as regiões monitoradas por cada bactéria (SW) 

3.4.2. Senão 

3.4.2.1. Selecione grupos de tamanho 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑛𝑒𝑡 para cada bactéria (ec) 

3.4.2.2. Troque informação com a melhor bactéria do grupo (𝑃𝑐ℎ𝑎) 

3.4.2.3. Avalie as regiões monitoradas por cada bactéria (SW). 

3.5. Aplique a pressão seletiva de acordo com a adaptabilidade de cada bactéria 

3.6. SW = (SW) + 1 

4. Fim do enquanto 

5. Saída: Colônia de bactérias e os seus respectivos valores fitness. 

 

A probabilidade de o mecanismo de comunicação extracelular ocorrer é contabilizada no 

parâmetro ec e a probabilidade de cada bactéria desempenhar o mecanismo de comunicação 

intracelular é dada pelo parâmetro ic, enquanto Pcha é a probabilidade das estruturas de mudan-

ças trocarem internamente as suas partes constituintes, neste caso, os elementos dentro de cada 

regra. SW é o fluxo de dados a ser minerado e é modelado como o ambiente a ser explorado 

pela colônia bacteriana. O fluxograma do sBaCARO-II é representado na Figura 24. 

  

Figura 24 Fluxograma do algoritmo sBaCARO-II. 



71 

4.1.1 Esquema de Codificação 

Um par de bits representa cada item em uma transação, onde os itens presentes na regra 

de associação são representados por um par de bits de 00 ou 11. O par 00 representa a parte 

antecedente e o par 11 representa a parte consequente da regra. Os itens ausentes de uma regra 

são compostos das outras combinações possíveis: 01 ou 10. Sendo assim, na codificação da 

Figura 25 os itens B ^ E ^ H, codificados com 00, fazem parte da parte antecedente, enquanto 

que os itens A ^ F, codificados como 11, estão na parte consequente. Por fim, os itens C ^ D ^ 

G estão ausentes da regra. Esta é representada como: B ^ E ^ H → A ^ F. 

A B C D E F G H 

11 00 10 10 00 11 01 00 

Figura 25 Codificação de regra de associação. 

4.1.2 Comunicação Intracelular 

Em mineração de regras de associação, as partes antecedentes e consequentes são usadas 

como estruturas de troca e seus elementos são trocados de forma estocástica, ou seja, no modelo 

apresentado as estruturas de troca são o corpo (antecedente) e a cabeça (consequente) de uma 

regra, enquanto os seus componentes são a informação genética. As bactérias realizam busca 

local no espaço de soluções com a sua rede de comunicação intracelular, conforme ilustrado na 

Figura 26. 

 

Figura 26 Rede de comunicação intracelular para mineração de regras de associação. 

A bactéria na parte superior da imagem representa a regra A ^ F → B ^ E ^ H. Estruturas 

de trocas de componentes são identificadas dentro dela (círculos), ela troca suas partes 

componentes (círculo com letras) e na parte inferior da imagem (B ^ E → A ^ F ^ H) está a 

representação após o processo de comunicação intracelular. A comunicação intracelular pode 
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ser vista como um esforço individual, onde a bactéria tenta melhorar a sua própria configuração 

de expressão gênica baseada no sensoriamento local bem como nos estímulos ambientais 

recebidos. 

4.1.3 Comunicação Extracelular 

A colônia de bactérias realiza a busca global no espaço de soluções por meio de sua rede 

de comunicação extracelular (sinalização química). Na abordagem proposta, consideramos que 

um agente coordena a mobilidade de outro agente no ambiente ao enviar e receber sinais 

químicos, conforme ilustrado na Figura 27 (a). As bactérias se deslocam de acordo com a 

informação que elas captam do meio ambiente. A informação pode ser disponibilizada por 

outras bactérias ou, simplemente, já existir no local onde a colônia se encontra. Os agentes 

líderes e seguidores são definidos de acordo com a qualidade dos sinais trocados, onde os mais 

adaptados enviam mais sinais químicos que influenciam a tomada de decisão dos agentes que 

o recebem e eles se deslocam na direção da origem do sinal, como ilustrado na Figura 27 (b). 

Porém, se os agentes possuem adaptabilidades equivalentes, ou seja, estão na mesma região 

(elipse cinza) do espaço de soluções, como ilustrado na Figura 28 (a), alguns deles são dispersos 

aleatoriamente para buscar novas regiões com menor densidade populacional, enquanto o líder 

permanece na mesma região. Os termos líder e seguidora são usados aqui apenas para explicar 

como a sinalização química coordena a mobilidade das bactérias. 

 

(a) (b) 
Figura 27: Sinalização química (a) para coordenar a mobilidade (b). 
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A aproximação dos agentes é dada por meio da cópia dos atributos marcados com 00 ou 

11 de forma probabilística, ou seja, existe uma probabilidade associada a cada item e assim 

sendo, a proximidade genética pode resultar em uma proximidade fenotípica. 

4.1.4 Quorum-sensing 

Como se pode observar na Figura 28, a comunicação extracelular atua em grupos de bac-

térias presentes na colônia. A rede extracelular é formada pela proximidade dos agentes e pelo 

fluxo do ambiente que a colônia explora. Sua atuação é naturalmente limitada pelo limiar de 

alcance (elipse cinza) do mecanismo de quorum-sensing gerado por uma região densamente 

povoada (Figura 28 (a)). Este processo, ao usar uma vizinhança limitada e moldada pela sina-

lização química, induz a comportamentos coletivos como a movimentação coordenada e dis-

persão de acordo com a informação compartilhada entre os agentes. A dispersão dos agentes é 

oriunda de estímulos externos à colônia, como o esgotamento de recursos alimentares, neces-

sários para a sobrevivência dos indivíduos, e variações abruptas de temperatura. A concentra-

ção de agentes em uma determinada região gera o aumento do consumo dos recursos e conse-

quentemente ao esgotamento dele. Ao perceberem o declínio da quantidade de alimentos, os 

agentes dispersam (Figura 28 (b)). Assim que as bactérias começam a dispersar, a densidade 

populacional rapidamente diminui e algumas conseguem se nutrir com o que ficou no ambiente 

e não dispersam, bactéria líder na Figura 28 (b). A influência limitada à parte da colônia é um 

recurso utilizado para evitar a convergência prematura da colônia, um problema relatado em 

(AGRAWAL, SHARMA e BANSAL, 2012). 

 
(a) (b) 

Figura 28: Densidade da população identificada por meio do Quorum-sensing (elipse cinza) (a) e dispersão (b). 
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A movimentação coordenada tem como finalidade aumentar o número de agentes bacte-

rianos que explorem uma região com abundância de recursos benéficos à colônia, enquanto a 

dispersão é responsável por espalhar os agentes de uma região densamente povoada de acordo 

com a escassez dos recursos utilizados na manutenção da colônia. 

4.1.5 Pressão seletiva 

A pressão seletiva favorece a cópia de um ou mais agentes. O objetivo é privilegiar para 

a sobrevivência e reprodução os indivíduos com maior adaptabilidade da colônia. A pressão 

seletiva não cria novos indivíduos que refletem novas áreas do espaço de soluções, no máximo 

cria cópias, mas é capaz de eliminar indivíduos pouco adaptados ao ambiente. Assim sendo, a 

pressão seletiva pode ser vista como um misto de dois conceitos diferentes, a reprodução e a 

sobrevivência (BÄCK, FOGEL e MICHALEWICZ, 2000). 

Ao simular a seleção natural, atuante nas espécies biológicas, os indivíduos mais adap-

tados ao ambiente devem ter maiores probabilidades de sobrevivência e transferência de mate-

rial genético. Contudo, deve permitir também que aqueles indivíduos menos adaptados ao meio 

sejam também capazes de gerar descendentes, evitando a convergência prematura (ALONSO, 

SANCHEZ e MARTINEZ, 2001). 

A pressão seletiva vai além do componente genético envolvido na geração das bactérias. 

É fato que a abordagem reducionista é insuficiente para tentar captar toda a complexidade da 

evolução da colônia, já que o processamento e armazenamento de informações na escala da 

rede genética, bem como na rede química, envolve um nível de ordem mais alto no qual a 

seleção também opera. 

4.1.6 Calculando a adaptabilidade 

A avaliação de cada bactéria é realizada de acordo com a probabilidade de ocorrência e 

acurácia de uma regra de associação no fluxo de dados. O suporte (Equação (4.1)), também 

chamado de cobertura, de uma regra demonstra a probabilidade dessa regra ocorrer em relação 

a todas as transações da base: 

 𝑆𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝐴  𝐶) = P(𝐴 ∪ 𝐶) =
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴 𝑒 𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠
, ( 4.1 ) 
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A confiança, também chamada de acurácia, verifica a ocorrência da parte consequente em 

relação ao antecedente, determinando o grau de confiança entre os items, ou seja, aquele que 

os une para formar a regra (Equação (4.2)): 

 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎(𝐴  𝐶) = P(𝐶|𝐴) =
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴 𝑒 𝐶

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴
, ( 4.2 ) 

A função de adaptabilidade (Equação (4.3)) usada no sBaCARO-II foi a seguinte: 

 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝐴  𝐶)  =  𝑤1 ∙ 𝑆𝑢𝑝(𝐴  𝐶)  +  𝑤2 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑓(𝐴  𝐶), ( 4.3 ) 

onde 𝑤1 = 𝑤2 = 0,5 e assim sendo 𝑤1 + 𝑤2 = 1, sujeita à: 

 𝐴  𝐶 ≠   e |𝐴| > 0 < |𝐶|, ( 4.4 ) 

onde |. | retorna a cardinalidade do conjunto. 

O algoritmo usa suporte e confiança para calcular o valor de adaptabilidade e o grau de 

interesse (Equação (4.5)) é usado para compará-los a partir de uma perspectiva diferente, como 

em (DEL JESUS, GÁMEZ, et al., 2011). O grau de interesse é calculado como: 

 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒(𝐴  𝐶) = (
P(𝐴∪𝐶)

P(𝐴)
) ∙ (

P(𝐴∪𝐶)

P(𝐶)
) ∙ (1 − (

P(𝐴∪𝐶)

|𝐃|
)), ( 4.5 ) 

onde P(𝐴 ∪ 𝐶) é o suporte da regra, P(𝐴) é o suporte do antecedente, P(𝐶) é o suporte do 

consequente e |D| define a quantidade de registros observados no fluxo de dados. Isto implica 

que regras com alto valor de suporte são calculadas como as de menor grau de interesse, ou 

seja, uma regra é interessante se ocorrer poucas vezes no fluxo de dados. 

4.2 Avaliação de Desempenho 

Os seguintes algoritmos foram implementados para comparação: sBFO, sBaCARO-II, 

sCLONALG e sGA (CUNHA, XAVIER, et al., 2018; CUNHA e DE CASTRO, 2018; 

CUNHA, XAVIER, et al., 2018) . Todos os algoritmos foram implementados em Java 1.7.0_95 

em um ambiente GNU/Linux (Debian 3.16.7-ckt20-1). Os experimentos foram executados em 

um Pentium® Dual-core CPU t4500 @ 2.30GHz. Os parâmetros do BFO foram configurados 

como a seguir: 𝑆 = 100, 𝑁𝑒𝑑 = 10, 𝑁𝑟𝑒 = 10, 𝑁𝑐 = 10, 𝑁𝑠 = 5 and 𝑃𝑒𝑑 = 0.4. Os parâmetros do 

sBaCARO-II foram configurados como: 𝑖𝑐 = 0.01, 𝑃𝑐ℎ𝑎 = 0.9, 𝑒𝑐 = 0.6 and 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑛𝑒𝑡 = 2. Para o 

sCLONALG, usou-se a seguinte configuração paramétrica: 𝑁1 = 20, 𝑁2 = 5 and 𝑁𝑐 = 10, e, por 

fim, o  sGA foi configurado com: 𝑃𝐶𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟 = 0.6 and 𝑃𝑀𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0.01. Todas as populações 
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dos algoritmos foram definidas com 100 agentes. Como as bases de dados possuem distintos 

tamanhos, fixou-se o tamanho da sliding-window em 100, alterando um objeto da base por ite-

ração. 

As medidas usadas para comparar o desempenho dos algoritmos no presente trabalho são: 

o suporte (Eq. (4.1)), a confiança (Eq. (4.2)) e o grau de interesse de cada regra (Eq. (4.5)); o 

número de regras de associação únicas na colônia bacteriana e o tempo médio de execução. 

Para avaliar o desempenho e a robustez dos algoritmos, realizaram-se experimentos em seis 

bases de dados da literatura. Apresentadas a seguir. 

4.2.1 Bases de Dados 

As seguintes bases de dados (binárias) da UCI (LICHMAN, 2013) foram usadas para 

avaliar o sBaCARO-II e seus competidores: 

 SPECT: a SPECT (do inglês Single Proton Emission Computed Tomography) tem 

267 objetos que são descritos por 23 atributos binários; 

 Balance Scale: contém 23 atributos e 625 objetos; 

 Flare: possui 49 atributos e 1.389 objetos; 

 Monks (Problem 1): tem 19 atributos e 432 objetos; 

 Mushroom: tem 119 atributos, 8.124 objetos; e 

 Nursery: registra 32 atributos, 12,960 objetos.  

4.2.2 Bases de Dados como Streams 

Ao considerar o desempenho do BaCARO nas bases de dados estáticas em (CUNHA, 

XAVIER e DE CASTRO, 2015; CUNHA, XAVIER, et al., 2015), os ambientes dinâmicos 

foram utilizados para avaliar a robustez e flexibilidade para minerar regras de associação. Nas 

bases selecionadas foi aplicada uma técnica para simular um fluxo de dados conhecida como 

sliding-window (ZHU e SHASHA, 2002). Os resultados serão reportados com as seguintes no-

menclaturas: streamSPECT, streamBalance, streamFlare, streamMonks, streamMushroom e 

streamNursery. 

Para fins experimentais, fixamos o tamanho da sliding-window em 100 objetos por tempo 

𝑡𝑖 do fluxo de dados e sua transição de 𝑡𝑖 para 𝑡𝑖+1ocorre sempre que um novo objeto entra e 

outro sai da janela, que na presente abordagem mantém o seu tamanho. O esquema da sliding-
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window, o fluxo de dados e as transições usadas nos experimentos estão ilustrados na Figura 

29. 

 

Figura 29 Abordagem sliding-window para mineração de regras de associação. 

4.2.3 Resultados Experimentais 

Os resultados obtidos pelo sBFO, sBaCARO-II, sCLONALG e sGA adaptado para data 

stream estão apresentados na Tabela 4. Foram feitas 10 simulações de cada algoritmo e os va-

lores apresentados são a média, o desvio padrão, os valores mínimos e máximos para o conjunto 

de regras na população final de cada algoritmo nas dez simulações. S representa o Suporte, C a 

confiança, I o grau de interesse, U as regras únicas encontradas no último conjunto de soluções 

candidatas, e P é o tempo de processamento em segundos. Como S e C são usados na função 

de adaptabilidade, os maiores valores foram selecionados na população final. O grau de inte-

resse I é conceitualmente diferente de S (suporte) e C (confiança), e foi utilizado para estimar 

a heterogeneidade das soluções na população final, assim como U (número de regras únicas). 

Pois, se o algoritmo é capaz de manter diversidade de soluções, isto indica que diferentes valo-

res de adaptabilidade devem ser encontrados na colônia bacteriana. 

Embora o resultado final seja baseado nos diferentes objetos que atravessaram a janela ao 

longo do processo de mineração de regras de associação, é inegável que os objetos no instante 

tfinal são mais relevantes para o resultado do que aqueles anteriores a eles, como podemos ob-

servar no resultado da streamMushroom da Tabela 4, onde o BFO conseguiu superar as outras 

abordagens por utilizar mais esforço computacional no processo de busca local. Com isso em 
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mente e a dificuldade para validar esse tipo de resultado, também é necessário avaliar o desem-

penho das ferramentas durante o processo de mineração de regras. 

Tabela 4 Resultados obtidos para sBaCARO-II e sCLONALG nas bases streamSPECT, streamMushroom, stre-

amBalance, streamFlare, streamMonks e streamNursery. 

 sBFO sBaCARO-II sCLONALG sGA 

streamSPECT 

S 0.61±0.0(0.61;0.62) 0.41±0.05(0.34;0.46) 0.36±0.00(0.36;0.36) 0.351±0.016(0.310;0.360) 

C 1.00±0.0(1.00;1.00) 0.94±0.03(0.87;0.97) 1.00±0.0(1.00;1.00) 1.00±0.0(1.00;1.00) 

I 0.63±0.07(0.54;0.72) 0.82±0.21(0.49;0.99) 0.82±0.13(0.72;0.98) 0.963±0.083(0.727;0.99) 

U 100±0.0(100;100) 41.30±4.44(36.00;48.00) 99.90±0.31(99;100) 99.70±0.483(99.00;100.0) 

P 100.9±1.85(97;104) 2.70±0.10(2.63;2.90) 5.36±0.30(4.99;5.83) 3.200±0.077(3.051;3.340) 

streamMushroom 

S 0.01±0.0(0.01;0.01) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 

C 1.00±0.0(1.00;1.00) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 

I 0.99±0.0(0.99; 0.99) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 

U 100±0.0(100;100) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 0.0±0.0(0.0;0.0) 

P 7662.3±290.5(7089;7994) 866.5±65.23(792.8;990.2) 1386.5±70.93(1290.2;1497.2) 872.0±43.39(796.1;927.2) 

streamBalance 

S 0.01±0.00(0.01;0.01) 0.09±0.08(0.01;0.20) 0.03±0.03(0.00;0.130) 0.02±0.02(0.00;0.05) 

C 1.00±0.00(1.00;1.00) 0.73±0.34(0.200;1.00) 0.27±0.27(0.000;1.00) 0.216±0.29(0.00;1.00) 

I 0.13±0.06(0.04;0.19) 0.14±0.06(0.04;0.20) 0.03±0.04(0.000;0.13) 0.02±0.02(0.00;0.04) 

U 95.8±2.898(92;100) 7.30±3.02(1.00;11.00) 2.60±2.06(0.00;6.00) 1.80±2.25(0.00;7.00) 

P 117.2±5.391(111;126) 6.51±0.40(6.05;7.24) 11.34±0.43(10.64;12.01) 6.35±0.17(6.15;6.70) 

streamFlare 

S 0.160±0.0(0.160;0.160) 0.96±0.02(0.92;0.98) 0.02±0.0(0.02;0.03) 0.02±0.0(0.02;0.03) 

C 1.00±0.0(1.00;1.00) 0.99±0.02(0.93;1.00) 1.00±0.0(1.00;1.00) 1.00±0.0(1.00;1.00) 

I 0.990±0.0(0.990;0.990) 0.21±0.027(0.17;0.25) 0.31±0.02(0.28;0.32) 0.32±0.02(0.26;0.32) 

U 100±0.0(100;100) 17.60±2.633(13.00;22.00) 21.10±4.28(15.00;30.00) 13.60±3.71(9.00;20.00) 

P 557.60±20.76(532;607) 33.45±0.70(32.21;34.06) 66.79±2.926(15;30) 36.72±1.43(33.43;38.12) 

streamMonks 

S 0.01±0.0(0.01;0.01) 0.42±0.14(0.24;0.60) 0.28±0.09(0.15;0.48) 0.21±0.12(0.020;0.480) 

C 1.00±0.0(1.00;1.00) 1.00±0.0(1.00;1.00) 0.98±0.06(0.80;1.00) 0.96±0.12(0.60;1.00) 

I 0.07±0.02(0.04;0.09) 0.34±0.08(0.24;0.44) 0.24±0.05(0.17;0.30) 0.20±0.062(0.12;0.30) 

U 97.70±1.33(96.00;100) 12.10±3.17(7.00;17.00) 76.40±6.80(65.00;88.00) 47.00±3.55(39.00;50.00) 

P 65.50±1.77(63.00;69.00) 3.97±0.14(3.68;4.15) 6.89±0.14(6.64;7.08) 3.79±0.05(3.70;3.88) 

streamNursery 

S 0.01±0.0(0.01;0.01) 0.93±0.20(0.34;1.00) 0.01±0.02(0.0;0.06) 0.02±0.05(0.0;0.18) 

C 1.00±0.0(1.00;1.00) 1.00±0.0(1.00;1.00) 0.10±0.13(0.0;0.33) 0.10±0.18(0.0;0.52) 

I 0.21±0.22(0.03;0.61) 0.28±0.13(0.24;0.66) 0.01±0.02(0.0;0.06) 0.05±0.13(0.0;0.43) 

U 1.00±0.0(1.00;1.00) 11.80±3.583(4.00;18.00) 0.50±0.7(0.0;2.00) 0.50±0.7(0.0;2.0) 

P 9740.4±480.1(9069;10312) 409.2±11.09(394.7;432.2) 633.3±35.94(569.2;686.8) 458.7±30.89(383.9;481.6) 

 

Além das informações resumidas na Tabela 4, também se observou o comportamento 

geral do sBaCARO-II ao longo do processo de extração de dados registrando a evolução da 
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medida de adaptabilidade durante a mineração das regras de associação. Da Figura 30 à Figura 

32, onde cada uma representa uma da série de dez experimentos, são ilustradas as variações de 

aptidão nos fluxos de dados ao longo do tempo. As variações das aptidões ao longo do processo 

de mineração de dados em fluxo de dados estão atreladas à qualidade dos objetos na sliding-

window ao longo do tempo. Nota-se que, embora existam diminuições da adaptabilidade da 

colônia, esta tende a crescer assim que novos objetos com maior coocorrência chegam à sliding-

window. Por exemplo, Figura 30 (b) ilustra quedas abruptas e significativas em dois momentos, 

primeiro em t100 e novamente em t440 e a adaptabilidade começa a aumentar nos instantes se-

guintes. O mesmo tipo de comportamento é observado na Figura 31 (b) no instante t150 e por 

volta do t300. Como este comportamento está intrinsicamente ligado à informação contida nos 

objetos presentes na sliding-window, este fenômeno ocorreu sucessivas vezes no experimento 

da Figura 32. 

  
(a) (b) 

 

Figura 30: Variações das adaptabilidades ao longo do tempo nas bases streamSPECT (a) e streamBlance (b). 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 31: Variações das adaptabilidades ao longo do tempo nas bases streamFlare (a) e streamMonks (b). 
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Figura 32 Variação da adaptabilidade ao longo do tempo na base de dados streamNursery. 

Na Figura 30 e na Figura 31 podemos constatar a importância da heterogeneidade gené-

tica e comportamental em uma colônia de bactérias. O crescimento da adaptabilidade é obser-

vável todas as vezes que as mudanças ambientais a diminuíram por meio das novas informações 

contidas nos objetos presentes na sliding-window. Contudo, a variação da aptidão média for-

nece indícios de que os benefícios decorrentes dessa diversidade mantêm vários building blocks 

espalhados na colônia e, em seguida, melhoram o processo de exploração e, consequentemente, 

os resultados finais são melhorados. Estes resultados dão indícios de que a confecção de mode-

los biologicamente mais complexos, enriquecidos com fenômenos observados na natureza, po-

dem favorecer o desempenho das abordagens computacionais frente aos novos desafios da aná-

lise de dados. 

Para validar os resultados obtidos em ambientes dinâmicos, comparamos os resultados da 

nossa abordagem com os obtidos pelo sBFO, escolhemos este em vez de sGA ou sCLONALG 

devido ao seu desempenho superior durante os resultados experimentais usando o Teste T com 

distribuição bicaudal. O Teste T para o stream de dados streamBalance registrou 0,009 e 0,041 

para as medidas de suporte e confiança, respectivamente; para o stream de dados streamFlare, 

os valores de 2.2𝑒15 e 0,343 foram registrados, respectivamente, para suporte e confiança; Já 

no stream de dados de streamMonks, o Teste T de suporte foi apontado com 7.93𝑒6 e não 

apresentou diferença estatística para a medida de confiança; para o stream de dados stream-

Mushroom, o Teste T mostrou diferença estatística para ambas as medidas, pois o sBaCARO-

II não gerou nenhuma regra; e finalmente, o teste t indicou 3,73𝑒7 e 0,0006, respectivamente, 

para medidas de apoio e confiança. 
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5 CONLUSÃO & TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho foi iniciado com uma revisão da área de Inteligência de Enxame. Du-

rante a investigação identificou-se um recente avanço nas ferramentas inspiradas em compor-

tamentos coletivos, com destaque para aqueles inspirados no forrageamento realizado por co-

lônias de abelhas e bactérias. Nessas propostas, a novidade é a capacidade dos agentes em rea-

lizar ações distintas, assumindo diferentes papéis durante o processo de busca. A tomada de 

decisão da ação a ser realizada pelo agente em determinado instante é oriunda, via de regra, de 

estímulos do ambiente ou das informações enviadas pelo grupo ao qual o agente pertence, bem 

como por aquilo que já é conhecido por ele, aprendido em uma experiência passada. 

Aproveitando as sugestões dos revisores dos trabalhos apresentados em (CUNHA, 

XAVIER e DE CASTRO, 2015; CUNHA, XAVIER, et al., 2015), que usam uma ferramenta 

inspirada no mecanismo de comunicação intra- e extracelular das bactérias para extrair regras 

de associação, buscamos maneiras de adaptar o algoritmo para ambientes dinâmicos, pois essa 

área vem ganhando cada vez mais aplicações e novas ferramentas de análise de dados são um 

dos anseios da comunidade científica e do mercado.  

Ao cursar a disciplina Métodos Heurísticos em Otimização, identificou-se uma área de 

aplicação para o algoritmo baseado no comportamento de abelhas enquanto buscam por ali-

mento; essa área é conhecida como agrupamento multiobjetivo. Dos esforços ao abordar esse 

problema foram produzidos dois artigos científicos: o primeiro para uma conferência (CRUZ, 

POLITI, et al., 2016); e outro para um periódico (CUNHA, CRUZ, et al., 2017). 

Da busca por maneiras de adaptar o algoritmo inspirado em colônias de bactérias para aná-

lise de dados em ambientes dinâmicos, surgiu a necessidade de estudar, a partir da literatura 

biológica, novos fenômenos encontrados nas colônias desses micro-organismos e assim desen-

volver uma ferramenta computacional da literatura. Um compilado contendo alguns comporta-

mentos individuais, coletivos e a maneira como a colônia bacteriana, enquanto um sistema 

adaptativo complexo, se auto gerencia via quorum-sensing foi publicado em um periódico 

(CUNHA, XAVIER e DE CASTRO, 2018). A partir do estudo publicado, algumas modifica-

ções foram feitas no algoritmo com o intuito de desenvolver uma versão capaz de aproximar 

com maior fidelidade os comportamentos das bactérias artificiais àqueles observados nas bio-

lógicas. 
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Destacamos o uso do quorum-sensing para gerenciar os fenômenos de mobilidade e dis-

persão. Diferentemente das outras propostas inspiradas em colônias de bactérias, a nossa vale-

se, além da informação da própria bactéria, da informação disponível na vizinhança para que 

ela disperse rumo à uma nova região. Outra característica que contribuiu para o desempenho da 

ferramenta é identificação das estruturas de trocas, que ocorre internamente na bactéria, bem 

como a transmissão de informação entre as estruturas. Essa comunicação intracelular viabilizou 

a busca por regras de associação distintas com o conjunto de itens. A nova versão do algoritmo 

foi publicada, primeiramente, em uma conferência (CUNHA, XAVIER, et al., 2018), onde a 

nossa abordagem foi comparada com um algoritmo clássico também inspirado em fenômenos 

bacterianos. Uma versão estendida do trabalho (CUNHA, XAVIER, et al., 2018)  foi compa-

rada com os resultados de um algoritmo evolutivo e outro imuno-inspirado apresentado em 

(CUNHA e DE CASTRO, 2018).  

Os trabalhos futuros, assim como a tese, seguirão duas linhas temáticas: teoria e aplicação. 

Na linha teórica, os nossos esforços se concentrarão, em um primeiro momento, na identifica-

ção de características gerais que cooperam e colaboram para a manutenção das colônias de 

abelhas e bactérias enquanto sistemas complexos adaptativos. A identificação das característi-

cas similares desses sistemas complexos adaptativos, acreditamos, tornará possível que as di-

ferenças entre micro e macro organismos se destaquem, possibilitando que novas ferramentas 

computacionais inspiradas nos diferentes fenômenos estudados sejam propostas. 

Na linha de aplicações, primeiramente faremos uma análise paramétrica dos algoritmos de 

agrupamento multiobjetivo; adaptaremos o algoritmo de colônia de abelhas para abordar os 

seguintes problemas: regras de associação em fluxo de dados; e regras de associação multiobje-

tivo. O algoritmo de colônia de bactérias será adaptado para as seguintes tarefas: agrupamento 

multiobjetivo; e regras de associação multiobjetivo. Os nossos esforços se concentrarão nas 

áreas supracitadas para reaproveitar os códigos já existentes e produzir conteúdo suficiente para 

a construção de uma biblioteca de algoritmos bioinspirados (evolutivo, imunológico e inteli-

gência de enxame) para aprendizagem não-supervisionada. 
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APÊNDICE A 

1 Agrupamento Multiobjetivo: Revisão da Literatura 

Esta revisão sistemática da literatura considera os trabalhos encontrados nos principais 

repositórios (IEEE, Elsevier, ACM, etc.) da área de agrupamento multiobjetivo. Além dos tra-

balhos que utilizam algoritmos evolucionários, como ferramenta do processo de otimização, 

outros trabalhos que utilizam algoritmos de inteligência de enxame também podem ser encon-

trados. As justificativas das escolhas são apresentadas concomitantemente com o algoritmo. 

1.1 Vienna & Mock 

A seguir apresentamos o Voronoi Initialized Evolutionary Nearest-Neighbor Algorithm 

(VIENNA) introduzido em (HANDL e KNOWLES, 2004). O VIENNA é tido como o primeiro 

algoritmo evolutivo a atacar o problema de agrupamento multiobjetivo. 

Em (HANDL e KNOWLES, 2004), investigou-se o problema de agrupamento multiobje-

tivo com um algoritmo evolucionário, VIENNA, que utiliza número fixo, especificado pelo 

usuário, de k grupos. Neste trabalho, uma nova abordagem era proposta para agrupamento de 

dados, onde duas ou mais medidas de qualidade de grupo eram simultaneamente otimizadas 

usando um algoritmo evolucionário multiobjetivo. Para esta finalidade, o PESA-II (CORNE, 

JERRAM e OATES, 2001) foi adaptado para o problema de agrupamento por meio da incor-

poração de procedimentos de mutação especializada e inicialização baseada em células de Vo-

ronoi (soluções diversas e de alta qualidade). Duas medidas de qualidade de agrupamento con-

ceitualmente ortogonais são selecionadas para o processo de otimização, permitindo, de forma, 

até então, inédita, um algoritmo de agrupamento explorar e melhorar soluções de compromissos 

diferentes durante o processo de agrupamento. Foi demonstrada uma clara vantagem da abor-

dagem multiobjetivo: soluções encontradas na fronteira de Pareto são objetivamente melhores 

do que aquelas obtidas quando o mesmo algoritmo evolucionário é aplicado para otimizar ape-

nas uma das medidas. Além disso, o algoritmo evolucionário exibiu um nível mais robusto de 

performance do que ambos os algoritmos clássicos utilizados para benchmark, K-Means 

(MACQUEEN, 1967) e Average-Link agglomerative clustering (VOORHEES, 1986), supe-

rando-os no agregado, ou seja, a otimização simultânea dos objetivos levou à um ganho de 

desempenho. As funções objetivo utilizadas pelo VIENNA foram: Overall Deviation e Con-

nectivity, onde a primeira é preferível a variância enquanto que a segunda é indiferente a forma 

estruturante do grupo. Os experimentos foram realizados sobre oito bases de dados sintéticas 
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(HANDL, 2017) e sete bases de dados reais: Dermatology, Digits, Iris, Wine, Wisconsin, Yeast 

e Zoo (LICHMAN, 2013). Por fim, a F-Measure foi utilizada como medida de avaliação. As 

limitações do VIENNA são: (i) Necessita do número correto de grupos e (ii) Nenhum meca-

nismo de seleção de boas soluções da fronteira de Pareto foi apresentado no decorrer do traba-

lho. Os autores finalizam destacando a necessidade de investigar a utilização de mais e diferen-

tes objetivos, e testar mais extensivamente a abordagem. Contudo o foco será mantido nos mé-

todos para identificar as melhores soluções candidatas da fronteira de Pareto, ou reduzir o nú-

mero de soluções que deve ser ensaiado. 

Desenvolveu-se a abordagem inicial, VIENNA, de forma significativa em (HANDL e 

KNOWLES, 2004b), dando origem ao Multi-Objective Clustering with Automatic K-determi-

nation (MOCK). O MOCK, bem como as suas variações e os diferentes domínios de aplicações 

dessas ferramentas são apresentados a seguir.  

O MOCK (HANDL e KNOWLES, 2004b) é um método para automaticamente estimar 

as melhores soluções da fronteira de Pareto e ao mesmo tempo determinar, também de forma 

automática, o número de grupos. Argumentou-se que esta abordagem pode ser mais robusta a 

variedade de estruturas de grupos encontradas em diferentes bases de dados e estaria disponível 

para identificar determinadas estruturas de grupos que não podem ser descobertas por outros 

métodos. Para demonstrar a abordagem, descreveu-se um algoritmo, Multi-Objective Cluste-

ring with Automatic K-determination (MOCK), que fez uso de um algoritmo evolucionário 

multiobjetivo para realizar a otimização. O MOCK utiliza dois objetivos complementares ba-

seados na compactação e conectividade do agrupamento, e retorna um grupo de diferentes par-

tições de análises de trocas (ou trade-offs) sobre um intervalo de diferentes números de k gru-

pos. A forma da curva de trade-offs, fronteira de Pareto, revela informações valiosas sobre as 

estruturas de grupos, tal que é possível derivar um procedimento completamente automático 

que estima a melhor partição, consequentemente também determina o valor de k automatica-

mente. As funções objetivo utilizadas no processo de otimização foram overall deviation e con-

nectivity. Estas funções foram utilizadas nas seguintes bases: 2d synthetic data, xD-yC synthetic 

data (HANDL, 2017) e as bases de dados reais do repositório de aprendizagem de máquina do 

UCI (LICHMAN, 2013): Dermatology, Iris, Pendigits, Wine, Wisconsin e Yeast. Finalmente, a 

medida de avaliação utilizada foi a F-Measure. De forma concisa, o MOCK otimiza dois obje-

tivos e tenta automaticamente estimar o número de grupos em uma base de dados, demonstrou 

maior robustez de performance, soluções de alta qualidade, superou GAPs estatísticos 
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(TIBSHIRANI, WALTHER e HASTIE, 2001), não demanda ajuste paramétrico entre os pro-

blemas de testes e não precisa de grande expertise, por parte do usuário, como os métodos de 

ensemble o fazem. 

Já em (HANDL e KNOWLES, 2005) , apresentou-se uma investigação no mecanismo do 

cerne do MOCK. As soluções candidatas foram consideradas por meio da representação base-

ada em locus, o tipo de cruzamento foi uniforme e a mutação era restrita aos L vizinhos mais 

próximos. Utilizou-se um processo de inicialização inteligente: para a primeira geração, as so-

luções foram geradas a partir do Minimum Spanning Tree (MST) (KERSHENBAUM e VAN 

SLYKE, 1972).  

Em (HANDL e KNOWLES, 2005b) foram feitas modificações no algoritmo original para 

melhorar a escalabilidade para conjuntos de bases de dados com alta dimensionalidade e grande 

número de grupos. Especificamente, introduziu-se novos esquemas de inicialização e mutação 

que permitiram uma exploração mais eficiente do espaço de busca, e modificou-se o modelo 

usado como base para selecionar a solução mais significativa da fronteira de Pareto. Devido à 

falta de conjuntos de teste de agrupamento publicamente disponíveis e suficientemente com-

plexos, optou-se por gerar dois novos gerados para esta finalidade, disponíveis em (HANDL, 

2017). Os resultados finais foram avaliados por meio do Adjusted Rand Index (ARI) e sugerem 

que as vantagens do agrupamento multiobjetivo devem escalar para cenários mais complexos 

de mineração de dados. 

A maior parte dos algoritmos de agrupamento são centrados em torno da noção de uma 

característica, que é, objetos individuais são resumidos por vetores, usualmente numéricos, de 

características. Porém, certas aplicações demandam o agrupamento de objetos que são definidos 

por propriedades exclusivamente extrínsecas: somente os relacionamentos entre os objetos são 

conhecidos, isto é, sua similaridade ou dissimilaridade. Considerando estes aspectos, em 

(HANDL e KNOWLES, 2005c) foi desenvolvida uma adaptação direta e eficiente do MOCK 

para este tipo de cenário supracitado. O algoritmo nomeado como MOCK-AM (around me-

doids) pode ser utilizado em dados baseados em dissimilaridade das aplicações onde os vetores 

de características não estão disponíveis, como foi mostrado ao realizar agrupamento de arquivos 

de computador por meio da métrica de similaridade universal durante um dos experimentos de 

teste.  

No capítulo de livro (HANDL e KNOWLES, 2006), considerou-se dois passos na geração 

de soluções de agrupamento e mostrou-se que o uso de dois objetivos complementares resulta 
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em uma performance melhorada e mais robusta em relação aos algoritmos mono-objetivo. Em 

um momento posterior, atacou-se o problema de seleção de modelo, que é, a escolha da melhor 

solução de agrupamento em um conjunto de alternativas diferentes, e observou-se também se 

uma abordagem multiobjetivo pode ser benéfica em relação aos critérios de validação mais 

tradicionais. Neste capítulo foram identificadas duas tarefas no processo de agrupamento, onde 

o uso do framework multiobjetivo pode ser benéfico: (i). O processo de agrupamento em si, ou 

seja, a geração de soluções; e (ii). Seleção de modelo, isto é, a seleção das melhores soluções. 

Ambos os processos requerem a definição de um critério de agrupamento, e a capacidade do 

algoritmo em lidar com diferentes características dos dados depende altamente desta escolha. 

Um framework de otimização multiobjetivo foi usado para atacar o problema de aprendi-

zado não-supervisionado, neste caso a tarefa de análise de grupos, no trabalho de  (HANDL e 

KNOWLES, 2007). As funções objetivo utilizadas durante os experimentos foram overall de-

viation e connectivity. O algoritmo MOCK superou as técnicas de agrupamento mono-objetivo 

tradicionais e um método de ensemble em um intervalo de diversas bases de dados de bench-

mark. O algoritmo tem a vantagem adicional de manter um número de grupos dinâmicos, e 

fornece uma estimativa automática da qualidade das soluções. Isto pode ser usado para realizar 

a seleção do agrupamento resultante e, em comparação com as abordagens de seleção de mo-

delos (agrupamento) estabelecidas, produz resultados promissores. 

Em (MATAKE, HIROYASU, et al., 2007), desenvolveu-se um algoritmo escalável de 

agrupamento de dados para mineração de dados web baseado em algoritmos evolucionários 

existentes para agrupamento multiobjetivo. Para gerar os grupos, aplicou-se o MOCK. O 

MOCK também pode encontrar o número apropriado de grupos usando a informação da curva 

de trade-off. O esquema de determinação de k do MOCK é robusto. Porém, os custos compu-

tacionais são muito altos quando aplicados a bases de alta dimensionalidade. O autor propôs 

um esquema escalável de determinação automática de k. O esquema proposto reduz o tamanho 

da fronteira de Pareto e o número apropriado de grupos pode geralmente ser determinado.  

Em (DEMIR, UYAR e GÜNDÜZ-ÖğÜDÜCÜ, 2009), experimentou-se o MOCK-AM e 

outros algoritmos evolucionários multiobjetivo para determinar uma abordagem adequada para 

agrupamento de sessões de usuário web, que consiste da sequência de páginas web visitadas 

pelos usuários. Resultados experimentais mostraram que a abordagem baseada em algoritmos 
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evolucionários multiobjetivo obteve sucesso para agrupamento de dados sequenciais. As fun-

ções objetivo utilizadas foram overall deviation e connectivity no MOCK-AM e Min-Max cut 

e Silhouette no GraSC. 

Considerou-se em (HANDL e KNOWLES, 2012), quatro pares diferentes de critérios, 

três empregados em algoritmos evolucionários recentes para agrupamento multiobjetivo, e um 

método de bicritério exato seminal (DELATTRE e HANSEN, 1980). Os pares de critérios fo-

ram testados em um algoritmo evolucionário multiobjetivo e esquema de representação de so-

lução para isolar seus efeitos de outras considerações. Resultados em um intervalo de bases de 

dados revelam diferenças de desempenho significantes, que pode ser entendido em relação a 

certos tipos de estrutura de grupos desafiadores, e a forma matemática do critério. As funções 

objetivo do MOCK: overall deviation e connectivity; Delattre e Hansen: complete link clustring 

criterion e single link clustering criterion; BMM1 (agrupamento fuzzy): within-cluster sum os 

squares e minimum distance; e BMM2: intra-cluster sum of squares e summed pairwise dis-

tance. As similaridades dos quatro casos, o par de objetivos tem sido selecionado para avaliar 

ambas as propriedades de uma boa partição: (i) Objetos no mesmo grupos são similaridades; 

enquanto (ii) Objetos em grupos diferentes são dissimilares. O artigo focou na comparação de 

quatro pares de critérios para agrupamento multiobjetivo. No geral, o par de objetivos empre-

gados no MOCK emergem como a combinação mais forte para identificar os agrupamentos 

esperados. 

Em (GARZA-FABRE, HANDL e KNOWLES, 2017) propõe-se uma representação de 

tamanho reduzido para o MOCK. A nova codificação explicitamente poda o espaço de soluções 

e assim permite que o método de busca se concentre nas regiões mais promissoras. Além disso, 

permite a pré-computação de informações para aliviar a sobrecarga computacional causada pelo 

processamento de soluções candidatas durante a otimização. Os resultados indicam que a re-

presentação proposta de tamanho reduzido melhora significantemente a eficiência computaci-

onal do MOCK, e pode ser vista como um passo adiante para uma melhor escalabilidade do 

agrupamento evolutivo multiobjetivo em geral. 

1.2 Hill Climbing e Outros Algoritmos Evolutivos 

Finalizada a apresentação do MOCK e suas variações. Apresentamos um framework que 

não utiliza a computação evolutiva como arcabouço conceitual. Em (LAW, TOPCHY e JAIN, 

2004), o algoritmo proposto é um processo dividido em dois passos principais: (i) Detectar 



106 

grupos por meio de um conjunto de funções objetivo; (ii) Integrá-los em uma partição alvo. 

Uma componente chave desta abordagem é uma boa função de grupo que avalia a utilidade de 

múltiplos agrupamentos usando técnicas de reamostragem. O agrupamento multiobjetivo de 

dados é obtido como uma solução para um problema de otimização discreta no espaço de gru-

pos. No meta-nível, o algoritmo incorpora técnicas de resolução de conflito juntamente com as 

restrições naturais dos dados. Este framework pode ser visto como um agrupamento meta-nível 

já que opera com múltiplos algoritmos de agrupamento simultaneamente. Um estudo empírico 

em um número de grupos de dados artificiais e reais demonstra que algoritmos multiobjetivo 

levam à validade e robustez dos agrupamentos de dados. O agrupamento final não contém so-

mente agrupamentos significativos, mas também os associa à uma função objetivo específica 

para cada agrupamento. As funções objetivo são baseadas na estabilidade de grupo, que reflete 

a variação na solução de agrupamento sob perturbação de dado e pode ser usada em diferentes 

algoritmos de agrupamento. A perturbação é feita com reamostragem com ou sem retorno. Ao 

usar uma função objetivo independente para avaliar os grupos, o algoritmo seleciona os melho-

res grupos de funções objetivo para partes diferentes do espaço de características, ao invés de 

depender de uma função objetivo. O método é baseado no princípio do particionamento de 

espaço do espaço de dados, onde diferentes algoritmos de aprendizado são aplicados em dife-

rentes partes do espaço de dados (diferentes formas, diferentes densidades, etc.). Outras funções 

de qualidade além da estabilidade podem ser consideradas. O algoritmo não apresentou um bom 

desempenho quando as regiões efetivas de diferentes objetivos de grupamento se sobrepõem 

significantemente. O framework utilizou o algoritmo Hill Climbing (HC) (RUSSELL e 

NORVIG, 2003) no processo de otimização dos diferentes objetivos e os Algoritmos Genéticos 

são considerados para os trabalhos futuros a serem explorados pelos autores. Por este motivo, 

o interesse dos autores na futura utilização dos AGs, o framework foi considerado nesta revisão. 

Uma proposta de esquema de codificação baseado em lista conectada para identificação 

de grupos com algoritmo genético multiobjetivo foi apresentada em (DU, KORKMAZ, et al., 

2005). A abordagem obtém agrupamentos ótimos para todos os possíveis números de grupos 

na Fronteira de Pareto ótima retornados por uma execução do algoritmo. O desempenho da 

proposta foi testado usando duas bases de dados bem conhecidas: Iris e Ruspini do repositório 

de aprendizagem de máquina do UCI (LICHMAN, 2013). As funções objetivo adotadas para 

este trabalho foram Total Within Cluster Variation (TWCV) e número de grupos. A avaliação 

das soluções encontradas considerou apenas a plotagem dos melhores agrupamentos. 
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Em geral os algoritmos de agrupamento precisam ser informados do número de grupos a 

priori, que é na maioria das vezes difícil para os especialistas de domínio estimar. No artigo de 

(LIU, ÖZYER, et al., 2005), usou-se Niched Pareto K-Means Genetic Algorithm (MOKGA) 

para agrupamento. Após a aplicação do algoritmo, pega-se a fronteira ótima de Pareto que for-

nece o número ótimo de grupos como um grupo de soluções. Analisou-se os resultados obtidos 

de agrupamento usando vários índices de validade disponíveis na literatura, nomeadamente Si-

lhoutte, C index, Dunn’s index, DB index, SD index e S_Dbw index. Isto fornece uma ideia geral 

sobre o ranking do número ótimo de grupos para cada índice de validade. Demonstrou-se a 

aplicabilidade e eficiência da abordagem proposta ao realizar os experimentos com duas bases 

de dados: Iris e Ruspini do repositório de aprendizagem de máquina do UCI (LICHMAN, 

2013). Como funções objetivos foram escolhidas Total Whitin-Cluster Variance (TWCV) e nú-

mero de grupos (minimização). Um número máximo de grupos considerados no processo de 

otimização deve ser definido pelo usuário. O MOKGA é a combinação de Niched Pareto Ge-

netic Algorithm (HORN, NAFPLIOTIS e GOLDBERG, 1994) e Fast K-Means Genetic Algo-

rithm (LU, FOTOUHI, et al., 2004). Em outras palavras, no MOKGA, tanto os operadores de 

cruzamento e mutação são usados no processo evolucionário, além do operador do K-Means 

usado para tornar o procedimento mais rápido. Para a seleção de soluções, o método de torneio 

do Niched Pareto Genetic Algorithm é utilizado. Adicionalmente, um método de múltiplas ca-

madas de ranking de fronteira ótima de Pareto é proposto para manter relativa consistência no 

tamanho da população no processo de otimização. Nos experimentos, também foi possível ve-

rificar que este método pode ajudar a guiar ao grupo de soluções de ótimos globais. No processo 

do MOKGA, a distância (Euclidiana) entre a fronteira ótima de Pareto da geração atual e a 

anterior é calculada e considerada em comparação com um limiar, que pode ser usado para 

decidir quando encerrar o processo de otimização. Com isto, superou-se a dificuldade de atri-

buir pesos para cada função objetivo considerada no fitness. De outra forma, o usuário deveria 

fazer vários ensaios com diferentes pesos nos objetivos como ocorre nos algoritmos genéticos 

tradicionais. Ao usar o MOKGA, objetiva-se encontrar a fronteira ótima de Pareto para suportar 

que o usuário observe várias alternativas de uma vez. Então, valores de índices de validade de 

agrupamento são avaliados para cada solução da fronteira de Pareto, que é considerado o valor 

ótimo do número de grupos. 

O desempenho do MOKGA foi superado, no ano seguinte a sua proposição, por uma 

variação do mesmo que integra otimização multiobjetivo, weighted K-Means e análise de vali-

dade (ÖZYER, ALHAJJ e BARKER, 2006) em um processo iterativo para automaticamente 
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estimar o número de grupos e então agrupar todos os objetos para gerar o agrupamento mais 

natural possível. Utilizou-se o weighted K-Means com algoritmo genético multiobjetivo para 

otimizar as seguintes funções objetivo: inter-cluster similarity e intra-cluster similarity. A base 

de dados utilizada para avaliar o algoritmo foi a Wine do repositório de aprendizagem de má-

quina do UCI (LICHMAN, 2013). Avaliou-se os agrupamentos obtidos com as seguintes me-

didas de avaliação: Rand, Mirkin, F&M e Jaccard. A abordagem desenvolvida produz o agru-

pamento em dois estágios ao utilizar amostragem e o algoritmo genético multiobjetivo com três 

objetivos integrados ao weighted e un-weighted K-Means. Ao integrar o K-Means ao processo, 

nota-se, uma melhora de performance em relação ao MOKGA tradicional. 

Em (RIPON, TSANG e KWONG, 2006), apresentou-se uma nova abordagem de agru-

pamento evolucionário multiobjetivo usando o Variable-length Real Jumping Genes Genetic 

Algorithm (VRJGGA). O algoritmo proposto, que estende o Jumping Genes Genetic Algorithm 

(JGGA) (CHAN, MAN, et al., 2005), evolui soluções candidatas usando múltiplos critérios de 

agrupamento, sem um conhecimento a priori do número de grupos. Alguns métodos de busca 

local tais como mesclar grupos probabilísticos e divisão são introduzidos no VRJGGA para 

melhorar o agrupamento resultante. Resultados experimentais baseados em vários dados artifi-

ciais e reais mostram que VRJGGA pode obter soluções de agrupamento não-dominadas e 

quase ótimas em termos de diferentes medidas de qualidade de agrupamento e performance de 

classificação. As funções objetivos adotadas pelo algoritmo foram:  intra-cluster entropy e in-

ter-cluster distance. Uma variação deste trabalho foi apresentada em (RIPON, TSANG, et al., 

2006). A única diferença ficou por conta das medidas de avaliação utilizadas, neste caso foram 

três: generalized Dunn’s index, overall deviation e classification accuracy. 

Propõe-se uma ferramenta para agrupar sequência de dados de sistemas de recomendação 

web em (DEMIR, UYAR e GÜNDÜZ-ÖğÜDÜCÜ, 2007). O principal objetivo deste artigo era 

determinar um algoritmo evolucionário multiobjetivo para agrupar sequência de dados. Várias 

abordagens existentes na literatura são comparadas em bases de dados e a abordagem mais 

adequada é determinada. As funções objetivo utilizadas foram overall deviation e connectivity. 

As bases de dados utilizadas nos experimentos foram CNET e FILES (HANDL, 2017). Para 

avaliar as soluções geradas utilizou-se Silhouette e Davies-Boudin. A partir dos resultados, ob-

servou-se que uma inicialização baseada em um Minimum Spanning Tree (MST) melhora a 

solução de agrupamento. Os objetivos de otimização que exploram propriedades dos grafos são 

melhores para o agrupamento resultante do que aqueles que não o fazem. Quando combinado 

com esses objetivos e com a técnica baseada no MST, o algoritmo SPEA2 (ZITZLER, 
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LAUMANNS e THIELE, 2001) obteve melhor performance do que o PESA-II (CORNE, 

JERRAM e OATES, 2001). 

Em (WON, ULLAH e KARRAY, 2008), uma estratégia evolucionária multiobjetivo hí-

brida com algoritmo K-Means é proposta para endereçar um problema de agrupamento de dados 

daquele objetivo é minimizar ambos objetivos: Erro de agrupamento e número de grupo. As 

funções objetivo adotadas foram: Total Within Cluster Variation (TWCV) e número de grupo 

(minimização). Os resultados experimentais mostram que a estratégia evolucionária híbrida su-

pera a estratégia evolucionária convencional e o K-Means. Para melhorar o desempenho de 

convergência enquanto poupa a CPU, uma proposta especial dedicada ao ordenamento não-

dominado de uma função objetivo discreta e um operador de mutação tendencioso foram utili-

zados para acelerar a velocidade do processo de busca. 

Propõem-se uma abordagem de agrupamento evolucionário multiobjetivo, Evolutionary 

Multi-objective Clustering for Overlapping Clusters Detection (EMCOC) (RIPON e 

SIDDIQUE, 2009) para resolver os problemas de sobreposição em dados de forma complexa. 

Identificação de sobreposição de grupos em dados complexos tem sido considerados sobre os 

anos como um problema desafiador no campo de agrupamento. Resultados experimentais ba-

seados em vários dados reais e artificiais mostram que o EMCOC pode identificar com sucesso 

a sobreposição de grupos. Ele também obteve êxito encontrando soluções de agrupamento não-

dominado e quase ótimo em termos de medidas de qualidade de grupos diferentes e desempe-

nho de classificação. As funções objetivo utilizadas foram intra-cluster entropy e inter-cluster 

distance. O método é capaz da busca de soluções enquanto encontra o número correto de grupos 

automaticamente. Contudo, usou-se esquema de tamanho binário fixo, intra-cluster entropy e 

inter-cluster distance como duas funções de adaptação diferentes. Comentou-se que, poderia 

ser interessante estender o EMCOC por esquemas de cromossomo de tamanho variado e tipos 

diferentes de funções de adaptabilidade adicionais. 

Computação de skyline em bases de dados tem se tornado um tópico quente na literatura 

devido as suas aplicações interessantes. A ideia básica é encontrar valores não-dominados den-

tro de uma base de dados. A tarefa é um processo de otimização multiobjetivo como descrito 

em (ÖZYER, ZHANG e ALHAJJ, 2009). A abordagem emprega um algoritmo genético mul-

tiobjetivo para encontrar a fronteira Pareto ótima que permite localizar skylines dentro de uma 

dada base de dados. Para atacar grandes bases de dados, simplesmente, divide-se esses dados 

em subgrupos manejáveis e concentra-se na análise dos subconjuntos ao invés da base inteira. 



110 

O algoritmo identificou skylines utilizando indexação com detecção automática e dinâmica de 

raio. Fez-se todas as indexações de uma única vez em várias partições. O trabalho usa alguns 

objetivos como: intra-cluster distance, inter-cluster distance, tamanho dos grupos dominantes 

e raio máximo. A medida de avaliação usada nos agrupamentos gerados foi: F&M. Este foi o 

primeiro estudo do uso de algoritmo genéticos multiobjetivo em função de obter instâncias de 

skyline. Os esforços atuais concentram-se em uma abordagem mais compreensível para lidar 

com inserções e exclusões para transformar o processo em totalmente dinâmico. 

Em (SERT e DURSUN, 2011), estendeu-se um algoritmo para trabalhar com dados cate-

góricos e mistos. Diferente da abordagem iterativa de agrupamento, uma representação de bit 

tem sido usada. Os resultados de agrupamento são obtidos independentemente do número de 

grupos. Estes resultados são produzidos como solução natural da execução de objetivo diferen-

tes ao mesmo tempo e soluções de agrupamento alternativas são encontradas pelo algoritmo 

NSGA-II, que aplica cruzamento e mutação com o operador K-Mode (variação do K-Means 

para dados categóricos) que novamente associa os objetos para os grupos mais próximos de 

acordo com suas frequências. As funções objetivo utilizadas foram seis, nas três seguintes con-

figurações: K-Mode internal distance e Expected Weighted Coverage Density (EWCD); K-

Mode internal distance e K-Mode external distance; e K-Mode weighted internal distance e K-

Mode weighted external distance. As bases de dados utilizadas foram: Zoo, Hayes, Soybean, 

Credit Card e Car. A medida utilizada para a avaliação foi a Purity. Nos trabalhos futuros, 

pretende-se atuar em dados categóricos e mistos de bases de dados em larga escala. Pretende-

se também usar uma etapa de pré-processamento inicial para substituir a fase custosa do cálculo 

de h-confidence. 

No artigo (KIRKLAND, RAYWARD-SMITH e DE LA IGLESIA, 2011), introduziu-se 

um novo Multi-Objective Clustering Algorithm (MOCA). Sendo que os critérios estabelecidos 

do que constitui um bom agrupamento não é bem claro, é benéfico desenvolver algoritmos que 

permitam que vários critérios sejam acumulados. O algoritmo multiobjetivo usa uma técnica 

baseada em centroide. Explicou-se detalhes da implementação e realizou-se trabalho experi-

mental para estabelecer seu valor. Constitui-se uma configuração experimental robusta com um 

grande número de bases de dados sintéticas, cada uma com uma solução de agrupamento ótimo 

pré-definida. Mediu-se o sucesso do novo MOCA ao investigar como geralmente ele é capaz 

de encontrar a solução ótima. Comparou-se o MOCA com o K-Means e encontrou-se algum 

resultado promissor. O MOCA pode gerar uma grande quantidade de soluções de agrupamento 

que é mais próxima do centro da solução de agrupamento ótimo do que a grande quantidade de 
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soluções geradas pelo K-Means. As funções objetivo utilizadas foram: Average Within Group 

Sum of Squares (AWGSS), Average Between Group Sum of Squares (ABGSS) e Connectivity. 

As bases de dados foram geradas pela técnica Millian e Cooper modificada (HAYASHI, 

YAJIMA, et al., 1996). As medidas de avaliação utilizadas foram: Max R, Min R, Average R, 

StDev R, Correct value of k, Average difference of K e StDev of difference of k. As soluções 

geradas pelo MOCA tendem a ter muitos grupos extras enquanto que as soluções do K-Means 

tendem a ter menos grupos do que a solução ótima. Os trabalhos futuros se concentraram nos 

seguintes aspectos: reduzir o número de grupos na solução final; reduzir o tempo de execução 

(afinação dos parâmetros do NSGA-II); comparar com outros algoritmos usando bases reais; e 

selecionar automaticamente a melhor solução daquelas geradas. 

Agrupamento de módulo de software é o problema de organizar automaticamente unida-

des de software em módulos para melhorar a estrutura do programa. O artigo (PRADITWONG, 

HARMAN e YAO, 2011), introduz duas novas formulações multiobjetivo do problema de 

agrupamento de módulo de software, no qual vários objetivos diferentes são representados se-

paradamente. Em função de avaliar a eficácia da abordagem multiobjetivo, um grupo de expe-

rimentos foi realizado em 17 problemas de agrupamento de módulo do mundo real. Os estudos 

empíricos fornecem forte evidência para apoiar a alegação de que a abordagem multiobjetivo 

produz soluções significativamente melhores do que a abordagem mono-objetiva existente. As 

funções objetivo utilizadas no primeiro conjunto de experimentos foram: soma da intra-edge 

de todos os grupos, soma da inter-edge de todos os grupos, número de grupos, qualidade de 

modularização e número de grupos isolados. Enquanto que no segundo de experimentos, as 

medidas foram: soma da intra-edge de todos os grupos, soma da inter-edge de todos os grupos, 

número de grupos, qualidade de modularização e diferença entre o número máximo e mínimo 

de módulos em um grupo. A avaliação foi realizada por meio do teste estatístico T-Test. 

Em (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2013), uma nova abor-

dagem é proposta que simultaneamente encontra a solução de agrupamento tão bem como evo-

lui o conjunto de medidas de validade que são otimizadas simultaneamente. O método interati-

vamente captura a entrada do humano tomador de decisão durante execução e de forma adap-

tativa aprende dessa entrada para obter o conjunto final das medidas de validade junto com o 

resultado do agrupamento final. O algoritmo multiobjetivo é aplicado para agrupamento de da-

dos de expressão gênica de benchmark e sua atuação é comparada com o desempenho de vários 

outros algoritmos de agrupamento existentes para demonstrar sua eficácia. Os resultados indi-

cam que o método proposto superar os outros algoritmos existentes para todas as bases de dados 
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consideradas. Em um primeiro momento, as funções objetivo utilizadas foram DB e XB. Em 

um segundo momento utilizaram-se XB, PBM e Silhouette. Os agrupamentos obtidos foram 

avaliados por meio da biological homogeneity index (BHI). Motivado pela observação que um 

único ou pré-definido conjunto de medidas de validade de grupo não pode realizar igualmente 

bem para diferentes tipos de base de dados. Essa versão interativa do agrupamento multiobje-

tivo foi chamada de Interactive Multi-Objective Clustering (IMOC). Resultados indicam que 

IMOC produziu mais grupos biologicamente significantes comparado com outros algoritmos e 

o melhor resultado fornecido pelo IMOC é estatisticamente significante. Neste estudo, atuou-

se em como o tomador de decisão atua durante a execução do IMOC e não se fez uso de ne-

nhuma propriedade biológica das soluções de agrupamento para avaliar e ranquear. Avaliação 

subjetiva tem sido realizada baseada na visualização de solução. O IMOC pode facilmente ado-

tar isto sem mudança no cerne do programa. Por fim, comentou-se que outras medidas de vali-

dade poderiam ser exploradas. 

1.3 Inteligência de Enxame 

A robustez e a natureza baseada em população dos algoritmos de inteligência de enxame 

são características importantes e atrativas para os problemas de otimização multiobjetivo 

(MISHRA, DEHURI e CHO, 2015). A principal diferença dos algoritmos de inteligência de 

enxame perante os algoritmos evolutivos é o fato de que os primeiros utilizam a informações 

individuais e coletivas dos agentes para manipulá-los no espaço de busca enquanto que na abor-

dagem evolutiva, os indivíduos são manipulados diretamente pelos operados evolutivos, re-

combinação e mutação (GOLDBERG, 1988; HOLLAND, 1992; BONABEAU, DORIGO e 

THERAULAZ, 1999; KENNEDY, EBERHART e SHI, 2001). A principal vantagem, obser-

vada no processo de revisão literária, dos algoritmos de inteligência de enxame frente aos evo-

lutivos para o problema de agrupamento está na utilização das soluções do conjunto de Pareto 

durante o processo de busca, enquanto que nas técnicas evolutivas este conjunto é usado como 

uma espécie de memória externa ao processo de evolução dos agrupamentos, memória esta que 

é atualizada quando existem soluções não-dominadas com valor de adaptabilidade superior aos 

do conjunto de Pareto. 

Devido à proliferação de dispositivos móveis inteligentes e o desenvolvimento da comu-

nicação sem fio, redes móveis ad hoc (do inglês Mobile ad hoc Network - MANET) estão 

ganhando mais e mais atenção nos últimos anos. O roteamento em MANET é um desafio, es-

pecialmente quando a rede contém um grande número de nós. Em (WU, CHIANG e FU, 2014) 
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foi proposto um algoritmo de Pareto baseado em colônia de formigas para lidar com o problema 

de agrupar nós de MANET em intra e inter-grupos de comunicação. Um novo esquema de 

codificação é proposto para reduzir o tamanho do espaço de busca, e um novo esquema é pro-

posto para gerar soluções de alta qualidade de forma eficiente. Os resultados experimentais 

mostram que a abordagem é melhor do que várias abordagens de benchmark. 

O campo do agrupamento de redes complexas tem sido bastante ativo nos últimos anos. 

Em (GONG, CAI, et al., 2014), um framework discreto do algoritmo PSO foi proposto. Base-

ado em um framework discreto, um algoritmo PSO discreto multiobjetivo é proposto para re-

solver o problema de agrupamento de redes complexas. Um mecanismo de decomposição é 

adotado. Um método de inicialização de população específico para o problema é baseado no 

rótulo de propagação e um operador de turbulência são introduzidos. No método proposto, dois 

objetivos de avaliação: kernel de k-means e corte de proporção a serem minimizados. No en-

tanto, os dois objetivos podem ser utilizados para lidar com redes sem sinal. Para lidar com 

redes com sinal, eles devem ser estendidos para versão sinalizada. O desempenho do agrupa-

mento foi avaliado em redes com e sem sinal. O extensivo estudo experimental comparou-o 

com dez abordagens do estado da arte para provar que o algoritmo proposto é eficiente e pro-

missor. 

O método Multi-Objective Clustering with Particle Swarm Optimization (MCPSO) apre-

sentado em (ARMANO e FARMANI, 2016) tem duas fases principais: otimização e tomada de 

decisão. Na primeira, são definidas duas funções-objetivo conflitantes, baseadas na conectivi-

dade e coesão. A escolha das funções-objetivo visa obter agrupamentos bem separados, com-

pactos e conectados. No final, a fase de otimização produz um conjunto de soluções ideais para 

o problema de agrupamento. Uma contribuição deste trabalho é a automatização da seleção de 

uma solução no conjunto de Pareto, a solução escolhida a partir da menor distância de uma 

solução ideal, chamada de ponto de utopia, ilustrada em Figura 33. A connectivity é represen-

tada no eixo 𝑦1 e tende a ser maximizada enquanto que a cohesion é representada no eixo 𝑦2 e 

tende ser minimizada. 
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Figura 33 Técnica de distância para descobrir a solução final como a solução do conjunto de Pareto mais pró-

xima ao ponto de utopia (Adaptado de (MISHRA, DEHURI e CHO, 2015)). 

 A localização da do ponto de utopia é definida como o ponto de interseção das 

linhas que passam pelas soluções superiores à direita e esquerda do conjunto de Pareto consi-

derando a área de todos os resultados possíveis. Colocando de uma forma mais objetiva, as 

coordenadas do ponto de utopia são os melhores valores obtidos para as funções-objetivo du-

rante o processo de otimização. 

1.4 Segmentação de Imagens  

Nas áreas de processamento e reconhecimento de imagem, segmentação é uma técnica 

básica e importante onde uma imagem é particionada em múltiplas regiões (grupos de pixels). 

Um algoritmo não-supervisionado de aprendizagem de máquina nomeado Multi-Objective Evo-

lutionary Clustering Ensemble Algorithm (MECEA) para realizar segmentação é apresentado 

em (QIAN, ZHANG, et al., 2008). O MECEA é composto de duas fases principais. Na primeira 

fase, MECEA usa um algoritmo evolucionário de agrupamento multiobjetivo que otimiza dois 

objetivos complementares: o primeiro é baseado na compactação dos grupos, e o outro é base-

ado na conectividade de diferentes grupos. A saída da primeira fase é um grupo de soluções, 

que corresponde a diferentes trade-offs entre dois objetivos de agrupamento, e diferentes nú-

meros de grupos. Posteriormente, na segunda fase, faz-se uso de um Meta-Clustering Algorithm 

(MCLA) que combina todas as soluções da fronteira de Pareto para selecionar a segmentação 

resultante. Os resultados experimentais consistentemente mostraram que o MECEA tem alta 
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precisão de classificação em comparação com K-Means¸ FCM e Evolutionary Clustering Algo-

rithm (ECA), ou seja, os valores da Average Error Rate (ERA) do MECEA são todas menores 

do que as do K-Means, FCM e ECA. Estes resultados validam que o MECEA é aplicável ao 

processamento de segmentação de imagens com textura. 

Em (SHIRAKAWA e NAGAO, 2009), propõem-se um método evolucionário para seg-

mentação de imagem baseado em agrupamento multiobjetivo. Neste método, dois objetivos, 

overall deviation e edge value, são otimizados simultaneamente usando um algoritmo evoluci-

onário multio-objetivo. Usa-se um método heurístico simples para selecionar uma solução a 

partir das soluções originais da fronteira de Pareto e mostra que uma boa segmentação de ima-

gem resultante é selecionada. Em trabalhos futuros, pretende-se aplicar o método em imagens 

médicas. 

Um estado da arte das técnicas de agrupamento especificamente desenvolvida para pro-

blemas de segmentação de imagem (BONG e RAJESWARI, 2012). Os autores trataram a seg-

mentação de imagem como um problema da vida real com múltiplos objetivos, focando assim 

em métodos de otimização multiobjetivo que permite um trade-off entre vários objetivos. O 

estudo discute técnicas evolucionárias e não-evolucionárias de agrupamento multiobjetivo para 

segmentação de imagem. Indica as necessidades e problemas de modelagem por meio de téc-

nicas de agrupamento multiobjetivo. O artigo é finalizado com os desafios e direcionamento 

para as pesquisas futuras. 

O artigo (ZHAO, LIU e FAN, 2015), descreve um Multi-Objective Spatial Fuzzy Cluste-

ring Algorithm para segmentação de imagem. O método proposto introduz a informação espa-

cial não-local derivada da imagem em funções de aptidão que respectivamente considera global 

fuzzy compacteness e fuzzy separation entre os grupos. Depois de produzir o conjunto de solu-

ções não-dominadas, a solução de agrupamento final é escolhida por um índice de validade de 

agrupamento utilizando a informação não-local. Além disso, para evoluir automaticamente o 

número de grupos no método proposto, uma técnica de comprimento de string variável de co-

dificação real é usada para codificar os centros de grupos nos cromossomos. O método proposto 

é aplicado a imagens sintéticas e reais contaminadas por ruído e comparados com K-Means, 

FCM, dois algoritmos de agrupamento FCM com informação espacial e um algoritmo genético 

de agrupamento fuzzy. O algoritmo se comporta bem ao evoluir o número de grupos e obtém 

um desempenho satisfatório na segmentação de imagens ruidosas. Além das bases de dados 

sintéticas também se utilizou do banco de dados Berkeley Segmentation (MARTIN, 
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FOWLKES, et al., 2001). As medidas de avaliação utilizadas foram: Clustering Accuracy e 

Adjusted Rand Index (ARI). Além disso, a informação espacial não-local também é introduzida 

em um índice de validade de agrupamento pelo qual a solução ótima é selecionada a partir do 

conjunto final de soluções não-dominadas. As funções de aptidão e o índice de validade de 

agrupamento com informações espaciais não-locais podem superar a influência do ruído de 

imagem para o desempenho do agrupamento. É conhecido que a função de adaptabilidade é um 

dos aspectos mais importantes para os algoritmos de agrupamento fuzzy multiobjetivo. Para 

superar a influência do alto nível de imagem com ruído para o desempenho do algoritmo, os 

trabalhos futuros incluem incorporar algumas informações espaciais de imagem mais eficazes 

nas funções de aptidão a serem otimizadas. Parâmetro 𝛽 controla o efeito do termo de restrição 

espacial na função de adaptabilidade. Neste trabalho, o parâmetro 𝛽 é configurado manual-

mente. Como, de forma adaptativa determinar 𝛽 demanda mais pesquisas. Além disso, as pes-

quisas futuras também incluem a utilização da informação de borda e região derivada da ima-

gem para construir funções de aptidão ou adotar outros índices de validade de agrupamento 

fuzzy mais eficientes como funções de aptidão. 

Em (SAG e CUNKAS, 2015), apresentou-se um novo método de segmentação de imagem 

baseado em um algoritmo de otimização multiobjetivo, nomeado Improved Bee Colony Algo-

rithm for Multi-objective Optimization (IBMO). Nesta abordagem, a segmentação é colocada 

como um problema de agrupamento por meio do agrupamento dos recursos da imagem, que 

combina o IBMO com o crescimento de região semeada, do inglês seered region growing 

(SRG). O método, primeiramente, é focado na extração de características. As principais carac-

terísticas de uma imagem são: a cor, a textura e as magnitudes de gradiente e são medidas por 

meio da homogeneidade local, filtro de Gabor e espaços de cores. Então o SRG utiliza o vetor 

de características extraídas para classificar espacialmente os pixels. Inicia o procedimento a 

partir dos centroides, chamados de sementes. O IBMO determina as coordenadas das sementes 

e a diferença de similaridade de cada região ao otimizar um conjunto de índices de validade de 

agrupamento simultaneamente para melhorar a qualidade da segmentação. Finalmente, a seg-

mentação é finalizada pela fusão de regiões pequenas e similares. O método proposto foi apli-

cado em várias imagens naturais obtidas do banco de dados de segmentação Berkeley 

(MARTIN, FOWLKES, et al., 2001). A relevância das ideias propostas foi demonstrada pela 

comparação de resultados de segmentação marcados à mão e obtidos experimentalmente. 

Em (MUKHOPADHYAY, BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2010), apresentou-se 

uma técnica de classificação de câncer não supervisionada baseada em agrupamento genético 



117 

multiobjetivo das amostras de tecido, MOGA-SVM. A respeito disso, uma codificação real dos 

centros de grupo é utilizada e compactação, global compactness, e separação, cluster separa-

tion, de grupo são simultaneamente otimizadas. O conjunto quase-ótimo de soluções Pareto 

contém um número de soluções não dominadas. Propõem-se uma nova abordagem para com-

binar as informações de agrupamento possuídas pelas soluções não dominadas por meio do 

classificador SVM (HEARST, OSUNA e SCHOLKOPF, 1998). O agrupamento final é obtido 

por consenso entre os agrupamentos gerados por diferentes funções do kernel. O desempenho 

foi comparado com outros de vários outros algoritmos de agrupamento de microaaray. Além 

disso, testes de significância estatística foram conduzidos par estabelecer a superioridade esta-

tística do método de agrupamento proposto. As bases de dados utilizadas foram SRBT, Adult 

malignancy e Brain tumor. As medidas de avaliação utilizadas foram Percentage Classification 

Accuracy (%CA) e Adjusted Rand Index (ARI). Testaram-se duas medidas de distância bem 

populares, Euclidiana e Correlação de Pearson baseada em distância. Contudo as bases de 

dados são normalizadas tal que cada linha tem média 0 e variância 1, é sabido que ambas as 

medidas de distância usadas têm desempenho similar. Por este motivo, reportou-se os resulta-

dos apenas para a distância Euclidiana. 

1.5 Agrupamento Fuzzy Multiobjetivo 

A seguir está listada uma coleção de trabalhos que envolvem simultaneamente algoritmos 

evolutivos, agrupamento fuzzy multiobjetivo e, por fim, algumas de suas aplicações. Em 

(MUKHOPADHYAY, BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2006), apresenta-se uma técnica de 

agrupamento fuzzy multiobjetivo com algoritmo genético, NSGA-II (DEB, AGRAWAL, et al., 

2000), empregando codificação real dos centroides. Pesquisas da época demonstravam que téc-

nicas de agrupamento que otimizavam um objetivo podiam não fornecer resultados satisfatórios 

pois nenhuma medida de validade funciona bem em diferentes tipos de bases de dados. Este 

fato foi usado como motivação para a proposição do presente método que agrupa os objetos 

considerando simultaneamente dois objetivos: Xie-Beni (XB) e 𝐽𝑚. As bases de dados Spherical 

e Iris do repositório de aprendizagem de máquina do UCI (LICHMAN, 2013) foram usadas 

para testar o algoritmo proposto. Além destas, uma imagem de sensoriamento remoto também 

foi utilizada para avaliá-lo, mostrando a eficácia da ferramenta para agrupar pixels. As soluções 

geradas foram avaliadas por meio do Minkowski Score (MS) e Correctly Classified Pairs 

(%CP). A boa performance do método para grandes bases de dados mostra que este pode ser 

usado em outras aplicações de mineração de dados. 
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A proposta anteriormente apresentada foi adaptada para dados categóricos em 

(MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2007). Desta vez, os agrupamentos 

obtidos foram avaliados de acordo com Correctly Classified Pairs (%CP) e Adjusted Rand In-

dex (ARI). Durante o processo evolucionário o algoritmo otimiza as medidas fuzzy compactness 

e fuzzy separation dos grupos, simultaneamente, que foram propostas para o tipo de dado em 

questão. 

Já em (MAULIK, MUKHOPADHYAY e BANDYOPADHYAY, 2009), o algoritmo 

pousa no problema de agrupamento fuzzy em dados de microarray como um problema de oti-

mização multiobjetivo que simultaneamente otimiza dois índices internos de validade de grupo 

para produzir um grupo de soluções de agrupamento Pareto ótimo. Tendo este grupo de genes 

como o conjunto de grupos, os genes remanescentes são classificados por um algoritmo de 

aprendizado supervisionado. Para este propósito, utilizou-se o classificador, Support Vector 

Machine (SVM) (HEARST, OSUNA e SCHOLKOPF, 1998). 

Avanços na tecnologia de microarray permitem simultaneamente monitorar os níveis de 

expressão de um grande número de genes sobre diferentes pontos no tempo. O agrupamento de 

dados é uma ferramenta importante para analisar tais dados, propriedades típicas são incerteza, 

ruído e imprecisão inerentes. Em (BANDYOPADHYAY, MUKHOPADHYAY e MAULIK, 

2007), um algoritmo de agrupamento de dois estágios, que emprega um esquema recentemente 

proposto de variável genética e um algoritmo de agrupamento genético multiobjetivo, é pro-

posto. Baseando-se no conceito de pontos tendo significante adesão à várias classes. Uma ver-

são do bem conhecido FCM também é utilizada para agrupamento. As funções objetivo utili-

zadas foram XB e 𝐽𝑚 que foram aplicadas as seguintes bases de dados: AD400_10_10, Yeast 

Sporulation data, Human Fibroblast Serum e Rat CNS. Quatro medidas de avaliação foram 

utilizadas: Adjusted Rand Index (ARI), Silhouette, além das medidas de visualização, Eisen plot 

e Cluster profile plot. A superioridade significante do algoritmo de agrupamento de dois está-

gios proposto foi comparada aos métodos Average Linkage, Self Organizing Map (SOM) e um 

método mais recente weighted Chinese restaurant-based clustering (QIN, 2006) utilizados para 

agrupamento de dados de expressão gênica. As relevâncias biológicas das soluções de agrupa-

mento também foram analisadas.  Em geral. O Significant Multiclass Membership (Two-Stage) 

(SiMM-TS), nome dado ao algoritmo, supera todos os outros métodos de agrupamento signifi-

cativamente. 
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O artigo (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009), descreve um 

esquema de agrupamento fuzzy multiobjetivo genético que utiliza as capacidades de busca do 

NSGA-II (DEB, AGRAWAL, et al., 2000), que otimiza um conjunto de três de medidas de 

validade de grupo fuzzy. A codificação real dos centros dos grupos é utilizada para este propó-

sito. O esquema de agrupamento multiobjetivo produz um número de soluções não-dominadas, 

cada qual contém alguma informação sobre a estrutura do agrupamento. Consequentemente, é 

necessário obter o agrupamento ótimo final ao combinar essas informações. Para isto, ensemble 

de agrupamento é usado então combinar essas soluções não-dominadas da fronteira final de 

Pareto produzida. O método proposto é aplicado em várias imagens de simulação: T1-weighted, 

T2-weighted e proton density(pd)-weighted normal MRI brain. Para otimizar as seguintes fun-

ções objetivo: XB, PBM e 𝐽𝑚. A avaliação das soluções geradas pelo método foi realizada por 

meio de Percentage Classification Accuracy (%CA) e Adjusted Rand Index (ARI). A superio-

ridade do método proposto, MOGA-ensemble, sobre K-Means, FCM, Expectation Maximiza-

tion e Single Objective Genetic Clustering foi mostrada. 

Em (MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2009), o MOGA-SVM é usado para classificação 

não-supervisionada de uma imagem de satélite em um número de regiões homogêneas, que 

pode ser visto como uma tarefa de agrupamento de pixels no espaço de intensidade. Além da 

segmentação de imagem de satélite, MOGA-SVM pode também ser aplicado em outros domí-

nios incluindo agrupamento de dados de expressão gênica, segmentação de imagens médicas, 

etc. o trabalho pode ser estendido para números desconhecidos de grupos. Além disso, o uso de 

diferentes técnicas de otimização multiobjetivo tal como AMOSA (BANDYOPADHYAY, 

SAHA, et al., 2008) pode também ser explorada. 

A proposta anteriormente apresentada foi refinada em (MUKHOPADHYAY, MAULIK 

e BANDYOPADHYAY, 2009b), onde cada solução do grupo resultante Pareto ótimo é impul-

sionada por uma nova técnica baseada em Support Vector Machine (SVM), classificação. As 

informações de agrupamento possuída pelas soluções não-dominadas são combinadas por meio 

de técnica majoritária de votação por ensemble para gerar a solução final do agrupamento. A 

performance do método de agrupamento multiobjetivo proposto tem sido comparada a vários 

outros algoritmos de agrupamento de microarray para três benchmarks publicamente disponí-

veis de câncer, leukemia, colon cancer e lymphoma para estabelecer a sua superioridade. As 

funções objetivo utilizadas sobre as bases citadas foram as seguintes: XB, PBM e 𝐽𝑚. Os agru-

pamentos gerados foram avaliados pelas seguintes medidas de avaliação: Silhouette e Adjusted 

Rand Index (ARI). 
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No artigo (MUKHOPADHYAY, BANDYOPADHYAY e MAULIK, 2009), um novo 

esquema de agrupamento fuzzy genético com codificação real tamanho de string variável mul-

tiobjetivo para agrupamento de dados de expressão gênica de microarray foi proposto. A téc-

nica proposta automaticamente evolui o número de grupos junto com os resultados de agrupa-

mento. O algoritmo codifica os centros em seus cromossomos e simultaneamente otimiza dois 

índices de validade fuzzy nomeados índices XB e PBM. O método proposto é aplicado em três 

dados de expressão gênica real. A superioridade do método proposto sobre outros algoritmos 

de agrupamento bem conhecidos foi demonstrada quantitativamente. As bases de dados utili-

zadas foram: Yeast Sporulation, Human Fibroblasts Serum e Rat CNS. Os agrupamentos resul-

tantes foram avaliados cinco medidas: Eisen Plot, Cluster Profile Plot, Degrees of Freedom 

(DF), Sum of Squares (SS) e Mean Square (MSq). 

Uma abordagem baseada em algoritmo multiobjetivo para agrupamento fuzzy de dados 

categóricos foi proposta (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2009c), 

que codifica as modas do agrupamento e simultaneamente otimiza compactação (global com-

pactness) e separação (fuzzy separation) dos agrupamentos. O algoritmo foi projetado usando 

o NSGA-II (DEB, AGRAWAL, et al., 2000). Contudo, um novo método para obter a solução 

final do agrupamento a partir do grupo das soluções resultantes da fronteira Pareto ótima pro-

posta. Isto é baseado na votação por maioria entre as soluções da fronteira de Pareto seguida 

pelo classificador k-NN (ALTMAN, 1992). O desempenho das técnicas propostas para agru-

pamento fuzzy de dados categóricos tem sido comparado com outras amplamente utilizadas na 

literatura, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. A partir dos resultados obtidos, um 

teste de significância estatística foi conduzido para estabelecer a superioridade da abordagem 

proposta. Os agrupamentos resultantes foram avaliados a partir do Adjusted Rand Index (ARI). 

Em (MUKHOPADHYAY e MAULIK, 2010), propõem-se um novo esquema de agrupa-

mento fuzzy genético de codificação real multiobjetivo para segmentação de imagem de resso-

nância magnética multiespectral (MRI) do cérebro humano. A técnica proposta é capaz de au-

tomaticamente evoluir o número de grupos até o agrupamento final e codifica os centros do 

agrupamento em seu cromossomo e simultaneamente otimiza a global fuzzy compactness e fu-

zzy separation entre os grupos. 

Por fim, no artigo (MUKHOPADHYAY, MAULIK e BANDYOPADHYAY, 2010), 

uma técnica baseada em algoritmos genéticos multiobjetivo foi proposta para realizar tarefas 

de seleção de gene e agrupamento fuzzy simultaneamente. 
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1.6 Ambientes Dinâmicos 

O principal foco de (KIM, MCKAY e MOON, 2010), é propor a integração de algoritmos 

multiobjetivo para agrupamento de grafo em ambientes dinâmicos sob múltiplos objetivos. A 

aplicação primária é para agrupamento multiobjetivo em redes sociais que mudam com o passar 

do tempo. Uma rede social típica tende a expandir ao longo do tempo, com novos nós e arestas 

adicionadas ao grafo existente. Refletiu-se, no trabalho, estas características dinâmicas das re-

des sociais baseadas em dados do mundo real, e foi proposto um algoritmo evolucionário mul-

tiobjetivo dinâmico. Algumas variantes deste algoritmo foram propostas e comparadas. Sendo 

que as redes sociais mudam constantemente, os esquemas efetivamente usados na otimização 

dinâmica fornecem ideias uteis para novos algoritmos. A integração adaptativa de algoritmos 

evolucionários multiobjetivo supera outros algoritmos em redes sociais dinâmicas. As funções 

objetivo utilizadas foram: MinMax Cut e Global Silhouette. A base de dados utilizada nos ex-

perimentos: YouTube (CHENG, DALE e LIU, 2008), onde todos os agrupamentos gerados 

foram avaliados por meio da Boolean Function F [𝐹(𝐴, 𝐵, 𝑡)]. O algoritmo proposto foi nome-

ado como AI-NSGA-II que substancialmente superou todas as outras abordagens. 

A descoberta de comunidades em evolução em redes dinâmicas é um tópico de pesquisa 

importante que possui tarefas desafiadoras. Métodos de agrupamento evolucionário tentam ma-

ximizar a acurácia do agrupamento, em relação ao dado de entrada no passo de tempo corrente, 

e minimizar o agrupamento deriva de um passo para o sucessivo. Em (FOLINO e PIZZUTI, 

2010), no intuito de otimizar ambos os objetivos conflitantes, Community score e Normalized 

Mutual Information, um parâmetro de entrada que controla o grau de preferência do usuário 

para a qualidade do instante ou a qualidade temporal é usado. A principal vantagem do algo-

ritmo DYN-MOGA (FOLINO e PIZZUTI, 2010) é que este fornece automaticamente uma so-

lução representando o melhor trade-off entre acurácia do agrupamento obtido, e o desvio de um 

passo no tempo para o instante seguinte. Experimentos em dados sintéticos, bases SYN_FIX, 

SYN_VAR, e uma base real, Football data (HOWELL, 1999), mostram a boa performance do 

método quando comparado as abordagens do estado-da-arte. Os experimentos foram avaliados 

de acordo com a Modularity. Trabalhos futuros avaliarão o método em redes de larga escala, 

analisarão a escalabilidade e a aplicabilidade de abordagem em domínios reais. É conhecido, 

de fato, que técnicas evolucionárias podem demandar muita computação e requerer alta capa-

cidade de memória para armazenar populações de indivíduos. Em contrapartida, elas são natu-

ralmente paralelizáveis. Assim a implementação do DYN-MOGA em uma arquitetura paralela 

forneceria uma melhora considerável em termos de ambos desempenho e estabilidade. 



122 

Vehicular Ad hoc NETworks (VANETs) são um componente importante recentemente 

usados no desenvolvimento de Intelligent Transportation Systems (ITSs) (STOUGH, 2001). 

VANETs têm uma topologia de rede altamente dinâmica, proporcionada devido à constante e 

rápida circulação de veículos. Atualmente, os algoritmos de agrupamento são amplamente uti-

lizados como esquemas de controle para tornar a topologia VANET menos dinâmica para o 

medium access control (MAC), roteamento e protocolos de segurança. Um algoritmo de agru-

pamento eficiente deve levar em conta todas as informações necessárias relacionadas à mobili-

dade do nó. Em (HADDED, ZAGROUBA, et al., 2015), propôs-se um protocolo de agrupa-

mento ponderado adaptativo (Adaptive Weighted Clustering Protocol - AWCP), especialmente 

concebido para redes veiculares, que leva em consideração o ID da rodovia, a direção dos veí-

culos, a posição, a velocidade e o número de veículos vizinhos, a fim de aumentar a estabilidade 

da topologia da rede. No entanto, os múltiplos parâmetros de controle do AWCP, tornam o 

ajuste de parâmetros um problema não trivial. Para otimizar o protocolo, definiu-se um pro-

blema multiobjetivo cujo as entradas são os parâmetros do AWCP e cujo os objetivos são: (i). 

Fornecer estruturas estáveis de agrupamento, maximizando a taxa de entrega dos dados e redu-

zindo a sobrecarga do agrupamento. Abordou-se esse problema multiobjetivo com o NSGA-II. 

Avaliou-se e comparou-se o seu desempenho com outras técnicas de otimização multiobjetivo: 

Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) e Multi-Objective Differential Evolu-

tion (MODE). Os experimentos revelam que NSGA-II melhorou os resultados de MOPSO e 

MODE em termos de spacing, spread, proporção de soluções não dominadas e inverse genera-

tion distance, que são as métricas de desempenho utilizadas para comparação. As funções ob-

jetivo utilizadas foram: Average Cluster Lifetime (ACL), Control Packet Overhead (CPO) e 

Packet Delivery Ratio (PDR). Nas seguintes bases de dados: cenários – S1, S2, S3 e S4 (área 

metropolitana de Túnis, Tunísia). Devido à rápida mudança da topologia e à falta de infra-

estrutura, é muito desafiador implementar métodos de agrupamento em rede veiculares. No 

trabalho, concentrou-se na concepção de um algoritmo de agrupamento adaptativo e otimizado 

para redes veiculares, chamado AWCP, que levou em consideração as informações de ID, di-

reção, posição e velocidade da rodovia, a fim de maximizar a estabilidade do agrupamento. No 

entanto, devido ao grande número de configurações viáveis do AWCP e à natureza conflituosa 

de suas métricas de desempenho, definiu-se um problema de otimização multiobjetivo em que 

o algoritmo NSGA-II foi acoplado ao simulador ns2 para encontrar o melhor parâmetro para as 

métricas AWCP de Qualidade de Serviço, do inglês quality of service (QoS). O NSGA-II obtém 

soluções bem distribuídas sobre a fronteira de Pareto e apresenta os melhores resultados em 
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termos de métricas de desempenho. Assim, o algoritmo NSGA-II foi mais adequado para o 

problema de ajuste de parâmetro AWCP. 

Uma rede móvel ad hoc (MANET) é de natureza dinâmica e é composta por nós conec-

tados sem fios que realizam o roteamento hop-by-hop sem o auxílio de nenhuma estrutura fixa. 

Um dos requisitos importantes de uma MANET é a eficiência da utilização da energia, o que 

aumenta a vida útil da rede. Várias técnicas foram propostas pelos pesquisadores para atingir 

esse objetivo e um deles está no agrupamento da MANET que pode ajudar a fornecer uma 

solução eficiente em termos energéticos. O agrupamento envolve a seleção de representantes 

de grupos e quanto menor a quantidade deles, menor será a eficiência energética à medida que 

esses nós consomem mais energia do que os nós não-representantes. Em (ALI, SHAHZAD e 

KHAN, 2012), foi proposta uma solução multiobjetivo, nomeada Multi-Objective Particle 

Swarm Optimization (MOPSO), para otimizar a número de grupos em uma rede ad hoc tão bem 

quanto a dissipação de energia em nós com o intuito de fornecer uma solução eficiência ener-

gética e reduzir o tráfico de rede. A solução proposta leva em consideração o grau dos nós, 

poder de transmissão, e consumo de energia dos nós móveis. A principal vantagem do método 

é que este fornece um grupo de soluções a cada tempo. Estas soluções são arquivadas na fron-

teira de Pareto ótima. Nos resultados, a técnica proposta foi comparada com o Weigthed Clus-

tering Algorithm (WCA) (CHATTERJEE, DAS e TURGUT, 2002) e o agrupamento baseado 

em Comprehensive Learning Particle Swarm Optimization (CLPSO) (SHAHZAD, KHAN e 

SIDDIQUI, 2009) usando diferentes métricas de desempenho. 

Como foi apresentado ao longo desta revisão, em várias áreas do conhecimento humano 

o uso de agrupamento multiobjetivo torna viável a aquisição de novos conhecimentos em rela-

ção aos objetos e as diferentes estruturas assumem dentro das bases de dados. É importante 

destacar que apesar da quantidade de trabalhos disponível na literatura, poucos esforços são 

empregados para identificar de formar sistemática e metódicas os pontos fortes e fracos de cada 

ferramenta. Este trabalho seria facilitado se existisse um framework contendo os principais al-

goritmos de agrupamento multibjetivo e a possibilidade de testar e comparar os diferentes ín-

dices internos e externos, bem como, as medidas de avaliação. 
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APÊNDICE B 

1 Regras de Associação em Data Streams: Revisão da Literatura 

O recente aumento de abordagens para mineração em data stream para as tarefas de classifica-

ção (MASUD, WOOLAM, et al., 2012; BIFET, READ, et al., 2013; MENA-TORRES e 

AGUILAR-RUIZ, 2014), agrupamento (KHALILIAN e MUSTAPHA, 2010; SILVA, FARIA, 

et al., 2013; GUHA, 2016) e itens frequentes (NASREEN, AZAM, et al., 2014; LEE, JIN e 

AGRAWAL, 2014) se faz necessário desenvolver também novas metodologias e técnicas para 

tarefa de análise das regras de associação como observado em (JIANG e GRUENWALD, 

2006). 

Para rastrear de forma eficiente as mudanças das regras de associação em online stream, 

foram propostos alguns métodos de geração de regras de associação diretamente sobre o con-

junto de dados que mudam ao longo do tempo. Por exemplo, o Dynamic Mining of Association 

Rules using Genetic Algorithm (DMARG) é uma ferramenta que extrai regras de associação de 

bases de dados dinâmicos (SHENOY, SRINIVASA, et al., 2003), usando um algoritmo evolu-

tivo para este fim. 

Já o Dynamic Mining of Association Rules using Immune Clone Algorithm (DMARICA) 

e sua versão distribuída DDMARICA, apresentados em (MO e XU, 2005), são inspirados nos 

princípios imunológicos e extraem regras de associação em bases de dados dinâmicos e supe-

ram os resultados obtidos pelo DMARG. Em (SU, GU e LI, 2006), um algoritmo imune de 

atualização incremental para mineração de regra de associação é apresentado. É eficiente em 

encontrar ocorrências significativas e manter regras de associação em conjuntos de dados dinâ-

micos. 

Outro método proposto gera regras de associação de cada conjunto de itens frequentes 

armazenados em uma árvore do método estDec (CHANG e LEE, 2006), onde uma estrutura de 

pilha é introduzida para enumerar eficientemente todas as regras de associação. Esta abordagem 

online pode evitar as desvantagens da abordagem que atua em dois passos, gerando primeira-

mente o item e depois as regras. Além do que, a própria pode ser utilizada como uma estrutura 

de índice hierárquicos para encontrar o suporte atual do antecedente de uma regra de associação 

(SHIN e LEE, 2008). 

Devido à dificuldade de executar múltiplas leituras nos dados transacionais, problema 

inerente ao processo de mineração de data stream, pode se utilizar uma abordagem baseada em 
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grafos como alternativa para descoberta de conhecimento em fluxo de dados. Neste método, 

nomeado Graph based Rule Mining (GRM), o armazenamento de dados é otimizado por crité-

rios de uso de memória e a mineração de regras é feita em tempo de processamento linear 

(MOJAVERI, MIRZAEIAN, et al., 2010). 

O tempo necessário para gerar conjuntos de itens frequentes desempenha um papel fun-

damental na mineração de online streaming. Alguns algoritmos são projetados considerando 

apenas o fator temporal. Os dados geralmente chegam continuamente, em alta velocidade, em 

grande quantidade e com mudança em sua distribuição. A abordagem utiliza uma estrutura de 

dados mais poderosa para mineração em online stream, o algoritmo denominado Single Order 

Path Tree (SOPT). Ele melhora o desempenho da recuperação do conjunto de itens frequentes 

usando o novo algoritmo e reduz o tempo de processamento para armazenar o conjunto de itens 

na estrutura de dados. Uma janela é usada no algoritmo para ajudar a reduzir as frequentes 

intervenções do processo de geração de regras (PRAMOD e VYAS, 2012). 

Os algoritmos de regras de associação têm por premissa a detecção de coocorrência de 

conjuntos de itens com alta frequência. A mineração de conjuntos de itens é detalhadamente 

estudada por vários pesquisadores, mas itens raros, itens de baixa frequência nos dados, não são 

descobertos por esses algoritmos. Em algumas aplicações, como uso fraudulento de cartões de 

crédito, detecção de anomalia em redes, detecção de falhas na rede, dados educacionais e diag-

nóstico médico, as contradições ou exceções também oferecem associações úteis. Recente-

mente, os pesquisadores começaram a concentrar esforços na descoberta deste tipo de associa-

ções, denominadas associações raras. Associações raras podem ser obtidas a partir de baixos 

valores de suporte, o que gera um alto número de regras de associação. O problema de associ-

ações raras em data stream foi abordado com a técnica de sliding-window em (VANAMALA, 

SREE e BHAVANI, 2014). 

Em (SHAH e KAUR, 2014), realizou-se uma revisão da crescente área da mineração de 

data stream. A dificuldade de gerar e manter regras de associação é destacada e alguns algorit-

mos são discutidos. Devido à natureza dinâmica e irregular do data stream, as técnicas compa-

radas produziram resultados aproximados, influenciadas pela limitação de memória intrínseca 

das ferramentas. Um problema destacado pelos autores é que os algoritmos não são amigáveis, 

demandando muito esforço dos usuários para configurar os parâmetros de entrada como su-

porte, confiança e taxa de erro. Foi demonstrado um trade-off entre acurácia e tempo de res-
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posta, deve-se escolher um modelo e algoritmo adequados às necessidades da aplicação e prin-

cipalmente o interesse dos usuários. Finaliza-se indicando que a maioria das abordagens de 

mineração adota um algoritmo incremental e de passagem única pelo fluxo de dados, sendo 

mais adequado para lidar com data stream, mas poucos deles abordam o conceito de drifting 

(WANG, FAN, et al., 2003). 

O trabalho de (VIJAYARANI e PRASANNALAKSHMI, 2015) foi concentrado em 

como os algoritmos tradicionais são usados para gerar regras de associação em data stream. Os 

algoritmos utilizados foram Assoc Outliers, Frequent Item Sets e Supervised Association Rule. 

Os dois fatores de desempenho observados eram a série de regras geradas pelos algoritmos e o 

tempo de execução. Os resultados experimentais indicam que a eficiência do Frequent Item Set 

é maior do que a das outras abordagens. O fato dos algoritmos utilizados varrerem as bases de 

dados mais de uma vez, aumenta o tempo de execução. Os autores indicam que os novos algo-

ritmos para mineração de regras de associação em data stream devem reduzir o número de 

varreduras e consequentemente o tempo execução. 

Ao longo desta revisão, é possível perceber que ainda não está consolidada uma maneira 

para avaliar o desempenho da ferramenta de mineração de regras de associação, por vezes 

olhasse para o tempo de processamento. Outro aspecto relevante é a ausência de um estudo 

sistemático comparando os diferentes modelos de processamento. Com essas informações em 

mão e com um conhecimento prévio do tipo de dado a ser analisado, ficaria mais fácil para um 

tomador de decisão optar por um modelo de sliding-window, damped ou landmark. Essas con-

tribuições tornariam a grande área de mineração de dados em ambientes dinâmicos mais aces-

sível aos novos entusiastas.  


