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O objetivo desta prática é fazer o esqueleto inicial de programas que imple-
mentam algoritmos para mineração de dados com aprendizado de máquina.

Em geral, programas de aprendizado de máquina possuem três modos de
execução: treino, teste e uso. Por exemplo, é comum em um programa com in-
terface em linha de comandos primeiro utilizar a seguinte sintaxe para treino que
produzirá um programa para teste conforme o nome-do-algoritmo informado:

./md treino nome-do-algoritmo arquivo-entrada programa

Após a geração do programa, é posśıvel avaliar o desempenho em um con-
junto de testes arquivo-entrada. No modo de teste são necessárias informações
sobre a verdadeira resposta dos exemplos teste.

./md teste programa arquivo-teste

Para uso real é posśıvel desenvolver um modo similar ao modo de teste,
porém que não compara com respostas previamente conhecidas:

./md uso programa arquivo-novos

1 Conjunto de dados

O formato de arquivos de conjuntos de dados de treino, teste ou uso deve ser pre-
viamente estabelecido. Cada software de mineração de dados costuma utilizar
o seu próprio formato.

A seguir descreve-se uma versão de formato de arquivo simplificado (extensão
.sim) para uso nos programas de mineração de dados.

• A primeira linha contém o nome do conjunto de dados.

• Não podem haver linhas vazias.
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• Cada linha até encontrar o comando especial @dados descreve um atributo.

• Se o atributo descreve uma propriedade de valor cont́ınuo, utiliza-se a
palavra-chave real.

• Se o atributo descreve uma propriedade de valor discreto, utiliza-se a
palavra-chave nominal.

• Após o coomando especial @dados, cada linha representa um exemplo que
contém valores de atributos separados por v́ırgulas

• Pontos de interrogação podem ser usados quando valores de atributos são
desconhecidos

Um exemplo do uso do formato de arquivo simplificado .sim:

iris

sepala_comprimento,real

sepala_largura,real

petala_comprimento,real

petala_largura,real

classe,nominal,Irissetosa,Irisversicolor,Irisvirginica

@dados

5.1,3.5,1.4,0.2,Irissetosa

4.9,3.0,1.4,0.2,Irissetosa

5.0,3.4,1.5,0.2,Irissetosa

7.0,3.2,4.7,1.4,Irisversicolor

6.4,3.2,4.5,1.5,Irisversicolor

6.8,3.0,5.5,2.1,Irisvirginica

5.7,2.5,5.0,?,Irisvirginica

5.8,2.8,5.1,2.4,Irisvirginica

2 Modo treino: algoritmo de predicao Zero-Regras

O algoritmo de predição Zero-Regras é um dos mais simples para classificação.
O desempenho desse algoritmo é frequentemente utilizado como limitante in-
ferior para avaliar o desempenho de outros algoritmos. Se algum algoritmo
tiver desempenho inferior ao Zero-Regras, diz-se que esse não apresenta boa
qualidade.

O algoritmo de predição de Zero-Regras sempre prediz a classe que mais
frequentemente encontrou no conjunto de treino.

No término do treino, deve-se apresentar medidas de avaliação de desempe-
nho do programa aprendido no conjunto de dados de treino.
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3 Modo teste

O modo teste é útil para avaliar o desempenho de algoritmos em dados que não
foram anteriormente utilizados durante o aprendizado. É comum o desempenho
dos algoritmos em conjuntos de teste ser inferior ao atingido no modo treino.
Deve-se apresentar medidas de avaliação do desempenho do programa para veri-
ficar se esse funcionou bem no conjunto de teste. Contudo, é importante utilizar
o mı́nimo posśıvel o conjunto de testes para evitar que esse torne-se também
parte do treino.

4 Avaliação de desempenho

No modos de treino e teste é necessário avaliar o desempenho do algoritmo. Uma
das medidas mais simples para classes categóricas é a acurácia. A acurácia é
definida como a fração do número de acertos pelo número total de tentativas.
Contudo, é mais comum estudar o número complementar à acurácia: a taxa de
erros, definida pela fração do número de erros pelo número total de tentativas.
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