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O objetivo desta prática é implementar o algoritmo Find-S 1 no programa
de mineração de dados md.

Embora seu funcionamento seja intolerante a posśıveis erros existentes no
conjunto de exemplos, esse algoritmo é importante para formação de regras de
conjunção de atributos.

1 O algoritmo Find-S

O objetivo do Find-S é encontrar a hipótese mais espećıfica para um conjunto de
exemplos. A ideia de seu funcionamento é iniciar pela hipótese mais espećıfica
posśıvel e generalizá-la para extender aos exemplos positivos dispońıveis cada
vez que ela falhar para um exemplo.

A linguagem de representação deste algoritmo é constitúıda de atributos com
valores discretos/categóricos e com conceito-alvo binário. A linguagem também
inclui os seguintes śımbolos especiais:

• ? significa que qualquer valor é aceito para um atributo

• ∅ significa que nenhum valor de atributo é aceito, ou seja, se o exemplo
contém valor para um atributo que na hipótese está marcado com ∅, o
exemplo será considerado negativo/falso

Por exemplo, no caso da aplicação imobiliária, se a hipótese for descrita
por h =< TemGaragem, ?, ?, ? >, então qualquer exemplo de imóvel que tiver
garagem será considerado como um exemplo positivo para compra.

A hipótese mais espećıfica nessa linguagem é aquela em que nenhum exemplo
é considerado positivo, pelo uso de ∅ para todos os valores de atributos.

A hipótese mais geral é aquela em que todo exemplo é considerado como
positivo pelo uso de ? para todos os atributos.

1Algoritmo dispońıvel no Livro “Machine Learning” de T. Mitchell.
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A hipótese mais espećıfica do tipo < ∅, ∅, ∅, ∅ > pode ter sua primeira
restrição trocada por um valor de atributo encontrado em um exemplo posi-
tivo para torna-se uma hipótese menos espećıfica (ou mais geral), por exem-
plo, < NaoTemGaragem, ∅, ∅, ∅ >. Se necessário, podemos transformar essa
hipótese em outra mais geral ao aplicar o śımbolo ?: <?, ∅, ∅, ∅ >.

2 Implementação

A seguinte descrição do algoritmo Find-S apresenta os passos necessários para
produzir a regra mais espećıfica posśıvel para um conjunto de exemplos.

O primeiro passo do algoritmo é inicializar a hipótese a ser produzida h
como a mais espećıfica posśıvel usando como restrição em todos os atributos o
śımbolos ∅.

O segundo passo consiste em avaliar cada exemplo positivo dispońıvel. Para
cada exemplo positivo deve-se avaliar se é necessário modificar restrições de
atributos h para corretamente classificar o exemplo como positivo.

O passo final é apresentar a hipótese resultante.

Algoritmo Find-S

1. Inicializar h para a hipótese mais espećıfica em H

2. Para cada exemplo de treino positivo x

(a) Para cada atributo ai em h

i. Se restrição no atributo ai não é satisfeita por x

ii. Então trocar restrição do valor de ai por restrição mais geral
que é aceita por x

3. Retornar hipótese h

3 Modos de treino e teste

Os modos de treino e testes devem usar como medidas de avaliação a acurácia
e a taxa de erros.

4 Experimentos

Realize experimentos com o conjunto de dados Car Evaluation dispońıvel em
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Car+Evaluation.

Cada exemplo desse conjunto tem 6 atributos categóricos:

buying: vhigh, high, med, low.

maint: vhigh, high, med, low.

doors: 2, 3, 4, 5more.
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persons: 2, 4, more.

lug_boot: small, med, big.

safety: low, med, high.

O atributo buying indica o ńıvel do preço de compra do carro {vhigh: muito
alto, high: alto, med: médio, low: baixo}. O atributo maint indica ńıvel de gas-
tos para manutenção {vhigh: muito alto, high: alto, med: médio, low: baixo}.
O atributo doors indica o número de portas {2, 3, 4, 5more: 5 ou mais}; O
atributo persons indica o número de pessoas que o carro pode transportar {2,
4, more: mais}. O atributo lug boot indica o tamanho do porta-malas: {small:
pequeno, med: médio, big: grande}. O atributo safety indica a segurança do
carro {low: baixa, med: média, high: alta}.

Além disso, cada exemplo tem quatro classes: unacc, acc, good, vgood,
sendo que unacc significa carro inaceitavel, acc aceitável, good bom e vgood

muito bom.
Modifique esse conjunto de dados Car Evaluation para ter somente duas

classes de avaliação: aqueles que são considerados inaceitaveis unacc e aceitaveis
acc se tornarão da classe negativa ruim e aqueles da classe good e vgood se
tornarão da classe positiva bom.

Com o conjunto de dados modifique execute os algoritmos Zero-Regras e
Find-S e compare seus resultados de taxa de erros e acurácia .

3


