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1 Introdução

1.1 Tema

Algoritmos de aprendizado supervisionado são aqueles que dependem de um conjunto

de dados previamente rotulados para aprenderem uma função que possa predizer ou separar, o

mais correto posśıvel, novos dados ainda não rotulados. Em situações nas quais os rótulos são

valores de um conjunto finito dá-se o nome de classificação, exemplos de classificação incluem,

separar e-mails em spam ou não-spam, separar clientes em posśıveis alvos de uma campanha

publicitária ou não, separar not́ıcias em esporte, poĺıtica ou entretenimento e até mesmo auxiliar

diagnósticos médicos separando pacientes pela probabilidade de apresentarem determinada

doença. As abordagens tradicionais atribuem apenas um destes rótulos a um determinado

registro. A abordagem é chamada de classificação binária, quando o algoritmo escolhe um

entre dois rótulos posśıveis, spam ou não spam por exemplo, e classificação multiclasse quando

o algoritmo escolhe um entre diversos rótulos posśıveis, determinada not́ıcia pode ser sobre

esportes, poĺıtica ou entretenimento mas nunca a mais de um rótulo simultaneamente. Na

classificação multirrótulo o algoritmo pode atribuir a um mesmo registro, mais de um rótulo

simultaneamente, por exemplo, a uma mesma not́ıcia podem ser atribúıdos os rótulos esporte

e entretenimento, uma música pode ser classificada com os rótulos MPB e melancólica e uma

mesma imagem pode conter uma ou mais pessoas e um mesmo paciente pode ser diagnosticado

com mais de uma doença ou transtorno. Ao possibilitar a atribuição de mais de um rótulo

ao mesmo registro a classificação multirrótulo apresenta novos desafios quando comparada a

classificação tradicional [7], a combinação entre os rótulos cresce exponencialmente a cada

novo posśıvel rótulo, a alta dimensionalidade que antes afetava as caracteŕısticas passa a afetar

também os rótulos, a obtenção de amostras também se torna mais desafiadora pois o conjunto

de dados pode não conter todas as combinações ou estar desbalanceado, contendo muitas

combinações de um tipo e poucas de outro.

1.2 Motivação

Sabe-se que no diagnóstico de transtornos psiquiátricos é muito comum encontrarmos

comorbidades, isto é, a presença de um ou mais transtornos no mesmo paciente, o que

caracteriza um cenário proṕıcio para desenvolvermos uma abordagem multirrótulo, na qual
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um classificador atribuiria um rótulo diferente para cada uma das comorbidades identificadas.

Por meio da antropometria, ciência que estuda as medidas do corpo humano, podemos fazer

uma análise dos aspectos, formatos e distâncias de pontos de referência do rosto humano

e utilizá-los como caracteŕısticas determinantes no diagnóstico de um ou mais transtornos

psiquiátricos.

1.3 Lacuna

Após busca na literatura, não foi encontrado um trabalho que verificasse a possibilidade

de encontrar TEA e suas comorbidades através de um classificador multirrótulo. Essa abordagem

é portanto inovadora.

1.4 Hipótese

A hipótese considerada neste trabalho é a de que seja posśıvel aumentar o desempenho

de um classificador utilizando a relação entre os rótulos e que seja posśıvel explorá-la através do

aprendizado de uma função de base radial, do inglês Radial Basis Function (RBF) responsável

por predizer quais rótulos devem ser associados a uma nova instância.

1.5 Objetivos

O trabalho anterior (PINHEIRO, 2018) focou na abordagem binária entre TEA e

não TEA, neste trabalho pretende-se abordar o TEA e suas comorbidades modelando estes

transtornos como múltiplos rótulos que poderão ser atribúıdos a um paciente. A entrada do

classificador será uma estrutura de dados contendo medidas antropométricas de faces de

pessoas portadoras e não portadoras de transtornos psiquiátricos.

Os objetivos espećıficos deste trabalho são:

• Treinar múltiplos classificadores utilizando utilizando métodos conhecidos de classificação

multirrótulo.

• Propor um novo método de classificação multirrótulo.

• Comparar a eficácia de um novo método proposto contra as técnicas já conhecidas.
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1.6 Justificativa

O fato de ainda não termos uma definição formal sobre como tirar proveito das

relações entre os rótulos faz com que este seja um tema importante de pesquisa. Além disso a

correta identificação de múltiplos rótulos possui diversas aplicações no comércio e industria,

como categorização de textos, rotulação em imagens, diagnósticos de doenças e sintomas

ou transtornos e suas comorbidades e análise de sentimentos. Este trabalho é parte de um

projeto maior que almeja construir um classificador multimodal baseado em diversos aspectos

dos transtornos, pelo fato dos mesmo possúırem relações entre si espera-se aproveitar este

relacionamento para aumentar o desempenho do classificador proposto ao compará-lo com o

estado da arte.
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2 Métodos

Este projeto visa avaliar diferentes classificadores multirrótulos e descobrir se esta

técnica é de fato capaz de identificar transtornos psicológicos e suas comorbidades de forma

sistematizada.

De acordo com (HERRERA et al., 2016) existem três abordagens para lidar com cenários

de classificação multirrótulo

1. Transformação do problema, consiste em transformar os múltiplos rótulos em classes e

atacar o problema utilizando técnicas de classificação binária ou multiclasse

2. Adaptação de algoritmos, consiste em adaptar um algoritmo existente para lidar nati-

vamente com múltiplos rótulos, como por exemplo o Multi Label k Nearest Neighbors

(ML-kNN)

3. Combinações, do inglês Ensembles, consiste em treinar diferentes instâncias de um mesmo

classificador e utilizá-las como eleitores dos rótulos pertinentes, dessa forma os rótulos

atribúıdos serão os mais votados

Estas abordagens tem seus pontos fortes e fracos. A primeira abordagem, transformação

do problema, geralmente sofre com a esparsidade dos rótulos no conjunto de dados resultante.

Nesta abordagem cada combinação de rótulos é transformada em uma classe, caso haja uma

grande combinação de rótulos diferentes e por consequência gerando muitas classes diferentes

o conjunto de dados pode acabar com poucas instâncias representando uma determinada classe,

além disso é posśıvel que um modelo constrúıdo com esta abordagem ignore completamente

uma posśıvel relação entre os rótulos. A segunda abordagem, adaptação de algoritmos, embora

apresente bons resultados (WU et al., 2015; WU et al., 2016), se mostra bastante desafiadora,

pois nem todos os algoritmos conhecidos podem ser adaptados para trabalhar com múltiplos

rótulos de forma direta, algumas adaptações requerem uma ampla mudança de implementação

ou as vezes uma nova formulação do algoritmo. A terceira abordagem pode ser composta

por uma mistura entre a primeira e a segunda, podendo sofrer com ambos os problemas,

segundo (HERRERA et al., 2016) a combinação de diferentes classificadores pode de fato

melhorar o desempenho do modelo, mas cuidados extras devem ser tomados. Dito isto, muitos

trabalhos tentam de alguma forma combinar diferentes abordagens, seja com a utilização de

múltiplos classificadores, seja com o uso de diferentes algoritmos nas diversas fases do processo

de classificação. [referências...] Nestes trabalhos um problema aparece recorrentemente, a
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identificação e aproveitamento das posśıveis relações entre os rótulos (ALAZAIDAH; THABTAH;

Al-Radaideh, 2015; ZHANG; LI; CAI, 2015; ZHANG; FANG; LI, 2017). Explorar uma posśıvel

relação entre os rótulos parece ser a maior questão em aberto quando o assunto é classificação

multirrótulo.

2.1 Construção de um classificador utilizando a primeira abordagem, transformação do
problema

Serão implementados os métodos relevância binária (BR, do inglês, Binary Relevance)

e conjunto potência (LP, do inglês, Label Powerset).

2.1.1 Relevância binária

O método BR consiste em treinar um classificador binário para cada um dos rótulos,

portanto, para um conjunto de dados que contenha dois rótulos o modelo final será composto

por dois classificadores, cada um capaz de prever a presença ou ausência de cada um dos

rótulos. [inserir uma figura explicativa]

2.1.2 Conjunto potência
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3 Revisão bibliográfica

Este caṕıtulo apresenta uma revisão da bibliografia relacionada ao tema do projeto.

Esta bibliografia foi elaborada utilizando a técnica conhecida por revisão sistemática (RS)

possibilitando que este trabalho seja reproduzido e auditado por outros pesquisadores. Esta RS

engloba os trabalhos dos últimos cinco anos relacionados à construção e aprimoramento de

classificadores multirrótulo e foi baseada nas seguintes questões de pesquisa:

1. Quais são as técnicas de classificação multirrótulo dispońıveis atualmente?

2. Como os algoritmos consideram a correlação entre os rótulos?

3. Quais bases de dados foram utilizadas nos experimentos?

4. Quais as métricas utilizadas para avaliar um classificador multirrótulo?

5. Quais as opções existentes para lidar com o desbalanceamento dos dados?

6. Quais os pontos fortes de cada um dos algoritmos analisados?

7. Quais os pontos fracos de cada um dos algoritmos analisados?

8. Quais são os maiores desafios encontrados na construção de classificadores multirrótulo?

9. Quais as aplicações atuais de classificadores multirrótulos?

10. Existem formas de avaliar o conjunto de dados?

3.1 Contribuições

3.2 Escopo
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