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Introdução

Problemas de classificação hierárquica multirrótulo envolvem a
manipulação de grandes volumes de dados e um elevado número de
atributos e rótulos. Este contexto requisita a aplicação de técnicas
para reduzir a dimensionalidade dos dados sem alterar seu signfica-
do intŕınseco, de modo a melhorar o desempenho do classificador.
Este trabalho propõe um método para redução de dimensionali-
dade em bases de dados de classificação hierárquica multirrótulo,
utilizando a técnica de seleção de atributos. Para isso, faz uso do
Fisher Score e do cálculo da correlação entre atributos.

Classificação Hierárquica Mul-
tirrótulo

O problema de classificação é um dos mais importantes no cam-
po da aprendizagem de máquina e consiste em atribuir um rótulo
a um elemento do conjunto de dados alvo da tarefa de classifi-
cação. De modo particular, há contextos nos quais um objeto de
um conjunto pode ser associado a mais de uma classe e, além dis-
so, é posśıvel, ainda, que as classes mantenham entre si relações
taxonômicas. Neste caso, tem-se a classificação hierárquica mul-
tirrótulo, que pode ser aplicada para a predição de protéınas em
dados de bioinformática, por exemplo.

Figura 1: Classificação tradicional vs. classificação multirrótulo

Figura 2: Classificação plana vs. classificação hierárquica

Seleção de Atributos

A seleção de atributos é uma das abordagens de redução de di-
mensionalidade em bases de dados, que compreende a escolha dos
atributos mais relevantes a partir dos originais. As técnicas de se-
leção de atributos podem ser classificadas em três categorias: filtro,
wrapper e embutida. A abordagem filtro corresponde à escolha de
um subconjunto de atributos por meio da estimação da qualidade
dos atributos com base apenas nos dados.

Figura 3: Procedimento de seleção de atributos

Método Proposto

O método consiste em ranquear os atributos a partir do cálcu-
lo do Fisher Score, adaptando-se esse cálculo para considerar a
natureza hierárquica e multirrótulo da tarefa de classificação. A
fórmula básica para o cálculo do Fisher Score do j-ésimo atributo
é a seguinte:
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2; µjk e σjk são a média e o desvio
padrão do j-ésimo atributo da k-ésima classe; µj e σj são a média
e o desvio padrão do j-ésimo atributo em relação a todo o conjunto
de dados.
O método faz uso do coeficiente de correlação entre os atributos

para lidar com redundância entre eles.
Por fim, conjunto de dados reduzido é avaliado por meio da apli-

cação de um classificador hierárquico multirrótulo e de sua medida
de desempenho.
Para testar o método, serão realizados experimentos em bases de

dados da Gene Ontology e os resultados serão avaliados com base
na taxa de acerto dos classificadores e validados estatisticamente.
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