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Natalha Cristina da Cruz Machado Benatti

Métodos de Busca Direta para
Seleção de Parâmetros em Máquinas
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nada fácil e se hoje comemoro uma conquista, esta se deve a ele, que esteve comigo em
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própria luta!

Agradeço aos meus pais, Ismael Machado e Maiza Machado, e ao meu irmão Michel

Machado, que sempre foram demasiado compreenśıveis e incentivadores com relação aos
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idade já diziam que eu seria professora de Matemática, mas falavam isso com o brilho no
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Resumo

Nesta dissertação apresentamos uma revisão de conceitos acerca das

máquinas de vetores suporte, utilizadas para problemas de classificação e re-

gressão no contexto de aprendizagem de máquina. Abordamos detalhes so-

bre as soluções dos problemas primal e dual gerados pela teoria de máquinas

de vetores suporte para classificação. Tendo em vista que escolher adequa-

damente os parâmetros utilizados nos problemas de Otimização envolvidos

pode melhorar o desempenho do classificador, estudamos dois métodos de

Otimização sem derivadas, a saber, busca padrão e busca direta com ma-

lha adaptável, e discutimos como estes podem auxiliar nessa tarefa. Para

avaliar a eficiência de tais métodos nesse contexto, nós os comparamos com

a clássica busca por grid na aplicação a trinta e quatro problemas de clas-

sificação binária da biblioteca LIBSVM. Constatamos que a busca padrão

utilizada e a busca direta com malha adaptável foram capazes de encontrar

parâmetros tão bons quanto a busca por grid, com baixa taxa de vetores

suporte e alta taxa de acerto no conjunto de teste, resultando em horas ou

até dias de economia de processamento.

Palavras-chave: Máquinas de vetores suporte, Otimização sem derivadas,

parâmetros algoŕıtmicos, busca padrão, método de busca direta com malha

adaptável.



Abstract

In this work, we present a review on support vector machines, a very use-

ful tool for classification and regression problems on machine learning. We

discuss details about solutions of the primal and dual problems generated

by the theory of support vector machines for classification. Considering

that properly choosing the parameters used in the problems of optimiza-

tion involved can improve the performance of the classifier, we studied two

methods of derivative-free Optimization, namely pattern search method and

mesh adaptive direct search method, and we discussed how they can help in

this task. In order to verify the efficiency of such methods in this context,

we compare them with the classic grid search in the application to thirty

four binary classification problems of the LIBSVM library. We found that

the pattern search and the mesh adaptive direct search were able to find

parameters as good as the ones found by the grid search, with low support

vector rates and high accuracy in the test set, resulting in hours or even

days of processing economy.

Keywords: Support vector machines, derivative-free Optimization, algo-

rithmic parameters, pattern search, mesh adaptive direct search method.
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A.2 Número de operações, a porcentagem que representa e a porcentagem de

sua redução dos métodos MADS e busca coordenada em relação à busca
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1 Máquinas de Vetores Suporte 15
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Introdução

Otimização é um campo da Matemática de grande interesse por seu potencial de

aplicação a problemas práticos. Neste trabalho voltamos nossa atenção aos problemas de

Otimização que definem as máquinas de vetores suporte.

As máquinas de vetores suporte são algoritmos de aprendizagem de máquina no

âmbito de reconhecimento de padrões e classificação de dados. No decorrer dos nossos

estudos, procuramos responder questões acerca das soluções dos problemas de Otimização

gerados pela teoria de máquinas de vetores suporte, tais como relações existentes entre as

soluções dos problemas primal e dual e a garantia de existência de solução do problema

dual, sendo contribuições do ponto de vista matemático na teoria de máquinas de vetores

suporte.

A eficácia de uma máquina de vetores suporte depende da função kernel e da seleção

dos parâmetros da máquina, sendo eles a constante que regulariza os termos da função

objetivo do problema e os parâmetros da função kernel utilizada. Estes interferem di-

retamente nos resultados, sua escolha pode provocar situações indesejadas no contexto

de aprendizagem de máquina, sendo elas o overfitting e o underfitting, pois resultam em

modelos que não generalizam bem os dados. A classe de métodos que estuda melhores

formas de selecionar estes parâmetros é conhecida como seleção de modelos para classi-

ficação. A estratégia de seleção de modelos mais utilizada na prática é a busca por grid,

que avalia todas as combinações dos parâmetros definidas por uma malha, tomando assim

os melhores parâmetros para o modelo. Devido à sua estrutura a busca por grid neces-

sita de muito tempo de processamento, o que torna seu uso inviável quando estão sendo

utilizados conjuntos de dados de alta dimensão, pois o método constrói um classificador

a cada conjunto de parâmetros definidos e o testa a fim de obter sua taxa de acerto para

então comparar às taxas obtidas com outros parâmetros.

Com o objetivo de encontrar um método para seleção de modelos competente como

a busca por grid e que evite tanto tempo computacional, estudamos dois métodos de

Otimização sem derivadas, sendo a busca padrão e o método de busca direta com malha

adaptável, bem como suas teorias de convergência. Para a realização de testes tomamos

trinta e quatro conjuntos de dados do contexto de classificação da biblioteca LIBSVM.

Os resultados dos dois métodos foram comparados aos obtidos com a busca por grid.

Na comparação consideramos uma função que dependia da taxa de acerto e da taxa de

vetores suporte para podermos evitar os fenômenos overfitting e underfitting. Os critérios

13
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de comparação utilizados foram o número de avaliações de função, ou seja, de construção

de classificadores que as buscas realizaram, a taxa de acerto no conjunto de teste e a taxa

de vetores suporte do classificador definido pelos parâmetros encontrados por cada busca.

Em suma, o objetivo geral deste trabalho é discorrer acerca das máquinas de vetores

suporte, com ênfase na seleção de parâmetros utilizando métodos de Otimização sem

derivadas. Propomos o método de busca direta com malha adaptável e a busca coordenada

como método de seleção de modelos para as máquinas de vetores suporte utilizando o

kernel Gaussiano, e comparamos à busca por grid com a intenção de diminuir o número

de avaliações de função efetuadas, reduzindo assim o custo computacional.

Dentre os objetivos espećıficos destacam-se o estudo da teoria de máquinas de ve-

tores suporte visando bom embasamento matemático, o desenvolvimento de algoritmos

dos métodos de Otimização sem derivadas, bem como suas teorias de convergência, im-

plementação destes métodos e comparação com a busca por grid, além da avaliação do

desempenho computacional dos métodos para a seleção de modelos nas máquinas de ve-

tores suporte para classificação.

No Caṕıtulo 1 expomos a formulação matemática sobre as máquinas de vetores

suporte para classificação iniciando com a formulação de margens ŕıgidas, posteriormente

considerando margens flex́ıveis, seguido do caso não linear, bem como a apresentação de

resultados acerca da solução dos problemas de Otimização associados às máquinas de

vetores suporte.

No Caṕıtulo 2 discutimos sobre os algoritmos de busca direta que propomos como

seleção de modelos para as máquinas de vetores suporte e apresentamos suas teorias de

convergência.

No Caṕıtulo 3 destacamos a importância da correta seleção de parâmetros para o

desempenho das máquinas de vetores suporte, os procedimentos metodológicos adotados,

seguidos de experimentos numéricos e análise dos resultados.

Por fim, apresentamos as considerações finais do trabalho e as sugestões para pes-

quisas futuras.

Notação

• Se x, y ∈ R
n e x ≤ y então xi ≤ yi para cada i = 1, . . . , n;

• ‖ · ‖ representa a norma Euclidiana, ou seja, para x ∈ R
n, ‖x‖ = ‖x‖2 =

(
n∑

i=1

x2
i

) 1
2

;

• Sendo a ∈ R, |a| representa o módulo de a. No caso de A ser um conjunto, |A|
representa a sua cardinalidade;

• Se A ∈ R
n×m e x ∈ A então x representa uma coluna da matriz A;

• O objeto n-dimensional x(i) = (x
(i)
1 , x

(i)
2 , . . . , x

(i)
n )T representa o dado i do conjunto

de amostras X.



Caṕıtulo 1

Máquinas de Vetores Suporte

Em 1963 Vapnik e Lerner propuseram em [50] o algoritmo Generalized Portrait, que

encontra um classificador linear considerando a maior distância posśıvel entre o classi-

ficador e os dados. Porém nem sempre é posśıvel conseguir um classificador linear que

consiga separar os dados, então com o objetivo de trabalhar com classificadores não li-

neares, as pesquisas continuaram, e então em 1992 Boser, Guyon e Vapnik sugeriram em

[12] um algoritmo que utiliza as chamadas funções kernel, que transformam o espaço de

origem em um espaço de dimensão maior. Em 1995, Cortes e Vapnik, em [20], propõem

uma modificação introduzindo variáveis de folga, que permitem que alguns dados sejam

classificados incorretamente. Já em 1996 foi proposto o método de regressão por vetores

suporte por Drucker et al. em [27], método que, diferentemente da classificação, busca

encontrar uma função para aproximar bem os dados.

Neste caṕıtulo estudaremos as máquinas de vetores suporte para classificação (SVC,

support vector classification machines), primeiramente num contexto binário e posterior-

mente classificando em várias classes, utilizando como principais referências Shmilovici

[47], Cristianini e Shawe-Taylor [22] e Beltrami [9]. Por não ser objeto de estudo nos

próximos caṕıtulos, não abordaremos a teoria sobre as máquinas de vetores suporte para

regressão (SVR, support vector regression machines), mas esta pode ser encontrada em

[27] e [51].

1.1 Introdução à Aprendizagem de Máquina

A meta da Aprendizagem de Máquina é a criação de uma “máquina”, ou seja, um

programa de computador, que possa realizar tarefas de um ser humano. A Inteligência

Artificial (AI, do inglês Artificial Intelligence) se ocupa em desenvolver mecanismos e

dispositivos tecnológicos que possam simular o racioćınio humano, ou seja, a capacidade

humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Esta área da ciência

é impulsionada pelo rápido desenvolvimento da Informática e da Computação, permitindo
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que novos elementos sejam rapidamente agregados à AI. Com o passar do tempo, surgiram

várias linhas de pequisa da AI, uma delas é a que estuda o desenvolvimento de conceitos

que imitam as redes neurais humanas. Nos anos de 1990, essa área teve um grande

impulso, consolidando-se como a base da AI. As máquinas de vetores suporte podem ser

vistas como redes neurais artificiais, para mais detalhes consultar [54].

A Inteligência Artificial busca, através da máquina, uma forma de representar a

capacidade humana de inventar sáıdas para seus problemas. São diversas as aplicações

no mundo real, como por exemplo em jogos, aplicativos de segurança para sistemas de

informação, programas de computador, robótica, dispositivos para reconhecimentos de

escrita à mão e reconhecimento de voz, programas de diagnósticos médicos, entre outras.

A Aprendizagem de Máquina (ML, do inglês Machine Learning), ramo da AI, visa

“aprender” através de dados, não no sentido de “memorizar” pois para o computador isso

é fácil, a dificuldade está em “generalizar” um comportamento para uma nova situação.

Ainda não se sabe fazer com que computadores aprendam de uma maneira similar à forma

como os humanos aprendem, entretanto, foram desenvolvidos algoritmos que são eficien-

tes em certos tipos de tarefas de aprendizagem, fazendo surgir então um entendimento

teórico de aprendizagem. A Aprendizagem de Máquina pode ser dividida em dois grupos

principais: a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada.

A aprendizagem supervisionada é realizada quando conhecemos o modelo que a

máquina deve seguir através dos dados de entrada e suas classes, e a partir deles ge-

neralizamos de modo a conseguir aplicar a quaisquer outros dados de entrada daquele

contexto, isto é, o algoritmo extrai a representação do conhecimento a partir desses da-

dos de exemplos. Neste caso, dado um conjunto de m dados rotulados na forma (xi, yi)

com i = 1, ...,m, em que xi representa um dado de exemplo e yi a sua classe, deseja-

mos produzir um classificador capaz de predizer precisamente a classe de novos dados.

A representação gerada deve ser capaz de produzir sáıdas corretas para novas entradas

não apresentadas previamente. Problemas de classificação, regressão e estimação são do

contexto de aprendizagem supervisionada.

Já na aprendizagem não supervisionada, não há dados de exemplos associados a

classes. O algoritmo aprende a representar, ou agrupar, os dados de entrada. Essas

técnicas são geralmente utilizadas quando o objetivo é encontrar padrões ou tendências

que colaborem para o entendimento dos dados. Clusterização, associação e análise de

sequenciamento são problemas do contexto de aprendizagem não supervisionada.

O tipo de aprendizagem abordado na presente dissertação é a aprendizagem super-

visionada, no âmbito de classificação de dados, através das máquinas de vetores suporte.

Por exemplo, uma aplicação de máquinas de vetores suporte é no diagnóstico do

câncer de mama. Um analista pode construir uma máquina de vetores suporte onde se

pretende, neste caso, “aprender” as diferenças entre os estados do cancro da mama das

pacientes com tumor benigno e das com tumor maligno. Assim, o analista constrói um

modelo para prever o potencial que futuras pacientes desse quadro têm de ter tumor
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maligno ou benigno.

1.2 Máquinas de Vetores Suporte para Classificação

As máquinas de vetores suporte para classificação têm o intuito de classificar objetos

n-dimensionais x = (x1, x2, . . . , xn)
T utilizando, para isso, um hiperplano. No caso mais

simples, consideramos duas classes, às quais chamamos classe positiva X+ e negativa

X−, denominado classificação binária. O caso de classificação em mais de duas classes

será visto posteriormente, sendo este chamado multiclasses. Para encontrar o padrão

dos elementos analisados, são utilizadas amostras onde já se conhece a classe a que cada

elemento do conjunto de dados pertence, criando um modelo para futuras avaliações.

Consideremos m pontos (x(1), y1), . . . , (x
(m), ym) ∈ X × {−1, 1}, com X ⊂ R

n cons-

tituindo o conjunto dos dados sendo a união disjunta dos conjuntos X+ e X−, onde

yi = 1 quando x(i) ∈ X+ e yi = −1 quando x(i) ∈ X−. O objetivo é encontrar um

hiperplano w∗Tx + b∗ = 0 que separe os pontos de classes distintas, definindo o modelo

m(x) = sinal(w∗Tx + b∗), também conhecido por função de decisão. De tal modo, um

novo dado x poderá ser classificado pertencente à classe positiva X+ se w∗Tx + b∗ > 0,

isto é, m(x) = 1, ou à classe negativa X− se w∗Tx+ b∗ < 0, isto é, m(x) = −1.

Os primeiros experimentos práticos de máquinas de vetores suporte envolveram reco-

nhecimento óptico de caracteres (OCR, do inglês Optical Character Recognition), obtendo

grande sucesso após aprimoramento das máquinas de vetores suporte em relação à melho-

ria da taxa de acerto do classificador, e da velocidade de sua classificação. Segundo [46],

após esse aprimoramento as máquinas de vetores suporte logo se tornaram competitivas

em relação aos melhores classificadores dispońıveis em OCR. O que chamou atenção em

outras tarefas de reconhecimento de objetos, e então segundo [45] alcançaram o recorde

mundial na principal base de dados de d́ıgitos manuscritos.

1.2.1 Classificação utilizando Margens Rı́gidas

Primeiramente, consideremos um caso particular dos problemas de classificação,

onde o conjunto de dados atende à definição a seguir.

Definição 1.1. Um conjunto é dito linearmente separável quando é posśıvel separar cor-

retamente os pontos de classes diferentes por pelo menos um hiperplano.
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x1

x2

Figura 1.1: Exemplo de conjunto linearmente separável X ⊂ R
2.

A Figura 1.1 exemplifica um conjunto X de dados linearmente separável, onde os

losangos pertencem à classe negativa X− e os quadrados à classe positiva X+. Neste caso,

é posśıvel obter vários hiperplanos que classificam, ou separam perfeitamente os dados,

isto é, que deixam os pontos de mesma classe de um lado do hiperplano, distinguindo as

classes. A Figura 1.2 traz exemplos de alguns hiperplanos separadores do conjunto de

dados anterior.

x1

x2

x1

x2

x1

x2

Figura 1.2: Vários hiperplanos separam o mesmo conjunto de dados.
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O desempenho dos classificadores está associado à distância dos mesmos ao conjunto

de dados. A fim de formalizar matematicamente esta distância, precisamos definir o

conceito de margem.

Definição 1.2. Seja o conjunto de dados X ⊂ R
n e um hiperplano separador β dado por

wTx+b = 0. A margem do classificador é a distância de β ao ponto x ∈ X mais próximo.

x1

x2

x1

x2

x1

x2

Figura 1.3: Alguns classificadores com diferentes valores de margens.

Resultados teóricos descritos por Vapnik [20] mostraram que o hiperplano definido

com a maior margem implica em uma maior generalização do algoritmo de aprendizagem,

isto é, o hiperplano classifica melhor elementos que não estavam previamente no conjunto

de dados. Tal hiperplano de margem máxima é chamado hiperplano ótimo.

Temos que o mesmo hiperplano separador β, dado como wTx + b = 0, pode ser

definido por diferentes valores de (w, b). Assim, podemos reescalar (w, b) de forma que os

pontos x(i) ∈ X mais próximos de β satisfaçam |wTx(i) + b| = 1. Assim é posśıvel provar

que tal hiperplano cumpre⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
wTx(i) + b ≥ 1,

wTx(i) + b = 1,

para todo i tal que yi = 1;

para pelo menos um x(i) ∈ X;

wTx(i) + b ≤ −1,

wTx(i) + b = −1,

para todo i tal que yi = −1;

para pelo menos um x(i) ∈ X.

(1.1)
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A Figura 1.5 ilustra um hiperplano separador com margem máxima, e a ideia dada

anteriormente que tal hiperplano cumpre.

x1

x2

w
T

x+ b = 1

w
T

x+ b = −1

Figura 1.4: Ilustração do hiperplano ótimo que separa o conjunto linearmente separável.

Por resultados básicos de Geometria Anaĺıtica, a distância Euclidiana de um ponto x(i) ∈
X ao hiperplano β é dada por

dist(x(i), β) =
|wTx(i) + b|

‖w‖ =
yi(w

Tx(i) + b)

‖w‖ .

E como as relações (1.1) implicam yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1 para todo i = 1, . . . ,m, temos

dist(x(i), β) ≥ 1

‖w‖ .

Observemos que, por (1.1), para pelo menos um ponto x(i) de cada classe temos que

dist(x(i), β) =
1

‖w‖ , sendo tais pontos os que definem a margem. Portanto, a margem

geométrica de um classificador, ou seja, a distância Euclidiana do x(i) mais próximo até

o classificador é dada por ρ =
1

‖w‖ .
Dentre todos os hiperplanos que separam as classes, nosso interesse está voltado ao

que proporciona maior largura da margem, ou seja, desejamos o valor máximo de ρ, o

que é equivalente a encontrar ‖w‖ mı́nimo. Portanto devemos resolver o problema de

Otimização

min
w∈Rn, b∈R

‖w‖
s. a yi(w

Tx(i) + b) ≥ 1 i = 1, . . . ,m,

que é equivalente ao problema quadrático e convexo

min
w∈Rn, b∈R

1
2
‖w‖2

s. a yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1 i = 1, . . . ,m,

(1.2)



21

ao qual denominamos problema primal1.

Consideraremos a formulação do dual de Wolfe, uma vez que o problema consi-

derado é convexo e continuamente diferenciável. Mais detalhes sobre dualidade podem

ser encontrados nos trabalhos de Bazaraa, Sherali e Shety [8], Fletcher [28], Izmailov e

Solodov [31] e Mart́ınez e Santos [37].

A fim de construirmos o problema dual, consideremos a função Lagrangiana do

problema (1.2),

L(w, b, α) = 1

2
‖w‖2 −

m∑
i=1

αi(yi(w
Tx(i) + b)− 1),

onde α ∈ R
m, com αi ≥ 0 para todo i = 1, . . . ,m, é o multiplicador de Lagrange. É

importante termos em mente que das condições de Karush-Kunh-Tucker (KKT) [43] do

problema (1.2) temos que

yi(w
Tx(i) + b)− 1 ≥ 0,

αi[yi(w
Tx(i) + b)− 1] = 0,

αi ≥ 0,

onde i = 1, . . . ,m. A formulação dual é dada por

max
w∈Rn, b∈R, α∈Rm

L(w, b, α)
s. a ∇wL(w, b, α) = 0,

∇bL(w, b, α) = 0,

α ≥ 0.

(1.3)

Então temos que

∇wL(w, b, α) = w −
m∑
i=1

αiyix
(i) = 0, (1.4)

∇bL(w, b, α) = −
m∑
i=1

αiyi = 0. (1.5)

De (1.4) temos que w =
m∑
i=1

αiyix
(i), logo podemos reescrever nossa função Lagrangiana

1O termo 1
2 é introduzido para simplificar as expressões do gradiente e da hessiana da função objetivo.
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da forma

L(w, b, α) = L̃(b, α)

=
1

2

(
m∑
i=1

αiyix
(i)

)T (
m∑
i=1

αiyix
(i)

)
−

m∑
i=1

αi

⎡⎣yi
⎛⎝(

m∑
j=1

αjyjx
(j)

)T

x(i) + b

⎞⎠− 1

⎤⎦
=

1

2

m∑
i=1

m∑
j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) −

m∑
i=1

m∑
j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) −

m∑
i=1

αiyib+
m∑
i=1

αi

= −1

2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) − b

m∑
i=1

αiyi +
m∑
i=1

αi.

E por (1.5) vemos que finalmente

L(w, b, α) = L̃(b, α) = L̂(α) = −1

2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) +

m∑
i=1

αi.

O problema (1.3) assume a forma

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi − 1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j)

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1 . . . ,m

α ≥ 0.

(1.6)

A fim de visualizar o problema na forma matricial, consideremos o vetor e ∈ R
m tal

que ej = 1, j = 1, . . . ,m e a matriz H tal que Hij = yiyjx
(i)Tx(j) com i, j = 1, . . . ,m.

Podemos reescrever (1.6) na forma

max
α∈Rm

−1
2
αTHα + eTα

s. a αTy = 0

α ≥ 0.

(1.7)

É posśıvel provar que este problema tem solução, vamos discutir e mostrar isso

posteriormente. Consideremos a definição de vetores suporte a seguir, que se fará essencial

no desenvolvimento da teoria.

Definição 1.3. Os vetores suporte são os dados x(i) correspondentes aos αi não nulos.

Os vetores suporte desempenham um importante papel pois definem o classificador e sua

margem, como veremos a seguir. O conjunto dos vetores suporte será denotado por SV .
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x1

x2

Figura 1.5: Exemplos de vetores suporte representados pelos pontos preenchidos.

É importante observar que encontramos o valor de w através do cálculo de ∇wL = 0,

obtendo w =
m∑
i=1

αiyix
(i). Assim, após resolvermos o problema dual temos o valor ótimo

α∗ e então podemos explicitar w∗ ótimo.

Na expressão para o vetor w∗ os α∗
i nulos não têm peso, apenas os pontos x(i) tais

que α∗
i 	= 0 estão envolvidos, é por essa razão que estes pontos são chamados de vetores

suporte.

Veremos posteriormente que é posśıvel mostrar que a solução do problema dual (1.7)

cumpre as condições de KKT associadas ao problema (1.2). Portanto pela condição de

complementaridade de Karush-Kunh-Tucker (KKT), temos

α∗
i

(
yi
(
w∗Tx(i) + b∗

)
− 1

)
= 0, i = 1, . . . ,m. (1.8)

Seja I={i : α∗
i > 0}. Então,

yi
(
w∗Tx(i) + b∗

)
− 1 = 0, para cada i ∈ I.

Como yi = ±1, podemos multiplicar por yi e explicitar b∗. Apesar de bastar um vetor

suporte para determinar b∗, com o objetivo de remediar erros computacionais, na prática

calculamos b∗ fazendo a média dos valores obtidos em cada vetor suporte,

b∗ =
1

|I|
∑
i∈I

(yi − w∗Tx(i)),

com |I| sendo a cardinalidade do conjunto I.

O par (w∗, b∗) encontrado define o hiperplano ótimo, a partir do qual temos o modelo
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m(x) = sinal(w∗Tx+ b∗) = sinal

(∑
i∈I

α∗
i yix

(i)Tx+
1

|I|
∑
i∈I

(
yi −

∑
i∈I

α∗
i yix

(i)
T
x(i)

))
.

(1.9)

Como vemos, o classificador que define este modelo depende apenas de um subconjunto

dos dados, os vetores suporte, reduzindo assim o custo computacional de sua avaliação.

É posśıvel mostrar que os pontos x(i) ∈ X que não pertencem ao conjunto SV poderiam

ser retirados da modelagem e ainda assim seria encontrado o mesmo hiperplano ótimo

que separa as classes. Logo, é importante conhecer os vetores suporte, o que nos mo-

tiva a considerar a formulação dual do problema (1.2), que ao ser resolvido os identifica

diretamente.

Além das referências base deste caṕıtulo, mais detalhes sobre a formulação dual para

o problema de vetores suporte para classificação podem ser encontrados nos trabalhos de

Burges [13] e de Schölkopf e Smola [46].

Este modelo é denominado Máquina de Vetores Suporte para classificação com mar-

gens ŕıgidas, onde temos um conjunto linearmente separável e conseguimos um classifica-

dor perfeitamente linear, sendo o caso mais simples da classificação binária. É importante

notar que o problema primal é de programação convexa, onde qualquer ponto estacionário

é minimizador global, e no caso do problema dual, que é um problema côncavo, qualquer

ponto estacionário é maximizador global. Por global queremos dizer que não existe ne-

nhum outro ponto na região viável em que a função objetivo toma um valor menor.

Veremos agora o caso em que o conjunto de dados X não é linearmente separável.

1.2.2 Classificação utilizando Margens Flex́ıveis

Supomos anteriormente que existia (w, b) tal que os dados fossem devidamente clas-

sificados, de forma que na região entre wTx+ b = 1 e wTx+ b = −1 não houvesse dados

de amostra. Nosso objetivo agora é encontrar um classificador linear mesmo que nosso

conjunto de dados não seja linearmente separável, e isso será posśıvel se permitirmos que

alguns dados do conjunto sejam classificados incorretamente.

Para lidar com este caso, conhecido na literatura como soft margin, são introdu-

zidas as variáveis de folga ξi ≥ 0, i = 1, . . . ,m, suavizando as restrições impostas na

determinação do hiperplano ótimo.

As variáveis de folga são acrescentadas em cada uma das restrições do problema

original e penalizadas na função objetivo. Isto é, dada a constante de regularização

C > 0, o problema de Otimização que determina o hiperplano ótimo de margens flex́ıveis

torna-se
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min
w∈Rn, b∈R, ξ∈Rm

1
2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi

s. a yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1− ξi i = 1, . . . ,m

ξ ≥ 0,

(1.10)

onde a constante de regularização C > 0 pondera a importância que se dá à maximização

da margem ou à minimização dos erros. O valor de C deve ser especificado a priori

para determinação do hiperplano ótimo, sendo que tal valor está intimamente ligado ao

desempenho da Máquina de Vetores Suporte para classificação com margens flex́ıveis, e

por esse motivo sua escolha também é objeto de estudo da presente dissertação.

Das condições de KKT do problema primal, que agora é dado por (1.10), podemos

escrever novamente

yi(w
Tx(i) + b)− 1 + ξi ≥ 0,

αi[yi(w
Tx(i) + b)− 1 + ξi] = 0,

αi ≥ 0, (1.11)

ξi ≥ 0,

ηiξi = 0,

ηi ≥ 0,

onde i = 1, . . . ,m, e α, η ∈ R
m são os multiplicadores de Lagrange com αi ≥ 0, ηi ≥ 0,

para cada i = 1, . . . ,m. Tais condições se farão necessárias posteriormente.

E de maneira similar ao algoritmo de margens ŕıgidas, o problema primal também

é transformado em seu correspondente dual, dado por

max
w∈Rn, b∈R, ξ∈Rm,α,η∈Rm

L(w, b, ξ, α, η)
s. a ∇wL = 0,

∇bL = 0,

∇ξL = 0,

α ≥ 0,

η ≥ 0.

(1.12)

No processo de obtenção deste, consideremos a Lagrangiana do problema (1.10), dada por

L(w, b, ξ, α, η) = 1

2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi −
m∑
i=1

αi(yi(w
Tx(i) + b)− 1 + ξi)−

m∑
i=1

ηiξi.
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Desta forma, temos que

∇wL = w −
m∑
i=1

αiyix
(i) = 0; (1.13)

∇bL = −
m∑
i=1

αiyi = 0; (1.14)

∇ξL = Ce− α− η = 0, (1.15)

com ej = 1, j = 1, . . . ,m.

Aplicando a condição (1.13) à Lagrangiana, após algumas manipulações obtemos

L(w, b, ξ, α, η) = −1

2

m∑
i=1

m∑
j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) +

m∑
i=1

αi − b
m∑
i=1

αiyi −
m∑
i=1

(αi + ηi − C)ξi.

Das condições (1.14) e (1.15) temos que

L(w, b, ξ, α, η) = L̂(α) = −1

2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) +

m∑
i=1

αi.

De (1.15) sabemos que ηi = C − αi, e portanto a restrição η ≥ 0 do problema dual pode

ser dada implicitamente na condição C ≥ α. Assim, o problema dual (1.12) é dado por

max
α∈Rm

−1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjx
(i)Tx(j) +

m∑
i=1

αi

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, . . . ,m

0 ≤ α ≤ C.

(1.16)

Considerando novamente a matriz H de elementos Hij = yiyjx
(i)Tx(j) e o vetor e, cujas

entradas ej = 1 com i, j = 1, . . . ,m, temos o problema dual reescrito na forma matricial

max
α∈Rm

−1
2
αTHα + eTα

s. a yTα = 0

0 ≤ α ≤ C.

(1.17)

Provaremos posteriormente que tal problema admite solução, e ainda, que sua solução

cumpre as condições de KKT associadas ao problema (1.10).

Resolvendo o problema dual obtemos o valor ótimo α∗, e então podemos explicitar

w∗ através de (1.13). Na expressão para o vetor w∗ os α∗
i nulos não têm peso, apenas

os associados aos vetores suporte, isto é, os pontos x(i) tal que α∗
i 	= 0. A partir de
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w∗, podemos obter b∗, pois pela condição de complementaridade de KKT aplicada ao

problema primal temos que

α∗
i

[
yi(w

∗Tx(i) + b∗)− 1 + ξi
]
= 0 para i = 1, . . . ,m

η∗i ξi = 0 para i = 1, . . . ,m.

Seja I = {i: α∗
i > 0 e η∗i > 0} que, por (1.15) é igual ao conjunto de ı́ndices onde

0 < α∗
i < C. Temos duas situações, se I = ∅ então α∗

i = 0 ou α∗
i = C para cada

i = 1, . . . ,m e, neste caso, segundo [32] a solução do problema dual é única e as soluções

(w∗, b∗, ξ∗) do problema primal satisfazem⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
yi(w

∗Tx(i) + b∗) + ξ∗i = 1 se i é tal que αi = C

yi(w
∗Tx(i) + b∗) ≥ 1 se i é tal que αi = 0

ξ∗i = 0 se i é tal que αi = 0

ξ ≥ 0.

E a segunda situação é o caso de I 	= ∅, e nesse caso b∗ é único. De fato, seja i ∈ I, temos

que

yi
(
w∗Tx(i) + b∗

)
− 1 + ξi = 0,

como yi ± 1, e verificando que ξi = 0 pois ηi > 0, obtemos

b∗ = −w∗Tx(i) + yi.

Novamente considerando a média dos valores obtidos para b∗ por cada vetor suporte,

temos

b∗ =
1

|I|
∑
i∈I

(
yi − w∗Tx(i)

)
,

com |I| sendo a cardinalidade do conjunto I. E finalmente nosso modelo é dado como em

(1.9).

Vale ressaltar que nas expressões para w∗ e b∗ apenas os αi 	= 0 têm relevância, isto é,

os dados que são vetores suporte. De fato, assim como ocorre no caso de margens ŕıgidas,

os dados associados aos αi nulos poderiam ser retirados sem interferência no modelo.

Na Figura 1.6 há três pontos com variáveis de folga ξ > 0, sendo dois destes pontos

losangos, o que está entre o classificador e o hiperplano definido pela margem tem ξ > 1

e o outro tem ξ > 2 associado. Já o ponto quadrado que está entre o classificador e o

hiperplano definido pela margem tem 0 < ξ < 1 associado.

O avanço na teoria acerca dos problemas primal e dual nos trouxe alguns questio-

namentos, cujos quais procuramos responder através dos resultados enunciados a seguir.

Neste contexto, os resultados não referenciados são de autoria própria, por não encontrá-

los na literatura.
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Figura 1.6: Exemplo de classificador utilizando margens flex́ıveis. Neste exemplo utiliza-
mos o parâmetro C = 10.

Teorema 1.4. [32] Suponhamos que existem x+ ∈ X+ e x− ∈ X−, então o problema

primal (1.10) sempre tem solução.

Demonstração. O conjunto viável Ω de (1.10) é fechado. Além disso, Ω é não vazio, pois

o ponto (w, b, ξ) = (0, 0, e), com ej = 1 para todo j = 1, . . . ,m, é viável.

A função objetivo do problema f(w, b, ξ) : Rn×R×R
m → R é limitada inferiormente

em Ω, pois

f(w, b, ξ) =
1

2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi ≥ 0 para todo (w, b, ξ) tal que ξ ≥ 0.

Seja f̂ = inf
(w,b,ξ)∈Ω

f(w, b, ξ) o ı́nfimo de f em Ω. Logo, por definição de ı́nfimo, para todo

k ∈ N existe (wk, bk, ξk) tal que f̂ ≤ f(wk, bk, ξk) < f̂ +
1

k
, e portanto

f(wk, bk, ξk) −→ f̂ . (1.18)

Como
1

2
‖wk‖2 + C

m∑
i=1

ξki = f(wk, bk, ξk) < f̂ +
1

k
≤ f̂ + 1 (1.19)

e
1

2
‖wk‖2 ≤

1

2
‖wk‖2 + C

m∑
i=1

ξki em Ω,

temos que

0 ≤ ‖wk‖ <

√
2(f̂ + 1), (1.20)
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logo a sequência wk é limitada.

Além disso, como ξkj ≥ 0, fixado j = 1, . . . ,m temos que

Cξkj ≤ C
m∑
i=1

ξki ≤
1

2
‖wk‖2 + C

m∑
i=1

ξki,

e como C > 0, de (1.19) temos que

0 ≤ ξkj <
1

C
(f̂ + 1) para todo j = 1, . . . ,m fixado, (1.21)

portanto cada coordenada ξkj é limitada, implicando que a sequência ξk é limitada.

Por outro lado, tomando x+ ∈ X+ e x− ∈ X−, temos

wk
Tx+ + bk ≥ 1− ξk+ implicando que bk ≥ 1− ξk+ − wk

Tx+ (1.22)

e

− (wk
Tx− + bk) ≥ 1− ξk− implicando que bk ≤ −1 + ξk− − wk

Tx−. (1.23)

Logo bk é limitada pois wk e ξk são limitadas. Portanto temos que a sequência (wk, bk, ξk)

é limitada, e pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass admite subsequência convergente

(wk, bk, ξk)
k∈N′
−→ (ŵ, b̂, ξ̂).

Então, pela continuidade da função f ,

f(wk, bk, ξk)
k∈N′
−→ f(ŵ, b̂, ξ̂),

e por (1.18), conclúımos que existe (ŵ, b̂, ξ̂) ∈ Ω tal que

f(ŵ, b̂, ξ̂) = f̂ = inf
(w,b,ξ)∈Ω

f(w, b, ξ),

logo o problema admite solução.

Queremos ainda, provar que os multiplicadores de Lagrange do problema primal

formam o vetor solução do problema dual.
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Teorema 1.5. [40, Teorema 12.14] Considere o problema primal

min
z∈Rn

f(z)

s.a gi(z) ≤ 0 i = 1, . . . ,m,
(1.24)

com f , gi convexas e continuamente diferenciáveis em R
n. Suponha que z∗ é solução de

(1.24) cumprindo KKT com μ∗ multiplicador de Lagrange. Então (z∗, μ∗) é solução do

dual de Wolfe

max
z∈Rn, μ∈Rm

L(z, μ)

s. a ∇zL(z, μ) = 0

μ ≥ 0.

(1.25)

Demonstração. Como f , gi, i = 1, . . . ,m são convexas e continuamente diferenciáveis em

R
n, temos que L(z, μ) é continuamente diferenciável e convexa em z para μ > 0 fixo.

Por hipótese o par (z∗, μ∗) cumpre as condições de KKT para o problema (1.24).

Logo temos que

∇zL(z∗, μ∗) = ∇f(z∗) +
m∑
i=1

μ∗
i∇gi(z

∗) = 0 e μ∗ ≥ 0.

Assim, (z∗, μ∗) é viável para o problema (1.25). Vamos provar que é o maximizador.

Primeiramente, pelas condições de KKT

L(z∗, μ∗) = f(z∗) +
m∑
i=1

μ∗
i gi(z

∗)

= f(z∗).

Seja (z, μ) viável para (1.25). Como μ ≥ 0 e g(z∗) ≤ 0,

L(z∗, μ∗) ≥ f(z∗) +
m∑
i=1

μigi(z
∗)

= L(z∗, μ),

pela definição de L. Além disso, segue da convexidade de L(z, μ) em z para μ ≥ 0 fixo e
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da viabilidade de (z, μ) que

L(z∗, μ) ≥ L(z, μ) +∇zL(z, μ)T (z∗ − z)

= L(z, μ).

Portanto (z∗, μ∗) é o maximizador de L sujeito a ∇zL(z, μ) = 0 e μ ≥ 0, consequen-

temente resolvendo o problema dual de Wolfe.

Podemos ver que o resultado anterior nos garante que dado z∗ = (w∗, b∗, ξ∗) solução

do problema primal (1.10) cumprindo KKT com μ∗ = (α∗, η∗) multiplicadores de La-

grange, então (z∗, μ∗) é solução do problema dual (1.16).

É importante observar que o Teorema 1.5 nos assegura que, se um problema de

programação convexa tem uma solução z∗ que satisfaz as condições de KKT com mul-

tiplicador de Lagrange μ∗, de onde é um minimizador global, temos que (z∗, μ∗) será

um maximizador global do dual de Wolfe. Uma questão natural que surge é a relação

entre as soluções do problema dual relativamente ao problema primal. Para estabelecer

esta relação, enunciemos a seguir a definição de multiplicador geométrico, além de dois

resultados auxiliares.

Definição 1.6. Dado f ∗ o valor ótimo para o problema primal

min
z∈Rn

f(z)

s. a z ∈ Ω
(1.26)

onde Ω = {z ∈ R
n : g(z) ≤ 0}, um vetor μ∗ é dito multiplicador geométrico para tal

problema se μ∗ ≥ 0 e

f ∗ = inf
z∈Ω

L(z, μ∗).

Proposição 1.7. Os vetores (z∗, μ∗) formam um par solução-multiplicador geométrico

se, e somente se, (z∗, μ∗) é um ponto de sela da Lagrangiana no sentido de que z∗ ∈ Ω,

μ∗ ≥ 0, e

L(z∗, μ) ≤ L(z∗, μ∗) ≤ L(z, μ∗) para todo z ∈ Ω, μ ≥ 0.

Demonstração. Ver [10, Proposição 6.2.4].

Proposição 1.8. Os vetores (z∗, μ∗) formam um par solução-multiplicador geométrico

se, e somente se, as seguintes condições são satisfeitas:

1. z∗ ∈ Ω;
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2. μ∗ ≥ 0;

3. L(z∗, μ∗) = min
z∈Ω

L(z, μ∗);

4.
m∑
i=1

μ∗
i gi(z

∗) = 0.

Demonstração. Ver [10, Proposição 6.2.5].

De fato, tanto a definição quanto as proposições enunciadas acima tem suas for-

mulações alteradas quando Ω contempla restrições de igualdade. Em nosso caso, note que

o problema primal (1.10) tem apenas restrições de desigualdade, estando então assegurado

pelos resultados expostos acima. Mais informações sobre a caracterização dos resultados

caso hajam restrições de igualdade podem ser obtidas em [10]. Agora, temos ferramentas

suficientes para provar que em nosso problema, dada uma solução (w, b, ξ, α, η) do dual

e (w∗, b∗, ξ∗) solução do primal cumprindo as condições de KKT com (α∗, η∗) multiplica-

dores de Lagrange, temos que tal solução do primal também tem (α, η) como vetor de

multiplicadores de Lagrange associado, como vemos no próximo teorema.

Teorema 1.9. Seja z∗ solução do problema primal (1.24) cumprindo as condições de

KKT com μ∗ vetor de multiplicadores de Lagrange associado e (z, μ) um par soluções do

problema dual (1.25). Então z∗ é solução do problema primal cumprindo as condições de

KKT com μ vetor de multiplicadores de Lagrange associado.

Demonstração. Primeiramente, como z∗ é solução KKT do problema primal (1.24), temos

que

f(z∗) = f(z∗) +
m∑
i=1

μ∗
i gi(z

∗),

pela condição de complementaridade de KKT. Note que última expressão é L(z∗, μ∗)

por definição. Como L é convexa em z e diferenciável, e por KKT (z∗, μ∗) é um ponto

estacionário de L(z, μ), temos que

L(z∗, μ∗) = inf
z∈Ω

L(z, μ∗),

provando assim que μ∗ é um multiplicador geométrico de (1.24) associado a z∗. Por outro

lado, pelo Teorema 1.5, o par (z∗, μ∗) é solução do problema dual de Wolfe, e portanto

L(z∗, μ∗) = L(z, μ). (1.27)
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Pela Proposição 1.7, para que (z∗, μ) seja um par solução-multiplicador geométrico

devemos mostrar que

L(z∗, μ) ≤ L(z∗, μ) ≤ L(z, μ) para todo z viável e μ ≥ 0.

De fato, dado μ ≥ 0,

L(z∗, μ) = f(z∗) +
m∑
i=1

μigi(z
∗)

≤ f(z∗) (1.28)

pois g(z∗) ≤ 0. Como
m∑
i=1

μ∗
i gi(z

∗) = 0, temos que

f(z∗) = L(z∗, μ∗). (1.29)

Então por (1.27) e (z, μ) ser solução do dual de Wolfe este satisfaz a condição de viabilidade

do dual, obtemos assim

L(z∗, μ∗) = L(z, μ)

= L(z, μ) +∇zL(z, μ)T (z∗ − z). (1.30)

Decorre da convexidade de L em z que

L(z, μ) +∇zL(z, μ)T (z∗ − z) ≤ L(z∗, μ) (1.31)

Conclúımos então a primeira desigualdade L(z∗, μ) ≤ L(z∗, μ) por (1.28), (1.29), (1.30) e
(1.31).

Agora, na intenção de verificar a segunda desigualdade, vemos que da definição da

Lagrangiana L e da viabilidade do problema primal (1.24),

L(z∗, μ) = f(z∗) +
m∑
i=1

μigi(z
∗)

≤ f(z∗), (1.32)
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para todo μ ≥ 0. Seguindo de (1.29) e (1.27) que

f(z∗) = L(z, μ). (1.33)

Além disso, para μ fixo, como L é convexa e diferenciável em z , satisfazendo ∇zL(z) = 0,

temos que

L(z, μ) = min
z∈Ω

L(z, μ). (1.34)

Logo, de (1.32), (1.33) e (1.34) conclúımos a segunda desigualdade.

L(z∗, μ) ≤ L(z, μ) para todo z viável.

Portanto, temos que (z∗, μ) é um par solução-multiplicador geométrico. Por fim,

pela Proposição 1.8, temos que

μ ≥ 0,
m∑
i=1

μigi(z
∗) = 0 e L(z∗, μ) = min

z∈Ω
L(z, μ).

Ora, a última condição pode ser vista como

∇zL(z∗, μ) = ∇f(z∗) +
m∑
i=1

μi∇gi(z
∗) = 0,

já que L é convexa em z e diferenciável. Portanto, tais condições implicam que z∗ é uma

solução do problema primal cumprindo KKT com multiplicador de Lagrange μ, como

queŕıamos demonstrar.

Cada solução local também é global pois temos um problema de programação con-

vexa. A solução é garantida como única se a função objetivo do problema for estritamente

convexa, o que no nosso caso significa que a matriz hessiana deve ser positiva definida,

já que nossa função objetivo é quadrática. Mais detalhes sobre minimização de funções

quadráticas com e sem restrições podem ser encontrados nos livros de Ribeiro e Karas

[43], Fletcher [28], e Mart́ınez e Santos [37].

Nosso objetivo agora é provar a unicidade da solução do problema primal (1.10)

mesmo a função objetivo do problema não sendo estritamente convexa. Consideremos o

seguinte lema que se fará necessário para a demonstração do resultado. Tal lema é uma

pequena modificação do que foi feito em [13].
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Lema 1.10. [13, Teorema 2] Considere z = (w, b, ξ) e o problema primal

min
z=(w,b,ξ) ∈ Rn×R×Rm

f(z) = 1
2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi

s. a yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1− ξi i = 1, . . . ,m

ξ ≥ 0.

Sejam z1 e z2 soluções para tal problema, isto é, dois pontos onde a função objetivo atinge

o menor valor. Então zt = (1 − t)z1 + tz2 é também solução do problema para cada

t ∈ (0, 1).

Demonstração. Sabemos que o problema primal é um problema de programação convexa,

e temos por hipótese que f(z1) = f ∗ = f(z2). Portanto como f é convexa temos

f(zt) ≤ (1− t)f(z1) + tf(z2) = f ∗. (1.35)

E, pela linearidade das restrições do problema temos, para todo 1 ≤ i ≤ m e todo

0 < t < 1,

yi(w
T
t x

(i) + bt) = yi[((1− t)w1 + tw2)
Tx(i) + ((1− t)b1 + tb2))]

= (1− t)yi(w
T
1 x

(i) + b1) + tyi(w
T
2 x

(i) + b2)

≥ (1− t)(1− ξ1i) + t(1− ξ2i)

= 1− ((1− t)ξ1i + tξ2i)

= 1− ξti,

e ainda, como ξ1i ≥ 0 e ξ2i ≥ 0 para todo 1 ≤ i ≤ m,

ξti = (1− t)ξ1i + tξ2i ≥ 0.

Logo zt satisfaz as restrições do problema para todo t ∈ (0, 1), e como f ∗ é o menor valor

que f atinge, por (1.35), zt é solução do problema.

Agora já temos recursos suficientes para mostrar que a solução do problema primal

é única sob certas condições.

Teorema 1.11. [14, Teorema 2] Consideremos uma solução (w, b, ξ) do problema primal
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min
w∈Rn, b∈R, ξ∈Rm

1

2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi (1.36)

s. a yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1− ξi i = 1, . . . ,m (1.37)

ξ ≥ 0, (1.38)

e os seguintes conjuntos de ı́ndices,

N1 = {i : yi = 1 e wTx(i) + b < 1}

N2 = {i : yi = −1 e wTx(i) + b > −1}

N3 = {i : yi = 1 e wTx(i) + b = 1}

N4 = {i : yi = −1 e wTx(i) + b = −1}

N5 = {i : yi = 1 e wTx(i) + b > 1}

N6 = {i : yi = −1 e wTx(i) + b < −1}.

Tal solução (w, b, ξ) não é única se, e somente se, pelo menos uma das condições a seguir

é verdadeira

|N2 ∪N4| = |N1| (1.39)

|N1 ∪N3| = |N2| (1.40)

com |Ni| sendo a cardinalidade do conjunto Ni. Além disso, sempre que a solução não

é única, todas as soluções têm o mesmo w, e quando a condição (1.39) é válida então

N3 = ∅, analogamente, quando a condição (1.40) é válida então N4 = ∅.

Demonstração. Seja z ∈ R
n × R× R

m representando as variáveis

(w, b, ξ) = (w1, . . . , wn, b, ξ1, . . . , ξm).

Suponhamos que z1 = (w1, b1, ξ1) e z2 = (w2, b2, ξ2) são soluções para o problema primal,

logo zt = (1− t)z1 + tz2 também é solução para cada t ∈ (0, 1) pelo Lema 1.10. E como

as soluções são globais temos que f(zt) = f(z1) = f(z2). Portanto, da primeira igualdade
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obtemos,
1

2
wT

t wt + C

m∑
i=1

ξti =
1

2
wT

1 w1 + C

m∑
i=1

ξ1i,

implicando em

1

2
((1− t)w1 + tw2)

T ((1− t)w1 + tw2) + C
m∑
i=1

((1− t)ξ1i + tξ2i) =
1

2
wT

1 w1 + C
m∑
i=1

ξ1i.

Derivando tal expressão em relação a t, obtemos

−(1− t)wT
1 w1 + (1− 2t)wT

1 w2 + twT
2 w2 + C

m∑
i=1

(−ξ1i + ξ2i) = 0,

e derivando novamente em relação a t,

wT
1 w1 − 2wT

1 w2 + wT
2 w2 = 0

e portanto,

(w1 − w2)
T (w1 − w2) = 0,

implicando em w1 = w2. Observemos agora que dado w e b, os ξi são completamente

determinados pelas condições de KKT, portanto a solução não é única se e somente se b

não é único.

Agora vamos provar que as condições (1.39) e (1.40) são suficientes para a não

unicidade. Seja

δ = min

{
min
i∈N1

ξi, min
i∈N6

(−1− (wTxi + b))

}
. (1.41)

Suponhamos primeiramente que a condição (1.39) é válida, então provemos que existe

uma solução diferente (w, b, ξ) dada por

w = w, (1.42)

b = b+ δ, (1.43)

ξi = ξi − δ, para cada i ∈ N1, (1.44)

ξi = ξi + δ, para cada i ∈ N2 ∪N4, (1.45)

ξi = ξi = 0, para cada i ∈ N3 ∪N5 ∪N6. (1.46)
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De fato, a função objetivo se mantém

f(z) =
1

2
‖w‖2 + C

[ ∑
i∈N1

(ξi − δ) +
∑

i∈N2∪N4

(ξi + δ) +
∑

i∈N3∪N5∪N6

ξi

]

=
1

2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi

= f(z)

pois |N2 ∪N4| = |N1|. E as restrições também se mantém, como detalhamos a seguir.

Em relação à restrição ξi ≥ 0, é fácil ver que é válida para i /∈ N1, dado que δ > 0.

Já para i ∈ N1, temos que ξi = ξi − δ ≥ ξi − ξi = 0 pela própria definição de δ.

Separemos a análise da restrição yi(w
Tx(i) + b) ≥ 1− ξi com i = 1, . . . ,m em casos.

Se i ∈ N1, então por definição yi = 1. Logo de (1.42), (1.43), (1.37) e (1.44),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b) + δ ≥ 1− ξi + δ = 1− ξi.

Se i ∈ N2, então por definição yi = −1. Logo de (1.42), (1.43), (1.37) e (1.45),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b)− δ ≥ 1− ξi − δ = 1− ξi.

Se i ∈ N3, então por definição yi = 1. Logo de (1.42), (1.43), (1.37) e (1.46),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b) + δ ≥ 1− ξi + δ ≥ 1− ξi = 1− ξi.

Se i ∈ N4, então por definição yi = −1. Logo de (1.42), (1.43), (1.37) e (1.45),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b)− δ ≥ 1− ξi − δ = 1− ξi.

Se i ∈ N5, então por definição yi = 1. Logo de (1.42), (1.43), (1.37) e (1.46),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b) + δ ≥ 1− ξi + δ ≥ 1− ξi = 1− ξi.

Se i ∈ N6, então por definição yi = −1. Logo de (1.42), (1.43), (1.41) e (1.46),

yi(w
Tx(i) + b) = yi(w

Tx(i) + b)− δ ≥ −(wTx(i) + b) + 1 + wTx(i) + b = 1 = 1− ξi.
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Analogamente, se definimos δ = min

{
min
i∈N2

ξi, min
i∈N5

((wTxi + b)− 1)

}
e consideramos

a condição (1.40) válida, então é posśıvel provar que uma solução diferente (w, b, ξ) é dada

por

w = w,

b = b− δ,

ξi = ξi − δ, para cada i ∈ N2,

ξi = ξi + δ, para cada i ∈ N1 ∪N3,

ξi = ξi = 0, para cada i ∈ N4 ∪N5 ∪N6.

Logo as condições (1.39) e (1.40) são suficientes para que a solução do problema primal

não seja única.

Para mostrar que essas condições são necessárias vamos supor que a solução não

é única. Pelo que provamos inicialmente, soluções diferentes correspondem a valores

diferentes de b. Seja z = (w, b, ξ) uma solução do problema (1.36)-(1.38) e suponhamos

que z = (w, b, ξ), com b = b + δ, δ > 0 também seja. Tendo em vista o Lema 1.10,

podemos encontrar zt = (wt, bt, ξt) que também é solução e é tal que bt = b+δt com δt ≤ δ

dado em (1.41).

Calculemos ξti, i = 1, . . . ,m. Para tanto, tenhamos em mente que, devido à estru-

tura do primal, é fácil ver que ξi > 0 apenas se o ponto está classificado errado e, neste

caso, ξi = 1−yi(w
Tx(i)+ b). Podemos fazer uma análise semelhante para ξti considerando

wt e bt.

Primeiramente, notemos que pela estrutura do problema, com w e b fixos,

ξi = max{0, 1− yi(w
Tx(i) + b)}, (1.47)

logo, como zt é solução temos que

ξti = max{0, 1− yi(w
Tx(i) + b)− yiδt}. (1.48)

Separemos o cálculo de ξti em casos.

Se i ∈ N1, temos yi = 1 e wTx(i) + b < 1, então por (1.47) ξi = 1 − yi(w
Tx(i) + b).
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Da expressão de δt conclúımos que

ξti = max{0, ξi − δt} = ξi − δt.

Se i ∈ N2, temos yi = −1 e wTx(i)+ b > −1, então por (1.47) ξi = 1−yi(w
Tx(i)+ b).

Da expressão de δt conclúımos que

ξti = max{0, ξi − yiδt} = ξi + δt.

Se i ∈ N3, temos yi = 1 e wTx(i) + b = 1, então por (1.47) ξi = 0. Da expressão de

δt conclúımos que

ξti = max{0,−yiδt} = 0 = ξi.

Se i ∈ N4, temos yi = −1 e wTx(i) + b = −1, então por (1.47) ξi = 0. Da expressão

de δt conclúımos que

ξti = max{0,−yiδt} = δt = ξi + δt.

Se i ∈ N5, temos yi = 1 e wTx(i) + b > 1, então por (1.47) ξi = 0. Como 1 −
yi(w

Tx(i) + b) < 0 e da expressão de δt conclúımos que

ξti = max{0, 1− yi(w
Tx(i) + b)− yiδt} = 0 = ξi.

Se i ∈ N6, temos yi = −1 e wTx(i) + b < −1, então por (1.47) ξi = 0. Como

1 − yi(w
Tx(i) + b) < 0 e da expressão de δt conclúımos que yiδt ≥ 1 − yi(w

Tx(i) + b), de

onde

ξti = max{0, 1− yi(w
Tx(i) + b)− yiδt} = 0 = ξi.

Então como z e zt são soluções temos f(w, b, ξ) = f(wt, bt, ξt), o que implica que

|N1| = |N2|+ |N4|

|N3| = 0.

Logo, N3 = ∅, e pelos conjuntos serem todos disjuntos temos |N1| = |N2 ∪N4|.
Analogamente, tomando z = (w, b, ξ) uma solução do problema, se zt = (wt, bt, ξt)

com bt = b − δ, δ > 0 também for solução conseguimos mostrar de maneira semelhante
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que N4 = ∅ e que |N2| = |N1 ∪N3|.

Sabemos então que a solução do primal sempre existe e é única sob as condições

discutidas no teorema anterior. Já a solução do dual sempre existe, como provaremos

a seguir, porém nem sempre é única. Consideremos o seguinte lema para auxiliar a

demonstração de existência de solução do problema dual.

Lema 1.12. Consideremos o problema com restrições lineares

min
z∈Rn

f(z)

s. a Az = b

Mz ≤ r.

(1.49)

onde A ∈ R
m×n, M ∈ R

p×n, b ∈ R
m e r ∈ R

p. Se z∗ é minimizador local do problema

(1.49), então z∗ satisfaz as condições de KKT.

Demonstração. Ver [43].

Agora, já temos os pré-requisitos para provar a existência de solução do problema

dual (1.16), como veremos no próximo teorema.

Teorema 1.13. O problema dual (1.16) sempre tem solução.

Demonstração. Pelo Teorema 1.4 existe solução (w∗, b∗, ξ∗) para o problema primal (1.10).

Denominemos tal solução por z∗ = (w∗, b∗, ξ∗). Pela configuração do problema, isto é, por

ter restrições lineares sabemos que pelo Lema 1.12 tal solução satisfaz as condições de

KKT. Logo pelas condições de KKT de (1.10) dadas por (1.11) existe μ∗ = (α∗, η∗) vetor

de multiplicadores de Lagrange associado à solução z∗. Por outro lado, pelo Teorema 1.5

temos que (z∗, μ∗) = (w∗, b∗, ξ∗, α∗, η∗) é solução do problema dual de Wolfe (1.12). Porém,

tal problema é equivalente ao problema (1.16) como já mostramos. Logo o problema dual

(1.16) sempre tem solução.

Podemos discutir dois tipos de não unicidade, a mais natural sendo aquela já abor-

dada que questiona se existem (w1, b1) e (w2, b2) diferentes que solucionam o problema, e

aquela que analisa se (w, b) é único porém a expansão w =
m∑
i=1

αiyix
(i) não. Esta última

também é interessante, visto que (w, b) é único mas o vetor α não necessariamente o é,

podendo assim haver expansões de w que requerem menos vetores suporte, diminuindo as

instruções durante a fase de teste da máquina. Um exemplo de não unicidade da solução
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x
(4)

= (−1, 0)

x
(5)

= (0,−1)

x
(6)

= (1,−2)

x
(1)

= (0, 1)

x
(2)

= (1, 0)

x
(3)

= (2,−1)

X
−

X
+

Figura 1.7: Exemplo de não unicidade da solução do problema dual.

do problema dual encontrando mais de um α solução do problema mas ambos gerando o

mesmo classificador é dado a seguir.

O problema dual neste caso é

max
α∈R6

−1

2
(α2

1 + α2
2 + 5α2

3 + α2
4 + α2

5 + 5α2
6 − 2α1α3 + 2α1α5 + 2α2α4 − 2α2α6 − 2α3α5

−2α4α6 + 4α1α6 + 4α2α3 + 4α3α4 + 4α5α6 − 8α3α6) + α1 + α2 + α3 + α4 + α5 + α6

s. a α1 + α2 + α3 − α4 − α5 − α6 = 0

0 ≤ αi ≤ C para cada i = 1, . . . , 6,

tendo como soluções, α = (0 1 0 5 − 9 5)T e α̃ = (−0.5 1.5 0 3 − 5.5 3.5)T ,

por exemplo. Notemos que tomando α temos que os pontos x(1) e x(3) não são vetores

suporte, e tomando α̃ somente x(3) não é vetor suporte, porém ambas soluções do dual

nos dão w = (1 1)T e b = 0.

No geral isso pode acontecer quando dada alguma solução α ∈ R
n, existir α̃ ∈ R

n

que esteja no espaço nulo da hessiana H de elementos Hij = yiyjx
(i)Txj e seja ortogonal

ao vetor e cujas componentes são 1. Desse modo, α = α+ α̃ não altera a função objetivo

do dual e satisfaz suas restrições, logo é solução.

Ressaltamos que os resultados apresentados são adaptáveis para o caso das máquinas

de vetores suporte com margens ŕıgidas. Optamos por apresentar o caso das margens

flex́ıveis por considerá-lo mais geral.

1.2.3 Classificação no Caso Não Linear

As máquinas de vetores suporte com margens ŕıgidas funcionam apenas quando os

dados são linearmente separáveis, mas em problemas reais esta caracteŕıstica é dificilmente

encontrada. Na abordagem com margens flex́ıveis permitimos alguns erros no processo

de obtenção do classificador, mas em ambos os casos já apresentados não conseguimos



43

encontrar um hiperplano que classifique bem o exemplo dado na Figura 1.8.

Figura 1.8: Exemplo de conjunto não linearmente separável.

Mas notemos que uma quadrática pode separar os dados deste exemplo, o que nos

motiva a estudar as máquinas de vetores suporte não lineares.

Podemos generalizar as máquinas de vetores suporte para o caso não linear utilizando

o chamado “truque do kernel”. Com tal objetivo foram introduzidas funções que mapeiam

os dados do espaço de origem em um espaço onde o conjunto de amostras seja linearmente

separável.

A ideia aqui é levar os dados x(i) ∈ X ⊆ R
n a S, onde dim(S) > n através de uma

função ϕ : Rn → S, sendo o espaço S chamado de espaço de caracteŕısticas. Estamos

interessados no caso em que S ⊆ R
s. O “truque do kernel” é exatamente o processo de

mapear os dados nesse espaço de maior dimensão por intermédio da função de mapea-

mento ϕ, e construir um hiperplano classificador com margem máxima nesse espaço de

maior dimensão, o que gera um modelo não linear no espaço de origem.

Obtemos então o problema primal no caso de margens ŕıgidas da forma

min
w∈Rs, b∈R

1
2
‖w‖2

s. a yi(w
Tϕ(x(i)) + b) ≥ 1 i = 1, . . . ,m.

(1.50)

Considerando a função Lagrangiana com αi para i = 1, . . . ,m multiplicadores de La-

grange, as condições de KKT e novamente fazendo contas análogas aos casos anteriores,

o problema dual passa a ser

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi − 1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjϕ(x
(i))Tϕ(x(j))

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, . . . ,m

α ≥ 0.

(1.51)
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Já o problema primal no caso de margens flex́ıveis fica na forma

min
w∈Rs, b∈R, ξ∈Rm

1
2
‖w‖2 + C

m∑
i=1

ξi

s. a yi(w
Tϕ(x(i)) + b) ≥ 1− ξi i = 1, . . . ,m,

ξ ≥ 0.

(1.52)

Temos das condições de KKT do problema que

yi(w
Tϕ(x(i)) + b)− 1 + ξi ≥ 0,

αi[yi(w
Tϕ(x(i)) + b)− 1 + ξi] = 0,

αi ≥ 0,

ξi ≥ 0,

ηiξi = 0,

ηi ≥ 0,

onde i = 1, . . . ,m. E então considerando a formulação dual de Wolfe, reescrevendo a

função Lagrangiana temos o problema dual no caso de margens flex́ıveis não linear

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi − 1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjϕ(x
(i))Tϕ(x(j))

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, . . . ,m

0 ≤ α ≤ C.

(1.53)

Observemos que para resolvermos tais problemas de Otimização devemos conhecer

a função ϕ(x). O hiperplano que obteremos estará em R
s, isto é, no novo espaço onde os

dados são mais bem comportados, e obtemos o modelo

m(x) = sinal
(
wTϕ(x) + b

)
= sinal

(
s∑

i=1

wiϕ(x
(i)) + b

)
.

Porém a função de mapeamento ϕ(x) nem sempre é conhecida, problema que pode ser

contornado através do “truque do kernel”. O uso deste truque é conveniente pois não

é necessário conhecer a função ϕ(x), não há necessidade de explicitarmos o espaço de

caracteŕısticas, e ainda, ao mudar a dimensão dos dados de amostra não se altera a classe

à qual os dados pertencem.

Ao considerarmos os problemas duais podemos notar que os dados de amostras

aparecem somente como produto interno, tanto na formulação de margens ŕıgidas quanto

de margens flex́ıveis. Logo o que é realmente necessário saber é apenas como calcular

produtos internos no espaço de caracteŕısticas, e para esses cálculos usamos as chamadas
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funções kernel, definidas a seguir.

Definição 1.14. Dada uma função ϕ : X → S, sendo S um espaço dotado de produto

interno, chamamos de kernel a aplicação k(x(i), x(j)) = 〈ϕ(x(i)), ϕ(x(j))〉.

Estamos interessados no caso em que X e S são subconjuntos de Rn e Rs, respecti-

vamente. Usaremos o produto interno 〈z1, z2〉 Euclidiano, pois estamos trabalhando com

problemas usando ‖ · ‖2. Mas vale observar que, na definição das funções kernel, produtos

internos gerais podem ser utilizados. Schölkopf e Smola trazem um amplo estudo sobre a

teoria das funções kernel em [46].

As Condições de Mercer, dadas no teorema a seguir, nos dizem propriedades ma-

temáticas para verificarmos se uma aplicação k(x(i), x(j)) é um produto interno em algum

espaço de caracteŕısticas S, isto é, estabelece condições para que uma aplicação k(x(i), x(j))

seja uma função kernel, porém não diz que espaço é S ou como constrúı-lo. Usamos o

termo kernel para nos referirmos a funções que satisfazem estas hipóteses, mas na litera-

tura estas são frequentemente chamadas de kernels de Mercer.

Teorema 1.15. [46, Teorema de Mercer] Seja (X,μ) um espaço de medida finita e

k : X ×X → R uma função cont́ınua e simétrica tal que o operador integral

Tk : L2(X) → L2(X)

(Tkf)(·) :=
∫
X

k(·, x)f(x)dμ(x)

é semidefinido positivo, isto é, para todo f ∈ L2(X),

∫
X×X

k(x, z)f(x)f(z)dμ(x)dμ(z) ≥ 0.

Então podemos expandir k(x, z) em uma série absolutamente e uniformemente conver-

gente, em X × X, em termos das autofunções ϕj ∈ L2(X) de Tk, ortonormalizadas

‖ϕj‖L2 = 1, e associadas aos autovalores λj > 0, de tal forma que (λj)j ∈ l1 e

k(x, z) =
∞∑
j=1

λjϕj(x)ϕj(z),

para todo (x, z), exceto para conjuntos de medida nula.

Segundo Cristianini e Shawe-Taylor em [22], a condição de positividade∫
X×X

k(x, z)f(x)f(z)dμ(x)dμ(z) ≥ 0 no teorema de Mercer é equivalente a exigir que,

para qualquer subconjunto finito de X, a matriz correspondente seja semidefinida posi-
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tiva. Isso dá uma segunda caracterização de uma função kernel, que se mostrará mais útil

na verificação se uma função é de fato uma função kernel, dada no próximo resultado.

Teorema 1.16. [46, Proposição 2.16] Seja X = {x(1), . . . , x(m)} o conjunto de dados e a

função kernel

k(x(i), x(j)) = Kij

com K ∈ R
m×m matriz simétrica semidefinida positiva, então é posśıvel construir uma

função de mapeamento ϕ para um espaço de caracteŕısticas S m-dimensional tal que

k(x(i), x(j)) = ϕ(x(i))
T
ϕ(x(j)).

Reciprocamente, dada uma função de mapeamento ϕ arbitrária em algum espaço de carac-

teŕısticas S com produto interno, a matriz K tal que Kij = ϕ(x(i))
T
ϕ(x(j)), 1 ≤ i, j ≤ m,

é semidefinida positiva.

Demonstração. Primeiramente suponhamos que K é uma matriz simétrica semidefinida

positiva. Logo pelo Teorema Espectral temos que

K = SDST ,

com D ∈ R
m×m matriz diagonal com entradas não negativas, cuja diagonal é composta

por autovalores de K, e S ∈ R
m×m uma matriz ortogonal cujas colunas são formadas por

autovetores de K. Então, sendo D
1
2 a matriz diagonal cujas entradas são

√
Dij para todo

i, j = 1, . . . ,m,

k(x(i), x(j)) = Kij = (SDST )ij

= (SD
1
2
T
D

1
2ST )ij

= ((D
1
2ST )T (D

1
2ST ))ij

= (D
1
2Si)

T (D
1
2Sj)

sendo Si a coluna i da matriz ST . Logo a função de mapeamento ϕ : x(i) → D
1
2Si definida

em {x(1), x(2), . . . , x(m)} satisfaz k(x(i), x(j)) = ϕ(x(i))
T
ϕ(x(j)).

Reciprocamente, sempre que temos um mapeamento ϕ de X em um espaço S com

produto interno obtemos um kernel definido positivo k(x, x′) = ϕ(x)Tϕ(x′). De fato, pois
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dado v ∈ R
m, vemos que

vTKv =
m∑
i=1

m∑
j=1

vivjk(x
(i), x(j))

=
m∑
i=1

m∑
j=1

vivjϕ(x
(i))Tϕ(x(j))

=

(
m∑
i=1

viϕ(x
(i))

)T (
m∑
j=1

vjϕ(x
(j))

)

=

∥∥∥∥∥
m∑
i=1

viϕ(x
(i))

∥∥∥∥∥
2

≥ 0.

Utilizando o “truque do kernel” nas máquinas de vetores suporte, temos que a

formulação dual no caso com margens ŕıgidas (1.6) passa a ser:

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi −
1

2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjk(x
(i), x(j))

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, 2, . . . ,m

α ≥ 0.

(1.54)

A construção do modelo ocorre de forma equivalente ao caso com margens ŕıgidas no

espaço de origem, entretanto, o vetor normal w∗, antes determinado por (1.4), já não

pode mais ser descrito explicitamente. De fato, temos que

w∗ =
m∑
i=1

αiyiϕ(x
(i)), (1.55)

expressão que envolve a função ϕ(x) que nem sempre é conhecida. Veremos adiante como

contornar essa situação.

Já no caso com margens flex́ıveis (1.16), temos o problema

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi − 1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjk(x
(i), x(j))

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, 2, . . . ,m

0 ≤ α ≤ C,

(1.56)
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que é equivalente a

min
α∈Rm

1
2
αTHα− eTα

s. a yTα = 0

0 ≤ α ≤ C,

(1.57)

onde Hij = yiyjk(x
(i), x(j)) com i, j = 1, . . . ,m e ej = 1, para j = 1, . . . ,m.

(a) Espaço de origem (b) Espaço de caracteŕısticas

Figura 1.9: Os dados em R
2 são mapeados para o espaço de caracteŕısticas R3 via função

de mapeamento ϕ(x1, x2) = (x2
1,
√
2x1x2, x

2
2).

Os dados que tem αi = 0 relacionado não têm relevância, e então, de forma análoga

aos casos anteriores, somente as restrições ativas importam no cálculo do modelo, isto é,

somente os vetores suporte se fazem importante. Sendo I = {i : αi 	= 0}, por (1.54) o

modelo neste caso é dado por

m(x) = sinal
(
w∗Tϕ(x) + b∗

)
= sinal

(∑
i∈I

αiyik(x
(i), x) + b∗

)
,

sendo

b∗ =
1

|I|
∑
i∈I

(
yi −

∑
j∈I

αjyjk(x
(j), x(i))

)
,

sem a dependência da função de mapeamento ϕ(x), sendo necessário somente o conheci-

mento da função kernel k(x, x).

As funções kernel mais utilizadas para a resolução de problemas de Otimização em

máquinas de vetores suporte para classificação são destacadas na Tabela 1.1.
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Kernel k(x, x)k(x, x)k(x, x) Parâmetros

Linear xTx Não há

Polinomial de grau p ((xTx) + η)p
p = grau do polinômio

η = constante

Sigmoidal tanh(γ(xTx) + η)
γ > 0

η = constante

Gaussiano ou
RBF (Função Base Radial)

exp (−γ‖x− x‖2)

exp

(
−|x− x‖2

2σ2

) γ > 0

σ > 0

Tabela 1.1: Funções kernel mais utilizadas no contexto de máquinas de vetores suporte.

O kernel polinomial é dito homogêneo se η = 0 e não homogêneo caso contrário.

Note que um caso particular do truque do kernel é considerar o kernel linear, obtendo

as formulações clássicas do caso de margens ŕıgidas e flex́ıveis. Por isso geralmente nos

referiremos às máquinas de vetores suporte com o uso das funções kernel.

O próximo teorema é resultado da teoria de Dualidade, porém o provaremos em

nosso caso particular.

Teorema 1.17. O problema (1.57) é um problema de programação convexa.

Demonstração. É fácil ver que as restrições lineares formam um conjunto convexo, então

basta-nos verificar se a função objetivo do problema (1.57) é convexa. De fato, verifique-

mos que a hessiana da função objetivo, que é uma quadrática, é semidefinida positiva.

Como H é estruturado da forma Hij = yiyjk(x
(i), x(j)) com i, j = 1, . . . ,m, podemos

escrever

H = Y TKY,

onde as matrizes Y e K são dadas por

⎡⎢⎢⎢⎣
y(1) 0

. . .

0 y(m)

⎤⎥⎥⎥⎦ e

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
k(x(1), x(1)) k(x(1), x(2)) . . . k(x(1), x(m))

k(x(2), x(1)) k(x(2), x(2)) . . . k(x(2), x(m))
...

...
. . .

...

k(x(m), x(1)) k(x(m), x(2)) . . . k(x(m), x(m))

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

respectivamente. E como K é simétrica semidefinida positiva pelo Teorema 1.16, temos

que, para todo vetor z ∈ R
m,
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zTHz = zTY TKY z = uTKu ≥ 0,

onde u = Y z, e portanto H é semidefinida positiva. Logo, como a função objetivo é

quadrática com a hessiana semidefinida positiva, é portanto convexa.

Assim, todo ponto estacionário do problema (1.57) necessariamente é um minimiza-

dor global. O Teorema 1.17 também é válido para margens ŕıgidas, visto que a modificação

seria dada somente nas restrições 0 ≤ α ≤ C, que passam a ser somente α ≥ 0.

1.2.4 Classificação Multiclasses

Como observado nas seções anteriores, as máquinas de vetores suporte foram origi-

nalmente criadas para problemas de classificação binária, porém várias abordagens foram

desenvolvidas com o objetivo de estender a teoria para conjuntos de dados com várias

classes, que denominamos classificação multiclasses.

Uma abordagem para o reconhecimento de padrões de um conjunto com k > 2 classes

é particionar o problema em uma sequência de classificações binárias, como é o caso dos

métodos um-contra-todos, (one-against-all), detalhado em [29, 44, 53] e um-contra-um

(one-against-one) em [29, 53].

Supondo ter dados de k classes, o método um-contra-todos se baseia na resolução

de k problemas de Otimização, que constroem a máquina através de k classificadores

binários separando cada classe de todas as outras, definindo-se uma classe com o rótulo

+1 e todas as demais com o rótulo -1. Mais detalhadamente, sendo o conjunto de dados

X = X1 ∪X2 ∪ · · · ∪Xk uma união disjunta, com Xp o conjunto dos elementos da classe

p com p = 1, . . . , k, serão constrúıdos k classificadores, onde o j-ésimo classificador é

definido pelos pontos (x(i), yi) tal que

x(i) ∈
k⋃

p=1

Xp e yi =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
+1 se x(i) ∈ Xj

−1 se x(i) ∈
k⋃

p=1
p �=j

Xp
.

Então cada um dos classificadores separa pontos de uma determinada classe Cp de pontos

que não pertencem a essa classe. As sáıdas de todos os classificadores fk são, ao final,

combinadas para gerar a classificação de todas as classes, isto é, o modelo. Geralmente

ao receber um novo dado x a máquina predita da seguinte forma

m(x) = argmax
k

fk(x).

Segundo [11] infelizmente essa abordagem heuŕıstica sofre o problema de que os diferentes
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classificadores foram treinados em diferentes tarefas, e assim não há garantia de que as

quantidades reais avaliadas fk(x) para diferentes classificadores terão escalas apropriadas.

Já no método um-contra-um se constroem k(k−1)
2

classificadores, de maneira que cada

classificador considere apenas os dados de duas classes distintas, desprezando as demais.

Desta forma, sendo o conjunto de dados X = X1∪X2∪ · · ·∪Xk uma união disjunta, com

Xp o conjunto dos elementos da classe p, com p = 1, . . . , k, o classificador Cr,s é definido

considerando os dados (x(i), yi) tal que

x(i) ∈ Xr ∪Xs e yi =

{
+1 se x(i) ∈ Xr

−1 se x(i) ∈ Xs

,

onde 1 ≤ r < s ≤ k. Ao considerar um novo dado x, cada classificador Cr,s fornece

um voto à classe Xr ou à classe Xs segundo a sua classificação. Por fim, o dado x é

considerado pertencente à classe que recebeu mais votos. Tal modelo é definido pela

chamada estratégia de voto.

A maior desvantagem do método um-contra-um é que o número final de classi-

ficadores a serem constrúıdos é geralmente maior ao compararmos com o método um-

contra-todos. Por outro lado, cada classificador é constrúıdo somente com os padrões

das duas classes que estão envolvidas, enquanto que na classificação usando o método

um-contra-todos utilizam-se todos os dados do conjunto a cada uma das k classificações.

Uma comparação entre os dois métodos já citados pode ser consultada em [38].

Outra abordagem para conjuntos com k classes, baseada na generalização da máquina

de vetores suporte, é construir um classificador que envolva todas as classes, isto é, con-

siderar as k classes diferentes em um único problema de Otimização. Como exemplo

desta técnica citamos o método de Crammer e Singer [21]. É importante notar que neste

método todos os dados do conjunto também serão utilizados ao mesmo tempo, porém

com suas devidas classes, resultando, em geral, em um problema de alta dimensão. Mas

por outro lado, nos casos anteriores vários problemas de Otimização devem ser resolvidos,

mais especificamente k ou k(k−1)
2

problemas.

1.3 Seleção de Parâmetros

Como exposto anteriormente, em problemas reais dificilmente os dados são linear-

mente separáveis, e mesmo tomando classificação com margens flex́ıveis na maioria das

vezes não é suficiente para a resolução de problemas reais pois separa os dados com um

hiperplano permitindo alguns erros na classificação, então necessitamos fazer uso das

máquinas de vetores suporte para o caso não linear, isto é, utilizando as funções kernel.

Nesse contexto, podemos supor através da Tabela 1.1 que cada função kernel depende de

parâmetros, e estes influenciarão fortemente no desempenho do modelo, sendo a escolha

dos mesmos um objeto de estudo teórico.
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Efetivamente, fixado o problema, podemos considerar a função Ψ : Rr −→ R que

associa a cada r-upla de parâmetros κ ∈ R
r a acurácia, isto é, a taxa de acerto obtida

pelo modelo ao testá-lo em um conjunto de amostras não utilizado para obtenção do

modelo. Por exemplo, no kernel polinomial, os parâmetros necessários são dados por p e

η, seguindo a estrutura do kernel dada na Tabela 1.1, e temos ainda o parâmetro C do

problema, logo nesse caso temos κ = (C, p, η) ∈ R
3, já no kernel Gaussiano o parâmetro

é γ, então nesse caso temos κ = (C, γ) ∈ R
2. Assim, nosso intuito é resolver o problema

de Otimização

min
κ

−Ψ(κ). (1.58)

Uma busca que é geralmente usada para resolver este problema é a chamada busca

por grid, esta tem seu destaque por ser simples e obter bons resultados. Em resumo, se

considera uma malha discreta no espaço Rr e avalia a função em todos os pontos da malha e

escolhe aquele que obteve o menor valor. Em nosso contexto, usando o kernel Gaussiano

para um problema espećıfico, devemos considerar uma malha em R
2 com coordenadas

(C, γ) e a cada par (C, γ) adquirir um modelo, testá-lo e obter sua acurácia, ao fim basta

escolhermos aquele que resulte numa maior taxa de acerto. Contudo, como a busca por

grid avalia todas as combinações de parâmetros (C, γ) dentre o seu espaço de busca, esta

necessita de muito tempo de processamento, tornando muitas vezes impraticável para

busca de bons parâmetros na avaliação de problemas com grandes conjuntos de dados.

As dificuldades práticas na resolução do problema (1.58) estão no fato de que os

métodos clássicos de minimização utilizam o gradiente como informação crucial para de-

terminação dos iterandos, como ocorre no método de Cauchy ou no método de Newton

por exemplo. Porém em nosso caso não temos tal informação acerca da função Ψ(κ). Na

prática, temos conhecimento apenas do valor da função Ψ(κ) para um ponto fixado, o que

nos motiva a buscar formas de resolver o problema de Otimização (1.58) sem a utilização

de derivadas. Ainda que a função Ψ(κ) seja diferenciável não esperamos conseguir calcu-

lar ou aproximar explicitamente suas derivadas. Tais tópicos são compreendidos no ramo

de Otimização sem derivadas, ao qual abordaremos no próximo caṕıtulo.



Caṕıtulo 2

Otimização sem Derivadas

Neste caṕıtulo abordaremos alguns métodos do ramo de Otimização sem derivadas

(DFO, Derivative-Free Optimization). Diferentemente dos métodos de Newton e Cauchy,

por exemplo, que se baseiam no cálculo das derivadas direcionais, gradientes e hessianas,

os métodos sem derivadas, de maneira bem simplória, se referem a métodos que não fa-

zem uso expĺıcito de derivadas em nenhum de seus passos. A utilização desses métodos se

faz necessária, por exemplo, quando a função objetivo é uma caixa-preta, isto é, quando

se armazenam dados relacionados ao funcionamento de um processo sem revelar o com-

portamento que a função objetivo apresenta, ou quando não há a expressão da função

objetivo, como na situação em que esta é uma grandeza de desempenho computacional

de um algoritmo, ou ainda quando a estrutura da função não nos possibilita o cálculo de

suas derivadas. Assim, o maior objetivo de métodos que não utilizam derivadas não é ter

um desempenho melhor que os dos métodos tradicionais da literatura em Otimização, e

sim resolver problemas onde estas não são acesśıveis. Para este caṕıtulo, nos embasamos

fortemente no livro de Conn, Scheinberg e Vicente [19], além de referências complemen-

tares como os trabalhos de Torczon [48, 49], Diniz-Ehrhardt, Lopes e Pedroso [24], Audet

e Dennis [4, 5] e Davis [23].

Dentro da vasta área de métodos sem derivadas, uma importante classe é a de

métodos de busca direta [19, 36]. Nesta classe de métodos, além de não calcular a derivada

ou aproximá-la, também não se faz uso do valor expĺıcito da função nas operações do seu

algoritmo, bastando saber para quaisquer dois pontos qual tem o menor valor de função

objetivo. Dentre os métodos de busca direta, podemos destacar os métodos simplex,

como o método de Nelder-Mead [39], e os de busca padrão, como por exemplo o método

de busca coordenada [19, 40]. Neste trabalho nos focaremos em métodos de busca padrão,

que analisam a função objetivo em um conjunto de pontos, decidindo então qual será a

nova aproximação para o minimizador.
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2.1 Busca Padrão

Os algoritmos de busca padrão generalizada (GPS, do inglês Generalized Pattern

Search) foram definidos e analisados por Torczon [48, 49] para funções sem restrições e

continuamente diferenciáveis. Lewis e Torczon [35] introduziram a ideia de usar bases

positivas na escolha de direções de busca, e em [33] estenderam a teoria para funções com

restrições de caixa, sendo a função objetivo continuamente diferenciável e com conjunto

de direções escolhido com certas propriedades. Já em [34] mostraram os resultados para

problemas com um número finito de restrições lineares, em ambas as extensões utilizaram

a estratégia de “barreira” para não aceitar como iterando um ponto que não é viável.

Audet e Dennis [4] condensaram as ideias e propuseram uma nova roupagem da análise

de convergência para os métodos de busca padrão, unificando o que foi antes introduzido.

Nesta classe de métodos, para cada iteração é realizada a avaliação da função obje-

tivo em um conjunto de pontos, definidos por conjuntos de direções com caracteŕısticas

apropriadas, o que permite escolher a nova aproximação para o minimizador.

Para sintetizar a ideia da busca vamos considerar um iterando atual xk ∈ R
n e um

valor tk ∈ R+ denominado tamanho de passo ou de malha. O objetivo da iteração k é

determinar um novo ponto xk+1 = xk + tkd tal que f(xk+1) < f(xk).

Em métodos de busca padrão o conjunto de direções para o qual a função será

avaliada tem uma caracteŕıstica muito peculiar, que apesar de simples nos proporciona

fortes aspectos teóricos. A saber, o conjunto de direções utilizado a cada iteração deve

gerar positivamente o espaço de busca, caracterização que será abordada na próxima

subseção juntamente com conceitos introdutórios que serão utilizados ao longo do presente

caṕıtulo.

2.1.1 Conceitos Introdutórios

Daremos aqui algumas definições e propriedades acerca de conjuntos que geram

positivamente o Rn e alguns resultados teóricos que serão utilizados ao longo deste caṕıtulo

relacionados ao método de busca padrão.

Definição 2.1. Dizemos que um conjunto de vetores D = {d1, d2, . . . , dk} ⊂ R
n gera

positivamente R
n se dado qualquer vetor x ∈ R

n existem escalares t1, t2, . . . , tk ∈ R não

negativos tal que

x =
k∑

i=1

tkdk.

Dizemos por simplicidade que tal conjunto D é um gerador positivo do R
n. É fácil

notar que dada uma base para o espaço R
n, {d1, d2, . . . , dn}, o conjunto

D = {d1, d2, . . . , dn,−d1,−d2, . . . ,−dn}



55

gera positivamente R
n.

Definição 2.2. O conjunto {d1, d2, . . . , dr} ⊂ R
n é dito positivamente linearmente depen-

dente se um dos seus vetores é uma combinação positiva dos outros, e dito positivamente

linearmente independente caso contrário, isto é, caso nenhum de seus vetores possa ser

escrito como uma combinação positiva dos outros.

Como foi dito no caṕıtulo anterior, a maioria dos métodos clássicos de Otimização

utiliza derivadas da função objetivo no cálculo da direção de busca. Além disso, caso a

função seja diferenciável, esta decresce mais rapidamente a partir de x ∈ R
n na direção

oposta ao vetor gradiente (d = −∇f(x)), por ser a direção que tem declive mais acentuado.

De fato, se d = −∇f(x), e v ∈ R
n é tal que ‖v‖ = ‖d‖,

∇f(x)Td = −‖∇f(x)‖2 = −‖∇f(x)‖‖v‖ ≤ ∇f(x)Tv,

entre todas as direções esta fornece o menor valor para a derivada direcional.

Em métodos sem a utilização de derivadas, é interessante poder resgatar essa in-

formação, para que tenhamos a certeza de que o método não ficará indefinidamente em um

ponto que não é minimizador da função objetivo. A principal motivação para tomar um

conjunto de direções D que gera positivamente o R
n é a garantia de que se um iterando xk

não é minimizador de f , há pelo menos um vetor d ∈ D que é direção de descida para f a

partir de xk, isto é, uma direção satisfazendo f(xk + tkd) < f(xk), para t suficientemente

pequeno, como podemos observar no próximo teorema.

Teorema 2.3. [19, Teorema 2.3 (iv)] Seja D = {d1, d2, . . . , dr} ⊂ R
n, com di 	= 0 para

cada i = 1, . . . , r, um conjunto que gera positivamente o R
n e w ∈ R

n não nulo, então

existe um ı́ndice j ∈ {1, 2, . . . , r} tal que dj
Tw < 0.

Demonstração. Primeiramente provemos que, fixado v ∈ R
n não nulo, existe um ı́ndice

j em {1, 2, . . . , r} tal que dj
Tv > 0. De fato, suponhamos por absurdo que para todo v

não nulo dj
Tv ≤ 0 para cada j ∈ {1, 2, . . . , r}. Como D gera positivamente o R

n, existem

escalares λ1, λ2, . . . , λr, com λi ≥ 0 para todo i = 1, 2, . . . , r, tais que

v =
r∑

i=1

λidi.
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Assim,

0 < vTv

= vT

(
r∑

i=1

λidi

)

=
r∑

i=1

λiv
Tdi

contradizendo dj
Tv ≤ 0. Logo existe um ı́ndice j tal que dTj v > 0. Basta-nos tomar

v = −w e temos o pretendido.

Uma consequência deste teorema é que, tomando w = ∇f(xk), existe d ∈ D tal

que ∇f(xk)
Td < 0, isto é, d é uma direção de descida. Portanto para t suficientemente

pequeno temos que f(xk + tkd) < f(xk).

Introduzido o conceito de conjunto gerador positivo, é natural que definamos base

positiva, como vemos a seguir.

Definição 2.4. Um conjunto de vetores D = {d1, d2, . . . , dk} ⊂ R
n é base positiva se gera

positivamente R
n e é positivamente linearmente independente.

O próximo teorema relaciona bases usuais e bases positivas.

Teorema 2.5. [19, Teorema 2.2] Se D = {d1, d2, . . . , dr} ⊂ R
n gera positivamente o R

n,

então D contém um subconjunto com r − 1 elementos que gera R
n.

Demonstração. O conjunto D é linearmente dependente, pois caso contrário seria posśıvel

construir uma base de R
n que gerasse R

n positivamente. Então sejam a1, a2, . . . , ar ∈ R,

não todos nulos, tais que a1d1 + a2d2 + · · ·+ ardr = 0, assim, existe um i tal que ai 	= 0.

Sendo d ∈ R
n um vetor arbitrário, como D gera positivamente o R

n existem escalares

a1, a2, . . . , ar não negativos tais que,

d = a1d1 + a2d2 + · · ·+ andn.

Logo temos que

d =
r∑

j=1

ajdj =
r∑

j=1
j �=i

(
aj −

aj
ai
ai

)
dj =

r∑
j=1
j �=i

ãjdj.

Como d foi escolhido arbitrariamente, temos que o conjunto D \ {di} gera R
n.
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Davis mostra, em [23], que uma base positiva contém no mı́nimo n+1 e no máximo

2n elementos.

Definição 2.6. Bases positivas de R
n com n + 1 e 2n elementos são chamadas bases

positivas minimal e maximal, respectivamente.

Um exemplo de base positiva maximal é aquela formada pelos vetores da base

canônica de R
n e suas respectivas direções opostas, {e1, e2, . . . , en,−e1,−e2, . . . ,−en}.

Em R
2 tal base positiva maximal é definida pelas colunas da matriz

D1 =

[
0 1 0 −1

1 0 −1 0

]
,

e um exemplo de base positiva minimal de R
2 é dado pelas colunas da matriz

D2 =

[
0 1 −

√
2
2

1 0 −
√
2
2

]
.

Um exemplo de conjunto que gera positivamente, mas não é base positiva de R
2 é

D3 =

[
0 1 0 −

√
2
2

1 0 −1 −
√
2
2

]
.

A Figura 2.1 ilustra os três exemplos de conjuntos em R
2.

D1 = D⊕ D2 D3

Figura 2.1: Exemplo em R
2 de base positiva maximal (à esquerda), base positiva minimal

(ao centro) e um conjunto que não é base mas gera positivamente o R
2 (à direita).

Fonte: Conn, Scheinberg e Vicente, 2009, p.17.

Vejamos agora a definição de medida cosseno (cosine measure) de um conjunto

gerador positivo, conceito que nos dá uma informação importante acerca do conjunto em

questão.

Definição 2.7. A medida cosseno de um conjunto gerador positivo D ⊂ R
n formado por
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vetores não nulos é dada por

cm(D) = min
0 �=v∈Rn

max
d∈D

vTd

‖v‖‖d‖ .

A medida cosseno nos garante que o espaço todo está sendo gerado pelo conjunto

D, desde que cm(D) 	= 0. Para entendermos esta ideia e sua importância consideremos

um ângulo θ ∈
(
0,

π

4

]
e a base positiva

Dθ =

[
1 0 −cos(θ)

0 1 −sin(θ)

]
.

Temos que cm(Dθ) = cos

(
π − θ

2

)
. Quando θ tende para zero o conjunto Dθ deixa de

ser uma base positiva, pois não gera mais vetores situados no terceiro e quarto quadrante,

como mostra a Figura 2.2. Observemos que cm(Dθ) −→ 0 quando θ −→ 0.

θ = π
4 θ = π

8 θ = π
16

Figura 2.2: Bases positivas Dθ de R
2, para θ ∈ {π

4
, π
8
, π
16
}. A medida cosseno se aproxima

de zero.
Fonte: Conn, Scheinberg e Vicente, 2009, p.22.

Dados D um conjunto que gera positivamente o R
n, um ponto x ∈ R

n e um

parâmetro positivo t, os pontos da forma x + td para todo d ∈ D nos serão de inte-

resse. Tais pontos estão na bola B(x, δ) onde δ = tmax
d∈D

‖d‖. Considerando tal δ trazemos

o resultado a seguir.

Teorema 2.8. [19, Teorema 2.8] Seja D um conjunto que gera positivamente o R
n e

t > 0 dado. Assuma que ∇f é Lipschitz cont́ınuo, com constante de Lipschitz ν > 0, em

um conjunto aberto contendo B(x, δ). Se f(x) ≤ f(x+ td), para todo d ∈ D, então

‖∇f(x)‖ ≤ ν

2
cm(D)−1max

d∈D
‖d‖t.
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Demonstração. Pela definição de medida cosseno temos que dado algum vetor v ∈ R
n\{0},

cm(D) ≤ max
d∈D

vTd

‖v‖‖d‖ .

Então existe um d ∈ D tal que

cm(D) ≤ vTd

‖v‖‖d‖ ,

isto é,

cm(D)‖v‖‖d‖ ≤ vTd.

Tomando v = −∇f(x) temos então que para tal d ∈ D,

cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖ ≤ −∇f(x)Td. (2.1)

Além disso, como f(x) ≤ f(x + td), pelo Teorema do Valor Médio para Integrais temos

que

0 ≤ f(x+ td)− f(x) =

∫ 1

0

∇f(x+ std)T (td)ds. (2.2)

Multiplicando a desigualdade (2.1) por t e somando-a a (2.2) obtemos

cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖t ≤
∫ 1

0

(∇f(x+ std)−∇f(x))T (td)ds,

e como por hipótese ∇f é Lipschitz, segue que

cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖t ≤
∫ 1

0

sνt2‖d‖2ds = ν

2
‖d‖2t2,

como queŕıamos demonstrar.

A limitação dada neste teorema pode ser reescrita como

‖∇f(x)‖ ≤ ν

2
cm(D)−1δ = cgδ,

portanto vemos que o limite é dado por δ vezes uma constante cg que depende da constante

de Lipschitz ν > 0 do gradiente da função e da geometria do conjunto, medida por

cm(D)−1.

Mais propriedades sobre conjuntos que geram positivamente o R
n e bases positivas

podem ser encontradas nos trabalhos desenvolvidos por Regis [42] e por Davis em [23].
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Uma outra definição que se fará necessária posteriormente é dada a seguir.

Definição 2.9. Uma função ρ : [0,∞) → [0,∞) com a propriedade de que para toda

sequência (ti) ∈ R se (ρ(ti)) −→ 0 então ti −→ 0 é chamada função forçante (do inglês

forcing function).

O conceito apresentado a seguir generaliza a noção de derivada, sendo utilizado

posteriormente.

Definição 2.10. Seja uma função f : Rn → R Lipschitz perto de x, então a derivada

direcional generalizada (no sentido de Clarke [18]) é dada por

f o(x; d) = lim sup
y→x , t ↓ 0

f(y + td)− f(y)

t
,

para toda direção d ∈ R
n.

Como f é Lipschitz perto de x, é posśıvel provar que o limite acima está bem

definido.

Definição 2.11. Seja uma função f : Rn → R Lipschitz perto de x, então o subdiferencial

generalizado é dado por

∂f(x) = {s ∈ R
n : f o(x; v) ≥ vT s ∀v ∈ R

n}.

É fácil notar que fixado x, se

f o(x; v) ≥ 0,

então

0 ∈ ∂f(x).

Além disso, é posśıvel provar que se f(x) é convexa

∂f(x) = {g ∈ R
n : f(y) ≥ f(x) + gT (y − x) ∀y ∈ R

n},

e portanto se 0 ∈ ∂f(x), então x é um minimizador de f .

Agora, traremos uma apresentação dos algoritmos de busca padrão, método de busca

direta com malha adaptável e suas teorias de convergência. No primeiro momento conside-

raremos uma versão mais simples de busca padrão, a busca coordenada, logo em seguida,

a versão generalizada de busca padrão, e posteriormente abordaremos sobre o método de

busca direta com malha adaptável.
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2.1.2 Busca Coordenada

A busca coordenada é a busca padrão mais intuitiva, pois usa a base positiva maxi-

mal

D⊕ = {e1, e2, . . . , en, −e1, −e2, . . . ,−en},

onde ei é o i-ésimo vetor da base canônica de R
n. Então dado xk ∈ R

n iterando corrente

e tk > 0 tamanho do passo corrente, a busca coordenada avalia a função nos pontos do

conjunto

Pk = {xk + tkd : d ∈ D⊕}

seguindo uma ordem antes determinada. Os conjuntos D⊕ e Pk são conhecidos como

conjunto de direções e conjunto dos pontos de votação (poll points), respectivamente.

(a) Sequência de tamanhos de passo cumprindo
t0 = t1 = t2.

(b) Atualização do tamanho de passo na iteração

k = 3 com β = 1
2 . Temos t3 =

t0
2

= t4 = t5.

Figura 2.3: Ilustração de 5 primeiros passos da busca coordenada.
Fonte: Diniz-Ehrhardt, Lopes e Pedroso, 2012, p.40.

Quando se encontra um ponto em Pk que decresça o valor da função, a iteração

k é declarada como bem-sucedida, e quando isso acontece se atualiza o novo iterando

xk+1 = xk+ tkd e se mantém ou se aumenta o tamanho do passo tk, geralmente fazendo-se

tk+1 = tk ou tk+1 = 2tk. Já quando não existe nenhum ponto em Pk que decresça o valor

da função objetivo, a iteração k é considerada mal-sucedida, e se faz xk+1 = xk e se reduz

o valor de tk, no geral é feito tk+1 =
1
2
tk.

Este processo de avaliação da função objetivo nos pontos de Pk é chamado processo

de votação (polling), que pode ser oportuńıstico (first improvement), isto é, quando já se

move para o primeiro ponto testado de Pk que decresce o valor da função objetivo, ou

o processo pode ser completo (best improvement), quando se avalia a função em todos

os pontos de Pk e se move para o ponto em que houve o maior decrescimento da função

objetivo.
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Algoritmo 1 - Busca Coordenada
Passo 0 Inicialização:
Sejam x0 ∈ R

n ponto inicial arbitrário, t0 > 0 tamanho de passo inicial, γ ≥ 1,
β ∈ (0, 1). Defina k = 0.
Passo 1 Passo de Votação:
Ordene o conjunto Pk = {xk + tkd : d ∈ D⊕} e avalie a função conforme a ordem
determinada. Se for encontrado um ponto tal que f(xk + tkdk) < f(xk), então faça
xk+1 = xk + tkdk e pare o passo de votação, declarando-o como bem-sucedido.
Caso contrário faça xk+1 = xk e declare o passo de votação mal-sucedido.
Passo 2 Atualização do parâmetro:
Se houve sucesso no passo de votação faça tk+1 = γtk. Caso contrário faça
tk+1 = βtk.
Passo 3 Nova iteração:
Faça k ← k + 1 e volte ao Passo 1.

Ainda há a possibilidade de se fazer o passo de busca (search step) a cada iteração,

que é um passo opcional, introduzido para dar maior maleabilidade ao método, e é aplicado

imediatamente antes do passo de votação (poll step). Este passo foi omitido do algoritmo

por simplicidade e será explorado na próxima subseção.

Chamamos de malha o conjunto dos pontos

Mk =

{
xk + tk

(
n∑

i=1

uiei −
n∑

i=1

un+iei

)
: u ∈ Z

2n
+

}
,

onde Z
2n
+ é o conjunto de vetores com componentes inteiras não negativas de dimensão

2n. Observemos que Pk ⊂ Mk, esta é uma propriedade importante na demonstração da

convergência do método.

A teoria de convergência da busca coordenada está englobada na teoria de con-

vergência da busca padrão, que é mais geral, e é estudada na Seção 2.2.

Consideramos que busca coordenada é qualquer algoritmo de busca padrão que use

apenas as direções ei e −ei para i = 1, . . . , n como conjunto de direções de busca, não

importando a ordem em que são testadas. A abordagem de busca padrão, descrita a

seguir, generaliza a busca coordenada, permitindo o uso de um conjunto mais amplo de

direções de busca em cada iteração.

2.1.3 Busca Padrão Generalizada

Vamos seguir a descrição algoŕıtmica da busca padrão generalizada apresentada por

Audet e Dennis [4], que também foi adotada no livro de Conn, Scheinberg e Vicente [19].

Nosso objetivo inicial consiste em resolver o problema de minimização irrestrito

min
x∈Rn

f(x),
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onde f : Rn → R. Para tal, consideremos então, como na subseção anterior, um iterando

corrente xk ∈ R
n, um tamanho de passo corrente, ou tamanho de malha, tk > 0. Con-

sideramos ainda um conjunto D de conjuntos Dk tais que Dk = {d1, d2, . . . , dr(k)}1 é um

conjunto de r(k) direções, com r(k) ≥ n+ 1, que geram positivamente o R
n.

O objetivo da busca na iteração k é encontrar um novo ponto xk+1 tal que f(xk+1) <

f(xk). Quando há decréscimo em ao menos uma das direções escolhemos xk+1 um dos

pontos que decresceram o valor da função objetivo ao compararmos com o ponto corrente

xk. O processo consiste em duas etapas, o passo de busca (search step) e o passo de

votação (poll step).

O passo de busca é opcional e fundamenta-se em avaliar a função objetivo em um

número finito de pontos escolhidos arbitrariamente, e se move para algum deles somente

se houver decréscimo da função objetivo nesse ponto. Pode ser através de um algoritmo

heuŕıstico, por exemplo, com o objetivo de melhorar a eficácia do método. O passo de

votação é executado quando o passo de busca tiver sido mal-sucedido ou não tiver sido

computado, e se baseia numa procura local em torno do iterando corrente, explorando os

pontos do conjunto Pk definido como

Pk = {xk + tkd : d ∈ Dk}, onde Dk ∈ D. (2.3)

O conjunto Pk é chamado conjunto dos pontos de votação e Dk conjunto das direções de

votação. Consideremos ainda na iteração k a malha Mk, sendo esta centrada em torno

do iterando corrente xk, e sua espessura definida através do tamanho de malha tk, dada

da seguinte forma

Mk =
{
xk + tkDku : u ∈ Z

|Dk|
+

}
,

onde Z
|Dk|
+ é o conjunto dos vetores com componentes inteiras não negativas cuja dimensão

é a cardinalidade de Dk. O ingrediente chave na definição da malha é um conjunto

de direções positivas Dk, ou mais precisamente, combinações lineares não negativas dos

elementos de um conjunto Dk que gera positivamente Rn. Há grande liberdade na escolha

dessas direções, porém algumas condições sobre estas serão requeridas, como veremos

posteriormente.

O tamanho de passo é mantido, ou possivelmente aumentado, se a iteração for bem-

sucedida, isto é, se no passo de busca ou no passo de votação for encontrado um novo

ponto que decresça a função objetivo. Se o passo de votação não conseguir encontrar um

ponto em Pk onde a função objetivo é menor que f(xk), então tanto o passo de votação

quanto a iteração k são declarados sem êxito. Sob tais circunstâncias, o tamanho de passo

tk é diminúıdo.

A finalidade do passo de votação é garantir um decréscimo da função objetivo para

1Por abuso de linguagem vamos considerar, quando conveniente, o conjunto Dk como uma matriz
n× |Dk| cujas colunas são di, para cada i = 1, 2, . . . , r.
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um tamanho de passo tk suficientemente pequeno. Se a função objetivo retém algumas

propriedades de diferenciação, que relataremos na próxima seção, e a menos que a iteração

atual seja um ponto estacionário, sabemos que o passo de votação deve ser bem-sucedido

após um número finito de reduções do tamanho de passo, como garantido pelo Teorema

2.3.

O processo de pesquisa considerado no Algoritmo da busca padrão generalizada

apresentado a seguir é oportunista, movendo-se para o primeiro ponto encontrado que

decresceu a função. Assim, o passo de votação faz no máximo |Dk| avaliações de função,

onde |Dk| ≥ n+ 1, e exatamente |Dk| quando todas as iterações forem mal-sucedidas.

Os vetores de votação, dados no conjunto definido em (2.3), são ordenados de acordo

com algum critério na etapa de votação. Essa ordenação pode ser fixada para todas as

iterações porém, do ponto de vista teórico, essa ordenação não importa e poderia mudar

a cada iteração sem interferir na teoria de convergência do método.

Algoritmo 2 - Busca Padrão Generalizada
Passo 0 Inicialização:
Sejam k = 0, x0 ∈ R

n ponto inicial, t0 > 0 tamanho de passo inicial,
0 < β1 ≤ β2 < 1, λ ≥ 1, e D o conjunto de bases positivas do R

n.
Passo 1 Passo de Busca:
Tente encontrar um ponto x ∈ R

n tal que f(x) < f(xk), avaliando a função num
número finito de pontos. Se tal ponto for encontrado faça xk+1 = x, declare a
iteração e o passo de busca bem-sucedidos e pule o passo de votação.
Passo 2 Passo de Votação:
Escolha uma base positiva Dk ∈ D. Ordene o conjunto Pk = {xk + tkd : d ∈ Dk} e
avalie a função conforme a ordem determinada. Se for encontrado um ponto de
votação tal que f(xk + tkdk) < f(xk) então faça xk+1 = xk + tkdk e pare o passo de
votação, declarando-o como bem-sucedido, tal como a iteração k. Caso contrário
faça xk+1 = xk e declare a iteração e o passo de votação mal-sucedidos.
Passo 3 Atualização do parâmetro da Malha:
Se a iteração foi bem-sucedida faça tk+1 ∈ [tk, λtk] para manter ou aumentar o
tamanho de malha. Caso contrário faça tk+1 ∈ [β1tk, β2tk] para diminuir o
tamanho de malha.
Passo 4 Nova iteração:
Faça k ← k + 1 e volte ao Passo 1.

O critério de parada mais natural na busca padrão é interromper a execução quando

tk < ttol, para uma tolerância ttol > 0 escolhida.

O que acabamos de descrever é baseado no decréscimo simples da função objetivo,

f(xk+1) < f(xk), e nesse caso é necessário impor que o número de bases positivas2 seja

finito. É posśıvel utilizar um número infinito de conjuntos de direções, mas para tanto

2Efetivamente, as propriedades teóricas de convergência e os aspectos práticos são análogos no caso
de considerarmos conjuntos que geram positivamente o R

n ou bases positivas como conjunto de direções
de busca. Por simplicidade, denotaremos a partir de então o conjunto de direções de busca por base
positiva.
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deve-se impor uma condição de decréscimo suficiente, isto é, aceitar um novo iterando xk+1

se f(xk+1) < f(xk)−ρ(tk), sendo ρ : R+ → R+ uma função que depende do parâmetro tk,

conforme explicaremos na Subseção 2.2.3. Vale ressaltar que, neste último caso, o método

deixa de pertencer à classe de métodos de busca direta.

2.2 Convergência Global da Busca Padrão Generali-

zada

Abordaremos aqui o estudo de convergência a pontos estacionários de primeira or-

dem dos Métodos de busca padrão generalizada no caso de funções continuamente dife-

renciáveis, sendo o caso mais geral também abordado em [4, 19].

O estudo de convergência de Métodos em Otimização é comumente realizado sob

a hipótese de que todas as iterações estão em um conjunto compacto. A Hipótese 1 nos

garante isso, visto que a sequência de iterandos xk é tal que f(xk) é não crescente.

Hipótese 1. O conjunto de ńıvel L(x0) = {x ∈ R
n : f(x) ≤ f(x0)} é compacto.

Em relação ao comportamento do tamanho do passo, a análise de convergência global

para esses métodos baseia-se em provar primeiramente que existe uma subsequência de

parâmetros de tamanho de passo que convergem para zero. Para este efeito, devemos ser

capazes de garantir a seguinte hipótese.

Hipótese 2. Se existe um t > 0 tal que tk > t, para cada k, então o algoritmo visita

apenas um número finito de pontos.

Ressaltamos que a Hipótese 2, que pode no primeiro momento parecer menos natu-

ral, é atingida sob condições simples que discutiremos posteriormente na Subseção 2.2.3.

Com base na Hipótese 2, podemos provar que uma sequência de tamanhos do passo

tende a zero através do teorema a seguir.

Teorema 2.12. [19, Teorema 7.1] Considere válida a Hipótese 2. Então a sequência de

tamanhos de passo satisfaz

lim inf
k−→+∞

tk = 0. (2.4)

Demonstração. Suponhamos por absurdo que

lim inf
k−→+∞

tk 	= 0. (2.5)

Então existe um t > 0 tal que tk > t para cada k. Logo, pela Hipótese 2, o número de

pontos visitados pelo algoritmo é finito. Por outro lado, o algoritmo se move para um
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ponto diferente apenas quando há decréscimo na função objetivo. Por estes dois últimos

argumentos conclúımos que existe uma iteração k tal que xk = xk para todo k ≥ k. Mas

pela forma em que tk é atualizado nas iterações mal-sucedidas segue-se que lim
k−→+∞

tk = 0,

o que contradiz (2.5).

Corolário 2.13. [19, Corolário 7.2] Considere válidas as Hipóteses 1 e 2. Então existem

um ponto x∗ e uma subsequência (ki) de iterações mal-sucedidas para os quais

lim
i−→+∞

tki = 0 e lim
i−→+∞

xki = x∗. (2.6)

Demonstração. Como consequência do Teorema 2.12, existe uma subsequência infinita de

iterações correspondendo aos passos de votação mal-sucedidos, desde que o tamanho do

passo é reduzido somente em tais iterações.

Seja K1 a subsequência de ı́ndices de todos os passos de votação mal-sucedidos.

Segue-se também, a partir da forma de atualização do tamanho do passo e das observações

anteriores, que deve existir uma subsequência K2 ⊂ K1 tal que tk+1 −→ 0 para k ∈ K2.

Então, para todo k ∈ K2 tem-se 0 < tk ≤ 1

β1

tk+1, e como tk+1 −→ 0, pelo Teorema

do Confronto tk −→ 0 para k ∈ K2.

Como (xk)K2 ⊂ L(x0) é limitada então pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass existe

uma subsequência (xki)K3 convergente. Seja x∗ = lim
ki∈K3

xki , e como K3 ⊂ K2, lim
ki∈K3

tki = 0.

Concluindo a demonstração para (ki) = K3.

2.2.1 Conjunto Finito de Bases Positivas

Vamos agora provar a convergência global sob o pressuposto de que o número de

bases positivas de D é finito, bastando exigir a continuidade do gradiente ∇f .

Hipótese 3. O conjunto D de bases positivas, usado no Algoritmo 2, é finito.

Hipótese 4. A função f é continuamente diferenciável em um conjunto aberto contendo

L(x0).

Sob estas hipóteses chegamos ao nosso primeiro resultado de convergência global

para a classe de métodos de busca padrão considerados.

Teorema 2.14. [19, Teorema 7.4] Considere válidas as Hipóteses 1, 2, 3 e 4. Então a

sequência de iterações (xk) tem um ponto limite x∗, identificado no Corolário 2.13, para

o qual ∇f(x∗) = 0.
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Demonstração. Tomando Dk ∈ D e o conjunto de vetores de votação Pk = {xk + tkd :

d ∈ Dk} temos que para qualquer passo de votação mal-sucedido k ocorre

f(xk) ≤ min
x∈Pk

f(x) = min
d∈Dk

f(xk + tkd).

E como f é continuamente diferenciável em xk,

min
d∈Dk

f(xk + tkd) = min
d∈Dk

(
f(xk) +∇f(xk + tk,dtkd)

T (tkd)
)
,

para algum 0 < tk,d < 1. E logo temos que

f(xk) ≤ f(xk) + tk

(
min
d∈Dk

∇f(xk + tk,dtkd)
Td

)
.

Subtraindo de ambos os lados f(xk) e dividindo por tk 	= 0 conclúımos que

0 ≤ min
d∈Dk

∇f(xk + tk,dtkd)
Td. (2.7)

O Corolário 2.13 nos garante a existência de um ponto x∗ e de uma subsequência

(ki) de iterações mal-sucedidas, ou de passos de votação mal-sucedidos, tais que

lim
i−→+∞

tki = 0 e lim
i−→+∞

xki = x∗.

A desigualdade (2.7) continua válida para a subsequência (ki), obtendo

0 ≤ min
d∈Dki

∇f(xki + tki,dtkid)
Td.

Uma vez que o número de bases positivas é finito, existe pelo menos um D∗ ∈ D
que é usado um número infinito de vezes na subsequência (ki). Portanto,

0 ≤ min
d∈D∗

∇f(x∗)Td,

que juntamente com a propriedade de conjunto que gera positivamente o R
n, dada no

Teorema 2.3, tomando w = ∇f(x∗) 	= 0 obteŕıamos uma contradição, logo ∇f(x∗) = 0.

Uma observação importante é que podemos obter o mesmo resultado assumindo
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continuidade de ∇f apenas numa vizinhança de x∗.

A prova deste teorema pode ser generalizada para o caso não suave, que não apre-

sentaremos neste trabalho devido a insuficiência de conceitos introdutórios e por fugir do

escopo deste.

2.2.2 Conjunto Qualquer de Bases Positivas

Podemos fazer uso de infinitas bases positivas ao longo das iterações nos métodos

de busca padrão desde que estas não se tornem degeneradas, isto é, desde que as medidas

de cosseno dos conjuntos sejam uniformemente limitadas por um número positivo. Além

disso, o tamanho dos vetores em todas as bases positivas utilizadas deve ser limitado, e

ainda, devemos exigir mais sobre o gradiente da função, como veremos a seguir.

Hipótese 5. Sejam ξ1, ξ2 > 0 constantes fixadas. As bases positivas Dk usadas no Algo-

ritmo 2 são escolhidas do subconjunto D̄ de D tal que

D̄ = {Dk bases positivas : cm(Dk) > ξ1 e ‖d‖ ≤ ξ2 com d ∈ Dk}.

O conceito de cm(D) foi dado na Definição 2.7. Vale a pena relembrar ainda que

nesta análise de convergência estamos considerando que a função f é continuamente di-

ferenciável em um conjunto aberto contendo L(x0).

Hipótese 6. O gradiente ∇f é continuamente Lipschitz, com constante Lipschitz ν > 0,

num conjunto aberto contendo L(x0).

Agora vamos provar a convergência global para o caso da utilização de conjunto

com infinitas bases positivas, utilizando o Teorema 2.8 dado na seção de conceitos intro-

dutórios.

Teorema 2.15. [19, Teorema 7.3] Considere válidas as Hipóteses 1, 2, 5 e 6. Então a

sequência de iterações (xk) tem um ponto limite x∗, identificado no Corolário 2.13, para

o qual ∇f(x∗) = 0.

Demonstração. O Corolário 2.13 garante a existência de um ponto x∗ e de uma sub-

sequência (ki) de iterações mal-sucedidas tais que

lim
i−→+∞

tki = 0 e lim
i−→+∞

xki = x∗.

Como ∇f é continuamente Lipschitz, pelo Teorema 2.8, sendo aplicado nos (ki) passos
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de votação mal-sucedidos, temos que

‖∇f(xki)‖ ≤ ν

2
cm(Dki)

−1 max
d∈Dki

‖d‖tki

E pela Hipótese 3,

‖∇f(xki)‖ <
ν

2

1

ξ1
ξ2 tki

Como lim
i→+∞

tki = 0, pelo Teorema do Confronto temos que

lim
i→+∞

‖∇f(xki)‖ = 0.

Pela continuidade de ‖ · ‖ e de ∇f , e ainda por lim
i→+∞

xki = x∗ então ∇f(x∗) = 0.

Essa demonstração é mais sutil e pode ser aplicada na análise de outros métodos de

Otimização sem derivadas, e ainda permite o uso de um número infinito de bases positivas,

desde que sua medida de cosseno esteja uniformemente limitada.

Naturalmente o tamanho de passo ou de malha tk fornece um critério de parada

para métodos de busca padrão, uma vez que existe uma subsequência de tamanho de

passo que convergem para zero, mas ainda temos que ∇f(xk) = O(tk) após um número

suficientemente grande de iterações. Dolan, Lewis e Torczon, em [26], afirmam que tk

mostra ser uma medida razoável de estacionaridade mesmo no caso não diferenciável.

Podemos também obter o resultado do Teorema 2.15 assumindo que ∇f seja conti-

nuamente Lipschitz numa vizinhança de x∗, sendo x∗ identificado no Corolário 2.13.

2.2.3 Condições acerca do Decréscimo da Função

Vimos anteriormente o estudo de convergência dos métodos de busca padrão, po-

dendo observar que a Hipótese 2 não é comum em outras provas de convergência. De fato,

é dif́ıcil garantir em problemas práticos que tal hipótese seja atendida. Nesta subseção

vamos discutir condições que assegurem teoricamente a Hipótese 2, considerando treliças

inteiras para o caso de número finito de bases positivas e decréscimo suficiente para con-

juntos quaisquer de bases positivas.

Decréscimo Simples com Treliças Inteiras

Um algoritmo fundamentado no decréscimo simples da função objetivo admite um

novo iterando xk+1 se for satisfeito

f(xk+1) < f(xk).
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E, nesse caso, veremos que é necessário impor que o número de bases positivas contidas

em D seja finito, isto é, vamos supor que a Hipótese 3 é válida.

Hipótese 7. As colunas de Dk são da forma Gzkj com j = 1, 2, . . . , |Dk|, onde G ∈ R
n×n

é uma matriz não singular, e zkj ∈ Z
n, para cada j = 1, 2, . . . , |Dk|.

A matriz G é chamada de geradora de padrões ou malha (do inglês pattern generator

ou mesh). Denominemos Zk ∈ R
n×|Dk| a matriz que tem como colunas os vetores zkj ∈ Z

n,

j = 1, 2, . . . , |Dk|. Então podemos escrever Dk = GZk.

Vamos impor ainda que todos os pontos gerados pelo Algoritmo 2, tanto no passo

de busca quanto no passo de votação, estão sobre a malha Mk onde

Mk =
{
xk + tkDku : u ∈ Z

|Dk|
+

}
. (2.8)

Porém, observemos que a variação de u na definição de Mk permite a escolha dos

vetores na base canônica de R
|Dk|, de modo que todos os pontos da forma xk + tkd, com

d ∈ Dk, pertençam a Mk para qualquer Dk ⊂ D. Em outras palavras, Pk ⊂ Mk, onde

Pk = {xk + tkd : d ∈ Dk}, com Dk ∈ D,

logo precisamos impor a condição apenas no passo de busca.

Hipótese 8. O passo de busca no Algoritmo 2 avalia pontos somente sobre a malha Mk,

definida em (2.8), para todas as iterações k.

Precisamos ainda de uma última imposição para que o iterando se situe em treliças

inteiras.

Hipótese 9. O tamanho de malha tk é atualizado da seguinte forma:

Sejam um número racional τ > 1, um número inteiro não negativo m+ ≥ 0, e um número

inteiro negativo m− ≤ −1. Se a iteração k é bem-sucedida o tamanho de passo é mantido

ou aumentado tomando

tk+1 = τm
+
k tk com m+

k ∈ {0, 1, . . . ,m+}.

Caso contrário, o tamanho de malha é reduzido tomando

tk+1 = τm
−
k tk com m−

k ∈ {m−, . . . ,−1}.

Tomando λ = τm
+
, β1 = τm

−
e β2 = τ−1 vemos que a hipótese anterior respeita as

regras do Algoritmo 2.
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Dadas todas as hipóteses nosso objetivo é garantir a Hipótese 2 da teoria de con-

vergência, para tal provaremos dois lemas auxiliares. O primeiro lema nos diz que a

distância mı́nima entre quaisquer dois pontos distintos na malha Mk é limitada inferior-

mente por um múltiplo do tamanho de malha tk.

Lema 2.16. [19, Lema 7.6] Considere válida a Hipótese 7. Para qualquer inteiro k ≥ 0,

Dk = D fixado, e w, y ∈ Mk distintos, tem-se que

min
y,w∈Mk

y �=w

‖y − w‖ ≥ tk
‖G−1‖ .

Demonstração. Como y = xk + tkDuy e w = xk + tkDuw são pontos distintos na malha

Mk, então uy, uw ∈ Z
|D|
+ são tais que uy 	= uw. Logo,

0 	= ‖y − w‖ = ‖(xk + tkDuy)− (xk + tkDuw)‖ = tk‖D(uy − uw)‖,

pela Hipótese 7 temos que D = GZ, com G uma matriz não singular, portanto,

tk‖D(uy − uw)‖ = tk‖GZ(uy − uw)‖ = tk
‖G−1‖‖GZ(uy − uw)‖

‖G−1‖ ,

e como a norma ‖ · ‖ é consistente,

tk
‖G−1‖‖GZ(uy − uw)‖

‖G−1‖ ≥ tk
‖Z(uy − uw)‖

‖G−1‖ .

Como y 	= w então Zuy 	= Zuw, além disso Z(uy − uw) ∈ Z
n
+, logo

tk
‖Z(uy − uw)‖

‖G−1‖ ≥ tk
‖G−1‖ .

E temos o pretendido

min
y,w∈Mk

y �=w

‖y − w‖ ≥ tk
‖G−1‖ .

Vimos que neste resultado a necessidade de integralidade na geração das malhas

desempenha um papel fundamental. O que é importante aqui é garantir uma separação

entre zero e um valor fixo do tamanho de malha, e a integralidade é uma forma de garantir

essa separação.

O próxima lema mostra, através do resultado anterior, que a sequência de tamanhos
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de malha é limitada superiormente.

Lema 2.17. [19, Teorema 7.7] Considere válidas as Hipóteses 1, 7, 8 e 9. Então existe

um número natural s+ tal que tk ≤ t0τ
s+ para qualquer inteiro k ≥ 0.

Demonstração. Pela Hipótese 1 o conjunto de ńıvel L(x0) = {x ∈ R
n : f(x) ≤ f(x0)} é

compacto, então para y, w ∈ L(x0) podemos tomar

θ = max
y,w∈L(x0)

‖y − w‖.

Suponhamos que

tk > θ‖G−1‖ para algum k ≥ 0. (2.9)

Então para tal k, pelo Lema 2.16 com w = xk, temos que dado y ∈ Mk, tal que y 	= xk,

y /∈ L(x0). De fato, se existisse y ∈ Mk ∩ L(x0) obteŕıamos de (2.9),

tk > max
y,w∈L(x0)

‖y − w‖‖G−1‖ ≥ ‖y − xk‖‖G−1‖,

observemos que xk ∈ L(x0) ∩Mk pela Hipótese 8, logo

‖y − xk‖‖G−1‖ ≥ min
y,w∈Mk

y �=w

‖y − w‖‖G−1‖,

e pelo Lema 2.16 concluiŕıamos que

min
y,w∈Mk

y �=w

‖y − w‖‖G−1‖ ≥ tk,

que é uma contradição. Então, supondo (2.9), a iteração k é mal-sucedida, implicando

que xk+1 = xk. Além disso, é necessário que tk+1 seja reduzido, e desta forma tk+1 nunca

será maior que τm
+
θ‖G−1‖. Note que quando tk ≤ θ‖G−1‖ também conclúımos que

tk+1 ≤ τm
+
θ‖G−1‖. Por fim, seja s+ ∈ N tal que

τm
+

θ‖G−1‖ ≤ t0τ
s+ ,

e portanto tk ≤ t0τ
s+ .

Agora mostraremos que as hipóteses impostas no Algoritmo 2 são suficientes para

atender à Hipótese 2 utilizada para a convergência global.
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Teorema 2.18. [19, Teorema 7.8] Considere válidas as Hipóteses 1, 7, 8 e 9. Se existe

um t > 0 tal que tk > t, para todo k, então o algoritmo visita somente um número finito

de pontos.

Demonstração. No decorrer desta demonstração chamaremos Dk por D por simplicidade.

Observemos primeiramente que tk+1 é obtido multiplicando tk por uma potência inteira

de τ na iteração k, independentemente se esta foi bem ou mal-sucedida. Logo, podemos

escrever tk = t0τ
sk para algum sk ∈ Z. Então definamos s− um inteiro negativo tal que

0 < t0τ
s− ≤ tk para todo inteiro k > 0.

Pelo Lema 2.17 conclúımos que t0τ
s− ≤ t0τ

sk ≤ t0τ
s+ , logo

sk ∈ {s−, s− + 1, s− + 2, . . . , s+} para todo inteiro k ≥ 0.

Obtendo xk+1 podemos escrevê-lo como

xk+1 =

⎧⎨⎩ xk + tkDuk,

xk,

para algum uk ∈ Z
|D|
+ , se k foi bem-sucedida;

isto é, uk = 0, se a iteração k foi mal-sucedida.

Então para todo inteiro i ≥ 1 temos

xi = x0 +
i−1∑
k=0

tkDuk = x0 + t0

i−1∑
k=0

τ skDuk,

pois tk = t0τ
sk , e como D = GZ,

xi = x0 + t0G
i−1∑
k=0

τ skZuk.

Como τ > 1 é um racional, dado pela Hipótese 9, existem p, q ∈ Z+, q não nulo, tais que

τ = p
q
, logo

xi = x0 + t0G

i−1∑
k=0

ps
−+sk−s−

qs++sk−s+
Zuk

= x0 + t0
ps−

qs+
G

i−1∑
k=0

psk−s−qs
+−skZuk,
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então denominemos G̃ = t0
ps−
qs+

G e z =
i−1∑
k=0

psk−s−qs
+−skZuk. Note que z é um vetor cujas

entradas são inteiras, para cada i ≥ 1, e G̃ é uma matriz n × n não singular. Portanto

xi é da forma x0 + G̃z para todo i ∈ N, isto é, a sequência de iterandos (xk) está sobre o

conjunto

T = {x0 + G̃z : z ∈ Z
n},

chamado de conjunto de treliças inteiras. A interseção do compacto L(x0) e de T é um

conjunto finito, portanto o algoritmo visita somente um número finito de pontos.

Assim, sob as hipóteses apresentadas nesta subseção, garantimos a convergência do

método para o caso de um número finito de bases positivas.

Decréscimo Suficiente

Uma pergunta natural neste momento é se existe outra forma, além da imposição

de estruturas inteiras nas bases (Hipótese 7), de, sob alguma modificação no algoritmo,

conseguirmos convergência global. E sim, neste caso basta impor aceitação de novo ite-

rando somente se este satisfizer uma condição de decréscimo suficiente. A atribuição de

decréscimo suficiente na função objetivo é a aceitação de um novo iterando xk+1 	= xk se

for satisfeito

f(xk+1) < f(xk)− ρ(tk), (2.10)

sendo ρ : R+ → R+ cont́ınua e positiva, que neste caso depende do tamanho de malha tk,

satisfazendo

lim
h→0+

ρ(h)

h
= 0 e ρ(h1) ≤ ρ(h2) se h1 < h2. (2.11)

Tais funções são conhecidas por funções forçantes, dadas na Definição 2.9. Segundo [52],

exemplos t́ıpicos desse tipo de função é ρ(t) = cta para a > 1 com a ∈ R.

Hipótese 10. O Algoritmo 2 é modificado de forma a aceitar novos iterandos somente

sob imposição de decréscimo suficiente.

Note que a modificação considerada na Hipótese 10 não invalida os resultados apre-

sentados até o momento. Ao considerar o decréscimo suficiente, o número de bases posi-

tivas contidas em D pode ser qualquer. Consideremos agora o teorema que nos garantirá

a Hipótese 2.

Teorema 2.19. [19, Teorema 7.11] Considere válidas as Hipóteses 1 e 10. Se existe um

t > 0 tal que tk > t, para todo k, então o algoritmo visita somente um número finito de

pontos.
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Demonstração. Como ρ é monótona crescente, sabemos que para todo k inteiro positivo

0 < ρ(t) ≤ ρ(tk). (2.12)

Suponhamos por absurdo que exista uma subsequência infinita de iterações bem-sucedidas.

Então de (2.10) e (2.12) temos que

f(xk+1) < f(xk)− ρ(t)

para todas as iterações bem-sucedidas. E como f(xk+1) = f(xk) para toda iteração k

mal-sucedida, temos que

lim
k→+∞

f(xk) < lim
k→+∞

(
f(x0)− λρ(t)

)
= −∞,

sendo λ o número de iterações bem-sucedidas, o que contradiz a Hipótese 1 pois a con-

tinuidade da função f restrita ao conjunto compacto L(x0) = {x ∈ R
n : f(x) ≤ f(x0)}

nos garante que esta atinge um ponto de mı́nimo em L(x0). Portanto o algoritmo visita

somente um número finito de pontos.

Agora que temos a Hipótese 2, queremos garantir um resultado semelhante ao que

foi provado no Teorema 2.15 porém considerando decréscimo suficiente. O Teorema 2.8

pode ser adaptado para o caso de aceitação de novos iterandos através de decréscimo

suficiente, como podemos ver no próximo enunciado.

Proposição 2.20. Seja D um conjunto que gera positivamente o R
n e t > 0 dado.

Assuma que ∇f é Lipschitz cont́ınuo, com constante de Lipschitz ν > 0, em um conjunto

aberto contendo B(x, δ). Se para uma subsequência de iterações mal-sucedidas f(x) −
ρ(t) ≤ f(x+ td) para todo d ∈ D, então

‖∇f(x)‖ ≤
(
ν

2
cm(D)−1max

d∈D
‖d‖

)
t+

cm(D)−1

min
d∈D

‖d‖
ρ(t)

t
. (2.13)

Demonstração. Pela definição de medida cosseno temos que dado algum vetor v ∈ R
n,

existe um d ∈ D tal que

cm(D)‖v‖‖d‖ ≤ vTd.

Tomando v = −∇f(x) temos então que para tal d ∈ D
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cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖ ≤ −∇f(x)Td. (2.14)

Como f(x)− ρ(t) ≤ f(x+ td), pela aproximação de Taylor com resto integral temos que

0 ≤ f(x+ td)− f(x) + ρ(t) =

∫ 1

0

∇f(x+ std)T (td)ds+ ρ(t). (2.15)

Multiplicando a desigualdade (2.14) por t e somando-a a (2.15) obtemos

cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖t ≤
∫ 1

0

(∇f(x+ std)−∇f(x))T (td)ds+ ρ(t),

e como por hipótese ∇f é Lipschitz, segue que

cm(D)‖∇f(x)‖‖d‖t ≤
∫ 1

0

sνt2‖d‖2ds+ ρ(t) =
ν

2
‖d‖2t2 + ρ(t),

logo isolando o termo ‖∇f(x)‖,

‖∇f(x)‖ ≤ ν

2
cm(D)−1‖d‖t+ cm(D)−1

‖d‖
ρ(t)

t
,

e por fim, como min
d∈D

‖d‖ ≤ ‖d‖ ≤ max
d∈D

‖d‖ temos o pretendido,

‖∇f(x)‖ ≤ ν

2
cm(D)−1max

d∈D
‖d‖t+ cm(D)−1

min
d∈D

‖d‖
ρ(t)

t
.

Podemos então, considerando a Hipótese 1 e 2 que ficou assegurada no último teo-

rema e as propriedades de decréscimo suficiente (2.10) e (2.11), garantir que a sequência

de tamanhos de passo satisfaz

lim
k→+∞

tk = 0

e então por (2.13) obteremos

lim
k→+∞

‖∇(f(xk))‖ = 0.

Em [52] é realizado um estudo da complexidade de pior caso de métodos de busca

direta trazendo novas visões sobre as diferenças e semelhanças dos vários métodos desta

classe e suas limitações teóricas. Neste trabalho é estabelecido uma complexidade de
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pior caso ligada a esses métodos apenas com base na aceitação de novos iterandos por

uma condição de decréscimo suficiente e quando aplicada a funções continuamente di-

ferenciáveis. São discutidas também a complexidade de pior caso quando apenas uma

diminuição simples é imposta e quando a função objetivo é não suave.

2.3 Método de Busca Direta com Malha Adaptável

Apesar da grande aplicabilidade dos algoritmos de busca padrão, a utilização de um

número finito de direções de busca implica que seu desempenho pode não ser satisfatório

no caso em que a função objetivo do problema é não suave. Isto ocorre pois se a derivada

da função é descont́ınua em algum ponto, não há garantias de que existe ao menos uma

direção de descida mesmo que o conjunto de direções de busca gerem positivamente o

R
n. Audet e Dennis introduziram em [5] o método chamado de busca direta com malha

adaptável (MADS, do inglês, mesh adaptive direct search method). Vamos apresentar

uma análise preliminar do algoritmo MADS e de sua teoria de convergência, e maiores

detalhes podem ser encontrados em [5, 19].

O algoritmo MADS para Otimização não linear é uma extensão para a classe de

algoritmos de busca padrão generalizada. Tal método utiliza do decréscimo simples com

treliças inteiras para garantir sua convergência global, mesmo no caso não suave. De fato,

o MADS é aplicável tanto a problemas restritos quanto irrestritos, utilizando a técnica de

barreira extrema, isto é, se o conjunto viável é dado por Ω ⊂ R
n, então f(x) = +∞ caso

x 	∈ Ω. Veremos nesta seção alguns aspectos teóricos acerca desta classe de métodos.

O método MADS é um método iterativo também dividido em duas fases principais,

sendo elas o passo de busca e o passo de votação. O passo de busca é exatamente como

utilizado no GPS, logo os dois métodos se diferem essencialmente no passo de votação. O

MADS introduz um parâmetro de votação (poll size parameter) Δk ∈ R+ para a iteração

k, este parâmetro define a magnitude da distância entre os pontos gerados pelo passo de

votação e o iterando atual xk. O GPS é um caso particular do MADS, no sentido que se

tomarmos tk = Δk recuperamos o algoritmo GPS.

Consideremos a malha Mk dada em (2.8), onde cada base positiva Dk ∈ D cumpre

a Hipótese 7. Além disso, o passo de busca, que é opcional, é feito sobre a malha Mk.

Caso o passo de busca falhe ou não seja realizado, o passo de votação é realizado sobre o

conjunto Pk, conhecido por estrutura (frame) definida da mesma maneira dada em (2.3),

onde cada d ∈ Dk cumpre três condições. A primeira é que d é uma combinação inteira

não negativa das colunas de D. Além disso, a distância entre xk e o ponto xk+ tkdk tende

para zero se, e somente se, tk satisfaz

lim
k∈K

tk‖dk‖ = 0 equivale a lim
k∈K

tk = 0

para qualquer subsequência infinita K. Finalmente, a terceira condição é que o limite de
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todas subsequências convergentes de

Dk =

{
dk
‖dk‖

: dk ∈ Dk

}

seja uma base positiva. Efetivamente, para que a segunda condição seja satisfeita, é

definido Δk > 0, dito parâmetro de votação, onde tk ≤ Δk, e

lim
k∈K

tk = 0 se, e somente se, lim
k∈K

Δk = 0, (2.16)

para qualquer subconjunto infinito de ı́ndices K.

Analogamente ao que ocorre na busca padrão, o tamanho de malha pode aumentar

se um ponto melhor for encontrado, e deve diminuir caso contrário. Mais precisamente, o

tamanho de malha deve ser atualizado segundo a Hipótese 9. Vejamos agora o algoritmo

para o método MADS.

Algoritmo 3 - MADS
Passo 0 Inicialização:
Sejam x0 ∈ Ω ⊂ R

n ponto inicial arbitrário, 0 < t0 ≤ Δ0 onde t0 ∈ R é o tamanho
de passo inicial e Δ0 ∈ R o parâmetro de votação inicial, τ > 1 racional, um
número inteiro não negativo m+ ≥ 0, e um número inteiro negativo m− ≤ −1.
Defina k = 0.
Passo 1 Passo de Busca:
Tente encontrar um ponto x ∈ Mk tal que f(x) < f(xk), avaliando a função num
número finito de pontos, onde Mk é definida em (2.8). Se tal ponto for encontrado
faça xk+1 = x, declare a iteração e o passo de busca bem-sucedidos e pule o passo
de votação.
Passo 2 Passo de Votação:
Escolha uma base positiva Dk ∈ D. Avalie a função no conjunto Pk, definido em
(2.3), nos pontos tais que tk ≤ Δk. Se for encontrado um ponto de votação tal que
f(xk + tkdk) < f(xk) então faça xk+1 = xk + tkdk e pare o passo de votação,
declarando-o como bem-sucedido, tal como a iteração k. Caso contrário faça
xk+1 = xk e declare a iteração e o passo de votação mal-sucedidos.
Passo 3 Atualização dos parâmetros :
Atualize o parâmetro tk como determinado pela Hipótese 9. Além disso, defina
Δk+1 ≥ tk+1, cumprindo (2.16).
Passo 4 Nova iteração:
Faça k ← k + 1 e volte ao Passo 1.
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A Figura 2.4 mostra exemplos de estruturas em R
2. Os pontos p1, p2 e p3 são

posśıveis escolhas para formarem a estrutura, através das direções pi−xk para i = 1, 2, 3.
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��

(a) tk = 1 e Δk = 2
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(b) tk = 1
4 e Δk = 1

�
xk

�
p2

�p1

�
p3

�
�

�
�

(c) tk = 1
16 e Δk = 1

2

Figura 2.4: Exemplo de estruturas Pk = {xk + tkd : d ∈ Dk} = {p1, p2, p3} para diferentes
valores de tk e Δk. A malha Mk é representada pela interseção de todas as linhas.
Fonte: Audet e Dennis, 2006, pp. 195.

2.3.1 Análise de Convergência

Vamos realizar uma análise preliminar da teoria de convergência introduzida em [5].

O objetivo da convergência é mostrar dois pontos principais, o primeiro deles é que existem

subsequências para as quais a malha fica cada vez mais refinada, isto é tk → 0 quando

k → ∞, e o segundo é que os pontos de acumulação da sequência {xk} são estacionários,

com respeito a Clarke, obtendo f o(x∗; v) ≥ 0.

Inicialmente veremos algumas definições que se farão necessárias.

Definição 2.21. Um ponto xk é chamado centro mı́nimo da estrutura (minimal frame

center) se tk+1 < tk.
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Definição 2.22. Uma subsequência de iterações correspondentes aos centros mı́nimos da

estrutura, {xk}k∈K para algum subconjunto de ı́ndices K é dita subsequência de refina-

mento (refining subsequence) se {tk}k∈K converge para zero.

Definição 2.23. Seja x o ponto limite de uma subsequencia de refinamento convergente.

Se existe L ⊂ K tal que lim
k∈L

dk
‖dk‖ = v com dk ∈ Dk e xk + tkdk ∈ Ω para infinitos k ∈ L,

então v é chamado direção de refinamento para x.

A existência de uma subsequência de refinamento pode ser obtida através de uma

adaptação do Corolário 2.13. Observemos que os Lemas 2.16 e 2.17 e o Teorema 2.18

continuam válidos, e então podemos garantir a Hipótese 2 e provar o Teorema 2.12 de

forma equivalente ao que foi realizado em GPS. Logo com tais resultados e a condição

dada em (2.16) conseguimos provar o Corolário 2.13, para mais detalhes, ver [5].

Teorema 2.24. [5, Proposição 3.1] As sequências de parâmetros de votação Δk e de

tamanho de malha tk geradas pelo Algoritmo 3 satisfazem

lim inf
k→+∞

Δk = lim inf
k→+∞

tk = 0.

Demonstração. Através do Teorema 2.12 temos que lim inf
k→+∞

tk = 0, e então existe um

conjunto de ı́ndices K para o qual lim
k∈K

tk = 0. Por (2.16) segue que lim
k∈K

Δk = 0. Como

Δk ≥ 0 para todo k ≥ 0, temos lim inf
k→+∞

Δk = 0 como pretendido.

O próximo passo é garantir a existência de direções de refinamento, e não apresenta-

remos este resultado devido a ausência de conceitos introdutórios e por fugir do propósito

deste trabalho, podendo ser encontrado no trabalho de Audet e Dennis [5].

O teorema a seguir atesta que a derivada generalizada de Clarke é não negativa ao

longo de qualquer direção de refinamento para x∗.

Teorema 2.25. [19, Teorema 7.10] Consideremos válidas as Hipóteses 1, 7 e 9. Além

disso, suponhamos que o passo de busca do método de busca direta com malha adaptável

avalia apenas pontos na malha Mk definida em (2.8) para toda iteração k. Assim, a

sequência de iterações {xk} gerada pelo algoritmo MADS tem um ponto limite x∗, iden-

tificado no Corolário 2.13, cumprindo

f o(x∗; v) ≥ 0

para toda direção de refinamento v para x∗.
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Demonstração. Seja {xk}k∈K a subsequência de refinamento convergindo para x∗, garan-

tida pelo Corolário 2.13, e seja v = lim
k∈L

dk
‖dk‖ uma direção de refinamento para x∗, com

dk ∈ Dk para todo k ∈ L. Como f é continuamente Lipschitz perto de x∗, dk
‖dk‖ → v e

tk‖dk‖ → 0, para todo k ∈ L, temos que

f o(x∗; v) ≥ lim sup
k∈L

f
(
xk + tk‖dk‖ dk

‖dk‖

)
− f(xk)

tk‖dk‖
.

Além disso, como xk é associado a um passo mal-sucedido,

lim sup
k∈L

f(xk + tkdk)− f(xk)

tk‖dk‖
≥ 0,

completando a demonstração.

Audet e Dennis propuseram em [5, 3] um algoritmo para calcular as bases positivas

Dk com d direções aleatórias de forma que tais direções sejam densas, denominado busca

direta com malha adaptável baseada em matrizes triangulares inferiores (LTMADS, do

inglês Lower Triangular Matrix Based Mesh Adaptive Direct Search), que produz um con-

junto de direções de refinamento para o ponto limite x∗ com união assintoticamente densa

em R
n, com probabilidade um. A partir do teorema acima, o MADS é capaz de conver-

gir para um ponto em que a derivada direcional generalizada de Clarke é não negativa

para um conjunto de direções densa em R
n, e portanto tal ponto limite é mı́nimo para f .

Em [1] foi apresentado um algoritmo que usa direções ortogonais para computar direções

densas de forma determińıstica, baseado em sequências quase randômicas, tal algoritmo

foi chamado de ORTHOMADS. Os algoritmos LTMADS e ORTHOMADS fazem parte

do software NOMAD (Nonsmooth Optimization by Mesh Adaptive Direct Search) [2].



Caṕıtulo 3

Experimentos Numéricos

Neste caṕıtulo discutiremos inicialmente sobre a influência da seleção dos parâmetros

nas máquinas de vetores suporte. A posteriori, apresentaremos resultados numéricos rea-

lizados para seleção de parâmetros para as máquinas de vetores suporte para classificação.

Utilizamos os métodos de busca padrão e MADS e os comparamos com a clássica busca

por grid. Discutimos os resultados das comparações entre os métodos estudados na re-

solução de problemas da Library for Support Vector Machines (LIBSVM) [15] mediante

gráficos de perfil de desempenho relativamente ao número de avaliações de função.

3.1 Influência da Seleção de Parâmetros

Na prática da construção de uma máquina de vetores suporte, se usássemos todo o

conjunto de dados X para construir o modelo não haveria possibilidade de testá-lo, isto

é, investigar a taxa de acerto deste modelo quando apresentados novos dados. Por isso, é

comum particionarmos o conjunto X em dois subconjuntos disjuntos cuja união seja X,

denominados conjunto de treinamento e conjunto de teste. O conjunto de treinamento

é utilizado para obtenção do classificador, enquanto que o conjunto de teste é utilizado

para conhecer sua taxa de acerto.

Na construção do classificador, é interessante evitar duas situações, a saber, under-

fitting e overffiting. A primeira delas acontece quando se determina uma função muito

simples, cuja flexibilidade é insuficiente para capturar as informações importantes dos

padrões de entrada, desta forma, o modelo se ajusta muito pouco aos dados de treina-

mento, não os representando adequadamente, e como consequência não consegue genera-

lizar para novos dados. A segunda situação, o overffiting, acontece quando o classificador

se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, obtendo baixo desempenho quando

aplicados dados diferentes, onde considera-se que o algoritmo se adaptou inclusive aos

rúıdos dos dados de treinamento. Essas duas situações são as maiores causas para o mau

desempenho dos algoritmos de aprendizagem de máquina, pois em ambos os casos o clas-

82
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sificador não consegue prever corretamente as sáıdas dos dados de teste, perdendo assim

sua capacidade de generalização.

Desta forma, a construção de um classificador e a sua capacidade de generalização

dependem significativamente da escolha do parâmetro C, e dos parâmetros da função

kernel utilizada. A seleção inadequada desses parâmetros pode levar à ocorrência de

overfitting, onde a taxa de acertos na fase de treinamento é alta e na etapa de teste é

baixa, ou de underfitting, onde ambas taxas de acerto do treinamento e teste são baixas.

Vale salientar que estes parâmetros influenciam de maneira diferente para cada problema

considerado, isto é, não há possibilidade de apresentar um conjunto de parâmetros ótimo

que se adapte a qualquer problema.

Segundo [12], o underfitting muitas vezes não é discutido, pois é fácil de detectá-lo,

e na tentativa de remediá-lo a ideia é considerar funções kernel diferentes ou algorit-

mos alternativos de aprendizagem de máquinas. Já a ocorrência de overfitting, apesar de

minuciosa, também é percept́ıvel, pois ela impacta diretamente na quantidade de veto-

res suporte do problema. Desta forma, o número de vetores suporte, na construção do

classificador, fornece informações importantes quanto à qualidade do modelo obtido, pois

quantidades elevadas de vetores suporte, que se aproximam ou se igualam a totalidade de

dados do conjunto de treinamento, indicam overfitting, enquanto que um baixo número

de vetores suporte reflete numa melhor generalização dos dados.

Conclúımos então que devemos nos preocupar em tomar o parâmetro C e os parâ-

metros da função kernel utilizada de forma a obter uma taxa de acerto, ou acurácia, alta

no conjunto de teste e uma quantidade de vetores suporte baixa. Com tal objetivo, na

Seção 3.4 procuramos funções que dependem da acurácia e da taxa de vetores suporte

que pudessem nos dar um equiĺıbrio entre essas duas medidas de desempenho.

Em máquinas de vetores suporte o problema de procurar por parâmetros ótimos

em relação a suas medidas de desempenho é denominada seleção de modelos para SVM

(do inglês, SVM model selection problem). O principal desafio está em encontrar técnicas

que retornam parâmetros adequados em tempos computacionalmente aceitáveis. Muitos

pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento de diferentes métodos de seleção de

modelos na procura de parâmetros ótimos.

Dentre as diversas técnicas existentes, a busca por grid é a mais utilizada por for-

necer bons resultados, além de ser de fácil compreensão e aplicação. Contudo, como já

explicamos no Caṕıtulo 1, essa técnica é muito cara computacionalmente. No trabalho

[9] são apresentadas as técnicas mais notáveis de seleção de modelos, dentre elas algumas

metaheuŕısticas, como algoritmo genético (GA, do inglês genetic algorithm), nuvem de

part́ıculas (PSO, do inglês particle swarm Optimization) e colônia de formigas (ACO, do

inglês ant colony Optimization), e outras que utilizam algoritmos de descida do gradi-

ente, como exemplo é citado o trabalho de Chapelle [17], porém nesses casos a função

objetivo em relação aos parâmetros deve ser diferenciável. Percebe-se que geralmente

estas técnicas são comparadas com a clássica busca por grid, apresentando vantagens e
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desvantagens sobre ela.

No trabalho de Zhou, Lai e Yu [55] sobre o uso de máquinas de vetores suporte na

pontuação de crédito, foi utilizado um método de busca padrão como seleção de modelos

e comparado com outros métodos de seleção de parâmetros, como a busca por grid e o

algoritmo genético. Em tal trabalho foram tomados dois conjuntos de dados de crédito do

mundo real para mostrar a eficácia e viabilidade do método de busca padrão na seleção

de modelos. Já em nosso trabalho o objetivo é tomar problemas de diferentes aplicações

no mundo real e utilizar os métodos de busca padrão e MADS e compará-los com a busca

por grid.

Outro trabalho que aborda a utilização de busca padrão como seleção de modelos

para as máquinas de vetores suporte é o realizado por Bao, Hu e Xiong [7], onde estes

propõem um algoritmo h́ıbrido que se mostrou eficiente, baseado em nuvem de part́ıculas e

busca padrão. Em resumo o objetivo do método de nuvem de part́ıculas, PSO, é simular o

comportamento social dos pássaros, onde cada pássaro, ou part́ıcula, muda a sua direção

baseando-se na sua própria experiência e na do restante do grupo. No algoritmo que

propuseram, o PSO foi responsável pela exploração do espaço de busca e a detecção

das regiões potenciais com soluções ótimas, enquanto que a busca padrão foi usada para

explorar as regiões obtidas pelo PSO.

A seguir, discutiremos alguns pontos acerca do banco de dados utilizado em nossos

testes numéricos.

3.2 Banco de Dados

Na presente dissertação, todos os bancos de dados dos problemas foram retirados da

biblioteca LIBSVM [16], sendo esta uma biblioteca referência para máquinas de vetores

suporte que está em desenvolvimento desde 2000, por Chang e Lin [15], com o objetivo

de auxiliar os usuários de máquinas de vetores suporte na prática de testes relacionados

à área. Além disso todos os cálculos relativos à classificação, no processo de treinamento

e teste, realizados pelos modelos de seleção de parâmetros, foram executados por meio de

pacotes computacionais disponibilizados pela biblioteca.

Na LIBSVM há bancos de dados de classificação binária, classificação multiclasses,

regressão, multi-rótulos e string armazenados em formato próprio. Como nos focamos em

máquinas de vetores suporte para classificação e o objetivo do trabalho se volta à seleção

de parâmetros, tomamos somente os conjuntos de dados referentes à classificação binária.

Os conjuntos de dados presentes na biblioteca foram retirados dos repositórios UCI,

Statlog, StatLib, dentre outras coleções e bancos de dados disponibilizados em alguns

artigos selecionados. Para a maioria dos conjuntos, a biblioteca disponibiliza os dados

escalados linearmente, isto é, cada caracteŕıstica dos dados já está escalada para o inter-

valo [−1, 1], ou no caso de dados, com caracteŕısticas em R+ estão escalados em [0, 1].

Para alguns bancos de dados a biblioteca disponibiliza separadamente os conjuntos de
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treinamento e teste.

Como já relatamos na Seção 1.3, em virtude da busca por grid ser uma busca exaus-

tiva, o tamanho do seu espaço de busca impacta diretamente no tempo computacional

necessário para encontrar bons parâmetros, e esta é a principal motivação para trabalhar-

mos com outros modelos para seleção de parâmetros para máquinas de vetores suporte.

Observemos ainda que as dimensões dos conjuntos de treinamento e teste, determina-

das pelo número de dados de amostra e pelo número de caracteŕısticas de cada amostra,

também influenciam no custo computacional. Na Tabela 3.1 apresentamos os problemas

de classificação binária que utilizamos, o número de dados que contém no conjunto de

treinamento e teste e ainda o número de caracteŕısticas de cada dado. Os problemas

que não contém número de dados de teste na Tabela 3.1 são os que não tem seus dados

separados. Posteriormente discorreremos como foi realizado o tratamento destes dados.

Existem atualmente 100 problemas dispońıveis na biblioteca LIBSVM, deles 50 são

de classificação binária, 27 de classificação multiclasses, 14 de regressão, 8 multi-rótulos e

1 string. Tomamos inicialmente os 50 problemas de classificação binária e utilizamos os

34 que o computador utilizado conseguiu ler e rodar em tempo exeqúıvel, por exeqúıvel

neste caso queremos expressar os problemas que ao serem rodados com um conjunto de

parâmetros definido demandava de 10 minutos ou menos de processamento, sendo tais

apresentados na Tabela 3.1. Utilizamos este critério pois a busca por grid poderia de-

mandar muito tempo para trabalhar com problemas que levassem horas no processamento

para cada conjunto de parâmetros definidos pela busca.

Após realizarmos o download dos bancos de dados constatamos que alguns deles

eram de alta dimensão a ponto do computador utilizado não ter memória para ler os

dados, e estes foram retirados de imediato, representando 10 problemas. Posteriormente

rodamos cada um dos problemas com os parâmetros (C, γ) = (1, 1) e o kernel Gaussiano

e vimos que a grande maioria deles demandavam menos de 10 minutos para construir e

testar a máquina, já os que utilizavam de mais de 10 minutos representavam 6 problemas,

e estes duravam horas para finalizar o processamento. Logo utilizamos os 10 minutos

como medida para tomada dos problemas em nossos experimentos.

Vale ressaltar que na grande maioria dos casos estes são problemas do mundo real,

isto é, dados de bancos reais. Por exemplo, o conjunto de dados referentes ao problema

breast-cancer tem informações acerca do câncer de mama, foi obtido do Instituto de Onco-

logia da University Medical Center, em Jugoslávia, e conta com 683 dados de treinamento

pertencentes a R
10.
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Banco de Dados No Dados Treinamento No Dados Teste No Caracteŕısticas
a1a 1.605 30.956 123
a2a 2.265 30.296 123
a3a 3.185 29.376 123
a4a 4.781 27.780 123
a5a 6.414 26.147 123
a6a 11.220 21.341 123
a7a 16.100 16.461 123
a8a 22.696 9.865 123

australian 690 14
breast-cancer 683 10
colon-cancer 62 2.000
diabetes 768 8
fourclass 862 2

german.numer 1.000 24
heart 270 13
ijcnn1 49.990 91.701 22

ionosphere 351 34
leukemia 38 34 7129

liver-disorders 145 200 5
madelon 2.000 600 500

mushrooms 8124 112
phishing 11.055 68
splice 1.000 2.175 60
sonar 208 60

svmguide1 3.089 4.000 4
svmguide3 1.243 41 21

w1a 2.477 47.272 300
w2a 3.470 46.279 300
w3a 4.912 44.837 300
w4a 7.366 42.383 300
w5a 9.888 39.861 300
w6a 17.188 32.561 300
w7a 24.692 25.057 300
w8a 49.749 14.951 300

Tabela 3.1: Os 34 problemas de classificação binária utilizados, retirados da página da
biblioteca LIBSVM [16].

3.3 Caracterização do Computador e Softwares Uti-

lizados

Os testes foram realizados em um computador portátil com processador AMD A8-

5550M APU, velocidade do clock de 2.10 GHz, 4 GB de memória RAM e sistema opera-

cional Windows 8.1 Pro com arquitetura 64 bits.
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Os algoritmos foram implementados no software Matlab versão 8.3 (R2014a), porém

se fizeram necessários alguns pacotes adicionais. Utilizamos o Microsoft Visual Studio

Professional 2013 como compilador para o Matlab. Para a realização da leitura dos dados

utilizamos o pacote libsvmread, para o processo de treinamento do classificador o pacote

svmtrain e para testá-lo utilizamos svmpredict, todos pacotes da atual versão 3.22 da bibli-

oteca LIBSVM [16]. O algoritmo para resolver o problema de Otimização utilizado dentro

do svmtrain é o algoritmo iterativo SMO (Sequential Minimal Optimization), detalhado

em [41].

Já para a implementação do MADS utilizamos uma versão para o Matlab do software

livre NOMAD, sendo esta uma implementação do MADS em C++, lançado e distribúıdo

sob a licença LGPL (Lesser General Public License). O NOMAD está em desenvolvimento

desde 2000, por Couture, Le Digabel e Tribes [6]. Seu software [2] conta com a versão

atual 3.8, sendo esta a utilizada em nossos testes. Os algoritmos LTMADS e OrthoMADS

para escolha das direções são integrados no NOMAD, e utilizamos o OrthoMADS pois

este computa as direções densas em R
n de forma determińıstica, como detalhado em [1].

3.4 Calibração de Parâmetros

Apesar do kernel Gaussiano, ou RBF, não ser o adequado em algumas situações,

optamos por adotá-lo para resolução de todos os problemas. Sabemos que cada problema

tem suas peculiaridades que se adaptariam melhor a um kernel espećıfico, e não há um

que se adapte a todo tipo de problema. Porém, o kernel Gaussiano é o mais utilizado em

máquinas de vetores suporte, nos trabalhos de Beltrami [9] e Hsu, Chang e Lin [30] são

sublinhados os principais motivos deste ser o kernel mais utilizado em problemas reais.

Dentre os motivos destacamos o fato do kernel linear ser um caso particular do Gaussiano e

o kernel sigmoidal se comportar como o Gaussiano para determinados parâmetros. Além

disso, se comparado com o kernel polinomial, que tem mais parâmetros, o Gaussiano

se sobressai, pois o número de parâmetros influenciam na complexidade da seleção do

modelo.

Logo nosso objetivo é encontrar o melhor par de parâmetros (C, γ)1 para cada pro-

blema, tendo como objetivo maximizar a taxa de acerto e minimizar a taxa de vetores

suporte, como sugerido em [9] e abordado na Seção 3.1.

Inicialmente rodamos os 34 problemas com os parâmetros (C, γ) = (1, 1) para ana-

lisarmos o tempo médio desprendido para rodar cada problema, então dividimos os pro-

blemas em três subconjuntos como podemos visualizar através da Tabela 3.2, o primeiro

deles é o subconjunto dos problemas mais rápidos, que utilizavam menos de 1 segundo

para resolver o problema de Otimização, representando 13 problemas, o segundo deles o

subconjunto de problemas que demandavam entre 1 e 30 segundos para ser resolvido, com-

1Ou o par de parâmetros (C, σ), sem perda de generalidade.
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pondo 10 problemas, e o terceiro é dos problemas que demandavam mais de 30 segundos,

sendo eles na maioria demorando cerca de 8 minutos para resolver o problema com (C, γ)

definidos, constituindo os 11 problemas restantes. Isso foi feito para que pudéssemos rea-

lizar os primeiros testes para calibração de parâmetros entre a acurácia e a taxa de vetores

suporte utilizando somente parte do banco de dados.

Tempo Aproximado t t ≤ 1 seg. 1 seg. < t ≤ 30 seg. 30 seg. < t ≤ 10 min.
australian a1a a6a

breast-cancer a2a a7a
colon-cancer a3a a8a
diabetes a4a mushrooms
fourclass a5a phishing

Problemas german-numer ijcnn1 w3a
heart madelon w4a

ionosphere svmguide1 w5a
leukemia w1a w6a

liver-disorders w2a w7a
splice w8a
sonar

svmguide3

Tabela 3.2: Tempo aproximado para construção da Máquina de Vetores Suporte utilizando
C = 1 e γ = 1.

A partir de agora vamos denotar a taxa de acerto, ou acurácia, por ac e a taxa de

vetores suporte por vs. Sabemos que 0 ≤ ac, vs ≤ 100. Utilizando o primeiro subconjunto

de problemas, os mais rápidos, propusemos e testamos 5 diferentes funções de mérito, tais

funções a serem minimizadas dependem de ac e vs, apresentadas a seguir.

Ψ0(ac, vs) = −ac

Ψ1(ac, vs) = −ac+ ϑ1 max{0, vs− ω1};
Ψ2(ac, vs) = −ac+ ϑ1(max{0, vs− ω1})2;

Ψ3(ac, vs) = −ac− ϑ1
1

1 + vs
;

Ψ4(ac, vs) = −ac+ ϑ1 max{0, vs− ω1}+ ϑ2 max{0, vs− ω2}.

Onde ϑi ∈ R+ e ωi ∈ Z ∩ [0, 100] para i = 1, 2. Observemos que o termo ϑi faz uma

penalização na taxa de vetores suporte quando esta taxa é maior que ωi. A intenção

aqui é encontrar uma função que dependa da acurácia mas que não deixe de levar em

consideração a taxa de vetores suporte. Notemos que se estivéssemos apenas maximi-

zando a acurácia, podeŕıamos usar Ψ0 = −ac. Porém, estaŕıamos sujeitos a encontrar

classificadores com overfitting, conforme já explicado. Tivemos uma etapa de calibragem

dos parâmetros das funções e testes sobre qual seria a melhor função para a realização
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dos testes práticos.

Então iniciamos a primeira bateria de testes com as funções Ψ0,Ψ1,Ψ2 e Ψ3 e as

variáveis ϑ1 ∈ {0.1, 1, 10} e ω1 ∈ {0, 0.2, 0.4} com todas as combinações posśıveis, isto

é, 22 funções distintas, e realizamos as buscas MADS, coordenada e grid para os 14

problemas mais rápidos e averiguamos qual delas, com seus parâmetros definidos, nos

daria maiores acurácias e menores taxas de vetores suporte.

A função Ψ1 com ϑ1 = 10 e ω1 = 0 apresentou consideravelmente as menores taxas

de vetores suporte e ainda acurácias parecidas com as obtidas minimizando a função Ψ0

que considera somente a acurácia, então Ψ1 foi escolhida para realização de refinamento

dos parâmetros. Realizamos então mais 16 baterias de testes com todas as combinações

dos parâmetros ϑ1 ∈ {5, 10, 50, 100} e ω1 ∈ {0, 0.05, 0.1, 0.15} para Ψ1 e comparamos com

os resultados obtidos anteriormente, e ainda assim a função Ψ1 com ϑ1 = 10 e ω1 = 0 se

sobressaiu, desta vez obtendo valores de vetores suporte mais próximos, porém não tão

baixos no geral.

Por fim realizamos mais uma bateria com 27 testes utilizando a função Ψ4, fazendo

combinações de ϑi ∈ {0.1, 1, 10} e ωi ∈ {0, 0.2, 0.4} para i = 1, 2, tomando ω1 < ω2. Desta

forma, caso ω1 ≤ vs ≤ ω2, a taxa de vetores suporte é penalizada pelo fator ϑ1, enquanto

que se vs > ω2, a penalização é dada pelos fatores ϑ1 e ϑ2. Mais uma vez comparando

com a função Ψ1 com ϑ1 = 10 e ω1 = 0 observamos que a função Ψ4 com ϑ1 = 10, ω1 = 0,

ϑ2 = 1 e ω2 = 0.2 obteve resultados bastante parecidos. Logo na escolha entre

Ψ1(ac, vs) = −ac+ ϑ1 max{0, vs− ω1}
= −ac+ 10vs (3.1)

e

Ψ4(ac, vs) = −ac+ ϑ1 max{0, vs− ω1}+ ϑ2 max{0, vs− ω2}
= −ac+ 10vs+max{0, vs− 0.2}

analisamos seus resultados para cada problema comparando com a Ψ0, e em um problema

particular a Ψ4 diminuiu a acurácia substancialmente para obter uma taxa de vetores 3%

mais baixa, então conclúımos que a função (3.1) nos dava um maior balanceamento dentre

elas, escolhida assim para realizar os testes na ı́ntegra.

3.5 Resultados Numéricos

Dentre os bancos de dados que utilizamos existem os que já têm seu conjunto de

teste definido e os que não o têm, indicados na Tabela 3.1, e o mais indicado a se realizar

quanto aos que não têm conjunto de teste definido é o processo de validação cruzada
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chamado k-fold, descrito em [11]. Este processo consiste em dividir o conjunto de dados

em k subconjuntos de mesmo tamanho, usar k− 1 subconjuntos na fase de treinamento e

usar o remanescente como conjunto de teste, repetindo este processo k vezes para garantir

que todos os subconjuntos sejam avaliados, contabilizando a acurácia em cada processa-

mento para tomar como conjuntos de treinamento e teste aqueles que proporcionaram

a maior acurácia. Porém a implementação dos pacotes da LIBSVM quando se deseja

realizar validação cruzada não proporciona dados como o classificador encontrado (w, b)

e uma informação que nos é de extrema importância, a taxa de vetores suporte. Por

esse motivo não realizamos k-fold nos conjuntos que não apresentavam conjunto de teste

predefinido, mas definimos os conjuntos de treinamento e teste de maneira aleatória para

cada problema, e fixamos tais conjuntos para utilização em todos os métodos de seleção

de modelos. Tal aleatoriedade foi realizada tomando-se aproximadamente 80% dos dados

para o subconjunto de treinamento e os restantes 20% para o subconjunto de teste.

Problema No Dados de Treinamento No Dados de Teste
australian 552 138

breast-cancer 546 137
colon-cancer 50 12
diabetes 614 154
fourclass 690 172

german.numer 800 200
heart 216 54

ionosphere 281 70
mushrooms 6499 1625
phishing 8844 2211
sonar 166 42

Tabela 3.3: Tamanho dos conjuntos de dados separados aleatoriamente.

A busca dos parâmetros (C, γ) para as máquinas de vetores suporte no método

de busca por grid foi realizada numa malha de tamanho 41 × 41, com as coordenadas

de C, γ ∈ {2−10, 2−9.5, 2−9, 2−8.5, . . . , 29.5, 210}. Definimos esta malha baseado no que foi

sugerido no trabalho de Hsu, Chang e Lin [30]. Além disso, para a busca coordenada e

MADS, utilizamos como ponto inicial (C, γ) = (20, 20), tamanho de passo inicial t0 = 210

e critério de parada tk < ttol = 20.5, proporcionando uma busca sobre a malha utilizada

no grid mesmo que estas possam eventualmente sair do espaço delimitado pela malha.

No Apêndice A.1 podemos ver detalhes dos resultados de cada problema, como o par

de parâmetros (C, γ) encontrado em cada método, sua taxa de acerto e de vetores suporte

e o número de avaliações de função realizadas. Por avaliação de função entendemos que

o método resolveu o problema de Otimização de máquinas de vetores suporte conforme

variação dos valores de C e γ.

Realizamos a comparação entre os métodos mediante gráfico de perfil de desempe-

nho. Os perfis de desempenho (do inglês performance profile) foram introduzidos em 2002

por Dolan e Moré em [25] e tem como proposta a comparação de vários algoritmos quando
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aplicados a um conjunto de problemas. Para tal, utilizamos o número de avaliações de

função como medida de desempenho, pois no contexto de Otimização sem derivadas é

a medida mais aplicada, estando altamente relacionada com o tempo de execução. O

motivo pelo qual não utilizamos o tempo como medida de desempenho é a instabilidade

deste na execução. Por exemplo, o desempenho do computador ao aplicar o algoritmo

pode ser afetado quando o sistema operacional está sendo atualizado, podendo levar a

certa tendenciosidade na comparação.

Vale ressaltar que o tempo de execução da resolução dos 34 problemas considerados

foi de cerca de 35 dias. Com relação ao tempo total de execução dos problemas, percebe-

mos a existência de problemas de rápida resolução, por exemplo o problema breast cancer,

com duração de 33 segundos sendo utilizados os três métodos de seleção de modelos (busca

por grid, coordenada e MADS) enquanto que outros duraram demasiado tempo, como por

exemplo o problema a8a, que teve duração de cerca de 8 dias para ser executado com os

três métodos, sendo a maior parte deste tempo concentrada na execução da busca por

grid.

Fixando um problema, ao utilizarmos os três métodos para encontrar o melhor par

de parâmetros e obtermos as taxas de acerto e de vetores suporte relativos a cada método,

tomamos a maior taxa de acerto e menor taxa de vetores suporte e denotamos por ac∗

e vs∗, respectivamente. Assim, declaramos o fracasso de um método quando sua taxa de

acerto é menor que 0.95ac∗ e taxa de vetores suporte maior que 1.20vs∗. Desta forma,

consideramos como válida a aplicação do método para determinado problema apenas

quando seu resultado se aproximou o suficiente do melhor obtido dentre os três métodos.

Apresentaremos a seguir o perfil de desempenho obtido através dos testes realizados

com os 34 problemas da biblioteca, a função de calibração entre a taxa de vetores suporte

e a taxa de acerto, dada em (3.1), e os três métodos de seleção de modelos, nomeadamente

busca por grid, busca coordenada e MADS.
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Figura 3.1: Perfil de desempenho.

No que segue, entende-se por eficiência a capacidade do método de resolver um

problema utilizando o menor número de avaliações de funções, sendo tal a medida de

desempenho tomada em nossos testes. De igual forma, entende-se por robustez a capa-

cidade do método em resolver os problemas propostos, sendo este valor o complementar

em relação aos problemas declarados como fracasso em sua resolução.

Em 47.1% dos problemas os métodos de seleção de modelos MADS e Busca Coor-

denada foram os mais eficientes. Enquanto a busca por grid foi mais eficiente em 8.8%

dos problemas. Já em termos de robustez, a busca por grid levou 112.1 vezes o melhor

trabalho para atingir 91.2% de robustez, seguido pelo MADS que levou 2.7 vezes o me-

lhor trabalho para atingir 82.4% de robustez. O menos robusto foi o método de busca

coordenada, que levou 1.3 vezes o melhor trabalho para resolver 70.6% dos problemas.

A busca por grid faz uma busca em toda a malha, o que torna a busca muito

competitiva quando falamos de robustez, porém obtivemos 82.4% de robustez com o

MADS, isto é, dos 34 problemas apenas 6 obtiveram uma acurácia com diferença maior que

5% da acurácia obtida com a busca por grid ou taxa de vetores suporte 20% menor que a

encontrada por alguma das outras duas buscas. Como exemplo de fracasso do MADS e da

busca coordenada citamos o problema madelon, como podemos ver na Tabela A.1. Porém

para tal problema facilmente vemos que o kernel Gaussiano não é o mais recomendado,

pois todas as buscas encontraram taxa de 100% de vetores suporte, o que nos indicam o



93

fenômeno overfitting.

Considerando toda análise feita durante esta seção, conclúımos que o método MADS

obteve os melhores resultados em um contexto geral, sendo portanto indicado na busca de

parâmetros ótimos para máquinas de vetores suporte para classificação. Esta avaliação não

desconsidera a hipótese da recomendação da busca coordenada como método de seleção

de parâmetros, pois além de ser uma busca de fácil implementação esta também obteve

resultados satisfatórios. Além do fato que o método MADS apresentou em média 97.9%

de redução de avaliações de função em relação ao grid, e a busca coordenada reduziu

98.1% o número de avaliações de função em relação ao grid, como podemos ver através

do Apêndice A.2.



Conclusão e Trabalhos Futuros

O foco deste trabalho consistiu no estudo das soluções dos problemas de Otimização

associados às máquinas de vetores suporte. Tais problemas podem ser resumidos através

do problema dual

max
α∈Rm

m∑
i=1

αi − 1
2

m∑
i,j=1

αiαjyiyjk(x
(i), x(j))

s. a
m∑
i=1

αiyi = 0 i = 1, 2, . . . ,m

0 ≤ α ≤ C.

(4.1)

As máquinas de vetores suporte têm grande aplicabilidade em casos reais, sendo

utilizadas em áreas como na Medicina, Informática, Economia entre inúmeras outras.

Levando em consideração os aspectos apresentados no texto, sabemos que para resolver-

mos o problema (4.1) precisamos definir previamente a constante C, que tem o papel

de fazer uma regularização nos dados, a função kernel a ser utilizada e seus respectivos

parâmetros. Ao obter uma solução α∗ podemos construir o hiperplano ótimo, obtendo

assim um modelo para classificação de novos dados. Porém a boa performance desse mo-

delo depende de uma adequada seleção dos parâmetros mencionados. Há muitos métodos

desenvolvidos para determinação de tais parâmetros dado um problema definido, e dentre

eles temos a clássica busca por grid, seu destaque se dá por ser um algoritmo de simples

entendimento e implementação e além disso sempre obtém bons resultados. Por outro

lado, esta técnica possui elevado custo computacional, pois avalia todas as combinações

de parâmetros do seu espaço de busca.

E com o intuito de encontrar um método de seleção de parâmetros que fosse compe-

titivo com a busca por grid em termos de obter bons resultados mas que não despendesse

de alto custo computacional, estudamos métodos de Otimização sem derivadas.

Para investigar o comportamento das metodologias propostas, os experimentos fo-

ram realizados utilizando trinta e quatro conjuntos de dados da biblioteca LIBSVM, em-

pregando os mesmos conjuntos de treinamento e teste para cada metodologia de busca.

Os experimentos desenvolvidos confirmam a eficácia do método MADS, tanto na obtenção

de parâmetros com taxas de acerto e de vetores suporte próximas às encontradas com a

busca por grid quanto na economia do número de avaliações de função. Já o método de
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busca coordenada, que foi definido pelas direções escolhidas no contexto de busca padrão,

não obteve uma taxa de acerto tão próxima à obtida pela busca por grid em alguns pro-

blemas, mas no quesito da taxa de vetores suporte no geral era o método que encontrava

menores taxas, como podemos observar nas tabelas do Apêndice A.1, além de grande

economia no custo computacional comparado à busca por grid.

Quando comparamos os resultados obtidos com o MADS e a busca coordenada con-

clúımos que o MADS mantém o baixo custo computacional e a baixa taxa de vetores su-

porte da busca coordenada, porém o supera relativamente a taxas de acerto nos conjuntos

de teste, já em relação a maior simplicidade do algoritmo e facilidade de implementação

a busca coordenada se sobressai.

As metodologias que propusemos podem ser bastante úteis em situações onde o

pesquisador tem um conjunto de dados de alta dimensão, o que é normal em bases de

dados reais, sendo obrigado a empregar um método de tentativa e erro ou a exaustiva

busca por grid para conseguir configurar os parâmetros do seu modelo.

Nossa primeira proposta para trabalhos futuros consiste em comparar os métodos

apresentados neste trabalho com outros já existentes na literatura, como os métodos pro-

postos por Chapelle [17], Beltrami [9], e outros baseados em metaheuŕısticas, pois no geral

estes métodos também são comparados à busca por grid. Outra proposta para utilização

do MADS e da busca coordenada como métodos de seleção de modelos incluem aplicação

utilizando outras funções kernel, por exemplo o polinomial não homogêneo, para anali-

sarmos o comportamento destes métodos em dimensões maiores. Além desta vertente,

pretendemos abordar a utilização dos métodos propostos para seleção de parâmetros na

resolução de problemas do contexto de máquinas de vetores suporte para regressão, bem

como o estudo de sua teoria.



Apêndice A

A.1 Resultados: Parâmetros Ótimos e Taxas Obtidas

Tabela A.1: Parâmetros ótimos, taxa de acerto no conjunto de teste e taxa de vetores
suporte obtidos pelas buscas MADS, busca coordenada e grid.

Problema Método Parâmetro C Parâmetro γ Taxa ac % Taxa vs %
MADS 210 2−10 83.93 36.45

a1a BC 210 2−10 83.93 36.45
GRID 210 2−10 83.93 36.45
MADS 210 2−5.70 78.31 37.70

a2a BC 218.13 2−8.13 76.42 31.88
GRID 210 2−6 78.65 37.66
MADS 28.44 2−10 84.49 36.99

a3a BC 229.38 2−11.25 72.75 18.02
GRID 210 2−7 81.46 36.51
MADS 210 2−10 84.56 36.37

a4a BC 218.75 2−6.25 78.12 33.28
GRID 210 2−10 84.56 36.37
MADS 29.38 2−10 84.42 35.91

a5a BC 231.25 2−11.25 72.99 17.99
GRID 29 2−10 84.42 35.91
MADS 29.38 2−8.52 84.64 35.54

a6a BC 232.50 2−12.50 82.93 20.10
GRID 210 2−9 84.60 35.53
MADS 210 2−8.13 84.74 35.24

a7a BC 23.13 2−5.63 84.92 35.86
GRID 210 2−8 84.65 35.28
MADS 29.69 2−8.20 84.98 35.04

a8a BC 25 2−6.25 85.10 35.46
GRID 29.50 2−8 84.94 35.05
MADS 29.45 2−5.29 84.78 29.35

australian BC 235 2−10 78.26 17.03
GRID 210 2−5.5 83.33 29.35

Continua.
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Problema Método Parâmetro C Parâmetro γ Taxa ac % Taxa vs %
MADS 210 2−10 97.79 7.86

breast-cancer BC 25.63 2−5 98.53 8.41
GRID 28.50 2−7.5 97.79 7.68
MADS 20 20 83.33 100.00

colon-cancer BC 20 20 83.33 100.00
GRID 2−10 2−8 83.33 80.00
MADS 210 20.31 72.55 43.58

diabetes BC 216.25 2−1.25 71.90 39.02
GRID 210 20 71.24 44.39
MADS 210 20.94 99.42 2.61

fourclass BC 215.00 20 99.42 2.46
GRID 29.50 21 99.42 2.75

german MADS 29.69 2−7.5 75.00 50.00
numer BC 217.50 2−6.25 63.50 42.25

GRID 29.5 2−7.50 74.00 50.25
MADS 210 2−5 75.93 32.41

heart BC 216.25 2−6.25 77.78 29.17
GRID 210 2−5 75.93 32.41
MADS 210 2−0.23 95.42 4.06

ijcnn1 BC 227.5 2−3.75 91.04 1.94
GRID 210 20 95.28 4.07
MADS 29.14 2−4.92 91.43 15.66

ionosphere BC 210 2−5 91.43 15.66
GRID 29.50 2−5 91.43 15.66
MADS 20 20 58.82 100.00

leukemia BC 20 20 58.82 100.00
GRID 2−10 2−10 58.82 57.89

liver MADS 29.92 21.33 50.00 48.28
disorders BC 215 2−0.63 50.00 42.76

GRID 29.5 21.50 50.00 48.97
MADS 20 20 50.00 100.00

madelon BC 20 20 50.00 100.00
GRID 2−10 2−10 65.33 100.00
MADS 29.3 2−9.22 100.00 3.09

mushrooms BC 210 2−8.75 100.00 3.12
GRID 26.50 2−8.50 100.00 2.98
MADS 210 20 96.65 10.88

phishing BC 228.13 2−5.63 90.50 6.03
GRID 29.50 20 96.70 10.84
MADS 24.69 2−10 86.71 45.80

splice BC 25.63 2−10.63 86.62 44.40
GRID 25.00 2−10 87.36 46.10

Continua.
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Problema Método Parâmetro C Parâmetro γ Taxa ac % Taxa vs %
MADS 210 2−8.13 80.49 34.73

sonar BC 216.25 2−11.88 75.61 28.14
GRID 210 2−8 80.49 36.53
MADS 29.77 2−10 96.50 7.41

svmguide1 BC 211.25 2−11.25 96.78 7.06
GRID 29.5 2−10 96.55 7.41
MADS 210 2−1.25 90.24 33.55

svmguide3 BC 227.50 2−5.63 90.24 18.26
GRID 210 2−1 92.68 33.63
MADS 2−10 2−10 97.02 5.81

w1a BC 2−5 2−15 97.02 5.81
GRID 2−10 2−10 97.02 5.81
MADS 210 2−10 98.03 6.14

w2a BC 20 2−20 97.04 6.17
GRID 210 2−10 98.03 6.14
MADS 29.06 2−9.61 98.27 5.70

w3a BC 20 2−20 97.02 5.82
GRID 29.50 2−10 98.26 5.52
MADS 210 2−10 98.42 4.83

w4a BC 2−5 2−15 97.02 5.86
GRID 210 2−10 98.42 4.83
MADS 210 2−9.69 98.46 4.70

w5a BC 20 2−20 96.99 5.68
GRID 29.50 2−10 98.50 4.71
MADS 210 2−10 98.68 4.39

w6a BC 210 2−10 98.68 4.39
GRID 210 2−10 98.68 4.39
MADS 29.45 2−10 98.71 4.06

w7a BC 213.75 2−12.5 98.71 3.70
GRID 29.50 2−10 98.71 4.09
MADS 20 20 100.00 100.00

w8a BC 20 20 100.00 100.00
GRID 2−0.5 2−10 100.00 100.00
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A.2 Resultados: Número de Operações Realizadas

Entendemos por operação o correspondente à resolução de um problema de máquinas

de vetores suporte, isto é, definido o par de parâmetros (C, γ) resolvemos o problema de

Otimização e obtemos o classificador e sua taxa de vetores suporte, testamos no con-

junto de teste e obtemos sua taxa de acerto. Assim podemos conhecer o valor função

Ψ1(ac, vs) = −ac+ 10vs, e isto é equivalente a execução de uma operação.

Tabela A.2: Número de operações, a porcentagem que representa e a porcentagem de sua
redução dos métodos MADS e busca coordenada em relação à busca por grid.

No Operações % Operações % Redução Operações
Problema MADS BC GRID MADS BC MADS BC

a1a 22 27 1681 1.31 1.61 98.69 98.39
a2a 48 36 1681 2.86 2.14 97.14 97.86
a3a 32 52 1681 1.90 3.09 98.10 96.91
a4a 24 37 1681 1.43 2.20 98.57 97.80
a5a 32 47 1681 1.90 2.80 98.10 97.20
a6a 34 42 1681 2.02 2.50 97.98 97.50
a7a 46 26 1681 2.74 1.55 97.26 98.45
a8a 43 35 1681 2.56 2.08 97.44 97.92

australian 59 41 1681 3.51 2.44 96.49 97.56
breast-cancer 26 24 1681 1.55 1.43 98.45 98.57
colon-cancer 16 17 1681 0.95 1.01 99.05 98.99
diabetes 80 30 1681 4.76 1.78 95.24 98.22
fourclass 35 26 1681 2.08 1.55 97.92 98.45

german.numer 42 34 1681 2.50 2.02 97.50 97.98
heart 26 32 1681 1.55 1.90 98.45 98.10
ijcnn1 63 40 1681 3.75 2.38 96.25 97.62

ionosphere 64 25 1681 3.81 1.49 96.19 98.51
leukemia 15 17 1681 0.89 1.01 99.11 98.99

liver-disorders 43 28 1681 2.56 1.67 97.44 98.33
madelon 15 17 1681 0.89 1.01 99.11 98.99

mushrooms 30 28 1681 1.78 1.67 98.22 98.33
phishing 41 46 1681 2.44 2.74 97.56 97.26
splice 35 29 1681 2.08 1.73 97.92 98.27
sonar 40 35 1681 2.38 2.08 97.62 97.92

svmguide1 37 32 1681 2.20 1.90 97.80 98.10
svmguide3 42 41 1681 2.50 2.44 97.50 97.56

w1a 22 27 1681 1.31 1.61 98.69 98.39
w2a 22 29 1681 1.31 1.73 98.69 98.27
w3a 26 29 1681 1.55 1.73 98.45 98.27
w4a 22 27 1681 1.31 1.61 98.69 98.39
w5a 29 29 1681 1.73 1.73 98.27 98.27
w6a 22 28 1681 1.31 1.67 98.69 98.33
w7a 44 34 1681 2.62 2.02 97.38 97.98
w8a 15 17 1681 0.89 1.01 99.11 98.99
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[25] E. D. Dolan, J. J. Moré. Benchmarking Optimization Software with Performance

Profiles. Mathematical Programming, V. 91, 2002. pp. 201-213.



102

[26] E. D. Dolan, R. M. Lewis e V. Torczon. On the Local Convergence of Pattern Search.

SIAM Journal on Optimization. V. 14, 2003. pp. 567-583.

[27] H. Drucker, C. J. C. Burges, L. Kaufman, A. Smola e V. N. Vapnik. Support Vector

Regression Machines. In: Advances in Neural Information Processing Systems V. 9.

Massachusetts, 1997. pp. 155–161.

[28] R. Fletcher. Practical Methods of Optimization, 2a Edição. John Wiley & Sons, 2013.

[29] C. W. Hsu e C. J. Lin. A comparison of methods for multiclass support vector ma-

chines. IEEE transactions on Neural Networks 13.2, 2002. pp. 415-425.

[30] C. W. Hsu, C. C. Chang e C. J. Lin. A Practical Guide to Support Vector Classifica-

tion. Technical report, Department of Computer Science, National Taiwan University,

2016.

[31] A. Izmailov e M. Solodov. Otimização: Condições de Otimalidade, Elementos de

Análise Convexa e de Dualidade V. 1. IMPA, Rio de Janeiro, 2005.
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