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Objetivos 

Realizar uma investigação preliminar sobre a 
viabilidade de utilizar Meta-Aprendizado (MA) 
[1], baseado em características intrínsecas aos 
Conjuntos de Dados (CD) e dos algoritmos de 
Seleção de Atributos (SA) analisados experi-
mentalmente em trabalhos anteriores [2], como 
auxílio para a construção de um modelo de 
recomendação de algoritmos de SA. 

Métodos/Procedimentos 

O processo de construção do Modelo de Reco-
mendação (MR) foi organizado em quatro 
etapas. Na etapa 1, foram selecionados 30 CD 
naturais obtidos do repositório de dados UCI1. 
Após, esses CD foram submetidos à remoção 
de exemplos com valores desconhecidos. Na 
etapa 2, cada CD passou, inicialmente, pela 
extração das medidas dispostas na Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Medidas de caracterização de CD 
 

Medidas simples Medidas estatísticas 

Número de atributos 
Número de atributos qualitativos 

Número de atributos quantitativos 
Número de exemplos 
Número de classes 

Erro da classe majoritária 
Assimetria média e desvio padrão 

Curtose média e desvio padrão 
Correlação média e desvio padrão 

Dimensão fractal do CD 
 

Em seguida, foi realizada a SA usando as 
medidas de consistência e correlação (algorit-
mos Consistency-basedFilter (CBF) e Correla-
tion-basedFeatureSelection (CFS)). A partir dos 
subconjuntos de atributos selecionados, foram 
induzidos modelos de árvores de decisão 
utilizando o algoritmo J48 e, baseado no 
Desempenho Preditivo (DP), identificou-se o 
algoritmo de SA mais adequado para cada CD. 
A medida DP foi estimada por meio de 
Validação Cruzada (VC) com 10 partições. 
Dessa etapa, obteve-se um atributo alvo 
nominal que pode assumir os valores “CBF” ou 
“CFS”. Na etapa 3, os meta-exemplos foram 
constituídos por Meta-Atributos de Entrada 
(MAE) e Meta-Atributos Alvo (MAA) obtidos na 
etapa 2. Na etapa 4, ocorreu o mapeamento 
entre os MAE e os MAA usando, novamente, o 
J48 para a construção do meta-modelo que 

contempla o conhecimento embutido nos meta-
exemplos e que, posteriormente, será utilizado 
para auxiliar na recomendação de algoritmos 
de SA. O DP do MR foi estimado também por 
meio de VC com 10 partições. Para a aplicação 
do método proposto foi construído um sistema 
computacional que provê suporte à exploração 
e remoção de valores faltantes, à construção 
da meta-base e à recomendação de algoritmos. 

Resultados 

O MR construído apresentou cinco regras de 
classificação. Observou-se que do total de 13 
atributos, apenas quatro constituíram o meta-
modelo. Considerando como critério de 
importância a frequência com que aparecem os 
MAE nas regras induzidas, os atributos mais 
importantes foram: assimetria média dos 
atributos e o respectivo desvio padrão. É 
importante ressaltar que a média e o desvio 
padrão do DP do modelo foram 56,33 e 27,09, 
respectivamente, ou seja, obteve-se um erro de 
43,66, próximo ao da classe majoritária (43,33). 

Conclusões 

Neste trabalho, procurou-se verificar a viabilida-
de de encontrar propriedades dos CD que pu-
dessem indicar a adequação de determinados 
algoritmos de SA. Apesar do MR ter apresenta-
do baixo DP, possibilitou constatar a importân-
cia do emprego de medidas estatísticas para a 
caracterização de CD. Trabalhos futuros 
incluem a avaliação de outros métodos para 
construção de sugestões e algoritmos para 
indução de meta-modelos, bem como a análise 
de outras medidas de caracterização. 
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