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Estrutura da Apresentação
-Machine Learning e Data Mining;

-Modelos baseados em árvores

-Construindo uma árvore de regressão;

-Exemplos;

-Construindo uma árvore de classificação;

-Exemplos;

-Pruning;

-Bagging;

-Random Forest;

-Exemplos;

-Matriz de Proximidade.



Objetivos



Tree-Based Methods
Descreveremos os modelos baseados em árvore para regressão e classificação.

◦ Envolve a estratificação, ou segmentação, do espaço de características (ou espaço de preditores) em um 

número de regioões mutuamente exclusivas. 

◦ As regras utilizadas para estratificar ou segmentar o espaço de características pode ser apresentado

graficamente em forma de árvore  por isso: modelos baseados em árvores



Tree-Based Methods
Descreveremos os modelos baseados em árvore para regressão e classificação.

◦ Os modelos são simples e fáceis de interpretar. 

◦ No entanto, eles sofrem de algumas limitações, e não são tão competitivos se comparados à outros 

modelos de Machine Learning ou de Mineração de dados.



Tree-Based Methods
Por essas limitações, iremos trabalhar com as técnicas de bagging, random forest e boosting.

◦ Esses modelos constroem várias árvores que são combinadas para gerar uma única predição (via um 

mecanismo de “consenso”). 

◦ Ao combinar um grande número de árvores, geralmente obtém-se melhoras significativas na acurácia

da predição, sob a pena da perda da facilidade interpretativa.



Fontes Principais:
A presente aula se baseia fortemente no livro “Introduction to Statistical Learning with Applications in R”, de 
James, Witten, Hastie e Tibshirani (2013). 

Outras referências utilizadas de forma implícita ou explícita:

Seni, G., & Elder, J. F. (2010). Ensemble methods in data mining: improving accuracy through combining 
predictions. Synthesis Lectures on Data Mining and Knowledge Discovery, 2(1), 1-126.

Geurts P., Irrthum, A., Wehenkel, L.  (2009). Supervised learning with decision tree-based methods in 
computational and systems biology. Mol Biosyst. 2009 Dec;5(12):1593-605. doi: 10.1039/b907946g

Golino, H. F., Gomes, C. M. A., & Andrade, D. (2014). Predicting Academic Achievement of High-School Students 
Using Machine Learning. Psychology,5(18), 2046.

Golino, H. F., & Gomes, C. M. A. (2014). Visualizing Random Forest’s Prediction Results. Psychology, 5(19), 2084.

Torgo, L. (2010). Data mining with R: learning with case studies. Chapman & Hall/CRC.

Williams, G. (2011). Data mining with Rattle and R: the art of excavating data for knowledge discovery. Springer 
Science & Business Media.



Machine Learning e 
Data Mining



The art of making sense of Data
DATA MINING

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.



The art of making sense of Data
DATA MINING

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.

É a “arte de escavar os dados para encontrar 
conhecimento” (Williams, 2011).



The art of making sense of Data
DATA MINING

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.

É a “arte de escavar os dados para encontrar 
conhecimento” (Williams, 2011).

Usualmente empregada (ou pelo menos nomeada) 
quando há um grande banco de dados relacionais.



The art of making sense of Data
DATA MINING

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.

É a “arte de escavar os dados para encontrar 
conhecimento” (Williams, 2011).

Usualmente empregada (ou pelo menos nomeada) 
quando há um grande banco de dados relacionais.

MACHINE LEARNING

É um campo relativamente novo da 
ciência:
◦ Composto por uma variedade de 

modelos estatísticos e 
computacionais que competem entre 
si (Seni & Elder, 2010);



The art of making sense of Data
DATA MINING MACHINE LEARNING

É um campo relativamente novo da 
ciência:
◦ Composto por uma variedade de 

modelos estatísticos e 
computacionais que competem entre 
si (Seni & Elder, 2010);

◦ É utilizada para extrair um modelo a 
partir de um sistema de observações 
ou medidas (Geurts,  Irrthum,  &  
Wehenkel,  2009; Flach, 2012);

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.

É a “arte de escavar os dados para encontrar 
conhecimento” (Williams, 2011).

Usualmente empregada (ou pelo menos nomeada) 
quando há um grande banco de dados relacionais.



The art of making sense of Data
DATA MINING MACHINE LEARNING

É um campo relativamente novo da 
ciência:
◦ Composto por uma variedade de 

modelos estatísticos e 
computacionais que competem entre 
si (Seni & Elder, 2010);

◦ É utilizada para extrair um modelo a 
partir de um sistema de observações 
ou medidas (Geurts,  Irrthum,  &  
Wehenkel,  2009; Flach, 2012);

◦ Também chamado de statistical 
learning (Hastie, Tibshirani, & 
Friedman, 2009).

Pode ser sintetizada como o processo de 
encontrar padrões, relações e tendências em 
dados (além de outras características), de 
forma a construir conhecimento à partir das 
informações.

É a “arte de escavar os dados para encontrar 
conhecimento” (Williams, 2011).

Usualmente empregada (ou pelo menos nomeada) 
quando há um grande banco de dados relacionais.



Livros muito, muito importantes:



The art of making sense of data
MACHINE LEARNING 
APPLICATIONS – GENE 
EXPRESSION/CANCER DIAGNOSIS



The art of making sense of data
MACHINE LEARNING 
APPLICATIONS – OBESITY
STUDIES.



The art of making sense of data
MACHINE LEARNING 
APPLICATIONS – ADHD 
DIAGNOSIS.



The art of making sense of data

MACHINE
LEARNING 
APPLICATIONS –
UNDERSTANDING/

IDENTIFIYING
EMOTIONS



The art of making sense of data

MACHINE LEARNING APPLICATIONS
– PREDICTION OF ACADEMIC
ACHIEVEMENT



Perdendo o foco?!!
Você pode estar pensando que perdi o foco... 



Perdendo o foco?!!

Você pode estar pensando que perdi o foco... 

Calma, eu respondo, tem pelo menos mais um exemplo bem interessante!



MACHINE LEARNING 
APPLICATIONS –

FINDING TRUE LOVE!



O que todas essas pesquisas têm em 
comum?
SUPERVISED LEARNING!

Possuem um  d-vector  de observações ou
medidas de características:

𝔜 =  𝔉1× 𝔉 2× 𝔉 3× … ×𝔉d



O que todas essas pesquisas têm em 
comum?
SUPERVISED LEARNING!

Possuem um  d-vector  de observações ou
medidas de características:

𝔜 =  𝔉1× 𝔉 2× 𝔉 3× … ×𝔉d

E uma resposta ou resultado associado y1 a 
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O que todas essas pesquisas têm em 
comum?
SUPERVISED LEARNING!

Possuem um  d-vector  de observações ou
medidas de características:

𝔜 =  𝔉1× 𝔉 2× 𝔉 3× … ×𝔉d

E uma resposta ou resultado associado y1 a 
cada observação

EXEMPLO DE CARACTERÍSTICAS:

Indicadores de raciocínio, funções executivas, 
sexo, nível educacional, idade, etc.



Bate-bola:
SUPERVISED LEARNING

Um objetivo: Mapear um conjunto de variáveis 
à uma resposta ou resultado.

Um grande amor: Realizar predições.

Uma obsessão: Ter uma “variável dependente” 
(i.e. algo a ser predito).

Uma grande tristeza é: Não ter variáveis 
preditivas que permitam um bom 
mapeamento...

UNSUPERVISED LEARNING

Um objetivo: Encontrar padrões, tendências, 
dimensionalidade, grupamentos, etc.

Um grande amor: Descobrir estruturas 
subjacentes aos dados.

Uma obsessão: Gerar conhecimento...

Uma grande tristeza é: As correlações não 
gerarem uma matriz positivamente definida...



Bate-bola:

SUPERVISED LEARNING UNSUPERVISED LEARNING



Modelos Baseados em 
Árvores



Dados do Baseball

Cor = Salário 
(Azul e Verde = Baixo)
(Amarelo e Vermelho = Alto)



Dados do Baseball

Predição do salário (log) à 
partir do número de anos 
jogando nas major leagues e o 
número de hits realizados no 
ano anterior. 



Dados do Baseball

Pergunta 1:
Tarefa de Aprendizagem 
Supervisionada ou Não-
Supervisionada?



Dados do Baseball

Pergunta 2:
Regressão ou classificação?



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

Em qualquer nodo interno, o 
nome (variável) indica os
braços da árvore:
O lado esquerdo (Xj < tk) e o 
lado direito (Xj >= tk).



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

O braço esquerdo do nodo
superior corresponde ao
particionamento em
Years <4.5

O braço direito do nodo
superior corresponde ao
particionamento em
Years>=4.5.



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

A árvore possui dois nodos 
internos e três nodos 
terminais (ou folhas)!

O número em cada folha é a 
média da variável dependente 
(resposta) para as observações 
pertencentes à essa região do 
espaço de características.



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

A árvore pode ser traduzida nas seguintes 
relações:

R1 ={X| Years< 4,5},
R2 ={X| Years< 4,5; Hits<117,5}, 
R3 ={X| Years< 4,5; Hits>=117,5}.



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

Essas regiões são os nodos terminais 
apresentados na árvore de regressão anterior.



Dados do Baseball

Compreendendo a árvore:

As árvores são sempre construídas de cima 
para baixo.

Os pontos nos quais o espaço de 
características é segmentado é chamado de 
nodos internos. 



Dados do Baseball

Interpretação dos resultados:

Years é a variável mais
importante na predição do 
salário dos jogadores (nodo
superior);

Jogadores com menos
experiência ganham menos do 
que jogadores mais
experientes.



Dados do Baseball

Interpretação dos resultados:

DADO que o jogador não é tão
experiente, a quantidade de 
hits da temporada anterior 
não importa (não aparece na
predição)!



Dados do Baseball

Interpretação dos resultados:

No entanto, jogadores mais
experientes (com 4,5 ou mais
anos na major leagues) o 
número de hits na temporada
anterior impacta no salário!



Compreendendo a 
construção da árvore
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Compreendendo a construção da árvore

Particiona o espaço de características em
regiões distintas, mutuamente exclusivas (non-
overlapping). 

Cada região é ajustada com um modelo específico
que, no caso da regressão é a média dos valores
encontrados nessa região nos dados de treino! 



Compreendendo a construção da árvore

OBJETIVO: Encontrar regiões (R1, R2, …, Rj) 
que minimizem a Soma dos Quadrados dos 
Resíduos (RSS):

Média das 
observações 
no grupo de 

treino



Compreendendo a construção da árvore

ATENÇÃO: Não é plausível considerar toda e 
qualquer separação do espaço de 
características em J regiões. 

Solução: “top-down greedy approach” 
recursive binary partition!



Compreendendo a construção da árvore

“TOP-DOWN”  Começa no alto da árvore
(com a variável mais importante) e depois
sucessivamente separa o espaço de 
características em novos “braços” da árvore!



Compreendendo a construção da árvore

“GREEDY”  Em cada passo do processo, a 
melhor partição é feita naquele nível! Não se 
olha adiante, e sim “no momento”.

Algo como pensar assim: “No atual momento, 
dado as informações disponíveis, qual é o 
melhor valor que separa o espaço de 
características de tal forma a minimizar o RSS”.



Não pode ocorrer 
durante um “binary

recursive part.”



Pruning



Pruning
O processo descrito anteriormente gera boas predições no conjunto de dados de treino!

No entanto, poderá levar à um desempenho ruim em novos conjuntos de dados!

PERGUNTA: PORQUE?



Pruning
Duas limitações inter-relacionadas:

A primeira é conhecida como o problema do overfitting 

Uma vez que o espaço de características é ligado ao espaço de saída por meio de 
particionamento binário recursivo, os modelos de árvore podem aprender muito sobre os 
dados, modelando-os de tal forma que se tornam dependentes da amostra. 

Ao se tornarem dependentes das amostras, no sentido de que o particionamento fica muito 
apropriado para o conjunto de dados em mãos, os modelos irão ter desempenhos preditivos 
ruins em novos bancos de dados. 



Pruning
Duas limitações inter-relacionadas:

O segundo problema é exatamente a consequência do overfitting, e é conhecido como o 
problema da variância 

O erro de predição no conjunto de dados de treino, que é o conjunto de variáveis preditivas e de 
resposta utilizados para gerar uma árvore de classificação pela primeira vez, pode ser muito 
diferente do erro de predição em um novo conjunto de dados (conjunto teste). 

Na presença de overfitting ao conjunto de dados de treino, os erros de predição apresentarão 
uma grande diferença entre os conjuntos de treino e de teste. 

UMA SOLUÇÃO: PRUNING!!!



Pruning
Possibilidade antes de realizar o Pruning:

Gerar uma árvore com um número tal de nodos terminais seja induzido por particionamentos
que só ocorrem se a diminuição no RSS em cada particionamento for superior à algum limiar 
alto!  Árvores menores  Menor overfitting e variância!

No entanto, uma redução “trivial” em um particionamento pode acabar ocultando um 
particionamento futuro que, de fato, produziria uma redução considerável do RSS.



Pruning
Cost Complexity Pruning:

Gerar uma árvore muito grande (T0) e depois podá-la (pruning) de forma a obter uma sub-
árvore. 

Para isso, é necessário um parâmetro α (não negativo). Para cada valor do parâmetro α, há uma 
sub-árvore correspondente T ⊂ T0 a seguinte expressão é a menor possível:

Sendo que |𝑇| é o número de nodos terminais da sub-árvore T!



Pruning
Cost Complexity Pruning:

O parâmetro α controla o balanço entre a complexidade da árvore (número de nodos terminais) 
e o ajuste aos dados!

Obtém-se o valor ótimo de ෝα via validação cruzada, e depois retorna ao conjunto completo de 
dados para obter a sub-árvore correspondente a ෝα!



Exemplo de Árvore de 
Regressão



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Banco de dados fornecido no livro Introduction to Statistical Learning with Applications in R.

Information about car seat sales in 400 stores.



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Separação do banco de dados em dois conjuntos:

Treino = 50% do n total;  Treinar o algoritmo.

Teste = 50% restante!  Testar o algoritmo.

Information about car seat sales in 400 stores.



Árvore de Regressão

20 Nodos Terminais 
(sem poda)



Árvore de Regressão



Árvore de Regressão

13 Nodos Terminais 
(pós-poda)



Árvore de Regressão

Predição no 
conjunto de dados 
de teste usando o 
modelo sem poda:

MSE: 5,04

RMSE: 2,25



Árvore de Regressão

Predição no 
conjunto de dados 
de teste usando o 
modelo com poda:

MSE: 5,32

RMSE: 2,30 



Árvores de Classificação



Árvores de Classificação

Uma pessoa 𝑠𝑛 com valor de P menor que três 
e com valor de Q menor que cinco pertence à 
região A do espaço de características. Uma vez 
que a categoria C1 é a majoritária na região A, 
aqueles que estejam dentro desse espaço 
serão classificados como pertencentes à 

categoria C1: 𝑠𝑛 ∈ 𝐴 → 𝐶1



Árvores de Classificação

Mapeia-se o espaço de 
características no espaço de saída, 
composto por um conjunto pequeno
e finito de classes 

𝒞 = 𝒞1, 𝒞2, … , 𝒞𝑘 , 𝑙: 𝔛 → 𝒞

Cada região é ajustada com um 
modelo específico que designa
uma das classes (alto vs. baixo) 
para aquele espaço! 



Árvores de Classificação

Em outras palavras, tem-se um 
conjunto de regras do tipo “se-
então”, que liga as variáveis
preditivas na variável alvo!

Cada região é ajustada com um 
modelo específico que designa
uma das classes (alto vs. baixo) 
para aquele espaço! 



Árvores de Classificação

A predição é feita levando-se em
conta a classe majoritária no nodo
terminal do conjunto de treino!

Cada região é ajustada com um 
modelo específico que designa
uma das classes (alto vs. baixo) 
para aquele espaço! 



Árvores de Classificação

Enquanto nas árvores de 
regressão calcula-se os
particionamentos de forma a 
minimizar o RSE, nas árvores de 
classificação utiliza-se o 
“Classification Error Rate”



Árvores de Classificação

Enquanto nas árvores de 
regressão calcula-se os
particionamentos de forma a 
minimizar o RSE, nas árvores de 
classificação utiliza-se o 
“Classification Error Rate”



Proporção de 
observações que 
são da classe k



Árvores de Classificação

“Classification Error Rate” não é 
uma medida suficientemente
sensível. Por isso, utiliza-se, no 
geral, outras medidas. A principal 
é o

Gini Index  Medida total de 
variância em todas as classes.

Interpretação: Medida de 
puridade dos nodos, um valor 
pequeno indica que um nodo
contém predominantemente
observações de uma única classe.



Exemplo de Árvore de 
Classificação



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Discretizando as vendas como sendo acima ou abaixo de 8.

Information about car seat sales in 400 stores.



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Separação do banco de dados em dois conjuntos:

Treino = 50% do n total;  Treinar o algoritmo.

Teste = 50% restante!  Testar o algoritmo.

Information about car seat sales in 400 stores.



Árvore de 
classificação sem 
poda: 15 nodos 
terminais.

Misclassification
error rate: 0.09



Predição no 
conjunto de dados 
de teste:

Misclassification
error rate: 0.28



Árvore de Classificação
Grande diferença na acurácia da classificação comparando-se os grupos de treino e teste.

Necessidade de realizar uma poda!



Árvore de Classificação



Árvore de Classificação

5 Nodos Terminais 
(pós-poda):

Grupo treino.

Misclassification
error rate: 0.175



Árvore de Classificação

5 Nodos Terminais 
(pós-poda):

Grupo teste.

Misclassification
error rate: 0.30

Sensibilidade:  
57,14%

Especificidade: 
79,82%

Acurácia: 70%



CART: Vantagens
PORQUE ESTÃO ENTRE OS ALGORITMOS MAIS 
UTILIZADOS DE ML:

Geurts et al. (2009) apontam três 
razões:

1) Facilidade de Uso;

2) Interpretabilidade;

3) Flexibilidade!



CART: Vantagens
PORQUE ESTÃO ENTRE OS ALGORITMOS MAIS 
UTILIZADOS DE ML:

Geurts et al. (2009) apontam três 
razões:

3) Flexibilidade:
◦ Pode ser aplicado em uma ampla

gama de problemas;
◦ Lida com diferentes tipos de variáveis

(categóricas, ordinais, intervalares, de 
razão, etc.);

◦ São técnicas não paramétricas;
◦ Não faz nenhum tipo de 

pressuposição sobre:
◦ normalidade, linearidade ou

independência;
Lida facilmente com valores faltantes.



CART: Vantagens
PORQUE ESTÃO ENTRE OS ALGORITMOS MAIS 
UTILIZADOS DE ML:

◦ São técnicas apropriadas para 
lidar com não-linearidade das 
relações!!

Hastie, Tibshirani and Friedman (p.306, 2009).



CART: VANTAGENS
PORQUE ESTÃO ENTRE OS ALGORITMOS MAIS 
UTILIZADOS DE ML:

E, por último:

Usualmente leva à predições com 
maior acurácia que as técnicas 
estatísticas tradicionais (James, 
Witten, Hastie, &Tibshirani, 2013).

Hastie, Tibshirani and Friedman (p.306, 2009).



Nem tudo são flores no 
reino das CART:
DRAWBACKS



CART DRAWBACKS
OVERFITTING

Os modelos de árvores podem
aprender muito sobre os dados
 Modelando-os de tal forma que o 

algorítmo será dependente da 
amostra

 Sendo dependente da amostra, 
tenderá a perder acurácia em
novos conjuntos de dados.

Geurts, Irrthum and Wehenkel (2009).



CART DRAWBACKS
VARIANCE

De certa forma, uma 
consequência do overfitting;

É a variância do erro de predição 
entre os conjuntos de dados 
(treino e teste).



Lidando com overfit e com a variância
TÉCNICAS DE ASSEMBLÉIAS

São simplesmente a junção de várias árvores
para realizar uma tarefa baseada na predição
de cada árvore individual.



Lidando com overfit e com a variância
TÉCNICAS DE ASSEMBLEIAS

São simplesmente a junção de várias árvores
para realizar uma tarefa baseada na predição
de cada árvore individual.

PRINCIPAIS TÉCNICAS DE 
ASSEMBLEIAS:

Bootstrap aggregating, ou 
bagging (Breiman, 2001b)
 É um procedimento geral para 

reduzir a variância nas árvores 
(Flach, 2012, Hastie et al., 2009; 
James et al.,  2013)

Random Forest (Breiman, 
2001a);

Boosting (Freund & Schapire, 
1997)
 Técnica adaptativa geral.



Lidando com overfit e com a variância
ENSEMBLE TECHNIQUES

Geurts, Irrthum and Wehenkel (2009).



Outro problema:
CLASSES DESBALANCEADAS:

1) O que são

2) Como resolver:
◦ Downsample;

◦ Upsample



Lançando luz sobre a 
floresta
OU: PORQUE LEO BREIMAN ERA UM CARA GENIAL. MUITO GENIAL.. .



BAGGING:
O procedimento gera um número 𝐵𝑗 de bootstraps à partir do conjunto de dados de treino, 
gerando uma árvore que atribui uma classe 𝒞𝑘 à regiões 𝑅𝑚 do espaço de características para 
cada 𝑗. 

Por último, a classe 𝑘 de cada região 𝑚 é registrada para cada árvore 𝐵, e a predição é feita por 
meio de voto majoritário (Hastie et al., 2009; James et al., 2013).



BAGGING:
Como as bagged trees não utilizam todos os casos (apenas uma subamostra, usualmente 2/3 do 
conjunto de dados), os remanescentes (conhecidos como out-of-bag ou OOB) são utilizados 
para verificar a acurácia da predição. 

O erro out-of-bag pode ser computado como “uma estimativa válida do erro de teste do 
modelo, uma vez que a resposta para cada observação é predita usando apenas árvores que não 
foram ajustadas utilizando essas observações” (p. 323, James et al., 2013). 

As bagged trees possuem dois parâmetros básicos de ajuste: 1) o número de variáveis utilizadas 
na predição 𝑛 𝔛 , que no caso das bagged trees é o número total de preditores do espaço de 
características, e 2) o tamanho j do conjunto de bootstraps B, que é igual ao número de árvores 
geradas. 



RANDOM FOREST:
Essa técnica difere-se da anterior uma vez que utiliza uma subamostra aleatória com reposição 
(n) do conjunto original de dados (N) para gerar as árvores, assim como seleciona uma 
subamostra 𝔛𝑚 do espaço de características 𝔛 em cada nodo, de forma que o número de 
variáveis selecionadas é menor que o número total de elementos do espaço de características:
𝑛 𝔛𝑚 < 𝑛 𝔛 .



RANDOM FOREST:
Por meio da geração de sub amostras aleatórias da amostra original de casos e de variáveis, a 
técnica de Random Forest aprimora o método de bagging uma vez que descorrelaciona as 
árvores geradas (Hastie et al., 2009). Esse procedimento também descorrelaciona os erros 
cometidos por cada árvore, gerando predições mais acuradas. 



Exemplo de Bagging



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Discretizando as vendas como sendo acima ou abaixo de 8.

Information about car seat sales in 400 stores.



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Separação do banco de dados em dois conjuntos:

Treino = 50% do n total;  Treinar o algoritmo.

Teste = 50% restante!  Testar o algoritmo.

Information about car seat sales in 400 stores.



Bagging
500 árvores, 10 preditores
(total de preditores
disponíveis):

Grupo Treino:

Acurácia: 82,50%

Sensibilidade: 81,67%

Especificidade: 82,86%



Bagging
500 árvores, 10 preditores
(total de preditores
disponíveis):

Grupo Teste:

Acurácia: 76%

Sensibilidade: 70,33%

Especificidade: 80,73%



Exemplo de Random
Forest



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Discretizando as vendas como sendo acima ou abaixo de 8.

Information about car seat sales in 400 stores.



Predizendo a Venda de Bancos de Carros
Separação do banco de dados em dois conjuntos:

Treino = 50% do n total;  Treinar o algoritmo.

Teste = 50% restante!  Testar o algoritmo.

Information about car seat sales in 400 stores.



Random Forest
500 árvores, 10 preditores
(total de preditores
disponíveis):

Grupo Treino:

Acurácia: 82,50%

Sensibilidade: 83,93%

Especificidade: 81,94%



Random Forest
500 árvores, 10 preditores
(total de preditores
disponíveis):

Grupo Teste:

Acurácia: 76,50%

Sensibilidade: 67,03%

Especificidade: 84,40%



RF
Importância 
das variáveis:



A Matriz de Proximidade
Em cada árvore, o Random Forest registra os casos nos nodos terminais;

Cada vez que duas observações ficam no mesmo nodo terminal  escore 1;

Nas m árvores geradas, computa a média de vezes em que duas observações estiveram no 
mesmo nodo terminal!

Semelhante à uma correlação de pertencimento!



A Matriz de Proximidade



A Matriz de Proximidade
Em 2014 publiquei um trabalho (Golino e Gomes, 2014) no qual propusemos uma nova técnica 
para ajudar à extrair informações das predições realizadas via Random Forest:

Utilizar weighted graphs para representar a matriz de proximidade.

Desenvolvimento de novas métricas para a qualidade da predição, e comparação com métricas 
já existentes (clusters para weighted graphs).





Comparando CART, 
Bagging e Random
Forest



Acurácia, Sensibilidade e Especificidade 
no grupo teste

Modelo Acurácia Sensibilidade Especificidade
CART 70% 57,14% 79,82%

Bagging 76% 70,33% 80,73%
Random 
Forest

76,50% 67,03% 84,40%



Conclusão



Obrigado
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