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RESUMO

Os sistemas de localização indoors têm se tornado cada vez mais uma alternativa viável para a
identificação do posicionamento geográfico em ambientes onde a cobertura de satélites não é
capaz de operar de maneira apropriada, como por exemplo, o interior de um prédio. Esses
sistemas  podem tirar  proveito  da  infraestrutura  de  redes  Wi-Fi  e  o  crescente  do  uso  de
aparelhos móveis para definir o posicionamento a partir do mapeamento de assinaturas, que
contêm a informação intensidade do sinal recebido. Para que o posicionamento seja definido,
uma  das  possibilidades  é  utilizar  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  para  o
reconhecimento de padrões entre os níveis de intensidade dos sinais recebidos e um modelo
mapeado anteriormente contendo os níveis esperados para determinado local. Um dos maiores
desafios desses sistemas é a escolha ideal do algoritmo de aprendizado de máquina. Neste
trabalho,  foram  testadas  diferentes  técnicas  de  aprendizado  de  máquina  para  realizar  a
avaliação dos sistemas de localização indoors, através da aplicação dos algoritmos em uma
base de dados chamada UJIIndoorLoc. Através da avaliação de diferentes métricas, foram
comparadas  a  performance  dos  algoritmos  de  aprendizado  de  máquina  considerando  a
eficiência na estimativa da localização.

Palavras-chave: Localização indoors. Aprendizado de máquina. Impressões digitais de rede.



ABSTRACT

Indoor localization systems have become an increasingly viable alternative for identification
of the geographical positioning in environments where satellite coverage is not able to operate
properly, such as the interior of a building. These systems can take advantage of the Wi-Fi
network infrastructure and the growing use of mobile devices to define the position from
fingerprints, which contains the information received signal strength. To define the position,
one of the possibilities is to use machine learning algorithms for pattern recognition between
the intensity of the received signal levels and mapped model containing previously expected
levels for a given location. One of the biggest challenges of these systems is the ideal choice
of the machine learning algorithm. In this work, different machine learning techniques are
tested  to  carry  out  the  assessment  of  indoor  location  systems  through  the  application  of
algorithms in a database called UJIIndoorLoc. Through the evaluation of different metrics, the
performance of the machine learning algorithms was compared considering the efficiency in
the estimation of the location.

Keywords: Localization systems. Machine learning. WLAN fingerprints.
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1            INTRODUÇÃO

Serviços de localização são de extrema importância para diversas aplicações existentes nos

dias de hoje. Aplicativos populares de celular, como o Google Maps e o Waze, que hoje são possí-

veis devido ao desenvolvimento desses tipos de serviços, fazem grande proveito dessa tecnologia,

sendo bons exemplos de como ela pode ser explorada. Presentes em uma boa parcela dos smartpho-

nes pelo mundo hoje em dia, eles tornam a vida dos seus usuários mais fácil, permitindo que as pes-

soas sejam capazes de visitar áreas desconhecidas sem a necessidade de carregar mapas impressos.

Os sistemas de localização são capazes de fornecer a posição de qualquer objeto em tempo

real,  por meio de certos equipamentos ou softwares específicos.  Tecnologias de localização em

áreas externas encontrem-se bem desenvolvidas, principalmente devido ao auxílio de satélites. O

sistema de localização mais conhecido é o Global Positioning System (GPS), que estima a posição

através da combinação de sinais dos satélites. No entanto, quando se trata de localização indoors, a

precisão ainda é um desafio. Sinais de satélite muitas vezes são incapazes de penetrar em áreas fe-

chadas, como a parede de edifícios em certas áreas urbanas, dificultando a comunicação com os

usuários (MIU, 2002). Com isso, diversos modelos alternativos vêm sendo propostos e desenvolvi-

dos. Porém, fatores como ubiqüidade, precisão geográfica e custo efetivo ainda são um desafio na

área. 

Com a popularização das redes sem fio, houve um grande aumento de dispositivos com a

capacidade de se comunicar entre si sem o uso de cabos. As chamadas redes Wi-Fi, que podem ser

acessadas através de um terminal que esteja dentro do raio de ação ou área de abrangência de um

ponto de acesso, que realiza a interconexão dos dispositivos móveis com outra rede, como a Inter-

net. No meio sem fio, a qualidade da comunicação é influenciada for fatores externos, como clima,

ambiente, capacidade dos equipamentos e obstáculos que possam existir entre os pontos de acesso e

as estações que desejam se comunicar (CAMPOS, 2010). 

Dadas as dificuldades enfrentadas pelo GPS em ambientes fechados e cobertos e o advento

das redes Wi-Fi, um dos modelos alternativos que vem se tornando cada vez mais viáveis são os sis-

temas de localização indoors, que podem se aproveitar de uma infraestrutura já existente, ou seja,

pode ser aplicada sem que haja a necessidade de realizar grandes investimentos com equipamentos,

pois o Wi-Fi já está integrado na maioria das plataformas móveis (FARAGHER; HARLE, 2015).

Na última década, foi possível observar um crescimento nos estudos desta área os modelos basea-

dos em WLANs (Wireless Local Area Networks) acabaram se tornando a base para muitas aborda-

gens. Isso se deve muito à proliferação das redes locais sem fio e dos dispositivos móveis. Hoje em
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dia, WLANs podem ser encontradas em qualquer lugar e telefones celulares se tornaram uma parte

indispensável no dia-a-dia, e por consequência podemos seguramente esperar que o usuário está na

mesma localização que o aparelho celular. A última geração desses aparelhos carregam diversos

sensores  embutidos  além  do  GPS,  como  acelerômetros  e  giroscópios  (TORRES-SOSPEDRA;

MONTOLIU, et al., 2014).

Os sistemas de localização indoors têm sua relevância justificada pela possibilidade da sua

utilização em uma variada gama de aplicações, como localização de robôs móveis, ou até mesmo

localização  de  indivíduos  em hospitais,  bibliotecas,  aeroportos  e  shoppings  (BOZKURT et  al.,

2015). Ou seja, cenários onde sistemas de localização outdoors como o GPS poderiam apresentar

grandes dificuldades de funcionamento ou até mesmo total inoperabilidade.

Não existem padrões definidos de como os sistemas de localização indoors devem ser

abordados, e a abordagem baseada em redes Wi-Fi não é a única possível. Existem ainda outros ti -

pos de abordagens que podem ser exploradas a partir dos dispositivos móveis, como por exemplo as

que utilizam sinais de Bluetooth (FARAGHER; HARLE, 2015). Entretanto, a facilidade de se en-

contrar redes Wi-Fi tornou os sistemas de localização indoors baseados em WLANs uma aborda-

gem prática e válida (LI; WANG; WU, 2014). 

1.1         Definição do problema

Os sistemas de localização indoors baseados em WLANs são possíveis devido à existência

de impressões digitais (fingerprints) que identificam a transmissão do sinal pelos pontos de acesso.

Uma impressão digital é capaz de caracterizar a transmissão de um sinal de rádio, carregando infor-

mações que seriam difíceis de serem copiadas por outro dispositivo. Por essa característica, essas

informações são usadas por operadoras de telefonia para prevenir a clonagem de aparelhos celulares

(SHI; JENSEN, 2011).

A estimativa da localização é realizada através da medida da intensidade do sinal recebido

(RSS –  Received Sinal Strength) de um ponto de acesso por um dispositivo. É esperado que, em

cada posição, os níveis de sinais recebidos dos pontos de acessos sejam diferentes. Uma vez capta-

dos os sinais dos pontos de acessos fisicamente próximos, é possível realizar uma correspondência

das impressões digitais obtidas com informações cadastradas anteriormente, como o nível de sinal

esperado para um determinado local (SECO, et al., 2009).

O método de localização baseado em impressões digitais é comumente dividido em duas

etapas, a fase de treino ou calibração, e a fase de localização. Durante a fase de treino, é criada uma
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base contendo as informações das medidas de intensidade de sinal em diferentes localizações de

pontos de acesso existentes no ambiente. Esta base pode ainda conter informações adicionais de

cada ponto onde foi realizada a medida do sinal, como coordenadas, número do andar ou tipo de

dispositivo móvel, por exemplo (LAOUDIAS; PICHE; PANAYOTOU, 2013). Na fase de localiza-

ção, são combinados os valores de intensidade de sinal da base criada, na fase de treino, com os me-

didos no momento pelo dispositivo móvel. A combinação é realizada através de um algoritmo, que

recebe as informações de intensidade de sinal como valores de entrada e tem como saída a posição

estimada do dispositivo no momento (SECO, et al., 2009).

A seleção do algoritmo e dos seus parâmetros são fatores que afetam o desempenho do sis-

tema na fase de localização (BOZKURT et al., 2015). Algoritmos de aprendizado de máquina são

utilizados para estimar a posição. Entretanto, os algoritmos de aprendizado de máquina possuem di-

ferentes abordagens, portanto são capazes de proporcionar resultados distintos quando aplicados

juntos às bases de dados de localização indoor (POPLETEEV, 2011). A escolha de um algoritmo

apropriado, portanto, é fundamental para a implementação de um sistema de localização indoors

eficiente. Entretanto, existem diversos fatores que precisam ser analisados para a seleção de um al-

goritmo, sendo necessário avaliar outros aspectos além da sua precisão, sendo um deles seu desem-

penho (tempo de resposta), pois podem ser necessárias realizar muitas classificações em um curto

período de tempo.

1.2         Objetivo

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo experimental sobre o emprego de téc-

nicas de aprendizado de máquina nos sistemas de localização indoors, através da aplicação de algo-

ritmos selecionados em uma base de dados chamada UJIIndoorLoc. As técnicas foram aplicadas na

base de dados através da ferramenta RapidMiner, uma plataforma para a realização de análises pre-

ditivas. Através da análise dos resultados obtidos após a aplicação das diferentes técnicas, espera-se

encontrar a existência de algum algoritmo ideal, que obtenha os melhores resultados de performan-

ce e precisão na localização.

1.3         Organização do trabalho

Além desta introdução, a monografia está organizada em mais cinco capítulos.
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O segundo capítulo apresenta conceitos importantes para o entendimento deste  estudo,

como os conjunto de dados de posicionamento indoors.

No terceiro capítulo serão apresentados os modelos de aprendizado de máquina que serão

utilizados no estudo.

No quarto capítulo serão discutidas questões relacionadas aos métodos de aplicação dos

modelos de aprendizado de máquina na base de dados de posicionamento indoor.

O quinto capítulo apresentará a análise dos resultados obtidos com cada modelo utilizado

no estudo.

No sexto capítulo são expostas as conclusões finais sobre o trabalho.
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2            CONJUNTO DE DADOS DE REFERÊNCIA

 Antes de introduzir o conjunto de dados que utilizado neste trabalho, é preciso entender a

importância das bases de dados e como elas estão relacionadas aos estudos da área de aprendizado

de máquina, não somente aos campos de localização indoors. Neste capítulo é apresentado o con-

junto de dados UJIIndoorLoc, e uma explicação de que tipos de informações ele é constituído.

2.1         Conjuntos de dados para localização indoors

Um dos problemas enfrentados para o estudo da localização indoor é a escassez de base de

dados, o que torna muito difícil comparar o estado da arte dos algoritmos de aprendizado de máqui-

na utilizados para localização (TORRES-SOSPEDRA; MONTOLIU, et al., 2014).

Mesmo existindo muitas publicações neste campo tentando resolver os problemas da loca-

lização indoor utilizando os métodos de impressões digitais de redes sem fio, existe uma grande

desvantagem nesta área que é a falta de uma base de dados comum para propósitos comparativos.

Cada abordagem costuma apresentar seus resultados utilizando suas próprias bases de dados. Essas

condições impossibilitam a realização de comparações entre diferentes métodos devido a dificulda-

des de reproduzir suas particularidades.

Uma  prática  comum nos  campos  de  reconhecimento  de  padrões  e  de  aprendizado  de

máquina, é testar os resultados de cada proposta utilizando bases de dados conhecidas ou mesmo

disponibilizar os dados utilizados. Deste modo, os pesquisadores são capazes de comparar de forma

justa as diferentes abordagens (BACHE; LICHMAN, 2013).

Para tentar solucionar este problema, foi proposto um conjunto de dados chamado UJIIn-

doorLoc, com objetivo de se tornar uma base de dados pública para o estudo de sistemas de locali-

zação indoors baseados em WLANs. A base consiste em 520 impressões digitais contendo dados de

intensidade de sinal de 520 pontos de acesso sem fio captados por mais de 20 usuários utilizando 25

diferentes modelos de dispositivos móveis em 3 prédios de 4 a 5 andares da Universidade Jaime I

da Espanha.

2.2         O conjunto de dados UJJIndorLoc
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O UJIIndoorLoc é uma base de dados para testar sistemas de posicionamento indoors base-

ados em impressões digitais de redes sem fio. Possui informações de intensidade de sinais captura-

dos em três edifícios da Universidade de Jaime I, que fica localizada na cidade de Castellón, na Es-

panha. Esses edifícios possuem quatro ou mais andares e quase 110.000 metros quadrados de área.

É uma base de dados que pode ser utilizada para classificação, como por exemplo, com a tarefa de

identificação do edifício e do andar, ou para regressão, como por exemplo, para estimar a atual lati-

tude e longitude de um usuário. Estas duas abordagens são muito utilizadas em algoritmos de apren-

dizado de máquina. Criada em 2013 por mais de 20 usuários e 25 dispositivos Android, a base de

dados possui 19937 registros para treinamento e 1111 registros para teste. Com um total de 21.048

instâncias, onde cada registro é resultado de uma captura individual que foi realizada durante a

montagem do conjunto de dados, que será detalhada durante da explicação do trabalho base. Cada

registro dessa captura é formado por 529 atributos, que contém o sinal do ponto de acesso sem fio,

as coordenadas onde foram capturados e outras informações. A Tabela 1 apresenta a descrição dos

atributos do conjunto de dados UJIIndorLoc.

Tabela 1: Descrição dos atributos do conjunto de dados UJIIndorLoc

Atributo Descrição  
001 a 520 Vetor com nível de intensidade de sinal para diferentes pontos de acesso
521 Longitude 
522 Latitude
523 Número do andar
524 Número do edifício
525 Número do espaço ou local
526 Posição relativa ao espaço
527 Identificação do usuário
528 Identificação do telefone
529 Timestamp

Os atributos numerados entre 001 a 520 representam os níveis de intensidade de sinal.

Cada impressão digital pode ser caracterizada pelo ponto de acesso sem fio detectado e a intensida-

de da força do sinal recebida correspondente. Os valores de intensidade de sinal são representados

como inteiros negativos na faixa de -104dBm (sinal extremamente pobre) até 0dbM. O valor positi-

vo 100 é usado quando um ponto de acesso não pôde ser detectado. Durante a criação da base de

dados, 520 pontos de acesso wifi foram detectados, compondo um vetor com 520 valores de intensi-

dade, contendo valores inteiros. No conjunto de dados UJIIndoorLoc, este vetor com valores de in-

tensidade de sinal representa 98% dos dados de cada registro, e é a informação mais importante

para a realização da estimativa da localização.
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Na figura abaixo é possível verificar que a instância apresenta valor de intensidade do pon-

to de acesso não detectado.

Figura 1: Pontos de acesso não detectados

Na imagem abaixo é possível verificar os últimos 9 atributos, que representam os outros

2% da informação que complementam cada registro

Figura 2: Atributos complementares do conjunto de dados

Os atributos 521 a 523 representam coordenadas do mundo real. Estas coordenadas coleta-

das representam 3 atributos em cada instância. A longitude possui valores negativos em real de

-7695.9387549299299000 até  -7299.786516730871000.  A latitude,  valores  positivos  em real  de

4864745.7450159714 até 4865017.3646842018. Tanto a latitude quanto a longitude são representa-

das em metro utilizando o WGS 84, que é um modelo de localização baseado no Sistema Universal

Transversa de Mercator, que utiliza coordenadas cartesianas bidimensional para dar localizações na

superfície da Terra. Já o número do andar em que a captura foi realizada é representado por valores

inteiros variando de 0 a 4.

Na imagem abaixo é possível verificar os valores dos atributos de longitude, latitude e an-

dar do local onde a primeira captura foi realizada. 

Figura 3: Coordenadas do mundo real

O atributo 524 representa a identificação do edifício. As medidas foram coletadas em três

diferentes edifícios. A figura abaixo mostra o campus da Universidade de Jaime I,(imagem à esquer-

da), os três edifícios da Escola de Tecnologia e Ciências Experimentais (imagem ao centro), e uma

ampliação do terceiro andar do edifício de TI (imagem à direita). Este atributo possui valores intei-

ros de 0 a 2.
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Figura 4: Campus da Universidade de Jaime I

O atributo 525 é utilizado para identificar o espaço (escritório, corredor, sala de estar) onde

a captura foi realizada.

O atributo 526 representa a posição relativa de acordo com o espaço. Se estiver com o va-

lor 1, significa que a captura foi realizada dentro do espaço, se estiver com o valor 2, fora do espaço

e em frente a porta. Ainda utilizando o primeiro registro como exemplo, é possível verificar que esta

instância foi capturada no terceiro andar do edifício 1, mais precisamente em frente a porta do espa-

ço 106.

O atributo 527 representa o identificador do usuário. Este valor é utilizado para representar

os 18 diferentes usuários que participaram do processo de geração da base de dados para treinamen-

to.

O atributo 528 representa a identificação do dispositivo Android, enquanto o atributo 529

indica a hora do sistema UNIX em que a captura foi realizada.

2.3         Trabalhos relacionados

Atualmente, existem diversos trabalhos na literatura tentando resolver os problemas da lo-

calização indoor utilizando o método baseado em impressões digitais de rede sem fio, no entanto, a

falta de uma base de dados de referência é uma lacuna significativa, já que cada abordagem apre-

senta seus resultados baseados em seus próprios conjuntos de dados. Sob essas condições, não é

possível comparar diferentes métodos uma vez que as particularidades de cada experimento são di-

ficilmente reproduzíveis. No reconhecimento de padrões e na aprendizagem de máquina, uma práti-

ca comum é testar os resultados de cada proposta tanto utilizando uma base de dados conhecida

quanto fornecendo uma base de dados própria.

O artigo base (TORRES-SOSPEDRA; MONTOLIU, et al., 2014), propôs um novo conjun-

to de dados de domínio público com o intuito de que este se torne a base de dados de referência para
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a comparação de diferentes metodologias baseadas em impressões digirais de rede sem fio. Durante

o trabalho, 18 usuários realizaram a captura dos dados para formar o conjunto de dados de treina-

mento. Esta captura foi realizada utilizando um aplicativo Android denominado CaptureLoc, que

posteriormente enviava estes dados a um servidor central. Cada captura foi repetida dez vezes em

cada local, devido à inconstância natural de propagação do sinal wifi. A interação do usuário foi ne-

cessária para selecionar sua própria identificação e o lugar onde a captura foi registrada. Todos os

espaços fechados dos edifícios foram considerados (escritórios, laboratórios, salas de aula, banhei-

ros, dentre outros). Pelo menos um ponto de referência dentro do espaço e outro fora foi seleciona-

do. O ponto de referência dentro do espaço é centralizado, já o de fora é em frente à porta. Em espa-

ços com mais de uma porta, apenas uma delas foi selecionada como ponto de referência. No total, a

captura dos usuários abrangeu 924 pontos de referência e em geral, cada ponto foi registrado por,

pelo menos, dois usuários diferentes. Embora todos os pontos sugeridos fora dos espaços tenham

sido registrados, nem sempre foi possível registrar dentro de alguns locais restritos (laboratórios

químicos com avisos de risco biológico, escritórios privados, etc). 

Posteriormente foi gerada a base dados de validação. Foi utilizado um outro aplicativo An-

droid, chamado ValidateLoc. Este aplicativo envia as informações necessárias (520 pontos de aces-

so sem fio, com seus respectivos níveis de intensidade de sinal) para um servidor central, e este ser-

vidor identifica o ponto do edifício através da latitude, longitude e do andar. Em seguida, a aplica-

ção pergunta ao usuário se o local retornado está correto. Em caso afirmativo, a impressão digital

wifi e a predição bem sucedida são enviadas ao servidor para serem permanentemente guardadas.

Caso contrário, a aplicação pergunta ao usuário a real localização, enviando para o servidor a res-

posta do usuário. Ao final da geração da base de validação, 1111 capturas haviam sido registradas.

O objetivo do trabalho base não foi prover um sistema de localização indoors preciso, mas

sim prover uma base de dados objetiva que pode ser usada para sistemas de comparação de posicio-

namento e outros algoritmos baseados em impressões digitais de rede sem fio.

O artigo base considerou que a técnica baseada na distância k-Nearest Neighbor (kNN) po-

deria ser utilizada como baseline para fins de comparação. Especificamente, eles utilizaram a técni-

ca 1NN (K=1) em conjunto com a distância euclidiana como sistema básico de localização indoor,

onde o passo principal para localizar a assinatura atual é calcular a distância euclidiana da assinatu-

ra atual em relação a todas as assinaturas incluídas no conjunto de treinamento. A localização da as-

sinatura atual corresponde a localização de assinatura mais próxima da euclidiana se há somente um

candidato com a menor distância.

Quando alguns candidatos fornecem a menor distância, é aplicado um procedimento de vo-

tação para extrair o edifício e andar “vencedores”. Então, a posição corresponde a média da locali-
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zação fornecida pela assinatura mais próxima do treino de assinaturas Euclidianas que estão nos

edifícios e andares vencedores. Em caso de empate, um erro de localização é informado.

Então, as 1111 assinaturas de validação foram localizadas e os seguintes resultados foram

alcançados:

Tabela 2: Resultados do UJIIndorLoc com 1NN e distância euclidiana

Característica Resultado
Taxa de sucesso 89.92% 
Erro de posicionamento 7.9m 
Tempo 495.26 ± 0.54ms

A taxa de sucesso corresponde à porcentagem de assinaturas validadas corretamente dentro

do edifício e andar correspondentes. O erro de posicionamento é a média de erro em metros quando

a assinatura foi localizada no edifício e andar corretos. O campo tempo contém a média de tempo

necessária, em milissegundos, para obter a localização precisa (longitude, latitude e andar) por assi-

natura. O tempo foi calculado depois de repetir o experimento 20 vezes. Em mais de 10% dos casos,

a assinatura foi localizada em outro andar e/ou outro edifício. Particularmente, ocorreram 3 casos de

1111 (0.27%) onde o edifício não foi corretamente previsto, e 109 (9,81% dos casos) onde o andar

não foi corretamente previsto.

A partir desse trabalho, é possível testar a precisão de qualquer algoritmo de localização

baseado em níveis de intensidade de sinal ou realizar a comparação de algoritmos de localização so-

bre o mesmo framework experimental. No entanto, a base de dados pode ser utilizada para proble-

mas alternativos. Por exemplo, poderia ser interessante uma análise sobre como a estrutura interna

dos edifícios está relacionada com o ponto de acesso sem fio, a fim de reduzir o número de pontos

de acesso redundantes, obtendo uma cobertura completa. Isso pode gerar economia em termos de

aquisição de hardware e esforços de instalação.

A localização de pontos de acesso wifi pode ser inferida com a base de dados fornecida.

Embora alguns pontos de acessos sejam visíveis, a grande maioria é escondida aos olhos humanos.

Comumente, as antenas de rede sem fio são localizadas dentro de áreas restritas ou no teto. A locali-

zação de pontos de acesso pode apoiar fortemente o algoritmo de localização,  contribuindo na de-

tecção de lugares de baixa cobertura como alguns registrados na presente base de dados. Adicionar

novas antenas pode melhorar o algoritmo de localização porque existem locais que não podem ser

localizados pelo algoritmo baseado em níveis de intensidade de sinal. Isto poderia, ainda, melhorar

a conexão de internet para os usuários que estão nestes locais.

O trabalho realizado em (BOZKURT et al., 2015) utilizou a ferramenta Weka para realizar



21

experimentos com diversos algoritmos de classificação e comparar métricas como a precisão e o

tempo de processamento.

Os experimentos deste trabalho também utilizaram o conjunto de dados UJIIndoorLoc, po-

rém foi criado um novo atributo chamado “célula”, que foi o alvo para a tarefa de classificação.

Este atributo é composto pela combinação dos atributos que designam o andar, edifício, espaço e

posição relativa, todos presentes no conjunto de dados original. Posteriormente, a base de dados foi

dividida, com 95% dos registros destinados ao conjunto de treinamento e os 5% restantes para o

conjunto de validação.

No trabalho, foi proposto então um novo método, chamado  “Separação Indutiva para Posi-

cionamento Indoor”. Neste novo método, a tarefa de classificação é realizada em três fases. Inicial-

mente apenas a identificação do edifício e o valor de intensidade de sinal dos 520 pontos de acesso

são utilizados, tendo a identificação do edifício sido definida como a classe alvo. Depois disso, a

base de dados é dividida em três partes, de acordo com a identificação do edifício e é classificada de

acordo com a informação do andar. A predição do edifício é feita na primeira classificação e o an-

dar, cuja informação consta na primeira classificação é predito em seguida no segundo estágio da

classificação. Finalmente, todo o conjunto de dados, que já estava dividido baseado na identificação

do edifício, é novamente dividido de acordo com a classificação do andar. Por fim, cada conjunto de

dados resultante é classificado utilizando os atributos espaço e posição relativa.

Nos experimentos foram utilizados algoritmos como NN (Nearest Neighbor), SMO, J48

(árvore de decisão), Naive Bayes e Rede Bayesiana. Estes dois últimos representam  modelos pro-

babilísticos.

Durante a primeira etapa de classificação, na qual o atributo alvo foi o “edifício”, a Rede

Bayesiana obteve o melhor resultado, alcançando 99,8% de precisão. Já na segunda etapa, que teve

como alvo o atributo “andar”, o modelo NN (Nearest Neighbor) obteve o melhor resultado, com

uma média de 98,5% de precisão, seguido do J48 (árvore de decisão) e do SMO. Na terceira etapa

de classificação, onde o alvo foi o atributo região, o NN obteve novamente os melhores resultados.

De forma resumida, o experimento pôde detectar que, dentre os modelos testados, o NN é o algorit -

mo mais apropriado para estimar o posicionamento indoor, pois ele obteve precisão mais alta, sendo

também de todos eles o que necessitou de menos tempo para executar.

Tendo em vista os trabalhos relacionados, este trabalho propõe a aplicação de técnicas de

validação para a obtenção de métricas como acurácia,  erro absoluto e kappa dos algoritmos de

aprendizado de máquina quando aplicados sobre este mesmo conjunto de dados. É proposta ainda a

aplicação do modelo da floresta aleatória, que não foi avaliado nos trabalhos relacionados.
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3            ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Neste capítulo, são introduzidos os algoritmos de aprendizado de máquina que terão sua

aplicação aos sistemas de localização indoors analisada. Todos os modelos escolhidos são conside-

rados modelos de aprendizado supervisionado, ou seja, fazem uso de observações no conjunto de

treinamento chamadas labels, indicando a classe a que elas pertencem. O que possibilita esses mo-

delos de serem chamados de classificadores (HARRINGTON, 2012).

3.1         kNN

O kNN (k-Nearest Neighbors) é um algoritmo de aprendizado de máquina fácil  de ser

compreendido, sendo um dos mais populares na área de aprendizado de máquina (BOZKURT et al.,

2015). Ele é um modelo que se baseia na distância entre pontos para classificar itens. É necessário

ter um conjunto de tuplas de exemplo, também chamado de conjunto de treinamento. Todas as tu-

plas possuem uma etiqueta, onde é possível dizer em qual classe cada tupla se enquadra. Os classifi-

cadores do tipo vizinho mais próximo são baseados no aprendizado por analogia, comparando tu-

plas de teste com as tuplas de treinamento similares. As tuplas desconhecidas são atribuídas à classe

mais similar entre a quantidade de vizinhos mais próximos definida como parâmetro k do seu algo-

ritmo (SHAH; JIVANI, 2013). Quando o valor de k é igual a 1, a tupla desconhecida é atribuída à

classe da tupla de treino mais próxima no espaço dado. Isso também é usado para predição numéri-

ca, isto é, retornando uma predição de valor real para a tupla desconhecida. Este método é chamado

de aprendizado preguiçoso, onde a função alvo é apenas aproximada localmente, e toda a computa-

ção é atrasada até a classificação. Com esta aproximação local os sistemas com este método têm ca-

pacidade de, simultaneamente, resolver múltiplos problemas e lidar com sucessos com mudanças no

domínio do problema. (HAN; KAMBER, 2011). 

Entre as vantagens do kNN podem ser consideradas a alta precisão, ser insensível a dados

atípicos e não fazer suposições sobre os dados. Uma desvantagem é o seu elevado custo computaci-

onal, podendo, em alguns casos, necessitar de uma elevada quantidade de memória. O kNN é capaz

de trabalhar tanto com valores nominais ou numéricos.(HARRINGTON, 2012).

3.2         Árvore de decisão
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A indução de árvores é realizada por um algoritmo de aprendizado de máquina muito co-

nhecido e comumente utilizado.  Uma árvore de decisão é uma estrutura hierárquica que inclui

nós(não terminais), ramos e folha (terminal) que representam atributos (características), condições e

classes, respectivamente. Entropia ou ganho de informações podem ser usados no processo de cria-

ção de nós em uma árvore de decisão. Cada nó não terminal que contém uma condição é usado para

determinar qual ramo seguir do nó. Se a condição é verdadeira, então o algoritmo seguirá um ramo,

senão, seguirá o outro ramo. Quando o algoritmo alcança um nó folha, então a informação guardada

na folha é retornada como uma classe (QUINLAN, 2014).

A árvore de decisão é um modelo que, a partir de uma massa de dados, cria e organiza re-

gras de classificação e decisão em formato de diagramas de árvores, que vão classificar suas obser-

vações ou predizer resultados futuros. Se seus dados estiverem divididos em classes dicotômicas,

como bons pagadores contra maus pagadores, infectados contra não infectados etc., uma árvore de

decisão pode ser construída para criar regras que classifiquem casos já existentes ou casos novos,

com precisão (BARBIERI, 2011). 

Entre as vantagens da árvore de decisão podem ser considerados o fato de ser uma técnica

computacionalmente barata de induzir, fácil para compreender os resultados aprendidos, além de

poder ser utilizada mesmo em conjuntos de dados com ruídos (inconsistentes) ou pouco representa-

tivos. Como desvantagem da técnica está o fato de ser propensa a sobreajuste.(HARRINGTON,

2012). O superajuste ocorre quando o modelo de árvore gerado durante a classificação dos dados de

treinamento pode não apresentar boa generalização para classificar os dados de teste, resultando em

modelos de treinamento mais complexos que o necessário, com regras sem valor estatístico. Dada

uma hipótese h, é dito que h está superajustada aos dados de treinamento se exite alguma hipótese

alternativa h', onde h tem uma taxa de erro menor que h' sobre os exemplos de treinamento, mas h'

tem menor taxa de erro que h sobre o total de distribuição de instâncias. O superajuste pode ocorrer,

por exemplo, quando os exemplos de treinamento contém erros aleatórios ou dados ruidosos. Pode

ocorre ainda, quando o número de exemplos de treinamento é pequeno demais, construindo um mo-

delo pouco representativo (MITCHELL, 1997).   A árvore de decisão é, ainda, capaz de trabalhar

tanto com valores nominais ou numéricos (HARRINGTON, 2012).

3.3         Naive Bayes

O Naives Bayes é um classificador probabilístico baseado na aplicação do teorema de Ba-
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yes. A Teoria de Decisão Bayesiana classifica uma instância numa determinada classe X baseando-

se na probabilidade desta instância pertencer a esta classe X.

O Teorema de Bayes fornece uma maneira de calcular a probabilidade à posteriori de cada

hipótese obtida a partir do conjunto de treinamento. Portanto, é possível utilizar o Teorema de Ba-

yes como base para um algoritmo de aprendizado direto que calcula a probabilidade de cada hipóte-

se possível, escolhendo então, a hipótese mais provável (MITCHELL, 1997). 

O Naive Bayes é uma técnica que considera apenas os atributos independentes no cálculo

da probabilidade. O classificador Naive Bayes baseia-se na suposição simplificada de que os valo-

res dos atributos de uma classe são condicionalmente independentes em relação ao valor alvo. Em

outras palavras, a suposição é que dado o valor alvo de uma instância, a probabilidade de observar a

conjunção  a1, a2… an é apenas o produto das probabilidades para os atributos individuais  P(a1,

a2… an | vj) = ∏i P(ai|vj) (MITCHELL, 1997). 

Para resumir, o método de aprendizado Naive Bayes envolve um passo de aprendizagem

no qual os vários termos P(vj) e P(ai | vj) são estimados com base em suas frequências obtidas no

conjunto de treinamento. O conjunto dessas estimativas corresponde à hipótese aprendida. A hipóte-

se é usada então para classificar cada nova instância.

Este  modelo  apresenta  como vantagem o fato  de  funcionar  mesmo com uma pequena

amostra de dados, além de lidar com múltiplas classes (HARRINGTON, 2012). Outra vantagem

significante é o fato de que, ao contrário de outros métodos alternativos, há uma forma muito sim-

ples e natural de lidar com valores de atributos não preenchidos. Outros métodos classificadores ti-

picamente têm que recorrer a técnicas bastante cruas como imputação modal, deleção de instâncias

com atributos não preenchidos ou alguma  outra técnica computacionalmente cara. Com Naive Ba-

yes, atributos não preenchidos podem ser tratados simplesmente não definindo suas variáveis, mas

definindo apenas as variáveis onde os atributos tenham sido registrados (KORB; NICHOLSON,

2011). Uma desvantagem é que esta técnica é sensível sobre como os dados de entrada são prepara-

dos. É capaz de trabalhar com valores nominais (HARRINGTON, 2012).

O grande problema do Naive Bayes é que os pressupostos de independência são muito for-

tes, e onde eles não são justificados, pelo menos com alguma aproximação, a predição da acurácia

pode ser bastante pobre. Em caso de violação de independência, a classificação tipicamente não será

estatisticamente consistente, ou seja, ela falhará ao convergir sobre a verdadeira probabilidade da

classe mesmo com volumes ilimitados de dados (KORB; NICHOLSON, 2011).

3.4         Floresta Aleatória
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A Floresta Aleatória é um modelo de classificação criado por Breiman em (BREIMAN,

2001). Este modelo se diferencia dos modelos de árvore de decisão padrão ao utilizar uma combina-

ção de árvores em que cada árvore depende dos valores de um vetor aleatório com amostras inde-

pendentes e com a mesma distribuição para todas as árvores na floresta. O conjunto de dados é divi-

dido em subconjuntos de tamanho reduzido, e a cada subconjunto desenvolvido, surge uma árvore

de decisão. As árvores são construídas a partir da seleção aleatória de atributos dos subconjunto,

sendo estes atributos usados como nós dessas árvores. O nome floresta aleatória surge da coleção

das árvores de decisão criadas (HAN; KAMBER, 2011). 

O erro de generalização de uma floresta de árvores classificadoras depende da força das ár-

vores individuais na floresta e a correlação entre elas. As estimativas internas monitoram erro, força

e correlação que são usadas para mostrar a resposta em relação ao aumento do número de recursos

usados na divisão. As estimativas internas também são usadas para medir importância de variável.

Essas ideias também são aplicáveis à regressão (BREIMAN, 2001).

Florestas Aleatórias são uma ferramenta efetiva na predição. São mais comumente utiliza-

das quando temos um grande conjunto de dados de treino e um grande número de variáveis de en-

trada (HO, 1998), o que torna interessante a análise da utilização deste modelo com o conjunto de

dados UJIIndoorLoc, que possui uma grande quantidade de dados de treino. No entanto, o tempo de

processamento para a predição pode ser mais lento.
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4            FERRAMENTAS E MÉTODOS UTILIZADOS

Para a realização dos experimentos propostos neste trabalho, foi utilizada a ferramenta Ra-

pidMiner Studio para a aplicação dos modelos de aprendizado de máquina citados anteriormente no

terceiro capítulo desta monografia. Nosso objetivo neste trabalho é avaliar a performance destes

modelos de classificação quando aplicados em problemas de localização indoors, sendo utilizados

para classificar tuplas em conjunto de dados que contenham alguma espécie de informação de posi-

cionamento.

A seguir, apresentaremos as ferramentas utilizadas e explicaremos a metodologia utilizada

para a realização do estudo, apresentado as técnicas utilizadas e quais critérios serão analisados.

4.1         Ferramentas

A ferramenta utilizada para a avaliação experimental realizada neste trabalho é o RapidMi-

ner Studio. Ele é uma das ferramentas que compõe a plataforma de softwares Rapidminer. É um

ambiente integrado para aprendizagem de máquina, capaz de construir modelos de análises prediti-

vas  rapidamente.  É  implementado  na  linguagem de  programação  java,  possui  código  aberto  e

propõe um ambiente amigável, com interface gráfica, onde o processo de tratamento dos dados é

feito simplesmente arrastando e soltando operadores, combinando-os e definindo parâmetros. Os

operadores são blocos de função, usados para criar processos, possuindo parâmetros que controlam

suas ações. Um operador tem portas de entrada e saída, ou seja, uma ação executada na entrada leva

a um resultado que é fornecido na saída.

De acordo a documentação do manual do RapidMiner Studio, ele é uma ferramenta que

combina tecnologia e aplicabilidade para servir a uma integração amigável das técnicas de minera-

ção de dados mais recentes e estabelecidas. É uma ferramenta que permite conexão com diversas

fontes de dados, podendo lidar tanto com dados estruturados quanto não estruturados.

A partir da utilização desta ferramenta, é possível realizar análises estatísticas robustas para

explorar e compreender rapidamente os dados, descobrir padrões ou problemas de qualidade nos da-

dos, sendo possível exibir em gráficos o nome e o tipo dos atributos e identificar rapidamente valo-

res ausentes. A ferramenta oferece diversas opções de visualização dos resultados obtidos a partir

dos processos, como gráficos de bolhas, de dispersão em 3D, redes e árvores.

O Rapidminer Studio permite criar um conjunto de dados ideal para análises preditivas,
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oferecendo uma série de ferramentas de qualidade, integração e transformação de dados com múlti-

plas opções para agregações, filtros, ordenação ou junção de dados, dispondo de recursos avançados

de ponderação de atributos ou para geração de novos atributos. A ferramenta possibilita também

uma variedade de abordagens avançadas para limpeza de dados, tais como: identificação e remoção

de registros duplicados, normalização, padronização e esquemas de ponderação que medem a in-

fluência de atributos. 

Uma importante tarefa de aprendizado de máquina é a capacidade de avaliar modelos gera-

dos, ou seja, testar sua efetividade. Basicamente considera-se que um modelo de mineração de da-

dos falhou quando ele não identifica padrões relevantes que realmente estão presentes nos dados e

poderiam ser generalizados ou identifica padrões que não generalizam, não são relevantes ou não

estão presentes nos dados. (BRAGA, 2005). O Rapidminer Studio dispõe de técnicas de avaliação

visual, validação cruzada e validação de divisão, possibilitando computar de maneira confiável o

desempenho dos modelos construídos, aferindo a acurácia, precisão, recall, etc.

O RapidMiner é dividido em perspectivas, onde são possíveis modelar os processos e visu-

alizar seus resultados. A perspectiva de design do RapidMiner Studio é o ambiente central de traba-

lho e sua principal perspectiva. A perspectiva de design é mostrada pela Figura 5.

Figura 5: Perspectiva de Design do RapidMiner

Na perspectiva de design encontra-se a visão de operadores, mostrada pela Figura 6. A vi-

são de operadores concentra os passos de trabalho. Todos os passos (operadores) disponíveis no Ra-

pidMiner Studio são apresentados neste grupo. É possível navegar dentro do grupo de operadores
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de maneira simples, e procurar aquele mais adequado à determinada tarefa. Estão disponíveis opera-

dores para diversos tipos de modelos de aprendizado de máquina, não somente modelos de classifi-

cação, que são o foco deste trabalho. Alguns exemplos desses tipos são operadores para métodos de

regressão, clusterização, ponderação, métodos para regras de associação, correlação e similaridade.

Figura 6: Visão de operadores

Também na perspectiva de design, encontra-se a cisão de repositórios, mostrada na Figura 

7, que é utilizado para o gerenciamento e estruturação dos processos de análise dentro de projetos. É

o mecanismo de armazenamento de dados e processos do RapidMiner.

Figura 7: Visão de Repositórios

A visão de Processos, mostrada na Figura 8, contém os passos individuais dentro do pro-

cesso de análise, bem como suas interconexões. Novos passos podem ser adicionados ao processo

atual de diversas maneiras. As conexões entre esses passos podem ser definidas e destacadas nova-

mente. Em suma, a visão de Processos é a área onde é possível arrastar e soltar operadores, sendo

possível verificar os operadores de um determinado processo ao clicar duas vezes nele.
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Figura 8: Visão de processos

Por fim, vale destacar que a ferramenta possui diversas funções de aprendizado de máquina

com técnicas de classificação, regressão e clusterização, que possibilitam construir modelos efetivos

rapidamente. Possui ainda, métodos para mineração e processamento de texto, mineração web, mi-

neração de opinião, bem como análise e previsão de séries temporais, isso tudo somado a uma inter-

face gráfica amigável e fácil de ser utilizada.

4.2         Metodologia

Para avaliar a performance dos modelos, foi utilizada a técnica de validação cruzada. A va-

lidação cruzada é uma técnica para avaliar a capacidade de generalização de um modelo a partir de

um conjunto de dados. Esta técnica é amplamente empregada em problemas onde o objetivo da mo-

delagem é a predição. Busca-se então estimar o quão preciso é o modelo na prática, ou seja, o seu

desempenho para um novo conjunto de dados (KOHAVI, 1995). Foram realizadas 10 validações

através do método k-fold, dividindo o conjunto total de dados em 10 subconjuntos mutualmente ex-

clusivos do mesmo tamanho.
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Figura 9: particionamento do conjunto de dados

No método k-fold, o conjunto de dados de treino original é dividido em um número k de

subconjuntos. Destes subconjuntos, um é escolhido para ser utilizado na validação do modelo e os

k-1 restantes são utilizados no treinamento. O processo de validação cruzada é então repetido k ve-

zes, de modo que cada um dos k subconjuntos sejam utilizados exatamente uma vez como conjunto

de teste para a validação do modelo (BENGIO; GRANDVALET, 2004).

Figura 10: validação cruzada ten-fold

A figura a seguir apresenta os parâmetros utilizados para a realização da validação cruzada 

na ferramenta RapidMiner.
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Figura 11: parâmetros utilizados na validação cruzada

O conjunto de dados utilizado na validação cruzada foi composto a partir do particiona-

mento do conjunto UJIIndorLoc de treino original. Para a avaliação dos modelos, foi decidido utili-

zar 90% do conjunto dados para treinamento e os 10% restantes para teste. Esta decisão teve caráter

experimental, após analisar os critérios de particionamento de conjunto de dados de trabalhos relaci-

onados, com o objetivo de se obter os melhores resultados dos modelos estudados e avaliados neste

trabalho. Todos os atributos do conjunto de dados foram utilizados, sendo escolhido como atributo

alvo o número do espaço. Este atributo representa um ponto onde foi realizada uma captura, o que

significa que cada classe que queremos prever representa um local onde foram medidas as intensi-

dades de sinal dos pontos de acesso próximos. Como para o conjunto de treinamento foram realiza-

das capturas em muitos locais diferentes, os modelos de classificação foram forçados a trabalhar na

previsão de muitas classes.
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Figura 12: Particionamento do conjunto de dados

Para cada subconjunto, é criada uma matriz de confusão. Como temos 10 subconjuntos,

cada matriz de confusão representa 1/10 dos dados. As matrizes então são somadas para formar a

matriz de confusão do modelo de classificação.

Na Figura 13 é apresentada uma matriz de confusão com duas classes, “A” e “B”. As li-

nhas da matriz apresentam os valores verdadeiros das classes, e as colunas os valores preditos.

Onde VP (Verdadeiros Positivos), significam às instâncias da classe A classificadas como “A” cor-

retamente. Já VN (Verdadeiros Negativos) refere-se às instâncias da classe B classificadas como

“B” corretamente. FP (Falsos Positivos) refere-se às instâncias da classe B classificadas incorreta-

mente como “A” e FN (Falsos Negativos), às instâncias da classe A classificadas incorretamente

como “B”.
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Figura 13: Matriz de confusão com duas classes. 

A partir da utilização da matriz de confusão criada pela validação cruzada, será possível

avaliar a performance dos modelos de classificação, de acordo com os seguintes critérios: acurácia,

erro de classificação, erro absoluto e estatística kappa.

Segundo o RapidMiner, a acurácia é entendida como o número relativo de exemplos classi-

ficados corretamente, ou, em outras palavras, a porcentagem de predições corretas.

A acurácia é calculada da seguinte forma, como mostra a Equação 1 (BARATLOO, et al.,

2015).

Acurácia=
VP+VN

VP+VN+FP+FN
  (1)

Já o erro de classificação é explicado como o número relativo de exemplos classificados

incorretamente, ou, a porcentagem de predições incorretas.

O erro de classificação é calculado da seguinte forma, como mostra a Equação 2 (BARA-

TLOO, et al., 2015).

Errode classificação=
FP+FN

VP+VN+FP+FN
(2)

O erro absoluto é usado para medir quão próximas são as previsões para os eventuais resul-

tados obtidos. Ele é calculado a partir do desvio médio absoluto da previsão do valor real. Os valo-

res do atributo label do conjunto de dados são os valores reais.

O desvio médio absoluto pode ser obtido a partir da  Equação 3, onde Di é o desvio absolu-
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to, xi é o elemento dado e m(X) é a mediana (HYNDMAN; KOEHLER, 2005).

Di=|x i−m (X )|  (3)

A estatística kappa é utilizada para medir a concordância entre métodos de classificação,

onde cada um classifica os itens em categorias mutualmente exclusivas. A estatística kappa mede o

grau de concordância além do que seria esperado tão somente pelo acaso. Esta medida de concor-

dância tem como valor máximo o 1, onde este valor 1 representa total concordância e os valores

próximos e até abaixo de 0, indicam nenhuma concordância, ou a concordância foi exatamente a es-

perada pelo acaso. Um eventual valor de kappa menor que zero, negativo, sugere que a concordân-

cia encontrada foi menor do aquela esperada por acaso. Sugere, portanto, discordância, mas seu va-

lor não tem interpretação como intensidade de discordância.

A estatística kappa (k) é calculada pela Equação 4, onde Pr(a) é a observação relativa de

aceitação entre os avaliadores e Pr(e) é a probabilidade hipotética de acerto.

k=
Pr (a)−Pr (e )
1−Pr (e)

   (4)

A tabela a seguir apresenta a interpretação de valores para a estatística kappa (LANDIS;

KOCH, 1977).

Tabela 3: Interpretação dos valores da estatística kappa

Valores Interpretação
< 0 Sem concordância
0 – 0.19 Concordância pobre
0.20 – 0.39 Concordância considerável
0.40 – 0.59 Concordância moderada
0.60 – 0.79 Concordância substancial
0.80 – 1.00 Concordância excelente

O desempenho computacional também foi observado, sendo medido pelo tempo de execu-

ção da aplicação do modelo. Os experimentos foram executados em um computador baseado em

um Intel Core i5.
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5            AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Nas seções seguintes desta monografia, serão apresentados os resultados individuais dos

experimentos para cada modelo. Ao final, serão apresentadas as considerações gerais observadas a

partir das comparações dos resultados obtidos por todos os modelos.

5.1         kNN

O kNN nos dá a possibilidade de experimentar o seu desempenho de classificação de acor-

do com o valor de k, a quantidade de vizinhos mais próximos.

O melhor resultado foi obtido com a utilização dos seguintes parâmetros, apresentados na

figura 14.

Figura 14: parâmetros de utilização do kNN

Foi observado que a acurácia diminui conforme o valor de k aumenta. Por exemplo, para k

= 1, foi obtida uma acurácia de 81.73% enquanto para k = 2 foi obtido 79.92% e para k = 3,

78.49%.

As tabelas presentes nas figuras a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da

acurácia obtidas para cada valor de k utilizado.
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Figura 15: acurácia do kNN para k=1

Figura 16: acurácia do kNN para k=2
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Figura 17: acurácia do kNN para k=3

Figura 18: Acurácia do kNN em relação ao valor de k

Foi observado que o erro de classificação aumenta conforme o valor de k. Por exemplo,

para k = 1, foi obtido um erro de classificação de 18.27% enquanto para k = 2 foi obtido 20.08% e

para k = 3, um valor de 21.51%.
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Foi  observado  que  a  estatística  kappa  diminui  conforme  o  valor  de  k  aumenta.  Por

exemplo, para k = 1, foi obtido 0.815 enquanto para k = 2 foi obtido 0.797 e para k = 3, 0.782.

As tabelas presentes nas figuras a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da es-

tatística kappa obtidas para cada valor de k utilizado:

Figura 19: kappa para o kNN com k=1

Figura 20: kappa para o kNN com k=2
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Figura 21: kappa para o kNN com k=3

Figura 22: kappa para o kNN em relação ao valor de k

O erro absoluto, diferente do erro de classificação, não cresceu acompanhando o valor de

k. Para k = 1, foi obtido 0.183 enquanto para k = 2 foi obtido 0.238 e para k = 3, 0.213.
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As figuras a seguir contém os resultados do erro absoluto obtidos para cada valor de k utili-

zado:

Figura 23: erro absoluto para o kNN com k=1

Figura 24: erro absoluto para o kNN com k=2

Figura 25: erro absoluto para o kNN com k=3
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Figura 26: erro absoluto para o kNN em relação ao valor de k

5.2         Árvore de decisão

A árvore de decisão nos permite trabalhar com alguns tipos de parâmetros, como o critério

de criação da árvore, profundidade máxima, confiança e tamanho mínimo de folha. Os melhores re-

sultados foram obtidos utilizando o critério information gain, que segundo o RapidMiner, calcula a

entropia de todos os atributos, escolhendo para a divisão o atributo com a menor entropia. Os outros

critérios disponíveis são o gain ratio, gini index e accuracy.

 O melhor resultado foi obtido com a utilização dos seguintes parâmetros:
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Figura 27: parâmetros de utilização da árvore de decisão

Com a utilização do information gain, foi possível obter até 83.11% de acurácia, enquanto

que com os outros critérios a acurácia foi menor do que 3%.

Outros parâmetros testados foram a profundidade, confiança e tamanho mínimo de folha.

Alterar a profundidade para valores maiores que 20 não surtiu efeitos na acurácia, enquanto que au-

mentar os valores padrões de acurácia e tamanho mínimo das folhas reduziram suavemente o resul-

tado. Os valores padrões para estes atributos são 0.25 e 2, respectivamente.

A tabela presente na figura a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da acurá-

cia obtidas para o melhor resultado.
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Figura 28: Resultado da acurácia para a árvore de decisão

Com a utilização do information gain, foi obtido o menor erro de classificação, 16.89%. O

aumento dos valores padrões dos parâmetros de confiança e tamanho mínimo das folhas aumentam

suavemente o erro de classificação.

Com a utilização do information gain, também foi obtido o maior kappa, 0.829. O aumento

dos  valores  padrões  dos  parâmetros  de  confiança  e  tamanho  mínimo  das  folhas  diminuíram

suavemente o kappa.

A tabela presente na figura a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da acurá-

cia obtidas para o melhor resultado.

Figura 29: Resultado do kappa para a árvore de decisão

O  erro  absoluto  verificado  para  o  critério  information  gain  foi  também  o  menor

encontrado, resultando em 0.173, com grande diferença para os demais critérios.

A figura a seguir contém o resultado do erro absoluto obtidos para a árvore de decisão.

Figura 30: Resultado do erro absoluto para a árvore de decisão
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Figura 31: gráfico tridimensional gerado a partir da matriz de confusão da árvore de decisão

Apesar do information gain oferecer com larga vantagem a melhor precisão, ele também

exige um maior tempo computacional comparado aos outros critérios, necessitando de cerca de seis

vezes mais tempo que os outros critérios para a aplicação do modelo.

5.3         Naive Bayes

O Naive Bayes só dispõe de um parâmetro, que é o uso da correção de Laplace. Este parâ-

metro indica se a correção de Laplace deve ser usada para evitar a alta influência de probabilidades

zero. A técnica assume que quando um conjunto de treinamento é muito grande, a adição de um

para cada contagem que precise ser feita faria uma diferença insignificante nas probabilidades esti-

madas e ainda evitaria o caso de valores de probabilidade zero. Segundo o RapidMiner, esta técnica

é conhecida como correção de Laplace.
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A figura a seguir mostra os parâmetros de utilização do Naive Bayes.

Figura 32: parâmetros de utilização do Naive Bayes

Com o uso da correção de Laplace foi obtida uma acurácia de 19.08% enquanto que sem

sua utilização, foi possível obter 21.31% de acurácia.

As tabelas presentes nas figuras a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da

acurácia obtidos para o Naive Bayes.

Figura 33: resultado da acurácia do Naive Bayes com o uso da correção de laplace
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Figura 34: resultado da acurácia do Naive Bayes sem o uso da correção de laplace

Figura 35: Comparação da acurácia do Naive Bayes
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Com o uso da correção de Laplace foi obtida um erro de classificação de 80.92% enquanto

que sem sua utilização, foi obtido 78.69%.

Com o uso da correção de Laplace foi obtida um valor de kappa de 0.184 enquanto que

sem sua utilização, foi obtido 0.206.

As tabelas presentes nas figuras a seguir contém a matriz de confusão e os resultados da es-

tatística kappa obtidas para o Naive Bayes.

Figura 36: Valor de kappa do Naive Bayes com o uso da correção de laplace
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Figura 37: Valor de kappa do Naive Bayes sem o uso da correção de laplace

Figura 38: Comparação do valor do kappa do Naive Bayes

Com o uso da correção de Laplace foi obtida um erro absoluto de 0.809 enquanto que sem

sua utilização, foi obtido 0.787.
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As figuras a seguir contém o resultado do erro absoluto obtidos para o Naive Bayes.

Figura 39: Erro absoluto do Naive Bayes com o uso da correção de laplace

Figura 40: Erro absoluto  do Naive Bayes sem o uso da correção de laplace

Figura 41: Comparação do erro absoluto do Naive Bayes

O tempo de execução do Naive Bayes não sofre modificações significativas com o uso do

parâmetro correção de laplace.



50

5.4         Floresta Aleatória

A Floresta Aleatória nos permite utilizar diferentes critérios para a criação de suas árvores.

De todos os critérios disponíveis, o que apresentou o melhor resultado foi o gain_ratio. Segundo a

ferramenta RapidMiner, o critério gain_ratio ajusta o ganho de informação para cada atributo para

permitir a largura e uniformidade dos valores. Os outros critérios apresentaram resultados bastante

inferiores e bem semelhantes.

Outro parâmetro analisado foi o número de árvores. Ele permite definir quantas árvores

aleatórias serão geradas para compor a floresta. A figura a seguir apresenta os parâmetros disponí-

veis para a Floresta Aleatória, e a configuração que originou os melhores resultados.

Figura 42: Parâmetros de utilização da Floresta Aleatória

Foi possível observar que quanto maior o número de árvores, maior a acurácia obtida com

o modelo. Com 10 árvores, conseguimos uma acurácia de 9.04%, com 20 árvores 11.84% e final-

mente, com 30 árvores, 14.79%.

As tabelas presentes nas figuras a seguir apresentam os resultados da acurácia para a Flo-

resta Aleatória de acordo com cada quantidade de árvores utilizada como parâmetro.
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Figura 43: Acurácia da Floresta Aleatória com 10 árvores

Figura 44: Acurácia da Floresta Aleatória com 20 árvores
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Figura 45: Acurácia da Floresta Aleatória com 30 árvores
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Figura 46: Acurácia da Floresta Aleatória em relação ao número de árvores

Quanto mais árvores forem criadas, menor o erro de classificação do modelo. Com 10 ár-

vores, foi obtido um erro de 90.96%, com 20 árvores 88.16% e com 30 árvores, 85.21%.

O valor de kappa também cresce conforme o número de árvores. Com 10 árvores, foi obti-

do 0.0.70, com 20 árvores 0.099 e com 30 árvores, 0.129.

As tabelas presentes nas figuras a seguir apresentam os valores de kappa para a Floresta

Aleatória de acordo com cada quantidade de árvores utilizada como parâmetro.
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Figura 47: Valor de kappa da Floresta Aleatória com 10 árvores

Figura 48: Valor de kappa da Floresta Aleatória com 20 árvores
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Figura 49: Valor de kappa da Floresta Aleatória com 30 árvores

Figura 50: Valor de kappa da Floresta Aleatória em relação ao número de árvores
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O erro absoluto, diferente do erro de classificação, não apresentou modificações de acordo

com o número de árvores criadas pelo modelo. Para todas as quantidades de árvores testadas, foi

obtido o mesmo erro absoluto de 0.980.

As tabelas presentes nas figuras a seguir apresentam os resultados do erro absoluto para a

Floresta Aleatória de acordo com cada quantidade de árvores utilizada como parâmetro.

Figura 51: Erro absoluto da Floresta Aleatória com 10 árvores

Figura 52: Erro absoluto da Floresta Aleatória com 20 árvores

Figura 53: Erro absoluto da Floresta Aleatória com 30 árvores
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Figura 54: Erro absoluto da Floresta Aleatória em relação ao número de árvores

É preciso enfatizar que apesar de quanto maior o número de árvores aleatórias geradas,

melhores os resultados, também é maior o consumo de memória para a aplicação do modelo.

5.5         Considerações gerais

De acordo com a análise dos resultados obtidos a partir dos experimentos individuais reali-

zados com cada um dos quatro modelos, os que obtiveram o melhor desempenho geral foram a Ár-

vore de decisão e o kNN. Os modelos Naive Bayes e Floresta Aleatória não foram capazes de retor-

nar um resultado muito satisfatório, não sendo capazes de acompanhar o desempenho da Árvore de

decisão e do kNN. A Tabela 4 contém os resultados gerais dos experimentos realizados com cada

modelo de classificação.



58

Tabela 4: Resultados gerais obtidos com aplicação dos modelos de classificação

Modelo de classificação Acurácia Erro de classificação kappa Erro absoluto
kNN com k = 1 81.73% 18.27% 0.815 0.183
kNN com k = 2 79.92% 20.08% 0.797 0.238
kNN com k = 3 78.49% 21.51% 0.782 0.213
Árvore de decisão 83.11% 16.89% 0.829 0.173
Naive Bayes 21.31% 78.69% 0.206 0.787
Naive Bayes com 
correção de Laplace

19.08% 80.92% 0.184 0.809

Floresta Aleatória com 
10 árvores

9.04% 90.96% 0.070 0.980

Floresta Aleatória com 
20 árvores

11.84% 88.16% 0.099 0.980

Floresta Aleatória com 
30 árvores

14.79% 85.21% 0.129 0.980

A Árvore de decisão foi o modelo de classificação em que foi possível obter a melhor acu-

rácia, quando utilizada com o critério information gain, que divide a árvore de acordo com a entro-

pia dos seus atributos. Já o kNN também se mostrou um modelo onde é possível obter acurácia ele-

vada, acompanhando de perto o desempenho da Árvore de decisão.

A Figura 55 apresenta uma comparação entre os melhores resultados obtidos para cada mo-

delo.

Figura 55: Comparação da acurácia dos modelos de classificação

Consequentemente, a Árvore de decisão também foi o modelo que obteve o menor erro de
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classificação. O kNN também foi um modelo que apresentou um dos menores error de classifica-

ção.

A Figura 56 apresenta uma comparação entre os melhores resultados obtidos para cada mo-

delo.

Figura 56: Comparação do erro de classificação dos modelos

A estatística kappa sugere que a Árvore de decisão é o modelo que possui mais concordân-

cia, seguido pelo kNN. Estes modelos apresentaram concordância excelente, ou seja, maior que 0.8.

O Naive Bayes apresentou concordância considerável quando mão é utilizada a correção de Lapla-

ce. Já a Floresta Aleatória apresentou uma concordância pobre.

A Tabela 5 apresenta a concordância possível de ser interpretada a partir dos resultados ob-

tidos com o melhor resultado para cada modelo.
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Tabela 5: Interpretação dos valores da estatística kappa para cada modelo

Modelo Valor Interpretação
Árvore de decisão 0.829 Concordância excelente
kNN 0.815 Concordância excelente
Naive Bayes 0.206 Concordância considerável
Floresta Aleatória 0.129 Concordância pobre

A Figura 57 apresenta uma comparação entre os melhores resultados obtidos para cada mo-

delo.

Figura 57: Comparação da estatística kappa dos modelos de classificação

Assim como teve o menor erro de classificação, a Árvore de decisão também foi o modelo

que obteve o menor erro absoluto, seguido de perto pelo kNN. Equanto isso, o Naive Bayes e a Flo-

resta Aleatória apresentaram valores elevados. O erro absoluto detectado na Floresta Aleatória foi

próximo de 1, que é o maior possível.

A Figura 58 apresenta uma comparação entre os melhores resultados obtidos para cada mo-

delo.
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Figura 58: Comparação do erro absoluto dos modelos de classificação

Analisando o custo computacional dos modelos que se mostraram mais eficazes, a Árvore

de decisão ainda se mostrou superior, obtendo um custo menor de recursos que o kNN, sendo capaz

de realizar a classificação de maneira mais rápida. O Naive Bayes e a Floresta Aleatória também ne-

cessitam de menos recursos que o kNN, porém a diferença na qualidade dos resultados diminui a re-

levância do custo de tempo reduzido. A Floresta Aleatória necessita de mais tempo de execução que

o Naive Bayes, e ainda pode consumir mais recursos caso seja aumentado o número de árvores, o

que é necessário para que ela obtenha melhora de desempenho na classificação.

Portanto, a partir dos aspectos avaliados em cada modelo de classificação analisado neste

trabalho, a partir dos experimentos realizados, podemos ordená-los da seguinte forma, do melhor

para o pior: Árvore de decisão, kNN, Naive Bayes e Floresta Aleatória. Esta classificação leva em

conta os resultados gerais obtidos de cada modelo, como acurácia, erro de classificação, kappa, e

erro absoluto.
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6            CONCLUSÃO

Como apresentado neste estudo,  os sistemas de localização indoors tem se tornado cada

vez mais uma área de interesse de diversas pesquisas, devido aos benefícios que ela pode ser capaz

de trazer nos dias atuais, onde passamos grande parte do dia em locais fechados, como o local traba-

lho, shopping, estações de metrô, lugares onde a cobertura de satélites não é capaz de atender as ne-

cessidades das pessoas da forma ideal. A presença dos smartphones também é outro fator que con-

tribui para o crescimento da localização indoor, pois são aparelhos presentes na vida das pessoas e

capazes de fazer proveito dessa tecnologia.

Os sistemas de localização indoors podem abordar diferentes tecnologias, e uma delas é a

partir da utilização de impressões digitais de rede sem fio, onde os smartphones podem se conectar

ao wifi para conseguir uma impressão digital e ser capaz de associá-la a uma localização. Esta abor-

dagem se tornou possível devido à presença cada vez maior de coberturas de rede sem fio.

Umas das possibilidades para o desenvolvimento dos sistemas de localização indoors é o

aprimoramento da utilização de técnicas de aprendizado de máquina, que nos sistemas de localiza-

ção a partir de impressões digitais tem papel fundamental para o seu bom desempenho. A aplicação

de modelos de classificação é realizada nas fases de localização, onde a posição é estimada.

Existem diversos modelos de classificação e um dos desafios das abordagens de localiza-

ção indoor é encontrar o modelo ideal para o problema. Porém, a escassez de conjunto dados ade-

quados é um dos fatores que dificultam o estudo da área. Pensando nisso, foi proposta uma base de

dados chamada UJIIndoorLoc (TORRES-SOSPEDRA; MONTOLIU, et al., 2014) para solucionar

este problema. Esta base foi utilizada nos experimentos realizados neste trabalho, que tinha o objeti-

vo de realizar um estudo comparativo de alguns modelos de aprendizado de máquina, avaliando sua

aplicação na localização indoor, através da ferramenta RapidMiner.

Como conclusão, a partir dos resultados obtidos foi possível observar o potencial da utili-

zação dos modelos de Árvore de decisão e kNN, que obtiveram bons resultados. Os modelos Naive

Bayes e Floresta Aleatória não apresentaram um desempenho adequado para serem escolhidos para

a utilização em sistemas de posicionamento indoors, em detrimento dos outros modelos. Entre a Ár-

vore de decisão e o kNN, analisando além da acurácia, erro de classificação, a concordância obtida

com a estatística kappa, o erro absoluto e o tempo computacional, a Árvore de decisão se mostrou

superior, conseguindo atingir resultados levemente superiores, principalmente em relação ao tempo

computacional. Os resultados obtidos se apresentaram diferentes em relação aos trabalhos relacio-

nados, onde o kNN foi o modelo que demonstrou os melhores resultados. Nos trabalhos relaciona-
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dos foram utilizadas ferramentas diferentes como o Weka e alterações no conjunto de dados, o que

não houve neste trabalho, onde os algoritmos foram aplicados sobre o conjunto sem alterações.

Como neste trabalho os resultados se mostraram um pouco inferiores em relação à acurácia, con-

clui-se que a realização de alterações no conjunto de dados podem contribuir na obtenção de resul-

tados melhores.

Dessa forma, a partir desse estudo, espera-se contribuir ao campo de localização indoor,

alertando com o potencial da utilização de Árvores de decisão e também do kNN, que ainda podem

ser muito explorados para a solução dos problemas de localização e para que seja possível o desen-

volvimento de sistemas de localização cada vez mais eficazes.
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