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Resumo

Este trabalho apresenta a implementação do algoritmo fuzzy k-médias, em linguagem

C++, para a biblioteca de classes TerraLib para ser aplicado à classificação numérica

de dados. Com o objetivo de validar o método implementado uma interface foi

projetada possibilitando analisar os resultados obtidos para classificação de um mapa

segundo um determinado atributo. O trabalho traz ainda resultados obtidos para o

método k-médias, já existente na biblioteca TerraLib.
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Capítulo 1

Introdução

O método fuzzy k-médias (Bezdek, 1984; Burrough e MacDonnell, 1998) consiste num

algoritmo de agrupamento1, que se apresenta como uma extensão do algoritmo k-

médias. O k-médias particiona um conjunto de dados em grupos de elementos

semelhantes, onde o parâmetro k corresponde ao número de partições que serão

geradas. No algoritmo fuzzy k-médias cada elemento está associado a uma função de

pertinência que indica o grau de pertinência do elemento com relação a um

determinado grupo.

Motivado pelo interesse da aplicação de técnicas de inteligência artificial ao

geoprocessamento, a implementação do método fuzzy k-médias se apresentou como

uma proposta promissora, visando estender a biblioteca de classes TerraLib (Câmara

et. al) com métodos alternativos de classificação de dados.

O objetivo do trabalho é a implementação do algoritmo fuzzy k-médias para

classificação contínua de dados. A codificação do algoritmo é em C++, sendo

incorporado como um método da biblioteca TerraLib.

A TerraLib é uma biblioteca de classes implementada em C++ para dar suporte ao

desenvolvimento de sistemas de informação geográfica (SIG). É uma ferramenta que

está sendo desenvolvida pela DPI (Divisão de Processamento de Imagens) do INPE

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Tecgraf, o Grupo de Computação Gráfica

da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e a FUNCATE (Fundação

de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais).

Uma interface foi projetada permitindo a validação do algoritmo implementado,

gerando como produto final um mapa classificado.

Este documento é organizado da seguinte maneira:

� O capítulo 2 aborda a utilização dos conjuntos fuzzy no geoprocessamento.

                                                          
1 No texto, são utilizados os termos agrupamento ou classificação e grupo ou classe.
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� No capítulo 3 é descrito o processo de classificação e os métodos de

classificação não-supervisionada k-médias e fuzzy k-médias.

� O capítulo 4 mostra detalhes do código implementado, características do

ambiente de desenvolvimento TerraLib e os paradigmas de programação

envolvidos.

� O capítulo 5 apresenta os testes realizados e os resultados obtidos a partir do

método implementado.

� Ao final, no capítulo 6, são apresentadas as principais conclusões e propostas

de trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Os conjuntos fuzzy e os sistemas de informação geográfica

A modelagem de fenômenos do mundo real pode ser realizada empregando entidades

definidas de forma exata, como os polígonos. Porém é importante observar que a

exatidão se faz na representação, uma vez que a informação com a qual se está

trabalhando não é perfeita. Dois dos principais aspectos da imperfeição da informação

são a imprecisão e a incerteza. São duas características ligadas e opostas entre si, ou

seja, quanto mais se aumenta a incerteza mais se diminui a imprecisão e vice-versa.

As teorias mais conhecidas para tratar da imprecisão e da incerteza são

respectivamente a teoria dos conjuntos e a teoria de probabilidades. São teorias muito

ricas e úteis, mas que nem sempre conseguem captar toda a informação fornecida

pelo ser humano. O aspecto vago da informação não pode ser tratado pela teoria dos

conjuntos e a teoria de probabilidades não se mostra a mais adequada para tratar

informações fornecidas por seres humanos, mas é adequada no tratamento de

informações freqüentistas.

Proposta por Lotfi Zadeh em 1965, a teoria dos conjuntos fuzzy (Zadeh, 1965) lida

com o aspecto vago da informação. A idéia básica é tornar a representação da

informação o mais próxima possível da linguagem natural, na qual se tem liberdade

suficiente para utilizar modificadores que dividam uma classificação ou solucionem

qualquer situação. Por exemplo, é possível classificar um tipo de solo em “muito” seco

e “parcialmente” seco, onde as palavras “muito” e “parcialmente” permitem distinguir

os solos. O problema reside na representação dos fenômenos.

Formalmente, um conjunto fuzzy A em um universo de discurso é definido por uma

função de pertinência ]1,0[)( →xA . Essa função associa a cada elemento x do universo

definido o grau )(xA , com o qual x pertence a A. A função de pertinência )(xA  indica

o grau de compatibilidade entre x e o conceito expresso por A (Sandri e Correa, 1999):

� A(x) = 1 indica que x é completamente compatível com A;

� A(x) = 0 indica que x é completamente incompatível com A;

� 0 < A(x) < 1 indica que x é parcialmente compatível com A, com grau A(x);
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Um conjunto A da teoria clássica dos conjuntos pode ser visto como um conjunto fuzzy

específico, denominado usualmente de “crisp”, para o qual }1,0{)( →xA , ou seja, a

pertinência é do tipo “tudo ou nada”, “sim ou não”, e não gradual como para os

conjuntos fuzzy.

Apenas para ilustrar, a Figura 2.1 apresenta a função de pertinência que ilustra o

conceito de baixa declividade para o conjunto crisp2 e para o conjunto fuzzy, que pode

assumir valores entre 0 e 1 para as áreas de declividade com relação às classes

definidas.

Figura 2.1. Função característica de baixa declividade representada segundo a teoria dos

conjuntos clássicos (conjunto “crisp”) e a teoria dos conjuntos fuzzy (conjunto fuzzy).

Uma forma de atribuir valores de pertinência a elementos de um conjunto é definindo

uma função padrão. Porém existem outras abordagens para solucionar este problema,

como especificar funções que têm significado apenas dentro do contexto do problema.

A figura 2.2 apresenta dois tipos de funções de pertinência.

                                                          
2 Encontra-se na literatura a denominação “crisp” para um conjunto da teoria clássica de
conjuntos.
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Figura 2.2.  Exemplos de funções de pertinência linear e exponecial.

Características verificadas nos SIG podem levar à utilização dos conjuntos fuzzy como

uma forma de representação da incerteza contida na informação coletada. A utilização

dos conjuntos fuzzy, como em banco de dados fuzzy, objetos geográficos fuzzy e em

outras áreas de desenvolvimento vem sendo explorada para solucionar problemas não

só de representação da informação geográfica, como também de gerenciamento,

acesso e modelagem de tal informação. O custo não é um ponto relevante no que diz

respeito ao emprego dos conjuntos fuzzy nos SIG, porém, levando-o em consideração

é possível ver uma nova perspectiva. Além disso, as abordagens fuzzy, em sua maioria

fornecem informações mais detalhadas e mais significantes quando comparadas

àquelas obtidas a partir das abordagens não fuzzy. Quanto mais complexo se mostra o

SIG, melhor o desempenho dos métodos baseados na lógica fuzzy na solução dos

problemas.
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Capítulo 3

Classificação

Pode-se dizer que um SIG é formado de sub-sistemas cujas funções se resumem à

coleta, entrada e verificação de dados, armazenamento e gerenciamento dos dados

obtidos e processamento e visualização dos resultados.

Dois tipos de dados principais devem ser considerados: o primeiro refere-se aos dados

geográficos (posicionais), necessários para definir onde as feições cartográficas

ocorrem; o segundo tipo é composto pelos atributos que registram o que as feições

cartográficas representam.

A entrada de dados num SIG envolve operações de codificação das informações e

criação da base de dados. Tais informações são coletadas através de levantamentos de

campo, mapeamentos com uso de fotografias e imagens, aplicação de questionários,

realização de entrevistas, ou mesmo por compilação de dados existentes normalmente

em forma analógica. A base de dados deve apresentar algum tipo de estrutura para

facilitar o acesso aos arquivos, podendo ser do tipo hierárquico, de rede e relacional.

Na etapa de processamento dos dados o objetivo é extrair informações de acordo com

as necessidades do usuário a partir das funções de: localização de uma entidade e

listagem de seus atributos, atualização dos dados, cálculo da área, perímetro e

distâncias, posicionamento, operações aritméticas, cálculos estatísticos, classificação

entre planos de informação, filtragens espaciais, etc.

Durante o processamento de dados geográficos, é comum a necessidade de efetuar

classificações, reclassificações e agregação de dados. Neste trabalho o interesse está

totalmente voltado para o processo de classificação, que pode ser entendido como a

definição de classe com vistas à redução de variedade, ordenando e simplificando

diferenças irrelevantes, inconseqüentes ou aquelas de magnitude intratável.

Em última instância, os resultados obtidos no processamento devem ser exibidos e a

apresentação pode ser feita através de mapas, tabelas e figuras de diferentes
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maneiras, empregando diversos recursos, que vão desde o monitor de vídeo até

sistemas multimídia para integrar texto, imagem, som e voz.

Este trabalho dá ênfase à classificação. À medida que as aplicações SIG se tornam

mais complexas, maior a dificuldade de se definir as funções de pertinência que

definem os conjuntos fuzzy envolvidos na aplicação. Assim a classificação pode ser

vista como uma outra abordagem para definição de conjuntos fuzzy. São definidos

agrupamentos individuais dos dados disponíveis na aplicação, consistindo numa

abordagem dirigida a dados.

3.1 Métodos de Classificação

Os métodos de classificação podem ser divididos, com base no tipo de treinamento

utilizado, em classificadores supervisionados e não-supervisionados. A diferença entre

esses classificadores está na definição da área de treinamento. Trata-se da área do

objeto a ser classificado que representa uma classe e é utilizada pelo classificador para

fazer o treinamento e a classificação. Na classificação supervisionada o usuário define

as áreas de treinamento de cada classe a ser encontrada, e na classificação não-

supervisionada essas áreas de treinamento são definidas por um algoritmo de

agrupamento.

Os métodos de agrupamento particionam os objetos em conjuntos (clusters) onde os

elementos de um conjunto são mais semelhantes, segundo algum critério, do que de

elementos de outros conjuntos. Um agrupamento pode ser visto como uma partição

sobre um espaço de atributos, definidos sobre algum critério.

3.1.1  O método k-médias

O k-médias é um tipo de algoritmo de classificação (agrupamento), que pode ser

utilizado para a classificação não-supersionada. Abaixo são apresentados os passos

envolvidos no algoritmo k-médias, onde k é o número de clusters (grupos) desejado e

informado a priori:

(1) Determinar as posições iniciais dos k centróides dos clusters;

(2) Alocar cada elemento ao cluster do centróide mais próximo;

(3) Recalcular os centros dos clusters a partir dos elementos alocados;
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(4) Repetir os passos de 2 a 4 segundo algum critério de convergência

Como critério de convergência pode ser  empregado um número máximo de iterações

ou executar o algoritmo até que os centros não se movam mais, ou apresentam uma

mudança muito pequena. No último caso, deve ser definido um erro mínimo no início

da execução.

3.1.2  O método fuzzy k-médias

O fuzzy k-médias é um método de classificação que se apresenta como uma extensão

do k-médias. O algoritmo trabalha a partir de um procedimento iterativo onde os

objetos, inicialmente em posição aleatória, são classificados em k classes (ou grupos).

Dado o número de classes desejadas, são calculados os centros de cada classe com

base na média dos atributos dos objetos. Num próximo passo os objetos são

realocados entre as classes de acordo com a similaridade entre eles. A medida de

similaridade pode ser uma métrica de distância, como a euclidiana ou diagonal.

Seja o conjunto de pontos  },...,,{ 21 nxxxX =  e o conjunto de funções de pertinência

kixUik ,...,1],1,0[)( =→  que definem os graus de pertinência de cada xk com relação

a  cada uma das k classes.  Os centros de cada uma das classes podem ser calculados

como:
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Onde d é a métrica de distância empregada.

O algoritmo finaliza quando um determinado número de iterações é alcançado ou

quando a matriz >=< ikAU  é menor que um certo limiar δ de convergência.

Na figura abaixo está representado um espaço de atributos bidimensional e suas

iterações segundo o método fuzzy k-médias. A Figura 3.1 a) mostra espaço de

atributos bidimensional que será classificado pelo fuzzy k-médias. As figuras seguintes

mostram as iterações, no caso o algoritmo convergiu após 8 iterações, empregando o

método para classificação do espaço de atributos em três classes. Os centros de cada

uma das três classes estão destacados como um quadrado em cada gráfico.

a) Espaço de atributos b) 1ª iteração

c) 2ª iteração d) 3ª iteração
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e) 4ª iteração f) 5ª iteração

g) 6ª iteração h) 7ª iteração

i) 8ª iteração

Figura 3.1 Aplicação do método fuzzy k-médias

Segundo (Bezdek, 1984) não existem evidências teóricas ou computacionais que

definem o melhor valor do coeficiente fuzzy m. Os valores utilizados estão no intervalo



14

[1,30] e apenas experimentalmente pode-se definí-lo. Para a maioria dos dados,

35.1 ≤≤ m  apresenta bons resultados. O exemplo acima considera m=2.

É possível observar que no k-médias tem-se cada elemento pertencendo a apenas um

cluster, resultando, portanto, em clusters disjuntos. Já no fuzzy k-médias cada

elemento apresenta um grau de pertinência, segundo uma função, com relação a cada

cluster. Desta forma, a saída do algoritmo é um agrupamento fuzzy, onde cada cluster

é um conjunto fuzzy de todos os elementos.



15

Capítulo 4

Tefcm: Implementação do fuzzy k-médias

O algoritmo foi desenvolvido na linguagem de programação C++, utilizando o

compilador Microsoft Visual C++ 6.0, no ambiente TerraLib.

As seções que se seguem abordam a TerraLib, sua organização e paradigmas

empregados, e os detalhes da implementação e interface desenvolvida.

4.1 O ambiente TerraLib

A TerraLib consiste numa biblioteca de classes que permite o desenvolvimento de

ambientes SIG’s que incorporem os mais recentes avanços da Ciência da

Geoinformação, voltado ao uso de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD)

para armazenar todos os tipos de dados geográficos. É uma biblioteca do tipo open

source, ou seja, disponível na Internet como código aberto, permitindo a construção de

um ambiente colaborativo e seu uso para o desenvolvimento de variados aplicativos e

ferramentas para o mundo geográfico. Assim, seu principal objetivo é possibilitar o

desenvolvimento de uma nova geração de aplicativos SIG, baseados nos avanços

tecnológicos dos bancos de dados espaciais.

A biblioteca está dividida em três partes principais (Queiroz e Ferreira, 2001):

� Kernel: composto de classes de armazenamento das geometrias e atributos em

um banco de dados objeto-relacional, como o Oracle e PostgreSQL, classes para

trabalhar com projeção cartográfica, operadores topológicos e direcionais e classes

para manipulação de imagens.

� Functions: contém os algoritmos que utilizam as estruturas básicas do kernel,

incluindo análise espacial, linguagens de consulta e simulação, e funções para

conversão de dados.

� Contrib: aplicações construídas por usuários da TerraLib (usuários com experiência

em programação).
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A filosofia de desenvolvimento da TerraLib segue os paradigmas de programação

genérica (Vinhas et. al.), orientação a objetos e de design patterns (estilemas). A

implementação do fuzzy k-médias foi realizada levando em conta estes paradigmas,

principalmente, a programação genérica.

4.2 Programação genérica

A programação genérica permite descrever algoritmos independentes do detalhe de

representação dos parâmetros envolvidos. As linguagens de programação dispõem de

mecanismos que suportam a programação genérica, desde as tradicionais macros, até

o polimorfismo das linguagens de programação orientadas por objetos.

No caso da linguagem C++, o mecanismo de templates foi desenhado para suportar,

de forma eficiente, a programação genérica. Esse paradigma permite o

desenvolvimento e a organização de bibliotecas com códigos reusáveis.

4.3 Implementação

Esta seção apresenta o código do algoritmo implementado, denominado Tefcm. Por se

tratar de um algoritmo que utiliza as partes básicas do kernel, a implementação foi

anexada à parte de functions da biblioteca TerraLib. O código principal do Tefcm é

apresentado no bloco de código abaixo:

1. template<typename It, typename C, typename M, typename T> void
2. TeFcm(It begin, It end, C& result, M& u, double conv, T& maxIter, int expo)
3. {
4. srand(static_cast<unsigned> (time(NULL)));
5. C centroides(result), centr_aux(result);
6. int ncen = result.size();
7. int ndim = result[0].size();
8. vector<double> minValue(ndim);
9. vector<double> maxValue(ndim);
10. TeMinimumValue(begin, end, minValue);
11. TeMaximumValue(begin, end, maxValue);
12. for (int i=0; i<result.size(); i++)
13. Initialize(centroides[i], minValue, maxValue);
14. TeInitfcm(u);
15. centr_aux = centroides;
16. bool converge = false;
17. int numIter = 0;
18. while ((!converge) && (numIter < maxIter))
19. {
20. TeStepfcm(begin, end, expo, centroides, u);
21. converge = CheckConvergence(centroides, centr_aux, conv);
22. centr_aux = centroides;
23. ++numIter;
24. }
25. maxIter = numIter;
26. result = centroides;
27. }
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Nas duas primeiras linhas pode-se observar um algoritmo parametrizado que espera

receber os parâmetros de início e fim do iterador. Os parâmetros passados para a

função são o número de classes, o número máximo de iterações e o valor do

coeficiente fuzzy.

A matriz dos valores de pertinência é uma matriz com as seguintes dimensões:

apresenta o número de linhas igual ao número de classes desejadas e tantas colunas

quantos elementos estiverem sendo classificados. Assim, cada coluna apresenta o

valor de pertinência de cada elemento com relação a cada um dos clusters formados.

Esta matriz de valores de pertinência apresenta uma característica interessante; a

soma dos valores em cada coluna deve ser exatamente 1. Isto pode ser explicado de

maneira simplificada a partir do seguinte exemplo: sejam dois clusters. Se o elemento

A se encontra mais próximo do centróide do cluster 1, consequentemente ele está

mais distante do centróide do cluster 2. Assim, pode-se atribuir graus 0.2 e 0.8, para

as classes mais distante e mais próxima respectivamente, ou 0.3 e 0.7. Depende do

quão próximo, ou quão longe o elemento se encontra dos clusters.

As funções Inicializa e Teinitfcm geram os centros iniciais aleatórios e a matriz dos

valores de pertinência, também aleatório, respectivamente. Em seguida, até um

critério de convergência ou até um número máximo de iterações é executada a função

Testepfcm que é responsável pela realocação dos centros e atualização dos valores de

pertinência. Os valores dos centros iniciais apesar de aleatórios, respeitam o intervalo

de valores (maior e menor) em que se encontram os dados a serem classificados.

O critério de convergência referido acima é a verificação da posição dos centros da

iteração atual e a dos centros da iteração anterior, a fim de certificar se houve

mudança significativa. É possível que a convergência seja atingida antes que o número

máximo de iterações seja alcançado.

Ao final do documento está anexado todo o código desenvolvido.

4.4 Interface
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Para permitir a apresentação visual da aplicação do fuzzy k-médias na classificação de

atributos de um banco de dados foi utilizado o software TerraView desenvolvido sobre

a TerraLib, o qual permite a visualização de dados classificados em um mapa.

4.4.1 O TerraView

O TerraView é um aplicativo construído sobre a biblioteca de geoprocessamento

TerraLib com a finalidade de apresentar um visualizador de dados geográficos com

recursos de consulta a análise destes dados, exemplificando a utilização desta

biblioteca. Através deste aplicativo é possível manipular dados vetoriais (pontos, linhas

e polígonos) e matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em banco de dados

relacionais ou geo-relacionais de mercado, incluindo ACCESS, PostGress, MySQL e

Oracle.

Figura 4.1. Interface do TerraView
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A Figura 4.1 mostra a interface do TerraView. Inicialmente, o usuário deve conectar

um banco de dados, selecionar uma vista e em seguida trabalhar sobre os dados

conforme a informação que se deseja obter.

4.4.2 Tela

A interface desenvolvida está representada na Figura 4.2

Através da interface é possível selecionar o método que se deseja utilizar para a

classificação, em seguida selecionar o atributo, definir número de classes, número

máximo de iterações e o valor de coeficiente fuzzy, no caso da classificação pelo

método fuzzy k-médias.

Figura 4.2 Interface desenvolvida

Foi implementada uma rotina que diz em qual classe cada elemento se encontra após a

convergência do método. A rotina considera que o elemento pertence à classe do

centro mais próximo, sendo atribuída a mesma cor aos elementos que pertencem à

mesma classe. Clicando em executar o mapa classificado é apresentado na tela de

visualização.

O código está anexado ao final do documento.
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Capítulo 5

Validação do algoritmo e resultados obtidos

Para validar a implementação realizada, foram feitos testes empregando diferentes

temas3 e atributos. Neste capítulo são descritos os passos e apresentados os

resultados obtidos.

A bateira de testes foi realizada em dois conjuntos: numérico e temático. O conjunto

numérico consistiu na realização de vários experimentos com diferentes atributos do

banco de dados obtendo em cada um deles um vetor de centros, correspondente ao

número de classes. Neste caso a análise dos resultados foi feita em relação à

disposição dos centros obtidos. A análise temática foi realizada a partir dos mapas

obtidos no TerraView. Em ambos os casos foram comparados os dois métodos de

classificação: k-médias e fuzzy k-médias.

5.1 Temas e atributo selecionado

Para obter o conjunto temático, foram realizados experimentos via interface (seção

4.4), utilizando diferentes shapes, obtidos na Divisão de Processamento de Imagem

DPI/INPE. São bancos de dados simples, que contém atributos como área, densidade

demográfica, população, entre outros.

Os testes foram realizados com diferentes atributos, porém são apresentados aqui

apenas aqueles realizados com o atributo área, por este ser um atributo intuitivo, ou

seja, na visualização do mapa classificado é possível distinguir áreas grandes de áreas

pequenas.

5.2 Parâmetros

Os testes consideram diferentes valores de m (coeficiente fuzzy), porém valores no

intervalo [1,3]. O número de classes varia entre três e cinco classes e o número

máximo de iterações considerado é igual a 100.

                                                          
3 É importante deixar claro que ao longo do texto são utilizadas as palavras tema, mapa e shape

com o mesmo significado.
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Existe ainda um critério de convergência que considera um erro mínimo com relação à

variação dos centros entre a iteração atual e a iteração anterior. Este valor foi único

para todos os testes.

5.3 Resultados - Numérico x temático

Após o algoritmo implementado, a forma encontrada de analisar os resultados obtidos

foi a análise numérica já mencionada. O que se obteve da análise numérica foi a

constatação de que os centros obtidos estavam dentro dos valores esperados. Por

exemplo, em situações em que o número de áreas menores é consideravelmente

superior ao número de áreas maiores, para 3 classes, espera-se que dois centros

tenham valores menores e um tenha valor maior.

Alguns dos mapas obtidos são apresentados, seguidos de suas análises.

              
Figura 5.1. Mapa resultante da classificação

pelo método fuzzy k-médias para 3 classes

e m=2.

Figura 5.2. Mapa resultante da classificação

pelo método k-médias para 3 classes.

Os mapas apresentados nas Figuras 5.1 e 5.2 apresentam diferenças interessantes.

Pode-se observar que o fuzzy k-médias classifica melhor áreas grandes, médias e

pequenas se comparado com o método k-médias. A mesma observação é válida pra as

Figuras 5.5 e 5.6.
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Figura 5.3 Mapas resultantes da classificação pelo método k-médias para 3 classes.

A Figura 5.3 apresenta três mapas obtidos a partir dos mesmos parâmetros. Pode-se

observar três classificações diferentes, o que mostra a sensibilidade do método aos

centros iniciais, que são obtidos aleatoriamente. Isso acontece também com o método

fuzzy k-médias.

   

Figura 5.4 Mapas resultantes da classificação pelo método fuzzy k-médias para 3 classes e

diferentes valores de m, respectivamente, 1.1, 1.5, 2 e 3.

A Figura 5.4 ilustra a aplicação de diferentes valores de m. Sabe-se que não há

evidências de um melhor coeficiente fuzzy, mas diferentes classificações são obtidas, o

que faz com que o melhor valor de m possa ser definido para aplicações específicas.
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Figura 5.5. Mapa resultante da classificação

pelo método fuzzy k-médias para 4 classes

e  m=2.

Figura 5.6. Mapa resultante da classificação

pelo método k-médias para 4 classes.

Definir o método que apresenta melhor ou pior desempenho é uma tarefa que requer

muito mais informações do que as obtidas até o momento. O objetivo dos testes

realizados é apenas validar o algoritmo. Para que conclusões comparativas pudessem

ser fundamentadas seria interessante fixar os parâmetros para cada um dos métodos e

realizar 100 ou 200 execuções. Os resultados poderiam ser analisados segundo as

porcentagens de boas classificações encontradas.

Uma segunda consideração que deve ser feita é quanto ao número de iterações

necessárias para convergência. Fala-se aqui em número máximo de iterações, porém,

não foi computado durante os testes realizados, o número de iterações em que cada

execução convergiu. Pode haver casos em que 10 ou 20 iterações seja suficiente,

dependendo dos centros iniciais.
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Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi implementado um método de classificação para ser incorporado ao

ambiente TerraLib. O algoritmo fuzzy k-médias foi codificado em C++ empregando,

principalmente, o paradigma da programação genérica através da estrutura de

template.

A interface foi projetada utilizando a ferramenta de desenvolvimento QT designer,

viabilizando a realização de testes que validaram o algoritmo implementado, a partir

do software TerraView.

É importante ressaltar que a partir do algoritmo implementado é possível classificar

um mapa segundo um único atributo. É fundamental que o método seja generalizado

para n dimensões, ou seja, que este seja capaz de classificar um espaço de atributos

de duas ou mais dimensões.

Este trabalho contribui para o ambiente TerraLib, disponibilizando um método

alternativo para classificação de dados.

A análise dos resultados obtidos mostrou a sensibilidade dos métodos estudados aos

centros iniciais. Encontra-se na literatura variações destes métodos, onde os centros

iniciais são obtidos a partir de um algoritmo genético, como em (Di Nola et. al.) ou

empregando redes neurais, enfim, os centros podem ser otimizados.

Além disso, é interessante estudar a utilidade da matriz de valores de pertinência que

o algoritmo fuzzy k-médias retorna. Uma proposta seria associar os graus às cores que

forem utilizadas para preencher os polígonos classificados.
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Apêndice

#include <TeDefines.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include "TeSlice.h"
#include <TeUtils.h>
#include <algorithm>

template<typename It> void
TeMinimumValue(It begin, It end, vector<double>& minValue, double dummy=-9999.99,
bool usesDummy=false)
{

for (int i=0; i<minValue.size(); i++)
minValue[i] = TeMAXFLOAT;

It it = begin;
double val;
while ( it != end)
{

if (!(usesDummy && dummy == val))
for (int i=0; i<minValue.size(); i++)
{

val= (*it)[i];
if (val < minValue[i])

minValue[i] = val;
}

it++;
}

}

template<typename It> void
TeMaximumValue(It begin, It end, vector<double>& maxValue, double dummy=-9999.99,
bool usesDummy=false)
{

for (int i=0; i<maxValue.size(); i++)
maxValue[i] = -TeMAXFLOAT;

It it = begin;
double val;
while ( it != end)
{

if (!(usesDummy && dummy == val))
for (int i=0; i<maxValue.size(); i++)
{

val= (*it)[i];
if (val > maxValue[i])

maxValue[i] = val;
}

it++;
}

}

template<typename I, typename T> int
TeMinimumDistance(I it, T& centroides )
{

double distmin = TeMAXFLOAT, dist;
int j = -1;
for (int i=0; i< centroides.size(); i++)
{

dist = TeEuclidianDistance(it,centroides[i]);
if ( dist < distmin )
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{
j = i;
distmin = dist;

}
}
return j;

}

template<typename I, typename T>
double
TeEuclidianDistance(I it, T& centroide)
{

double val = 0;
int n = centroide.size();
for (int i=0; i<n; i++)
{

double v1 = (*it)[i];
double v2 = centroide[i];
val += pow(v1-v2,2);

}
return sqrt(val);

}

template<typename I, typename T>
double
TeEuclidianDistance2(I it, T& centroide)
{

double val = 0;
int n = centroide.size();
for (int i=0; i<n; i++)
{

double v1 = (*it)[i];
double v2 = centroide[i];
val += pow(v1-v2,2);

}
return val;

}

template<typename T>
void
Initialize(T& centroide, vector<double>& minValue, vector<double>& maxValue)
{

int n = centroide.size();
for (int i=0; i<n; i++)
{

double val = (rand()* (maxValue[i]-minValue[i]))/RAND_MAX;
centroide[i] = val;

}
return;

}

template<typename T>
bool
CheckConvergence(T& toUpdate, T& newCentroides, double limiar )
{

int k = newCentroides.size();
int n = newCentroides[0].size();
for (int i=0; i<k; i++)

for (int j = 0; j<n; j++)
{

double num = newCentroides[i][j];
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double den = toUpdate[i][j];
if (num > den)
{

double aux = den;
den = num;
num = aux;

}
double val = (1-num/den)*100.;
if (val > limiar)

return false;

/*
if (num != den)

return false;
*/

}
return true;

}

template<typename It, typename C>
void
ReCalculate(It it, C& nearest)
{

for (int i=0; i<nearest.size(); i++)
nearest[i] = (nearest[i] + (*it)[i])/2.0;

return;
}

template<typename It, typename C> void
TeKMeans (It begin, It end, C& result, double conv)
{

srand( static_cast<unsigned>(time(NULL)));
C centroides(result), centr_aux(result);

int n = result[0].size(); // dimensão : número de bandas pego pelo
tamanho da estratura de resultados

vector<double> minValue(n); // vector de double de n posições
vector<double> maxValue(n); // armazenam o menor e maior valor

do raster (pixel) de cada banda

TeMinimumValue(begin, end, minValue);
TeMaximumValue(begin, end, maxValue);

for (int i=0; i<result.size(); i++)
{

// Falta verificar se não gera centroides iniciais iguais
Initialize(centroides[i], minValue, maxValue); //calcula k

centróides onde k é o número de classes
}

centr_aux = centroides;
bool converge = false;
int j, niter=0;

while (!converge)
{

for (It it=begin; it!= end; it++)
{

j = TeMinimumDistance(it, centroides); // pra cada pixel da
imagem calcula qual banda

ReCalculate(it,centr_aux[j]); // ou qual
centróide está mais proximo desse pixel

}
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converge = CheckConvergence(centroides, centr_aux,conv);
centroides = centr_aux;
niter++;

}
result = centroides;

}

template<typename It, typename C, typename M, typename T> void
TeFcm(It begin, It end, C& result, M& u, double conv, T& maxIter, double expo)
{

srand(static_cast<unsigned> (time(NULL)));

C centroides(result), centr_aux(result);

int ncen = result.size();
int ndim = result[0].size();

//inicialização dos centróides
vector<double> minValue(ndim); // vector de double de n posições
vector<double> maxValue(ndim); // armazenam o menor e maior valor

TeMinimumValue(begin, end, minValue);
TeMaximumValue(begin, end, maxValue);

for (int i=0; i<result.size(); i++)
Initialize(centroides[i], minValue, maxValue); //calcula k

centróides onde k é o número de classes

//inicialização da matriz
TeInitfcm(u);

centr_aux = centroides;

bool converge = false;
int numIter = 0;

while ((!converge) && (numIter < maxIter))
{

TeStepfcm(begin, end, expo, centroides, u);
converge = CheckConvergence(centroides, centr_aux, conv);
centr_aux = centroides;
++numIter;

}

maxIter = numIter;
result = centroides;

}

template<typename M> void
TeInitfcm(M& Mu)
{

double acum;
int numAttr = Mu.size();
int numCent = Mu[0].size();
int c;

//passa em todos os atributos
for(int attr=0; attr< numAttr; attr++)
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{
acum = 0.;
for(c=0; c<numCent; c++)
{

acum += Mu[attr][c] = (rand()%101)/100.0;
}

for(c=0; c<numCent; c++)
{

Mu[attr][c] /= acum;
}

}
}

template<typename It, typename C, typename M> void
TeStepfcm(It begin, It end, double m, C& centroides, M& Mu)
{

int nCen = centroides.size(); //número de classes
int nAttr = Mu.size();

double num, den;

//recalcula os centros
for(int c=0; c< nCen; c++)
{

num=den=0.;
int attr=0;

for(It it=begin; it!= end; it++)
{

double per = Mu[attr][c];

num += pow(per,m)*(*it)[0];
den += pow(per,m);
attr++;

}

centroides[c][0]=num/den;
}

//recalcula distancias
int attrIndex = 0;
double exp;

for (It it=begin; it!= end; it++) //para cada atributo
{

vector<double> distances;
double val = (*it)[0];

for (int cent=0; cent< centroides.size(); cent++)
{

//distancia entre o attr apontado por it e o centroide i
double dist = TeEuclidianDistance2(it,centroides[cent]);
distances.push_back(dist);

}

//atualização da matriz de pertinencia
num=1;
exp = 2/(m-1);
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for (int i=0; i< centroides.size(); i++)
{

den=0.;
for (int j=0; j < centroides.size(); j++)

den += pow(distances[i]/distances[j], exp);

Mu[attrIndex][i] = num/den;
double t3= Mu[attrIndex][i];

}

attrIndex++;
}

}
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/****************************************************************************
** ui.h extension file, included from the uic-generated form implementation.
**
** If you wish to add, delete or rename slots use Qt Designer which will
** update this file, preserving your code. Create an init() slot in place of
** a constructor, and a destroy() slot in place of a destructor.
*****************************************************************************/
bool Agrup_Form::Init()
{

mainWindow_ =0;
db_ =0;
themeCur_=0;

mainWindow_ = (TerraView*)qApp->mainWidget();
db_ = mainWindow_->getCurrentDatabase();
if(!db_)

return false;

//nome do tema corrente
themeCur_ = mainWindow_->getCurrentTheme();
IterLineEdit2_2->setText(QString(themeCur_->name().c_str()));

//preencher os atributos
TeTable table = (themeCur_->attTableVector()) [0];
TeAttributeList listAttr = table.attributeList();

int size = listAttr.size();
for(int i = 0; i<size; i++)
{

QString at = listAttr[i].rep_.name_.c_str();
ComboBox1->insertItem(at);

}
}

bool Agrup_Form::Execute()
{

//pegar os atributos
int numClass = atoi(clustersLineEdit1->text().latin1());
int maxIter = atoi(IterLineEdit2->text().latin1());
double coef = atof(coefLineEdit3->text().latin1());
string attrName = ComboBox1->currentText().latin1();
string tableName = (themeCur_->attTableVector()) [0].name();
string attLink = (themeCur_->attTableVector()) [0].indexName();

int themeId = themeCur_->id ();
string colTable = themeCur_->collectionTable ();

TeAttribute attrRep = (themeCur_->attTableVector()) [0].attributeList()[0];

vector<double> attrs;
typedef vector<double>centroide;

TeSelectedObjectVector selObjVector;

//selecionar os valores
TeDatabasePortal* portal = db_->getPortal();

string sql = "SELECT "+ attLink +", "+ attrName;
sql += " FROM "+ tableName;

if(!portal->query(sql))
{

delete portal;
return false;

}

//fuzzy KMeans
int nAttrs = portal->numRows();
typedef vector<double> membership; //número de classes

map<int, membership> u; //matriz de pertinencia, onde int é o índice do
atributo

membership v;
for(int i=0; i<numClass; i++)
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v.push_back (0);

int indexAttr = 0;

while (portal->fetchRow())
{

string val = string(portal->getData(1));
string id = string(portal->getData(0));

//matriz
u[indexAttr] = v;

TeProperty p;
p.attr_ = attrRep;
p.value_ = val;

TeSelectedObject selObj;
selObj.geoid (id);
selObj.addProperty(p);

selObjVector.push_back (selObj);

++indexAttr;
}

vector<centroide> clusters(numClass); //número de classes 3
for (int j=0; j<numClass; j++)

clusters[j].resize(1);

if(kmeansRadioButton1->isChecked())
TeKMeans (selObjVector.begin(), selObjVector.end(), clusters, 10);

else
TeFcm(selObjVector.begin(), selObjVector.end(), clusters, u, 10,

maxIter, coef);

delete portal;

TeColor cor1(100, 220, 220);
TeColor cor2(220, 100, 200);
TeColor cor3(255, 217, 140);
TeColor cor4(170, 85, 0);
TeColor cor5( 4, 80, 220);
TeColor cor6( 0, 0, 255);
TeColor cor7( 80, 240, 100);
TeColor cor8(210, 210, 210);
TeColor cor9(255, 255, 0);

TeVisual v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9;
v1.setColor (cor1);
v2.setColor (cor2);
v3.setColor (cor3);
v4.setColor (cor4);
v5.setColor (cor5);
v6.setColor (cor6);
v7.setColor (cor7);
v8.setColor (cor8);
v9.setColor (cor9);

TeLegendEntry *l1 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l2 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l3 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l4 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l5 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l6 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l7 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l8 = new TeLegendEntry();
TeLegendEntry *l9 = new TeLegendEntry();

l1->setVisual (v1, TePOLYGONS);
l2->setVisual (v2, TePOLYGONS);
l3->setVisual (v3, TePOLYGONS);
l4->setVisual (v4, TePOLYGONS);
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l5->setVisual (v5, TePOLYGONS);
l6->setVisual (v6, TePOLYGONS);
l7->setVisual (v7, TePOLYGONS);
l8->setVisual (v8, TePOLYGONS);
l9->setVisual (v9, TePOLYGONS);

l1->theme (themeId);
l2->theme (themeId);
l3->theme (themeId);
l4->theme (themeId);
l5->theme (themeId);
l6->theme (themeId);
l7->theme (themeId);
l8->theme (themeId);
l9->theme (themeId);

db_->insertLegend(l1);
db_->insertLegend(l2);
db_->insertLegend(l3);
db_->insertLegend(l4);
db_->insertLegend(l5);
db_->insertLegend(l6);
db_->insertLegend(l7);
db_->insertLegend(l8);
db_->insertLegend(l9);

TeSelectedObjectVector::iterator it = selObjVector.begin();
while(it!=selObjVector.end())
{

double distmin = TeMAXFLOAT, dist;
int j = -1;
for (int i=0; i< clusters.size(); i++)
{

dist = TeEuclidianDistance(it,clusters[i]);
if ( dist < distmin )
{

j = i;
distmin = dist;

}
}

if(j==0)
(*it).slice_ = l1->id();

else if(j==1)
(*it).slice_ = l2->id();

else if (j==2)
(*it).slice_ = l3->id();

else if (j==3)
(*it).slice_ = l4->id();

else if (j==4)
(*it).slice_ = l5->id();

else if (j==5)
(*it).slice_ = l6->id();

else if (j==6)
(*it).slice_ = l7->id();

else if (j==7)
(*it).slice_ = l8->id();

else if (j==8)
(*it).slice_ = l9->id();

++it;
}

it = selObjVector.begin();
while(it!=selObjVector.end())
{

string insert = "UPDATE "+ colTable +" SET ";
insert += " c_legend_id = "+ Te2String((*it).slice_);
insert += " WHERE c_object_id = '"+ (*it).geoid_ +"'";
if(!db_->execute (insert))
return false;
++it;



35

}

return true;
}
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