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Abstract. Classification is one of the tasks of data mining with great interest
for several applications. However, traditional classification algorithms do not
consider learning problems that contain more than one label. To this end, it is
necessary to use multi-label classification algorithms. In this paper, two sim-
ple algorithms for multi-label classification are described and used on textual
data related to medical findings, which were structured using the bag-of-words
approach.

Resumo. A classificação é uma das tarefas de mineração de dados de interesse
para diversas aplicações. No entanto, algoritmos tradicionais de classificação
não consideram o aprendizado de problemas que contêm mais de um rótulo, o
que torna necessária a utilização de algoritmos de classificação multirrótulo.
Neste trabalho, são descritos dois algoritmos de classificação multirrótulo os
quais foram avaliados utilizando dados textuais de laudos médicos que foram
estruturados utilizando a técnica bag-of-words.

1. Introdução

O avanço tecnológico dos meios de armazenamento de dados tem possibilitado um grande
acúmulo de dados em diversas áreas. A análise dessa grande quantidade de dados pode
trazer informações úteis e assim auxiliar especialistas no processo de tomada de decisão.
Esse é o objetivo da Mineração de Dados – MD [Witten and Frank 2000].

Uma das tarefas de grande interesse na MD é a classificação, também conhecida
como predição, a qual procura uma função que mapeia um conjunto de dados supervi-
sionado (conjunto de exemplos rotulados) em um número finitos de rótulos ou classes.
Em outras palavras, o objetivo da classificação é encontrar uma relação entre os atri-
butos dos dados e os rótulos, de modo que o processo de classificação possa usar esse
relacionamento para predizer a classe de um novo exemplo. Existe uma grande quanti-
dade de métodos consolidados para tratar do problema de classificação, no entanto, esses
métodos tradicionais de classificação consideram que para cada exemplo do conjunto de
dados supervisionado é atribuı́do um único rótulo (simples-rótulo), o que não é sufici-
ente para todos os domı́nios. Em medicina, por exemplo, na predição de diagnóstico,
um paciente pode apresentar mais de uma enfermidade ou caracterı́stica simultanea-
mente, caracterizando um problema multirrótulo. Para tanto, métodos especı́ficos foram
propostos, chamados métodos de classificação multirrótulo [Carvalho and Freitas 2009,
Tsoumakas and Katakis 2007, Gonçalves and Quaresma 2003].



Os métodos de classificação multirrótulo, assim como a classificação simples-
rótulo, necessitam que o conjunto de dados esteja representado em um formato estrutu-
rado, por exemplo, o formato atributo-valor. No entanto, em várias áreas, os dados são
registrados em diversos formatos e um comumente utilizado é digital em texto plano, com
descrições em lı́ngua natural, i.e. formato não-estruturado, o qual não é adequado para a
aplicação direta de métodos de classificação. Desse modo, diversas abordagens para ma-
peamento de dados não-estruturados para formatos estruturados foram propostas. Uma
abordagem simples e muito utilizada é a bag-of-words, na qual, a partir de um conjunto
de documentos textuais, é construı́da uma tabela atributo-valor, na qual cada linha repre-
senta um documento e para algumas palavras contidas no conjunto de documentos são
definidos atributos correspondentes na tabela. O valor de cada atributo pode ser, entre
outros valores propostos na literatura [Sebastiani 2002], a frequência com que a palavra
ocorre no documento.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de técnicas simples de
classificação multirrótulo utilizando um conjunto de dados não-estruturado, o qual foi
estruturado para uma tabela atributo-valor utilizando a abordagem bag-of-words, mais
especificamente dados contidos em laudos médicos de endoscopia digestiva alta, e nesse
sentido construir um resultado base inicial para comparações com outras abordagens de
estruturação de dados mais complexas.

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 são apre-
sentados conceitos que envolvem a classificação multirrótulo, duas técnicas simples para a
realização dessa tarefa, bem como medidas para a avaliação. Na Seção 3 são apresentadas
as caracterı́sticas dos dados utilizados e as configurações dos algoritmos multirrótulo. Na
Seção 4 são apresentados os resultados da avaliação experimental, e por fim, na Seção 5,
as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Classificação Multirrótulo
Os métodos de classificação tradicionais consideram um aprendizado sobre um conjunto
de exemplos simples-rótulo, isto é, cada exemplo está associada a um único rótulo λ
contido no conjunto de rótulos L, com |L| > 1. Quando o conjunto de exemplos contém
|L| = 2 tem-se o problema de classificação binária, enquanto se o |L| > 2, o problema é
chamado de classificação multiclasse [Tsoumakas and Katakis 2007].

Entretanto, na classificação multirrótulo, não existe a restrição de um exemplo
estar associado apenas a um único rótulo. Nesse caso, um exemplo é associado a um
conjunto de rótulos Yi ⊆ L, onde L = {λj : j = 1..|L|}. Essa caracterı́stica está
presente em problemas de diversos domı́nios. Por exemplo, em classificação de textos,
um documento pode pertencer simultaneamente a mais de um tópico, como informática
e agricultura. No diagnóstico médico, um paciente pode apresentar câncer, ao mesmo
tempo em que também apresenta diabetes. Na Figura 1 é apresentado um exemplo de
base de dados multirrótulo que contém quatro rótulos distintos e quatro exemplos.

Recentemente, o problema do aprendizado multirrótulo tem chamado significativa
atenção de muitos pesquisadores, motivados pelo número crescente de novas aplicações,
como anotação semântica de imagens e vı́deo, genoma funcional, categorização de
músicas em emotions e marketing direto [Tsoumakas et al. 2009]. Assim, diversos
métodos foram propostos para tratar os problemas de classificação multirrótulo. Esses



Figura 1. Exemplo de uma base de dados multirrótulo, a qual contém quatro
rótulos distintos: λ1, λ2, λ3 e λ4.

métodos podem ser divididos em dois grupos distintos:

1. Transformação do problema;
2. Adaptação de algoritmo.

No primeiro grupo, os métodos são independentes de algoritmos, pois transfor-
mam o problema de classificação multirrótulo em um ou mais problemas de classificação
simples-rótulo, para os quais existe uma grande quantidade de algoritmos consoli-
dados na literatura. No segundo grupo, os métodos existentes são adaptados com
intuito de tratar diretamente o problema multirrótulo [Tsoumakas and Katakis 2007].
Neste trabalho são utilizados dois métodos diferentes, ambos pertencentes ao primeiro
grupo, denominados Label Powerset e Binary Relevance [Tsoumakas and Vlahavas 2007,
Tsoumakas et al. 2009], descritos resumidamente a seguir.

O Label Powerset – LP – é um método simples de transformação do problema.
Ele consiste em definir cada conjunto único de rótulos que existem no problema mul-
tirrótulo como uma classe de um novo problema de classificação simples-rótulo binário.
Na Figura 2 são apresentadas as tabelas simples-rótulo resultantes da transformação da
tabela ilustrada na Figura 1 utilizando o método LP.

Figura 2. Tabelas simples-rótulo resultantes da aplicação do método LP sobre a
tabela multirrótulo ilustrada na Figura 1.

O Binary Relevance – BR – é outro método para transformação do problema que
consiste em dividir o problema multirrótulo em M problemas de classificação binária,
onde M é a quantidade de rótulos contidos em L. Na Figura 3 são apresentadas as tabelas
resultantes da aplicação de BR na tabela multirrótulo ilustrada na Figura 1.

Figura 3. Tabelas simples-rótulo resultantes da aplicação do método BR sobre a
tabela multirrótulo ilustrada na Figura 1.



Os métodos de classificação multirrótulo necessitam também de medidas de
avaliação especı́ficas, pois as medidas tradicionais de avaliação de classificadores simples-
rótulo não consideram a caracterı́stica multirrótulo desses métodos. Para isso, diversas
medidas de avaliação foram propostas para o problema multirrótulo. Para descrever as
medidas de avaliação considera-se D um conjunto de dados multirrótulo composto por
|D| exemplos (xi, Yi), com i = 1 . . . |D| e Yi ⊆ L o conjunto de rótulos do i-ésimo exem-
plo. Considerando também h um classificador multirrótulo com Zi = h(xi) o conjunto
de classes preditas por h para um dado exemplo xi.

Uma das medidas utilizadas é a Hamming Loss, a qual é definida pela Equação 1.

HammingLoss(h,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi∆Zi|
|L|

(1)

Nessa medida, o ∆ representa a diferença simétrica entre dois conjuntos, a qual é
equivalente à operação booleana XOR [Tsoumakas and Katakis 2007]. Quanto menor for
o valor de Hamming Loss, melhor é a classificação. O ideal é que esse valor seja zero.

Outras medidas foram utilizadas em [Godbole and Sarawagi 2004], as quais cor-
respondem a adaptações das medidas tradicionalmente utilizadas em problemas simples-
rótulo para problemas multirrótulo, as quais são apresentadas nas Equações 2, 3, 4 e 5.

Precision(h,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Zi|

(2) Recall(h,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Yi|

(3)

Accuracy(h,D) =
1

N

N∑
i=1

|Yi ∩ Zi|
|Yi ∪ Zi|

(4) F (h,D) =
1

N

N∑
i=1

2|Yi ∩ Zi|
|Zi|+ |Yi|

(5)

Essas medidas foram utilizadas para avaliar os dois métodos de transformação do
problema considerados neste trabalho.

3. Configuração Experimental
Nesta seção são descritas as técnicas utilizadas para estruturação e as caracterı́sticas dos
dados. Também são descritas as configurações dos algoritmos multirrótulo e as técnicas
utilizadas para a avaliação.

3.1. Descrição e Representação dos Dados
A Endoscopia Digestiva Alta – EDA – é um importante exame para o diagnóstico
de doenças esofagogastroduodenais, como gastrites, lesões esofágicas e úlceras
pépticas [Cordeiro 1994]. Para este trabalho foram utilizados dados referentes a 609 exa-
mes de EDA, confeccionados por um único especialista, coletados, sem identificação dos
pacientes, no Serviço de Endoscopia Digestiva Alta do Hospital Municipal de Paulı́nia.
Os dados desses exames são registrados em laudos médicos armazenados em meio digital
em formato de texto plano descritos em lı́ngua natural. Cada laudo é composto por quatro
blocos de informações, referentes ao esôfago, ao estômago, ao duodeno e às conclusões
(diagnóstico) do exame. Neste trabalho inicial foram utilizadas apenas as informações
de estômago e de duodeno para predizer o diagnóstico médico referente a essas duas



porções. A identificação das classes relacionadas aos diagnósticos foi realizada semi-
automaticamente, sem a intervenção do especialista. Nesse processo, foi levado em conta
a frequência das palavras usadas no bloco de informações de cada laudo, para após iden-
tificar manualmente as palavras diretamente relacionadas ao diagnóstico do laudo. Dessa
maneira, foram identificadas cinco classes mais frequentes, duas relacionadas ao duodeno
e três relacionadas ao estômago. Porém, cada exemplo pode estar associado a até cinco
diferentes rótulos simultaneamente.

Um aspecto importante a considerar é a necessidade de transformação desses da-
dos não-estruturados para o formato atributo-valor. Laudos médicos, assim como outros
tipos de documentos, possuem as seguintes duas propriedades:

• As informações são descritas utilizando um vocabulário controlado;
• As informações consistem de frases assertivas simples.

Essas caracterı́sticas foram melhor exploradas em [Honorato 2008], no qual
são também utilizados dados de EDA para propor e implementar um método,
o qual tem como base um método inicialmente proposta por pesquisadores do
LABI1 [Honorato et al. 2008], que tem como objetivo automatizar a extração de ter-
mos, considerando também informações morfo-sintáticas, para assim selecionar atribu-
tos com maior informação. Futuramente, esse método será estendida para extrair semi-
automaticamente as várias classes que representam o diagnóstico de cada um dos laudos
ou outros tipos de documento que possuam as duas propriedades mencionadas.

Neste trabalho, com o intuito de avaliar o desempenho de uma técnica simples de
estruturação de dados e futuramente usar como benchmark para comparar com técnicas
mais complexas, como a proposta em [Honorato 2008], foi utilizada somente a aborda-
gem bag-of-words. Essa abordagem, como já mencionado, consiste em construir uma
tabela atributo-valor a partir de um conjunto de documentos, onde cada linha da tabela
representa um documento e para algumas palavras (termos) contidas nos documentos
são definidos atributos correspondentes na tabela. Como mencionado, diversas medidas
têm sido propostas para determinar o valor dos atributos [Sebastiani 2002]. Neste tra-
balho, o valor de cada atributo é a frequência com que o termo ocorre no documento.
Além disso, para encontrar o subconjunto de termos (atributos) que participam da tabela
atributo-valor, foram aplicadas sobre os termos três técnicas usualmente utilizadas em
conjunto com bag-of-words: aplicação de stemming, remoção de stopwords e cortes de
Luhn [Weiss et al. 2004]. A primeira técnica tem como objetivo manter apenas o radi-
cal de cada palavra e com isso unificar termos distintos, porém com radical comum, o
que reduz a dimensionalidade do problema e agrega, possivelmente, maior quantidade
de informação aos atributos. A remoção de stopwords tem com intuito retirar do texto
palavras que influenciam pouco a informação contida nos documentos. Também, com
o intuito de reduzir a dimensão dos dados, podem ser realizados os cortes de Luhn, que
consiste em remover termos com frequência muito baixa ou muito alta, os quais são con-
siderados muitas vezes prejudiciais ou irrelevantes para a classificação. Devido a ausência
de classes raras, neste trabalho foi realizado um corte apenas para os atributos com baixa
frequência, considerando um limiar de corte de aproximadamente 1% da quantidade de
documentos, que é igual a seis para o conjunto de dados utilizados neste trabalho. Isto

1http://www.foz.unioeste.br/labi



é, termos (atributos) com frequência menor que seis são desconsiderados na construção
da tabela atributo-valor. Esse é um valor conservador, o que representa adequadamente
classes que não são raras. Desse modo, com a aplicação dessa técnica, a quantidade de
atributos da base de dados foi reduzida de 244 para 108. Como pode ser observado, o
número de atributos encontrados, tanto antes quanto após a aplicação dessas técnicas é
pequeno, devido às caracterı́sticas dos dados não-estruturados utilizados.

3.2. Parâmetros dos Algoritmos

Os algoritmos LP e BR de classificação multirrótulo foram comparados neste trabalho.
Esses algoritmos foram executados e avaliados utilizando a biblioteca livre Mulan2, a
qual foi desenvolvida utilizando como base a biblioteca Weka3 [Witten and Frank 2005]
e contém diversos métodos de transformação de problema e adaptação de algoritmos para
classificação multirrótulo, bem como diversas medidas de avaliação. Como os algoritmos
LP e BR realizam transformação do problema, foi necessária a escolha de algoritmos base
de classificação simples-rótulo. Para este trabalho foram escolhidos três algoritmos, im-
plementados no aplicativo Weka [Witten and Frank 2005], pertencentes a três diferentes
paradigmas:

• J48, do paradigma simbólico;
• Naı̈ve Bayes – NB –, do paradigma probabilı́stico;
• k-Nearest-Neighbor – k-NN –, do paradigma lazy.

Para encontrar um valor adequado do parâmetro k do algoritmo k-NN foram executados
experimentos preliminares utilizando os valores de k = 1, 3, 5, 7, 9. Os melhores resulta-
dos foram obtidos para k = 3 que foi o valor selecionado. Desse modo, seis diferentes
classificadores multirrótulo podem ser construı́dos pela combinação dos algoritmos mul-
tirrótulo de transformação com os algoritmos base de classificação simples-rótulo. Na
Tabela 1 são apresentados os diferentes classificadores multirrótulo obtidos.

Tabela 1. Combinação de métodos de transformação de problema e de métodos
de classificação simples-rótulo.

Transformação Algoritmo Base
Classificador LP BR J48 NB KNN

LP J48 • •
LP NB • •

LP KNN • •
BR J48 • •
BR NB • •

BR KNN • •

As três primeiras linhas da tabela representam três combinações de algoritmo mul-
tirrótulo (LP J48, LP NB e LP KNN) formados pela combinação do método LP com três
diferentes algoritmos base. As três últimas linhas representam outras três combinações
de classificadores multirrótulo (BR J48, BR NB e BR KNN), as quais utilizam o método
BR como algoritmo de transformação.

Na avaliação desses algoritmos foi utilizada a abordagem 10-Fold Cross-
Validation, a qual consiste em dividir o conjunto de dados em dez partes (folds) iguais e

2http://mlkd.csd.auth.gr/multilabel.html
3http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/



em realizar dez iterações de treinamento e teste, onde em cada iteração uma das partições
é considerada para teste e as nove partições restantes para treinamento. Com isso, são ob-
tidos dez valores de desempenho do algoritmo, em que o desempenho final é representado
por uma média e um desvio-padrão. Esses valores foram obtidos para as seis combinações
de algoritmos multirrótulo descritos na Tabela 1 e posteriormente foram submetidos ao
teste estatı́stico de Friedman [Demšar 2006]. Esse é um teste não-paramétrico que fornece
como resultado um ranking dos algoritmos, no qual para o algoritmo de melhor desem-
penho é atribuı́da a primeira posição, para o segundo melhor a posição dois e assim em
diante. Sobre esses resultados foi aplicado o pós-teste de Dunn com nı́vel de significância
de 95% [Demšar 2006].

4. Resultados e Discusão
Como mencionado, os algoritmos multirrótulo descritos neste trabalho foram aplicados
à base de dados de EDA. Na Tabela 2 são apresentados os valores de média e de des-
vio padrão – d.p. – das cinco medidas extraı́das referentes a aplicação de seis diferentes
classificadores multirrótulo.

Tabela 2. Média e desvio-padrão das cincos medidas de avaliação para os seis
classificadores multirrótulo.

J48 Naı̈ve Bayes k-Nearest-Neighbor
LP BR LP BR LP BR

Medida média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. média d.p. média d.p.
HammingLoss 0,03 0,01 0,02 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,08 0,02 0,07 0,02

Accuracy 0,91 0,04 0,93 0,03 0,87 0,04 0,86 0,04 0,81 0,04 0,81 0,03
Precision 0,93 0,03 0,94 0,03 0,89 0,04 0,87 0,04 0,85 0,02 0,85 0,02

Recall 0,92 0,04 0,94 0,03 0,90 0,04 0,91 0,04 0,84 0,04 0,83 0,03
F 0,93 0,03 0,94 0,03 0,89 0,04 0,89 0,04 0,84 0,03 0,84 0,02

Nessa tabela é possı́vel observar a forte influência dos diferentes classificadores
base nos desempenhos, para os quais existem claramente três distintos patamares de resul-
tados para todas as medidas de avaliação. O algoritmo J48 apresentou resultados sempre
superiores aos outros dois classificadores, o que indica esse algoritmo como uma boa
opção para algoritmo base para dados com caracterı́sticas dos dados deste trabalho, tanto
para BR quanto para LP. O k-NN como algoritmo base apresentou resultados inferiores e
o Naı̈ve Bayes apresentou desempenho intermediário para essas medidas de avaliação.

Por outro lado, os algoritmos de transformação do problema (BR e LP) tiveram
baixa influência na diferenciação dos desempenhos dos classificadores. Nesse caso ape-
nas para o algoritmo J48 foi possı́vel observar para o método BR desempenho melhor
para todas as medidas calculadas. No caso de Naı̈ve Bayes e k-NN como classificadores
base, não foi possı́vel observar a mesma caracterı́stica, i.e., não ocorreu um único método
de transformação do problema que apresentasse desempenhos superiores para todas as
medidas. Quanto ao desvio-padrão, para todas as medidas foram verificado valores rela-
tivamente baixos, o que indica boa uniformidade de desempenho entre todos os folds.

O teste de Friedman foi aplicado aos resultados, de modo que para cada medida é
obtido um ranking de desempenho dos algoritmos. Na Tabela 3 é apresentado o ranking
para cada medida e também a média dos rankings.

Como observado na Tabela 2, o classificador BR J48 obteve a melhor posição
para todas as medidas de avaliação, seguido de LP J48. Os classificadores que utilizam



Tabela 3. Rankings dos algoritmos obtidos por meio do teste de Friedman.
Ranking

Classificador Hamming Loss Accuracy Precision Recall F Média
BR J48 1 1 1 1 1 1
LP J48 2 2 2 2 2 2
LP NB 3 3 3 4 3 3,2
BR NB 4 4 4 3 4 3,8

LP KNN 6 5 5 5 5 5,2
BR KNN 5 6 6 6 6 5,8

NB como algoritmo base (LP NB e BR NB), para todas as medida, exceto Precison,
ocuparam a terceira e quarta posições, respectivamente. Na média dos rankings, LP NB
foi melhor posicionado que BR NB. Para o k-NN, observou-se caracterı́stica semelhante
ao NB, no qual os classificadores LP KNN e BR KNN ocuparam as posições cinco e seis,
respectivamente, exceto para a medida Hamming Loss, na qual observa-se essas posições
invertidas. Nesse caso, o classificador LP KNN teve em média melhor ranking que o
classificador BR KNN.

Também foi aplicado o pós-teste de Dunn com intervalo de confiança de 95%
sobre os resultados de Friedman e observou-se que para todas as medidas, os classifica-
dores BR J48 e LP J48 apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação
aos classificadores que utilizaram k-NN como algoritmo base (LP KNN e BR KNN).
Observou-se diferença estatisticamente significativa em relação à BR J48 e LP J48, o
classificador que utilizou o método BR (BR NB) nas seguintes medidas de avaliação:
Hamming Loss, Accuracy e Precision. Na comparação entre Naı̈ve Bayes e k-NN, apenas
para o Recall observou-se diferença estatisticamente significativa quando comparado BR
NB com BR KNN e LP KNN. Para as comparações não mencionadas, não foi observada
diferença estatisticamente significativa para nenhuma medida de avaliação. Vale ressaltar
que para as três comparações possı́veis entre LP e BR, i.e., as comparações quando am-
bos utilizam o mesmo classificador base, não foi identificada diferença estatisticamente
significativa.

5. Conclusão

Neste trabalho foi apresentado um estudo inicial sobre técnicas de classificação mul-
tirrótulo, mais especificamente utilizando duas técnicas simples, Label Powerset – LP –
e Binary Relevance – BR –, de transformação de problema multirrótulo para problemas
simples-rótulo. Essas técnicas foram aplicadas a dados textuais (não-estruturados) de
laudos médicos de EDA transformados para atributo-valor utilizando uma abordagem
também simples, a bag-of-words. Sendo assim, foram comparados os dois métodos de
classificação multirrótulo utilizando três diferentes algoritmos de classificação base: J48,
NB e k-NN.

Como esperado, já que o problema multirrótulo é transformado para problemas
simples-rótulo, os algoritmos base de aprendizado simples-rótulo utilizados neste traba-
lho influenciaram para diferenciar os desempenhos. Para o conjunto de dados utilizado,
ambas técnicas, LP e BR, apresentaram os melhores resultados utilizando J48 como al-
goritmo base, seguido de NB e de KNN, respectivamente. Também foi verificado que os
dois métodos de transformação do problema utilizados, LP e BR, pouco influenciaram
para diferenciar o desempenho dos classificadores multirrótulo.



Como trabalhos futuros pretende-se utilizar e avaliar outros métodos de
classificação multirrótulo, tanto de transformação de problema quanto de adaptação de
algoritmo; avaliar diferentes métodos de estruturação dos dados utilizando várias bases
de dados para as avaliações.
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