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Aprendizado de Máquina (Machine Learning)

4 Vs Big Data



Aprendizado deMáquina (Machine Learning)

• Grande Volume de Dados• Evolução das TécnicasAnalíticas• Análise de Dados em RealTime• Desenvolvimento deAplicações Inteligentes

Era doBigData



Aprendizado deMáquina (Machine Learning)

Tecnologia Atual:
- O avanço da automação- Avanço do conjunto de tecnologias que chamamos de ”Machine Learning”- Impacto da Robotização- Dispositivos vestíveis



Aprendizado deMáquina (Machine Learning)
Usamos algoritmos de aprendizado de máquina várias vezes por diasem saber
- Busca em sites como o google.com, e a sua razão de funcionaremtão bem está fundamentada em algoritmos de aprendizado demáquina
- Sites de serviços como amazon.com e Netflix usam sistemas derecomendação e aprendem suas preferências a cada clique oucompra que fizermos



 Quando o filtro de spam do seu email filtra automaticamente toneladas demensagens indesejadas, isso também é um algoritmo de machine learning.

Aprendizado deMáquina (Machine Learning)



 Quando você usa o aplicativo para ”marcar” pessoas nas fotos, doFacebook ou Instagram, ele reconhece as fotos de seus amigos,utilizando técnicas de Machine Learning.

Aprendizado deMáquina (Machine Learning)



 Machine Learning é um subcampo da Inteligência Artificial que permitedar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejamexplicitamente programados para isso

Aprendizado deMáquina (Machine Learning)



 Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é um método de análisede dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos.
 Usando algoritmos que aprendem interativamente a partir de dados, oaprendizado de máquinas permite que os computadores encontreminsights ocultos sem serem explicitamente programados para procuraralgo específico.

Aprendizado deMáquina (Machine Learning)



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning
Algoritmos de aprendizagem de máquina, aprendem a induziruma função ou hipótese capaz de resolver um problema apartir de dados que representam instâncias do problema a serresolvido



Machine Learning
Detecção de Anomalias
Resultados de pesquisa na Web
Previsão de falhas em equipamento
Anúncios em tempo real em páginas da web e dispositivos móveis
Análise de produtos através de mídias sociais



Machine Learning

Análise de sentimento baseada em texto
Filtragem de spams no e-mail
Detecção de invasão na rede
Pontuação de crédito e próximas melhores ofertas



Machine Learning

Reconhecimento de Padrões,Processamento de Linguagem Natural,Tradução automática, ...



Machine Learning Visão Computacional



Machine Learning



Machine Learning



Machine Learning

MLOps =ML + Dev + Ops



Machine Learning













O Processo de Aprendizagem



O Processo de Aprendizagem



Tipos de Aprendizado

 Supervisionado
Não-Supervisionado
Aprendizado por Reforço



Aprendizado Supervisionado



Aprendizado Supervisionado
Usado sempre que o programa é treinado sobre um conjunto de dadospré-definido.
Baseado no treinamento com os dados pré-definidos, o programa podetomar decisões precisas quando recebe novos dados.
Ex. Um classificador de análise de sentimentos, com tweets marcadoscom positivos, neutros, negativos sobre o lançamentos de uma marca deroupas.



Aprendizado Supervisionado
Dados de Treino

Algoritmo deMachine Learning

Modelo PreditivoNovos Dados Previsões



Aprendizado Supervisionado
Dependendo do tipo de dados de saída, existem 2 subtipos de aprendizadosupervisionado:
- Regressão
- Classificação



Aprendizado Supervisionado
Os algoritmos de aprendizado supervisionado fazemprevisões com base em um conjunto de exemplos



Aprendizado Supervisionado



Aprendizado Supervisionado



Machine Learning – Classificação
Classificação é um sub-categoria de aprendizagem supervisionada,onde o resultado pertence a um Conjunto Finito de possibilidades.



Machine Learning – Classificação
A classe ou atributo preditor é Categórico (ex. Sim/Não, Spam/Não Spam, etc)



Machine Learning – Classificação



Machine Learning – Classificação



Machine Learning – Regressão
Usamos regressão, quando o valor que está sendo previsto difere deum ”Sim/Não” e que siga um espectro contínuo.
Ex. Prever um volume de açude, um preço de uma casa, Lucro

y_pred = F(custo)

F(condominio) = a.Quartos + b.Vagas + c.Suites + d.Area + e.ValorF(condominio) => achar os valores dos pesos (coeficientes) a, b, c, d, e



Machine Learning – Regressão
Usamos regressão, quando o valor que está sendo previsto diferede um ”Sim/Não” e que siga um espectro contínuo.
Ex. Prever um volume de açude, um preço de um ativo de bolsa de valores, Lucro

y_pred = F(custo)
F(custo) = a X + bF(custo) = a Custo + b



Machine Learning – Regressão

y_pred = a x + by_pred = 0.3 x + 0.87





Apredizado Não-supervisionado



Apredizado Não-supervisionado
Termo usado quando um programa pode automaticamenteencontrar padrões e relações em um conjunto de dados

Ex. Classificação de Notícias (esporte, política, show,filmes, acidentes, etc)
Ex. Grupos de usuários de um banco (Vip, master, normal,estudante) , Grupo de usuários da Netflix



Apredizado Não-supervisionado



Apredizado Não-supervisionado
Este tipo de aprendizado, assemelha-se aos métodos quenós seres humanos usamos para descobrir se certosobjetos ou eventos são da mesma classe
Ex. identificação de padrões de vendas baseados em perfisde clientes, segmentação



Apredizado Não-supervisionado
Termo usado quando um programa pode automaticamenteencontrar padrões e relações em um conjunto de dados



Apredizado não-supervisionado
Termo usado quando um programa pode automaticamente encontrarpadrões e relações em um conjunto de dadosO objetivo é organizar os dados de alguma forma ou descrever suaestrutura



Apredizado não-supervisionado



Apredizado não-supervisionado
Os exemplos mais comuns são:
- K-Means / DBSCAN
- Singular Value Decomposition (SVD)
- Principal Component Analysis (PCA)



Algoritmos de Aprendizagem Não Supervisionada



Tipos de Aprendizado
 Supervisionado
Não-Supervisionado
Aprendizado por Reforço



Aprendizado Por Reforço



Aprendizado Por Reforço



Aprendizado Por Reforço



Aprendizado Por Reforço



Aprendizado Por Reforço
O Aprendizado por Reforço tem quatro elementos essenciais:
Agente. O programa que você treina, com o objetivo de fazer um trabalho que vocêespecifica.
Meio Ambiente. O mundo, real ou virtual, no qual o agente realiza ações.
Ação. Um movimento feito pelo agente, que provoca uma mudança de status noambiente.
Recompensas. A avaliação de uma ação, que pode ser positiva ou negativa.



Aprendizado Por Reforço



Aprendizado Por Reforço



Apredizado Por Reforço



Aprendizado por Reforço - Jogo da Velha



Aprendizado Por Reforço
A função Q mapeia pares de ação de estado para a combinação mais alta derecompensa imediata com todas as recompensas futuras que podem ser obtidas porações posteriores na trajetória.



Aprendizado por Reforço - Jogo da Velha



Aprendizado Por Reforço



Machine Learning - Algoritmos



Machine Learning - Algoritmos



Machine Learning - Algoritmos



Machine Learning - Algoritmos
Regressão - Árvores de Decisão – Naive BayesKNNRedução de DimensionalidadeK-MeansRandom Forest - Métodos EnsembleSVM ( Support Vector Machines )Redes Neurais - Deep LearningAnálise de Redes SociaisSistemas de RecomendaçãoClassificador de SpamAnálise de SentimentosAnálise de FraudesAnálise de Texto (text mining)



Processo deMachine Learning



Treinamento, Validação e Teste

70 - 80% - dados de treino30 - 20% - dados de teste



Treinamento, Validação e Teste
As vezes é necessário criarmosum dataset de validação:
70 a 80% - dados de treino20% - dados de validação10% - dados de teste



Treinamento, Validação e Teste
Cross-Validation



Treinamento, Validação e Teste
Cross-Validation



Machine Learning - Modelo



Machine Learning - Modelo

f(x) = a x + by_prev = 5.6 x – 4.2



Machine Learning

f(x) = a x + by_prev = 5.6 x – 4.2



Machine Learning - Modelo



Machine Learning - Modelo

O processo de ”fitting” um modelo a um dataset é chamado detreinamento do modelo



Machine Learning - Modelo
Seu trabalho como Cientista de Dados é buscar sempre omelhor modelo possível para suas previsões
O modelo pode ser implantado para resolver o problemade negócio para o qual ele foi desenvolvido
Lembre-se: um modelo de Machine Learning será usadopara resolver um problema específico



Modelo

Classificação Regressão Clustering

Aprendizagem NãoSupervisionadaAprendizagemSupervisionada



Classificação
É o processo de identificar a qual conjunto de categorias umanova observação pertence, com base em um conjunto dedados de treino contendo observações (ou instâncias) cujaassociação é conhecida



Classificação
Exemplo: determinar o diagnóstico de uma doença em umpaciente, observando as características similares em outrosgrupos de pacientes



Machine Learning - Modelo

Variável Preditora Bom Ruim
Status do Cliente

Variável TargetPode assumir os valores:Bom ou Ruim

Saldo Conta

Y – Target – Varável Preditora



Classificação



Classificação



Classificação f(x) = a x + k x2 + z x3 + ... + b



Regressão
Um estudo de regressão busca, essencialmente:associar uma variável Y -> variável resposta ou dependentea uma outra variável X ->variável explanatória ou independente)



Regressão
Como a Regressão pode ser usada?
• Investigação Científica
• Relações Causais
• Indentificação de Padrões



Regressão



Regressão



Regressão



Regressão - Estimativa dos Mínimos Quadrados
Y = α + β . X
Deve-se determinar α e β demodo que a somatória dosquadrados dos resíduos seja amenor possível
Método de Mínimos QuadradosOrdinários – MQO(Ordinary Least Squares - OLS)



Regressão
Y = α + β . X

Os coeficientes dessa retapodem ser estimados pelo Métodosdos Quadrados Mínimos



Regressão



Regressão

Os valores de r variam entre -1.0 (uma forte relação negativa) até +1.0, uma forterelação positiva.



Correlação

Os valores de r variam entre -1.0 (uma forte relação negativa) até +1.0, uma forterelação positiva.











Correlação

Os valores de r variam entre -1.0 (uma forte relação negativa) até +1.0, uma forterelação positiva.



Correlação de Pearson (R)

Onde:





Regressão

Consumo de Vinho

Alta Correlação Negativa
r = -0.83
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GPA = Médiade Notas



Correlação não implica em Causalidade

Afogamentos



Correlação não implica em Causalidade



Correlação nãoimplica emCausalidade



Regressão
RelacionamentoLinear Positivo RelacionamentoLinear Negativo Sem RelacionamentoLinear



Árvores de decisãoRandom ForestsDescoberta de associações e sequênciaBoosting e bagging de gradienteMáquinas de vetores de suporteRedes neurais / Deep LearningMapeamento de nearest-neighborCluster k-meansMapas auto-organizáveisTécnicas de otimização de busca local (ex., algoritmos genéticos)Maximização da expectativaAnálise Multivariada - Adaptive regression splinesRedes BayesianasKernel para estimativa de densidadeAnálise de componentes principaisDecomposição do valor singularModelos de Gauss

Como Selecionar o Algoritmo Ideal Para Cada Problema?

São muitos osalgoritmos deMachineLearning



Qual algoritmo deMachine Learning devo usar?
Depende.
Fatores:
- Precisão- Tipo de Problema a ser Resolvido- Tempo de Treinamento- Linearidade- Número de Recursos (Atributos, Variáveis)- Número de Parâmetros– Hardware envolvido



Qual algoritmo deMachine Learning devo usar?
Classificação Binária



Qual algoritmo deMachine Learning devo usar?
Classificação Multiclasse (mais de duas classes)



Qual algoritmo deMachine Learning devo usar?
Regressão



Qual algoritmo deMachine Learning devo usar?
Não Supervisionados



O processo de aprendizagem

E como um algoritmo encontra a função matemáticaque descreve este relacionamento?





O processo de aprendizagem
Generalização
Se um algoritmo de Machine Learning deve:
Ser capaz de generalizar uma função matemática quefaça previsões sobre novos conjuntos de dados
Caso contrário, ele não está aprendendo nada e simmemorizando os dados, o que é bem diferente.



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito

(X1, Y1), (X2, Y2), ..., (Xn, Yn) Dados Históricos

Y Decisão -> Crédito: Sim/Não
X Dados do Cliente

f: x -> y Representação do relacionamentoFórmula matemática desconhecidaf(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn

g: x -> y Fórmula a ser usada



Componentes do processo de aprendizagem
Aprovação de Crédito – Modelo de Aprendizagem

Algoritmo Hipótese Finalg ~ f

f1, f2, f3, ... -> uma função será Escolhida

f(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn



Componentes do processo de aprendizagem
O Espaço de Hipóteses contém os recursos com os quais podemos trabalhar.
O Algoritmo de Aprendizagem recebe os dados enavega pelo Espaço de Hipótesesa fim de encontrar a melhor hipótese que gera o resultado desejado.

Modelo de Aprendizagem



Componentes do processo de aprendizagem

Input⇒ X = (x1, x2, ..., xd) - Vetor de atributos do indivíduo

𝑤𝑖 é o peso doatributo

y_prev = f(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … nxn𝑛

𝑖=1
𝑤𝑖 .𝑥𝑖 



Componentes do processo de aprendizagem
Input⇒ X = (x1, x2, ..., xd) - Vetor de atributos do indivíduof(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn

Crédito é Aprovado se >= threshold (valor limite)

Crédito é Reprovado se < threshold (valor limite)

𝑛

𝑖=1
𝑤𝑖 .𝑥𝑖 

𝑛

𝑖=1
𝑤𝑖 .𝑥𝑖 



Função Sinal
É a função que retorna o sinal do número real.



Componentes do processo de aprendizagem
Fórmula que Define as Hipóteses no Espaço de Hipóteses

As diferentes combinações weight/threshold vão formar diferentes hipóteses



Componentes do processo de aprendizagem

Dados Linearmente Separáveis



Componentes do processo de aprendizagem
Algoritmo de Aprendizagem

Dados de Treino (x1, y1), (x2, y2),...., (xn, yn)

Erro de Classificação

Ajuste

h(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn



Componentes do processo de aprendizagem
Iteração 1

Iteração 2

.......
Se os dados forem linearmente separáveis,o algoritmo fará diversas iterações até encontrar a linha querealmente separa as duas classes

f(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn



Componentes do processo de aprendizagem
Erros de Classificação Ex:Credito negado quando deveria ser aprovadoDiagnóstico médico (Falso Positivo)Classificação de Notícias (esportes -> política)



Componentes do processo de aprendizagem
Elementos do Processo de Aprendizagem

Um Padrão Existe
Não há um único modelo matemá́tico queexplique esse padrão
Dados estão disponíveis



Componentes do processo de aprendizagem
Input
Output
Função alvo - ?
Dados
Hipótese - ?



Componentes do processo de aprendizagem
Aprendizagem Supervisionada
Coleção de vetores de atributos
Coleção de respostas observadas
Queremos construir uma área de respostas (espaço de hipóteses)h(x)



Componentes do processo de aprendizagem
Como sabemos se os valores de h(x) são bons ou ruins?

h(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn



Componentes do processo de aprendizagem
Como sabemos se os valores de h(x) são bons ou ruins?

h(x)

h(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … nxn



Componentes do processo de aprendizagem

Descreve quão bem resposta na área de respostas (espaço dehipóteses) se encaixa no conjunto de dados que está sendo analisado
Cost Function

h(x)⇒ função prevista

J(yi, h(xi))⇒ a Cost Function é um número que melhor representaa relação entre esses elementos.
Valores Observados

Valores Previstos

h(x) = ax1 + bx2 + cx3 + … n xn



Componentes do processo de aprendizagem

J1
J2 > J1

Valores menores da Cost Functionsignificam um melhor ”fit” (ajuste)
O objetivo do algoritmo de ML é aprender um modelo queminimize os erros (minimizar o Custo J(yi, h(xi) )

Cost Function

J2



Componentes do processo de aprendizagem
Em problemas de regressão, h(x) é normalmente interpretadadiretamente como a resposta a ser prevista

h(x)

Peso

Altura



Componentes do processo de aprendizagem



Componentes do processo de aprendizagem

Comparando uma previsão contra o seu valor real, usandouma cost function, determinamos o nível de erro do algoritmo.
Por ser uma formulação matemática, a cost function expressao nível de erro em uma forma numérica.
A cost function transmite o que é realmente importantee significativo para seus propósitos com o algoritmo deaprendizagem.

Cost Function: J(yi, h(xi))



Gradiente Descendente

Objetivo:

h(x) = a'x1 + b'x2 + c’x3 + … n’ xn



Gradiente Descendente

Cost Function
Gradient Descent

Parâmetros da Cost FunctionQuanto melhor os valores de parâmetros,menor o valor de J.



Gradiente Descendente



Gradient Descent





Gradiente Descendente
É ideal quando os parâmetros não podem ser calculadosanaliticamente (por exemplo, usando álgebra linear) e devem serpesquisados por um algoritmo de otimização



Gradiente Descendente - Algoritmo



Algoritmos de Otimização - Tipos



Algoritmos de Otimização
Simplex algorithm



Algoritmos de Otimização
Interior-point methods



Algoritmos de Otimização – Redes Neurais/Deep Learning



Overfitting x Underfitting



Overfitting x Underfitting



Utilizar um modelo complexo que é capaz de reduzirconsideravelmente o erro de previsão no dataset de treino,mas ao mesmo tempo não é tão generalizável a ponto deapresentar um bom resultado no dataset de teste

Overfitting x Underfitting



Overfitting x Underfitting



Overfitting x Underfitting



Utilizar um modelo simples que é bem generalizável,mas não reduz consideravelmente o erro de previsão no dataset de treino

Overfitting x Underfitting



Overfitting x Underfitting

Modelos maissimples(underfitting)
Modelos maiscomplexos(overfitting)



Overfitting x Underfitting
A tarefa essencial de previsãoé selecionar um modelo que seaproxime do ponto mínimo dacurva de erro do dataset deteste



Underfitting x Overfitting



Underfitting x Overfitting



Machine Learning - Algoritmos

Veremos agora osprincipais algoritmosde Machine Learning



Outros Aplicações e técnicas deApredizado de Máquina
KNNK-MeansRandom ForestMétodos EnsembleSVM – Support Vector MachinesDeep LearningAnálise de Redes SociaisSistemas de RecomendaçãoClassificador de SpamAnálise de SentimentosAnálise de FraudesAnálise de Texto (text mining)



Aprendizado de Máquina - Tarefas


