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Carrega os pacotes
library(mlbench)
library(caret)
library(caretEnsemble)

Carrega o dataset de exemplo
data(PimaIndiansDiabetes)

Treinando os modelos
Vamos treinar os seguintes modelos:

• Classification and Regression Trees (CART).
• Linear Discriminant Analysis (LDA).
• Support Vector Machine with Radial Basis Function (SVM).
• k-Nearest Neighbors (KNN).
• Random Forest (RF).

Vou mostrar duas formas de criar os modelos. Você pode seguir apenas uma delas, pois no final o 
que importa é a variável “results”.
Na primeira iremos criar cada modelo separadamente.



# Parâmetros de controle do treino
trainControl <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3, clas
sProbs=TRUE)
# Cria os modelos
fit.cart <- train(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, method="rpart", trCo
ntrol=trainControl)
fit.lda <- train(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, method="lda", trContr
ol=trainControl)
fit.svm <- train(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, method="svmRadial", t
rControl=trainControl)
fit.knn <- train(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, method="knn", trContr
ol=trainControl)
fit.rf <- train(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, method="rf", trControl
=trainControl)
# Insere os modelos em uma lista (apenas para usar esta lista no último exem
plo deste tutorial)
models <- list(cart=fit.cart, lda=fit.lda, svmRadial=fit.svm, knn=fit.knn, r
f=fit.rf)
# Resultado
results <- resamples(list(cart=fit.cart, lda=fit.lda, svmRadial=fit.svm, knn
=fit.knn, rf=fit.rf))

Nesta segunda forma iremos criar os modelos com um único comando caretList.
# Parâmetros de controle do treino
trainControl <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=3, clas
sProbs=TRUE)
# Lista de algoritmos que serão utilziados
algorithmList <- c('lda', 'rpart', 'rf', 'knn', 'svmRadial')
# Cria os modelos da lista
models <- caretList(diabetes~., data=PimaIndiansDiabetes, trControl=trainCon
trol, methodList=algorithmList)
# Resultado
results <- resamples(models)

Comparando os modelos
Agora vamos ver algumas formas de avaliar os modelos.

Summary
Esta é uma forma bem simples de comparar os resultados dos modelos. O comando summary 
retorna uma tabela com um resumo da métrica de avaliação.



summary(results)

##  
## Call: 
## summary.resamples(object = results) 
##  
## Models: lda, rpart, rf, knn, svmRadial  
## Number of resamples: 30  
##  
## Accuracy  
##             Min. 1st Qu. Median   Mean 3rd Qu.   Max. NA's 
## lda       0.6842  0.7500 0.7727 0.7691  0.7922 0.8684    0 
## rpart     0.6623  0.7273 0.7532 0.7470  0.7792 0.8182    0 
## rf        0.6974  0.7297 0.7662 0.7656  0.7922 0.8701    0 
## knn       0.5844  0.7013 0.7450 0.7339  0.7792 0.8052    0 
## svmRadial 0.6711  0.7403 0.7713 0.7660  0.7869 0.8553    0 
##  
## Kappa  
##               Min. 1st Qu. Median   Mean 3rd Qu.   Max. NA's 
## lda       0.271600  0.4177 0.4765 0.4646  0.5134 0.7022    0 
## rpart     0.189500  0.3822 0.4113 0.4183  0.4906 0.5668    0 
## rf        0.281200  0.3960 0.4686 0.4657  0.5276 0.7099    0 
## knn       0.002429  0.3151 0.3912 0.3906  0.5003 0.5610    0 
## svmRadial 0.248400  0.4121 0.4811 0.4676  0.5110 0.6755    0

Box e Whisker Plot
Com este gráfico podemos avaliar quanto a métrica (neste caso accuracy e kappa) está variando, 
assim como comparar os pontos médios de cada modelo. Também note que o box plot nos permite 
notar a presença de outliers.
scales <- list(x=list(relation="free"), y=list(relation="free"))
bwplot(results, scales=scales)



Density plot
Podemos avaliar a distribuição da métrica de avaliação em cada modelo.
scales <- list(x=list(relation="free"), y=list(relation="free"))
densityplot(results, scales=scales, pch = "|")



Dot plot
Mostra a média da métrica escolhida em cada modelo, assim como o intervalo de confiança que 
corresponde a 95% dos dados observados.
scales <- list(x=list(relation="free"), y=list(relation="free"))
dotplot(results, scales=scales)



Parallel plot
Mostra como as amostras selecionadas no processo de validação cruzada (k-folds), realizado 
internamnete em cada modelo (como foi configurado no parâmetro de controle do treino), se 
comportaram em cada algoritmo.
parallelplot(results)



Scatterplot matrix
Este é um tipo de gráfico onde podemos observar a correlação entre as predições dos diferentes 
modelos. Quando a correlação entre os modelos é fraca, significa que eles são bons candidatos 
para criação de um modelo ensemble.
splom(results)



Você também pode analisar a correlação por meio de uma matrix de correlação
modelCor(results)

##                 lda     rpart        rf       knn svmRadial 
## lda       1.0000000 0.6296734 0.5226216 0.7226038 0.7913077 
## rpart     0.6296734 1.0000000 0.5076226 0.4812726 0.6283598 
## rf        0.5226216 0.5076226 1.0000000 0.5151644 0.6554475 
## knn       0.7226038 0.4812726 0.5151644 1.0000000 0.7361602 
## svmRadial 0.7913077 0.6283598 0.6554475 0.7361602 1.0000000

Ou ainda analisar a correlação de dois modelos específicos por meio de um Pairwise xyPlot
xyplot(results, models=c("lda", "svmRadial"))



Statistical significance test
Você ainda pode calcular as diferenças entre as distribuições da métrica de cada modelo (neste 
caso, accuracy) e verificar se esta diferença tem significância estatística.
Sendo que: h0 = hipótese nula = as distribuições são iguais h1 = hipótese alternativa = as 
distribuições são diferentes Se p-valor > 0.05 rejeito h0 e digo que as distribuições não são iguais

• Diagonal principal da matriz: Está em branco porque compara o modelo com ele mesmo.
• Diagonal inferior da matriz: Mostra o p-valor da hipótese nula h0.
• Diagonal superior da matriz: Mostra a diferença estimada entre as distribuições. Por 

exemplo, suponhamos que LDA é o melhor modelo entre os cinco testados. Então a parte 
superior da matriz mostrará quanto ele é melhor (analisando a diferença absoluta da métrica 
de comparação).

diffs <- diff(results)
summary(diffs)



##  
## Call: 
## summary.diff.resamples(object = diffs) 
##  
## p-value adjustment: bonferroni  
## Upper diagonal: estimates of the difference 
## Lower diagonal: p-value for H0: difference = 0 
##  
## Accuracy  
##           lda       rpart      rf         knn        svmRadial  
## lda                  0.0221349  0.0035145  0.0352358  0.0030759 
## rpart     0.0224756            -0.0186204  0.0131009 -0.0190590 
## rf        1.0000000 0.2067902              0.0317213 -0.0004386 
## knn       0.0002732 1.0000000  0.0155498             -0.0321599 
## svmRadial 1.0000000 0.0838694  1.0000000  0.0007043             
##  
## Kappa  
##           lda       rpart     rf        knn       svmRadial 
## lda                  0.046222 -0.001130  0.073931 -0.003001 
## rpart     0.0375565           -0.047352  0.027709 -0.049223 
## rf        1.0000000 0.1196455            0.075061 -0.001871 
## knn       0.0012212 1.0000000 0.0087202           -0.076932 
## svmRadial 1.0000000 0.0295996 1.0000000 0.0005815

Verificando o peso dos modelos e possibilidades de ensemble
Você ainda tem a opção de usar o comando caretEnsemble para avaliar os pesos de cada modelo 
em um possível ensemble.
pesoModelos <- caretEnsemble(models)
summary(pesoModelos)

## The following models were ensembled: lda, rpart, rf, svmRadial  
## They were weighted:  
## 0.43 0.01 0.36 0.2 
## The resulting AUC is: 0.8383 
## The fit for each individual model on the AUC is:  
##     method    metric   metricSD 
##        lda 0.8299934 0.04709527 
##      rpart 0.7424677 0.06767640 
##         rf 0.8272894 0.04694902 
##  svmRadial 0.8265954 0.05008662


