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INTRODUÇÃO: 

Cada vez mais os modelos de 

aprendizado de máquina são usados em tarefas 

críticas de classificação, onde muitas vezes, é 

obtido apenas o resultado dessa classificação, 

sem a possibilidade de uma explicação das 

alterações que seriam necessárias para atingir 

uma classe desejada. Também é preciso que 

essas explicações geradas sejam factíveis e 

preferencialmente com o mínimo de alterações 

nos valores da instância. Esse trabalho 

apresenta o algoritmo KAOGExp, 

independente dos dados de treinamento e o 

modelo utilizado para classificação, sendo 

capaz de fornecer explicações contrafactuais 

robustas, baseadas nas propriedades de pureza 

do grafo K-associado proposto por Bertini Jr. 

et al. 

METODOLOGIA: 

Dado um conjunto de dados, foi 

utilizado 75% da base apenas para treinamento 

de um classificador que será considerado como 

caixa preta, simulando uma aplicação real, 

onde os dados de treinamento não são 

conhecidos. O restante dos dados foi utilizado 

para explicação. Para cada uma das instâncias, 

é feita uma amostragem ao redor, utilizando o 

método de hipercubos latinos, apresentado e 

implementado por Deutsch, como mostra a 

Figura 1 (b). Com essa amostra, cada ponto 

então é classificado utilizando o modelo 

anterior para que esses dados, junto da 

instância explicada, sejam usados para criar o 

grafo K-associado ótimo (KAOG). Durante a 

criação do KAOG, serão calculadas as purezas 

dos componentes e é escolhido aquele mais 

próximo com a classe desejada e maior pureza, 

como na Figura 1 (d). Essa informação é 

importante para o algoritmo, pois a instância 

que fornece a explicação deve estar em uma 

zona de maior pureza afim de trazer maior 

confiança. Ao final, é feita uma otimização sob 

a explicação, revertendo cada valor alterado 

para o original e realizando a classificação. São 

geradas todas as combinações possíveis. Caso 

a classe seja mantida como aquela buscada, o 

valor é mantido. Ao final, é escolhido aquele 
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que realizou o menor número de alterações 

comparado a instância original. 

 
Figura 1- Exemplo das etapas do algoritmo KAOGExp para 

gerar uma explicação - Fonte: autoria própria 

Ao total, foram utilizados três 

conjuntos de dados fornecidos por Pawelczyk 

et al., sendo eles Adult, COMPAS e Give me 

some credit. Os dados foram tratados, 

especialmente os categóricos, onde foi 

necessário aplicar One Hot Encoding. Esse 

tratamento pode ser alterado, conforme as 

necessidades do modelo e todas as interfaces 

são definidas no código para realizar um 

tratamento ou normalização específica. O 

KAOGExp foi comparado com outros 9 

algoritmos: 

 AR: aplicado apenas sobre 

modelos lineares. Para ser aplicado em outros 

modelos não lineares, primeiramente é 

preciso utilizar o LIME para obter uma 

aproximação. 

 CCHAVE: aplica pequenas 

mudanças no ponto sendo analisado a fim de 

alterar sua classe. 

 CEM: realiza explicações em 

redes neurais, minimizando a função de 

custo. 

 CLUE: aplica alterações na 

instância e utiliza de um coeficiente para 

determinar a incerteza e prover explicações 

viáveis.  

 DICE: fornece diversas 

explicações e utiliza de um gradiente 

descendente para determinar a solução que 

melhor balanceia proximidade e diversidade. 

 CRUDS: agnóstico quanto ao 

modelo, determina as características mais 

relevantes na predição e as altera para atingir 

a classe desejada. 

 FACE: utiliza dos dados de 

treinamento ou teste para criar um grafo ao 

redor do ponto sendo explicado e utiliza do 

menor caminho para encontrar a solução. 

 GS: utiliza de busca aleatória, 

gerando exemplos dentro de uma hiper esfera 

que é expandida até obter uma solução. 

 Watcher: método de otimização 

que gera explicações ao minimizar uma 

função de objetivo utilizando um gradiente 

descendente. 

Após a execução de todos os 

algoritmos com todos os dados, foram 

utilizadas métricas para a comparação dos 

resultados, sendo elas as normas 𝑙  e 𝑙  para o 

cálculo de proximidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com os resultados de proximidade, 

comparados da Figura 2 até Figura 7, o 
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KAOGExp se mostra capaz de gerar 

explicações contrafactuais mais próximas ao 

ponto analisado, especialmente quando 

comparado ao algoritmo FACE, que também 

utiliza grafos para obter as soluções. 

 
Figura 2: distribuição da distância 𝑑  comparando os 

algoritmos com o conjunto de dados Adult. - Fonte: autoria 
própria 

 

Figura 3: distribuição da distância 𝑑   comparando os 
algoritmos com o conjunto de dados Give Me Some Credit. - 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 4: distribuição de distância 𝑑  comparando os 
algoritmos com o conjunto de dados COMPAS. - Fonte: 

autoria própria 

 

Figura 5: distribuição da distância 𝑑  comparando os 
algoritmos com o conjunto de dados Adult. - Fonte: autoria 

própria 

 

Figura 6: distribuição da distância 𝑑  comparando os 
algoritmos com o conjunto de dados Give me Some Credit. - 

Fonte: autoria própria 
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Figura 7: distribuição da distância 𝑑  comparando os 
algoritmos com o conjunto de dados COMPAS. - Fonte: 

autoria própria 

CONCLUSÕES: 

Este trabalho apresenta o KAOGExp, 

um algoritmo para explicações contrafactuais 

baseadas no grafo K-associado ótimo 

(KAOG). Com os estudos realizados, o 

algoritmo demonstra boa capacidade de gerar 

explicações próximas ao dado sendo analisado. 

Ainda é necessário realizar mais estudos com 

novas métricas, especialmente comparando o 

número de atributos alterados. Também é 

necessário estudar a relação da pureza com a 

robustez dos resultados. 

O trabalho foi aceito para apresentação 

no congresso IEEE International Congress on 

Fuzzy Systems. 
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