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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

 

  

Data Mining surgiu da necessidade de extração do conhecimento a partir de 

volumosas massas de dados geradas pelas empresas/instituições. Com o crescimento da área e 

o aumento do poder de processamento dos computadores, as organizações que prestam 

serviços em KDD (Knowledge Discovery in Database) têm guardado, cada vez mais, um 

grande número de documentos e processos referentes a projetos executados no passado.  

Por outro lado, hoje, o desenvolvimento de projetos de Data Mining exige do 

especialista o uso de diversas ferramentas, linguagens de programação e metodologias 

associadas à sua experiência para resolução do problema.  Um dos maiores problemas 

práticos de KDD é como prover a interoperabilidade entre diferentes plataformas existentes, 

de tal forma que os processos fiquem centralizados e documentados em um único ambiente.  

Outro grande problema, hoje, é a falta de reuso de conhecimento devido à complexidade e 

forte dependência do usuário. Neste contexto, as experiências adquiridas em projetos 

anteriores não são devidamente documentadas, gerenciadas e controladas, gerando como 

conseqüência a repetição de erros dos projetos anteriores. Em outras palavras, outro grande 

problema prático é a falta de plataformas capazes de fazer o reuso do conhecimento adquirido 

em projetos realizados no passado.  

O principal objetivo deste trabalho é criar um framework híbrido para 

desenvolvimento de soluções em Mineração de Dados que integra diversas ferramentas 

disponíveis no mercado e disponibiliza um ambiente integrado para reuso do conhecimento na 

área de KDD. Este ambiente possibilita a centralização e padronização dos artefatos gerados 

ao longo do processo de KDD, assim como aproveita os melhores recursos de cada ferramenta 

de mercado disponível.  

Para validação do framework foram coletados os metadados de 69 projetos reais de 

mineração de dados, 61 lições aprendidas dos profissionais que trabalharam nestes projetos e 

654 entidades de conhecimento (congressos, softwares, publicações etc) da área de KDD.  

Os estudos apresentados, principalmente para definição do início do projeto, 

mostraram ser possível, através do framework, entender as características que levaram os 

projetos a serem um sucesso ou fracasso. Assim, o framework é um ambiente que assegura o 
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desenvolvimento de projetos em KDD de alta qualidade que atende às expectativas do cliente 

dentro do tempo e orçamento previstos.   

 

Palavras-chave: Mineração de Dados, Descoberta do Conhecimento em Base de 

Dados, Processos de KDD, Framework, Interoperabilidade, Reuso do Conhecimento, 

Metamineração de dados. 



 

 

v 

AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

 

  

Data Mining appeared with the need of knowledge extraction of massive quantities of 

data generated by companies / institutions. With the growth in the area and the rising power of 

computer processing, the organizations providing services in KDD (Knowledge Discovery in 

Database) have increasingly saved a large number of documents and files related to projects 

implemented in the past. 

On the other hand, nowadays the development of Data Mining projects requires the 

specialist to use a variety of tools, programming languages and methodologies associated with 

their experience to solve the problem. One of the biggest practical problems of KDD is how to 

provide interoperability among the different existing platforms, so that the processes remain 

centralized and documented in a single environment. Another major problem today is the lack 

of knowledge reuse due to the complexity and heavy dependence on the user. 

In this context, the experience acquired in previous projects are not properly 

documented, managed or controlled, resulting in the repetition of errors from previous 

projects. In other words, another major practical problem is the lack of platforms able to reuse 

the knowledge acquired in projects from the past. 

The main objective of this work is to create a hybrid framework for the development 

of solutions in Data Mining, which includes several available tools and provides an integrated 

environment for the reuse of knowledge in KDD. This environment enables the centralization 

and standardization of artifacts generated along the KDD process, as well as taking the best 

features of every marketing tool available.  

To validate the framework, metadata for 69 real data mining projects were collected, 

61 lessons learned from the professionals who worked on these projects and 654 bodies of 

knowledge (conferences, software, publications, etc.) about the KDD considered.  

The studies presented, mainly in the definition of the beginning of the project, proved 

to make it possible, through the framework, to understand the characteristics that led the 

projects to be a success or a failure. Thus, the framework is an environment that ensures the 

development of high quality projects in KDD, meeting customer expectations within the 

anticipated time and budget.  
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1111 IIIINTRNTRNTRNTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO    
 

Hoje, com o avanço da tecnologia e a capacidade de armazenamento de grandes 

massas de dados, se por um lado a quantidade de informação aumentou, por outro lado surgiu 

o problema de como analisar volumes tão expressivos de dados para aproveitar essas 

informações. Data Mining (DM) ou Mineração de Dados (MD) surgiu desta necessidade de 

extrair conhecimento relevante a partir de volumosas massas de dados.  

As primeiras pesquisas na área de mineração de dados foram centradas na 

implementação e otimização dos algoritmos, também chamados de algoritmos de 

aprendizagem [1]. No entanto, quando esses algoritmos eram aplicados em problemas reais, 

os resultados produzidos não eram confiáveis, sobretudo por problemas na qualidade das 

bases de dados e pela falta de entendimento das características intrínsecas à aplicação.  

Na verdade, a partir das publicações de Fayyad et al. [2, 3] em 1996, mineração de 

dados foi definida como parte de um processo ainda mais amplo chamado Knowledge 

Discovery in Databases (KDD) ou Descoberta do Conhecimento em Grandes Bases de 

Dados. Segundo os autores, KDD é um processo não trivial, iterativo, interativo e com 

múltiplos estágios que manipula e transforma os dados no intuito de descobrir padrões 

relevantes. Fayyad et al. identificaram cinco estágios do processo de KDD: seleção dos dados, 

pré-processamento dos dados, transformação dos dados, Data Mining (algoritmo de 

aprendizagem) e interpretação dos resultados.  

Também em 1996, um consórcio de empresas fornecedoras e consumidores potenciais 

de Data Mining criou o CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) [4], 

uma metodologia padrão não proprietária que identifica as diferentes fases de um projeto de 

Data Mining. Segundo a metodologia desenvolvida, um sistema de mineração de dados pode 

ser dividido em seis fases interdependentes: entendimento do negócio, entendimento dos 

dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação de desempenho e distribuição dos 

resultados.  

No mesmo ano, Brachman et al. [5] propuseram uma metodologia para o processo de 

KDD que difere da abordagem de Fayyad et al. porque é centrada nos objetivos do negócio. 

Neste caso, o processo de KDD foi dividido em seis fases interdependentes: descoberta da 



                                                                                                            Capítulo1 - Introdução 

 

2 

tarefa, descoberta dos dados, limpeza dos dados, desenvolvimento do modelo, análise dos 

dados e geração de saídas.   

Em 1997, Klemettinen et al. [6] propuseram uma metodologia organizada nas mesmas 

fases definidas em Fayyad et al. [2, 3], no entanto com foco principal na automatização da 

aquisição de conhecimento e com maior ênfase nas fases de descoberta dos padrões e 

apresentação dos resultados.  

No ano seguinte a proposta de Feldens et al. [7]  foi integrar as tecnologias de 

mineração de dados e Data Warehouse em uma metodologia mais completa. A abordagem 

também supõe a integração do usuário e do minerador de dados. A abordagem de Feldens et 

al. está dividida em quatro fases: Data Warehouse, pré-processamento, Data Mining e pós-

processamento.  

Em 2003, foi proposta a metodologia DMLC (Data Mining Life Cycle) [8] como 

evolução do CRISP-DM [4]. Esta abordagem consiste em 9 processos, os quais fazem parte 

de 3 estágios. O primeiro estágio é denominado de hipóteses/objetivos e consiste de três 

processos: entendimento do negócio, entendimento dos dados e definição dos objetivos e 

hipóteses. O segundo estágio, chamado de preparação dos dados é composto pelos processos 

de seleção/amostra, pré-processamento e transformação. O estágio final consiste dos 

processos de Data Mining, avaliação e distribuição/entrega.  

Em 2005, foi publicada a DMEasy [9] que é uma metodologia fortemente baseada em 

CRISP-DM [4], DMLC [8] e PMBOK [10]. O objetivo foi propor uma metodologia mais 

completa e geral que atendesse à realidade dos desenvolvedores de soluções em mineração de 

dados e organizada em 6 (seis) fases: inicialização do projeto, planejamento e organização, 

execução, distribuição e finalização, acompanhamento do projeto e documentação de 

processos genéricos. 

Todas essas iniciativas tiveram como objetivo padronizar o processo de 

desenvolvimento de projetos em mineração de dados. É ponto comum nos trabalhos 

levantados que o processo de descoberta do conhecimento é complexo, está organizado em 

fases seqüenciais (passo-a-passo) e uma das suas principais dificuldades é a interatividade 

com o especialista em mineração de dados porque a maioria das atividades envolve tomada de 

decisão do desenvolvedor na condução do projeto. Na prática, o desenvolvimento de projetos 

de KDD exige o uso de diversas ferramentas, linguagens de programação e metodologias 

associadas à sua experiência para resolução do problema.  Em outras palavras, um dos 

maiores problemas práticos de KDD hoje é como prover a interoperabilidade entre as mais 
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diferentes plataformas existentes de tal forma que os processos fiquem centralizados e 

documentados em um único ambiente. 

Associadas às metodologias, foram propostas ferramentas para apoiar o usuário nos 

estágios do complexo processo de KDD. Um dos primeiros sistemas foi o IMACs (Interactive 

Market Analysis and Classification System) que é uma ferramenta desenvolvida pela AT&T e 

publicada por Brachman et al. [11].  Este sistema utiliza técnicas sofisticadas de representação 

do conhecimento para conduzir o usuário através do processo de KDD. Em 1997, foi proposto 

o CITRUS [12, 13] que é um projeto baseado em uma ferramenta de mercado e na 

metodologia CRISP-DM. Dois anos depois, foi apresentado o UGM (User Guidance Module) 

[14] como uma melhoria do CITRUS baseado em experiências de projetos passados para 

reuso do conhecimento e que tinha por base uma metodologia própria. Recentemente, foram 

propostas as ferramentas IDAs [15] e Ghedini [16] que se baseiam respectivamente nas 

metodologias de Fayyad et al. e de Brachman et al, além do trabalho publicado por 

Goldschmidt [17]. Após a divulgação do Clementine [18, 19], a grande maioria das 

ferramentas, sejam ferramentas de mercado ou acadêmicas, adotaram uma interface focada no 

fluxo do processo de KDD, também chamada de workflow. A interface apresenta um conjunto 

de componentes interligados apresentados como workflow, onde o usuário da ferramenta é 

capaz de conduzir visualmente o processo de KDD. 

Segundo Bartlmae and Riemenschneider [20], outro grande problema, em projetos de 

KDD, é que, devido a sua complexidade e forte dependência do usuário, as experiências 

adquiridas em projetos anteriores não são devidamente documentadas, gerenciadas e 

controladas e, conseqüentemente, erros cometidos em projetos anteriores são repetidos em 

novos projetos. Em outras palavras, outro grande problema prático hoje é a falta de 

plataformas capazes de fazer o reuso do conhecimento adquirido em projetos realizados no 

passado. O reuso abrange desde o re-entendimento de operações básicas do dia-a-dia do 

trabalho até a recuperação de preciosas horas de trabalho gastas na solução de problemas sem 

que haja captura formal do conhecimento usado.  

A falta de reuso do conhecimento em KDD é agravada exatamente pela falta de 

interoperabilidade entre as ferramentas de Data Mining como descrito anteriormente. Em 

resumo, sem interoperabilidade entre as plataformas e sem o devido reuso do conhecimento, 

os projetos fracassam, não são entregues no prazo e/ou não atendem às expectativas dos 

clientes. 
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O objetivo do presente trabalho é propor um framework que resolva os dois grandes 

problemas identificados nos projetos de KDD: interoperabilidade entre ferramentas e reuso do 

conhecimento.  

O framework integra as ferramentas de KDD e os respectivos metadados gerados a 

partir dos projetos de mineração de dados. As ferramentas disponíveis para integração no 

presente trabalho são: SPSS [21], SAS[22], S-PLUS [23], Weka [24], R-Project [25], 

Matlab[26] e KNIME [27]. Além disso, o framework disponibiliza um ambiente para reuso 

do conhecimento em projetos de mineração de dados. 

Vale salientar que qualquer outra ferramenta que possibilite a chamada de suas 

funções através de solicitações externas (linha de comando) pode ser integrada no framework.  

A escolha das ferramentas foi baseada na importância de cada uma delas nas áreas de 

estatística e mineração de dados, além da disponibilização de versões gratuitas e/ou de 

avaliação para testes no framework. Por exemplo, ferramentas muito utilizadas no mercado de 

Data Mining como o software Clementine e a plataforma SAS Enterprise Miner foram 

excluídos do framework pela dificuldade de encontrar versões para avaliação. Neste sentido, 

os softwares SPSS, SAS e S-PLUS foram escolhidos por serem os principais softwares de 

estatística no mercado, segundo o kdnuggets.com [28]. O kdnuggets.com é um portal, desde 

1997, referência para comunidade de Data Mining. Já o R-Project foi escolhido por ser o 

software gratuito mais utilizado na área acadêmica de estatística. Por outro lado, o Weka foi 

escolhido como principal software de mineração de dados gratuito, também segundo o 

kdnuggets.com [28]. O Matlab foi escolhido pela sua flexibilidade e ampla utilização na área 

de engenharia e, por último, o KNIME como exemplo de ferramenta para construção de 

workflow gráfico em mineração de dados. Softwares que ganharam destaque em pesquisas 

mais recentes como, por exemplo, o RapidMiner [29], não foram contemplados neste trabalho 

por não serem conhecidos no início do trabalho. 

Através do framework proposto será possível entender as características que levam os 

projetos de KDD serem um sucesso ou fracasso, bem como especificar melhor os parâmetros, 

assegurando o desenvolvimento de projetos em KDD de alta qualidade, que atenda às 

expectativas do cliente dentro do tempo e orçamento previstos.  

Em resumo, o framework propõe a interoperabilidade entre ferramentas e o reuso do 

conhecimento a partir dos projetos de mineração de dados do passado. 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Como mencionado na seção anterior, o principal objetivo do trabalho é propor um 

framework híbrido para desenvolvimento de soluções em mineração de dados que integre 

diversas ferramentas disponíveis no mercado e disponibilize um ambiente integrado para 

reuso do conhecimento na área de KDD com intuito de reduzir riscos, assegurando projetos de 

alta qualidade.   

Como conseqüência do trabalho, alguns objetivos específicos também serão 

alcançados, conforme seção abaixo. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Levantar as abordagens disponíveis para integração e reuso do conhecimento, 

identificando os seus pontos fortes e fracos. 

• Criar o framework minimizando as deficiências identificadas nas ferramentas 

disponíveis. 

• Utilizar a técnica de Raciocínio Baseado em Casos para representação e reuso do 

conhecimento em projeto de KDD. 

• Mapear e disponibilizar um repositório na área de KDD para facilitar o reuso de 

conhecimento. 

• Aplicar o framework proposto em problemas práticos de mineração de dados com o 

objetivo de medir, de forma objetiva, a contribuição na integração das ferramentas de 

mercado. 

• Criar projetos práticos de reuso do conhecimento com o objetivo de medir a 

contribuição do framework no reuso de conhecimento. 

• Criar e compartilhar banco de dados com:  

o Lições aprendidas, softwares de mineração de dados, pessoas mais citadas, 

centros de pesquisa e empresas, algoritmos e transformações dos dados mais 

utilizados, dentre outras. 

 

Apesar da proposta do framework ser geral, para limitar o escopo e viabilizar a 

pesquisa com experimentações práticas, o presente trabalho aborda problemas de classificação 
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binária em projetos de mineração de dados. A escolha por classificação binária deveu-se ao 

fato da técnica ser uma das mais utilizadas em mineração de dados. Além disso, através da 

classificação binária é possível resolver problemas de outras naturezas como, por exemplo, 

classificação múltipla e regressão. Mesmo com a limitação imposta nesta pesquisa toda a 

estrutura está preparada para problemas de classificação múltipla, clustering, regras de 

associação, séries temporais dentre outras. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 
 

O trabalho está organizado em 5 (cinco) capítulos. O Capítulo 2 fornece o histórico 

das principais metodologias de mineração de dados encontradas na literatura, assim como o 

estado da arte dos principais sistemas para apoio ao usuário no processo de KDD. Como o 

presente trabalho inter-relaciona várias áreas do conhecimento, tais como: XML, 

metodologias, processos, Workflow, Data Warehouse, integração, reuso de conhecimento, 

inteligência artificial, estatística, modelagem de dados, modelagem de processos e engenharia 

de software, fica impossível abordar todos os temas no estado da arte. Neste contexto, o 

Capítulo 2 apresenta as principais pesquisas relacionadas ao presente trabalho. 

No Capítulo 3, é detalhada a arquitetura geral do framework e o ambiente de 

integração, fornecendo uma visão geral da sua utilização e uma aplicação prática para medir a 

eficiência do framework proposto. O Capítulo 4 apresenta a arquitetura do ambiente de 

conhecimento com suas respectivas aplicações em quatro bases de conhecimentos.  

É importante salientar que normalmente em trabalhos desta natureza, para cada 

capítulo teórico há um capítulo separado de aplicações práticas. No entanto, pelo grande 

volume de aplicações, o presente trabalho intercalou as aplicações práticas dentro dos 

Capítulos 3 e 4 para facilitar o entendimento do leitor. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as principais contribuições do trabalho, limitações 

existentes, conclusões e trabalhos futuros. 

 

 

 

 



                                                                                                     Capítulo2 – Estado da Arte 

 

7 

2222 ESTADOESTADOESTADOESTADO    DADADADA    ARTEARTEARTEARTE    
 

A descoberta de conhecimento em banco de dados é um processo complexo, 

principalmente pela interatividade com o usuário e pela manipulação de várias bases de 

dados. Por este motivo, é imprescindível o uso de metodologias e ferramentas sistemáticas 

que auxiliem o usuário no desenvolvimento dos projetos de maneira mais eficiente. Apesar de 

novas em mineração de dados, as metodologias são muito utilizadas na área da Engenharia de 

Software. Entre as mais conhecidas estão: RUP (Rational Unified Process) [30, 31], XP 

(eXtreme Programming) [32] e Agile Software Development [33]. Segundo Rumbaugh et al 

[34], “Uma metodologia de engenharia de software é um processo para a produção organizada 

de software, com utilização de uma coleção de técnicas pré-definidas e convenções de 

notação. Uma metodologia costuma ser apresentada como uma série de etapas, com técnicas e 

notações associadas a cada etapa”. Da mesma forma que na Engenharia de Software, as 

metodologias de KDD são conjuntos de etapas (fases) para produção organizada de soluções 

em mineração de dados, com o intuito de produzir soluções de maior qualidade. Associadas às 

metodologias, diversos sistemas de apoio ao processo de KDD têm sido propostos visando a 

apoiar o especialista na condução dos projetos, alguns deles, com o objetivo de reusar o 

conhecimento do passado. 

Se por um lado o presente trabalho aborda várias áreas, tais como: estatística, 

inteligência artificial, engenharia de software, Data Mining, banco de dados, modelagem de 

dados, Data Mart, Data Warehouse, banco de dados transacionais, engenharia de processo, 

metodologias em geral, Business Process Management (BPM), Workflow, Gestão de 

Conhecimento, XML, Ontologia e CWM-DM. Por outro lado, há uma grande dificuldade em 

encontrar trabalhos que relacionem reuso do conhecimento e integração na área de Data 

Mining. A maior prova dessa carência é o IRI (IEEE International Conference on Information 

Reuse and Integration), grande publicação da IEEE envolvendo reuso e integração do 

conhecimento, que não tem nenhum artigo abordando o tema de reuso em projetos de 

mineração de dados de 2003 a 2009.  

Este capítulo poderia ter dezenas de páginas abordando cada um dos temas citados 

acima, no entanto o estado da arte apresentado nas próximas seções contempla os trabalhos 
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relacionados à área de Data Mining que abordaram os temas de metodologia, integração ou 

reuso de conhecimento. 

 

2.1 METODOLOGIAS EM MINERAÇÃO DE DADOS 
 

Apesar das metodologias em mineração de dados não estarem diretamente associadas 

ao presente trabalho, pode-se encarar os trabalhos em metodologia como a primeira iniciativa 

para integração e posteriormente reuso do conhecimento. Se há uma hierarquia entre esses 

conceito pode-se considerar: 

1) Metodologias do processo de Mineração de Dados 

2) Sistemas para apoio e integração em Projetos de Mineração de Dados 

3) Sistemas para reuso do conhecimento em Mineração de Dados 

 

Em resumo, sem metodologias adequadas não é possível integrar os projetos e sem 

integração entre ferramentas não é possível reutilizar o conhecimento. Como mencionado no 

capítulo 1, a primeira publicação que considerou mineração de dados como um processo mais 

amplo foi de Fayyad et al. [2, 3] em 1996. Abaixo estão descritas as principais metodologias 

identificadas na literatura.  

 

Fayyad et al [2, 3]: a definição do termo Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

foi introduzida por Fayyad et al. [2, 3] como parte de um processo ainda mais amplo de Data 

Mining. Knowledge Discovery in Databases (KDD) ou Descoberta do Conhecimento em 

Bases de Dados é um processo não trivial, iterativo, interativo e com múltiplos estágios que 

manipula e transforma os dados no intuito de descobrir padrões relevantes. Fayyad et al. 

identificaram cinco estágios do processo de KDD:  

1- Seleção dos dados: também chamado de amostragem dos dados, é o processo que 

define quais serão os dados a serem minerados no projeto. Os dados podem ser 

selecionados das mais diversas fontes de dados, tais como: banco de dados 

relacional, arquivo texto legado, dentre outros. 

2- Pré-processamento dos dados: é nesta fase que os dados são organizados e as 

inconsistências (missings, outliers e erros de preenchimento, falta de 

padronização etc) são tratadas. 
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3- Transformação dos dados: que consiste na transformação dos dados brutos em 

dados transformados para aplicação da técnica inteligente. Esta fase depende do 

algoritmo a ser aplicado na fase seguinte.  

4- Data Mining: também conhecido como algoritmo de aprendizagem, esta fase 

aplica a técnica inteligente para extração do conhecimento. Na fase seguinte, é 

aplicado o algoritmo minerador, como por exemplo: redes neurais, árvores de 

decisão, análise de clustering, dentre outros.  

5- Interpretação dos Resultados: Por fim, vem a fase de validação do conhecimento 

minerado, onde o especialista do domínio de aplicação é fundamental para 

homologação do conhecimento adquirido, pois nesta fase são validados todos os 

resultados obtidos no projeto. 

 

Apesar da grande relevância do trabalho, a proposta apresenta algumas questões 

importantes como, por exemplo:  

• Não detalha como a metodologia lida com a interatividade do processo de KDD.  

• Não se preocupa com processos extras. Por mais definido que esteja o processo de 

KDD sempre há, na prática, exceções que fogem do fluxo normal pré-

estabelecido.  

• Não considera o processo de KDD como um projeto (inicialização, planejamento, 

execução, controle e finalização). 

• Não aborda o levantamento de requisitos como etapa fundamental no processo.  

• E, principalmente, não detalha como o processo de KDD deve levar em 

consideração a experiência do usuário em projetos passados. A metodologia cita 

esta importância, mas não se preocupa com reuso do conhecimento. 

 

CRISP-DM [4]: em 1996 um consórcio de empresas fornecedoras e consumidores 

potenciais de Data Mining criou uma metodologia não proprietária, chamada CRISP-DM 

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining) [4]. Segundo a metodologia mineração de 

dados pode ser dividido em seis fases interdependentes:  

1- Entendimento do negócio: a compreensão do negócio procura identificar os 

objetivos e as necessidades na perspectiva de negócio, e converter este 

conhecimento em uma tarefa de Data Mining. Na determinação dos objetivos do 

negócio, o primeiro passo é identificar as necessidades do cliente. Durante o 
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entendimento do negócio, o analista de mineração de dados deverá identificar 

fatores importantes que poderão influenciar os resultados. 

2- Entendimento dos dados: compreende a identificação da informação que pode ser 

relevante para o estudo e uma primeira familiarização com o seu conteúdo, 

descrição, qualidade e utilidade. O entendimento dos dados tem como tarefa 

adquirir a informação com a qual se irá trabalhar, listando as suas fontes, o 

procedimento de leitura e os problemas preliminares detectados. A descrição dos 

dados descreve a forma como foram adquiridos, listando o seu formato, volume, 

significado e toda a informação relevante. 

3- Preparação dos dados: consiste em um conjunto de atividades destinadas a obter 

os dados finais, a partir do qual será criado e validado o modelo.  A seleção dos 

dados e a escolha dos atributos são partes desta fase.  Outra fase é a integração 

que representa a junção de dados provenientes de várias tabelas, para criar uma 

visão única, onde está toda a informação necessária para a análise. 

4- Modelagem: são selecionadas e aplicadas as técnicas de Data Mining mais 

apropriadas dependendo dos objetivos levantados no entendimento do negócio. A 

criação do modelo representa a fase central do projeto de KDD, onde uma técnica 

de modelagem é aplicada sobre o conjunto de dados. 

5- Avaliação de desempenho: consiste na avaliação do modelo, revendo os passos 

seguidos anteriormente e verificando se os objetivos de negócio foram 

alcançados. 

6- Distribuição dos resultados: é um conjunto de ações para utilizar os resultados do 

projeto dentro da organização. A distribuição dos resultados pode ser a produção 

de um relatório final até a instalação de um software com os resultados do projeto. 

Dependendo do estudo e dos dados, poderá ser necessária uma atualização 

periódica dos modelos. 

 

O CRISP-DM foi a primeira metodologia a abordar o processo de KDD como um 

projeto complexo. Neste contexto, introduz conceitos importantes de levantamento de 

requisitos, modelagem do negócio e, principalmente, planejamento do projeto. No entanto, 

aborda algumas questões importantes para projetos de KDD, tais como: 

• Não detalha como a abordagem pode auxiliar o usuário no processo interativo de 

KDD. 
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• Não aborda a possibilidade de documentação de processos extras que não estão 

mapeados na metodologia padrão. 

• E principalmente, não cita o reuso do conhecimento como fator determinante para 

minimizar falhas ocorridas no passado e aumentar as chances de sucesso do 

processo. 

 

Brachman et al. [5]: propuseram uma metodologia para o processo de KDD que 

difere da abordagem de Fayyad et al. por ser centrada nos objetivos do negócio. Neste caso, o 

processo de KDD pode ser dividido em seis fases interdependentes:  

1- Descoberta da tarefa: fase em que os objetivos do projeto de mineração de 

dados são definidos. O usuário do sistema de KDD deve estar presente nesta 

fase.  

2- Descoberta dos Dados: mapeamento da estrutura de banco de dados para 

resolução do problema. Esta fase normalmente é executada simultaneamente 

com a descoberta da tarefa, pois abrangem definição dos requisitos da solução. 

3- Limpeza dos dados: análise dos dados para retirada de ruídos nos dados. Esta 

etapa é fundamental para qualidade da solução a ser desenvolvida. 

4- Desenvolvimento do modelo: esta fase consiste na aplicação dos algoritmos de 

aprendizagem ou algoritmos de mineração de dados. Brachman et al. ressaltam 

que nesta fase são aplicados todos os potenciais algoritmos com os respectivos 

parâmetros. 

5- Análise dos dados: esta fase é o equivalente à avaliação de desempenho dos 

modelos selecionados. Além disso, refinamentos no desenvolvimento do 

modelo são realizados. 

6- Geração de saídas: esta fase compreende a formalização do conhecimento 

adquirido ao longo do processo. As saídas podem assumir os mais diversos 

formatos, tais como: gráficos, tabelas, relatórios etc. 

 

A metodologia definida por Brachman et al. aborda o processo de KDD de forma mais 

genérica, preocupando-se com processos de descoberta dos dados e descoberta de tarefas que 

são fundamentais para definir o escopo da aplicação.  No entanto, a abordagem não explora 

questões importantes, tais como: 

• Assim como nas abordagens de Fayyad e CRISP-DM, a abordagem de Brachman, 

apesar de citar o processo como interativo e mostrar as diversas ferramentas 
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envolvidas no processo, não detalha como a metodologia pode auxiliar nesta 

tarefa. 

• Apesar de abordar a necessidade de processos extras, não detalha como o usuário 

deve documentá-los. 

• Assim como nas abordagens de Fayyad e CRISP-DM, não se preocupa com reuso 

do conhecimento em novos projetos de KDD. 

• Da mesma forma que Fayyad, não considera o processo de KDD como um 

projeto, mas sim um processo de execuções de atividades. 

• Não detalha como devem ser levantados os requisitos da solução, apesar de os 

processos de descoberta dos objetivos estarem incluídos nesta atividade. 

• Não aborda modelagem do negócio em detalhes, apesar de este processo estar 

incluído nas atividades de descoberta dos dados e descoberta da tarefa. 

   

Klemettinen et al. [6]: propuseram uma metodologia organizada nas mesmas fases 

definidas em Fayyad et al. [2, 3], no entanto com foco principal na automatização da 

aquisição de conhecimento e com maior ênfase nas fases de descoberta dos padrões e 

apresentação dos resultados. Como a metodologia definida por Klemettinen et al. [6] é uma 

melhoria da  abordagem definida em Fayyad et al. [2, 3], a maioria das lacunas citadas foram 

mantidas, principalmente, não abordar o reuso do conhecimento. 

 

Feldens et al. [7]: esta proposta integra as tecnologias de mineração de dados e Data 

Warehouse em uma metodologia completa. Esta abordagem também sugere integrar o usuário 

do sistema decisório e o minerador de dados. A metodologia de Feldens et al. está dividida 

em quatro fases:  

1. Data Warehouse: consiste na criação do banco de dados, onde será descoberto 

o conhecimento. Assim como em Faayad et al. não há menção de como deve 

ser esta fase. 

2. Pré-processamento: consiste no tratamento e integração dos dados para 

aplicação do algoritmo de aprendizagem. A base de dados tratada, aqui 

chamada de mine set, é a base preparada para o algoritmo. 

3. Mineração de dados: consiste na aplicação dos algoritmos de aprendizagem. 

4. Pós-processamento: é a fase da estruturação do conhecimento adquirido. 

Consiste em filtragem do conhecimento relevante para o usuário final. 
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A proposta de Feldens et al.[7] assemelha-se, em termos de características, às 

propostas de Fayyad et al. A vantagem desta abordagem é integrar as tecnologias de 

mineração de dados e Data Warehouse em uma metodologia mais completa do que a proposta 

descrita em Fayyad et al. Assim como observado nas metodologias anteriores, não há 

preocupação com o reuso do conhecimento.  

 

DMLC ( Data Mining Life Cycle) [8]: foi proposta com objetivo de melhorar o 

CRISP-DM [5] em relação ao reuso do conhecimento e documentação dos recursos 

envolvidos.  A abordagem é composta por 9 processos, os quais fazem parte de 3 estágios. O 

primeiro estágio é denominado de hipóteses/objetivos e consiste de três processos: 

entendimento do negócio, entendimento dos dados e definição dos objetivos e hipóteses. O 

segundo estágio, chamado de preparação dos dados é representado pelos processos de seleção 

da amostra, pré-processamento e transformação. O estágio final é composto pelos processos 

de data mining, avaliação e distribuição dos resultados produzidos. Duas bases de dados são 

fundamentais nesta abordagem: Data Warehouse/Data Mart e o repositório de conhecimento 

e informações. Apesar de ter sido a primeira metodologia que aborda o reuso do 

conhecimento em projetos de mineração de dados, não há a descrição de como este 

conhecimento é reaproveita e como as experiências do passado são armazenadas. A conclusão 

é que esta metodologia recomenda o reuso do conhecimento sem entrar em maiores detalhes. 

 

DMEasy [9]: mais recentemente, foi publicada a DMEasy [9] que é uma metodologia 

fortemente baseada em CRISP-DM [4] , DMLC [8] e PMBOK [10]. O objetivo é propor uma 

metodologia mais completa e geral que atendesse à realidade dos desenvolvedores de 

soluções em mineração de dados e organizada em 6 (seis) fases:  

1. Inicialização: A inicialização do projeto é a primeira fase a ser executada na 

metodologia e tem como objetivo garantir a formalização do início da 

aplicação de KDD para todos os envolvidos.  

2. Planejamento e Organização: A segunda fase é o planejamento e organização, 

onde as informações e requisitos são coletados, a fim de elaborar um 

planejamento completo do projeto. Não há volta à fase de inicialização, ou 

seja, a fase de inicialização só é executada uma única vez por projeto, o que 

não ocorre com as demais fases.  
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3. Execução: Depois de realizado o planejamento, o projeto passa à fase de 

execução, onde os dados são o centro do desenvolvimento. Nesta fase, os 

dados são manipulados e transformados em conhecimento estratégico, no 

intuito de apoiar o negócio do cliente. Há grande iteração entre as fases de 

planejamento e execução, pois qualquer modificação na fase de execução que 

impacte no projeto deve ser avaliada na fase de planejamento. Por este motivo 

há duas setas, em sentidos contrários, ligando as duas fases.  

4. Distribuição e Finalização: A quarta fase é a distribuição dos resultados 

obtidos e formalização do final do projeto.  Se os resultados obtidos não forem 

os esperados pode ser necessário voltar para fase de planejamento e 

organização do projeto. Neste caso, o projeto deve passar por todos os 

processos novamente.  

5. Acompanhamento do Projeto: A fase de acompanhamento do projeto abrange 

todo o controle e monitoramento do projeto, com início a partir da fase de 

planejamento até a finalização do projeto.  

6. Processos Extras: Por fim, a fase de processos genéricos documenta as 

atividades e/ou processos extras que não são abordados na metodologia 

DMEasy; com isso, a cada novo projeto a metodologia evolui. 

 

Mesmo evoluindo em relação às metodologias anteriores, a DMEasy não detalha 

como o reuso do conhecimento deve ocorrer. Na verdade, a DMEasy recomenda como boas 

práticas o reuso do conhecimento sem entrar em maiores detalhes. 

2.1.1 RESUMO DAS METODOLOGIAS DISPONÍVEIS 
 

Com base nas metodologias citadas acima foram identificadas as principais 

características para o processo de desenvolvimento de soluções em mineração de dados: 

• Iteratividade: esta característica identifica se a metodologia aborda o processo 

de KDD com iterações constantes entre as fases. 

• Interatividade: identifica se a metodologia aborda a interação com o usuário 

como fundamental para o sucesso do processo de KDD. 

• Organização em Fases: identifica se a metodologia está organizada em fases ou 

aborda o processo de KDD como não estruturado. 
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• Processos Extras: identifica se a metodologia leva em consideração a 

documentação de processos não contemplados na metodologia original. Ou 

seja, mede a capacidade das metodologias em abordar novos processos não 

identificados na metodologia original. 

• Reuso do Conhecimento: identifica se a metodologia preocupa-se com o reuso 

do conhecimento como fator decisivo para o sucesso do projeto. 

• Visão de Projeto: identifica se a metodologia organiza o processo de KDD 

como um projeto complexo (início, planejamento, execução, controle e 

finalização). 

• Levantamento de Requisitos: identifica se a metodologia considera o processo 

de levantamento de requisitos como fator determinante para o sucesso do 

projeto. 

• Entendimento do Negócio: identifica se a metodologia contém processos ou 

atividades que se preocupam com o entendimento do problema a ser resolvido. 

 

Na Tabela 2.1, o conceito “N” foi atribuído para as metodologias que não abordam a 

característica identificada. O conceito “M” para as que mencionam, mas não entram em 

detalhes e “A” para as que abordam em detalhes.  

Dentre as oito características, duas foram encontradas detalhadamente em todas as seis 

metodologias. São elas: organização em fases (passo a passo) e a abordagem do processo de 

KDD como iterativo. Ou seja, para todas as metodologias citadas, o processo de KDD segue 

etapas como um passo a passo (organizado em fases) e normalmente há necessidade de voltar 

para fases anteriores, de acordo com as descobertas realizadas em cada fase do processo. 

Outra característica, levantada em todas as abordagens, é a interatividade do usuário no 

processo, porém somente a proposta DMLC e DMEasy lidam com esta característica em 

detalhes. Como foi visto, o processo de KDD é um projeto complexo e para tal sempre há 

processos não mapeados nas metodologias padrões. Estes processos são chamados de 

processos extras, uma vez que não foram mapeados na abordagem original. Neste sentido, 

apenas as abordagens de Brachman et al. e DMEasy se preocuparam com a característica. O 

reuso do conhecimento também é um tema recente e cada vez mais abordado. Neste contexto, 

apenas a proposta DMLC levanta o assunto, apesar de também não entrar em maiores 

detalhes. Somente as abordagens CRISP-DM, DMLC e DMEasy consideram o processo de 

KDD como um projeto. As abordagens citam esta característica como um fator importante no 
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sucesso de projetos de KDD. Finalmente, o levantamento dos requisitos da solução e o 

entendimento do negócio do cliente são duas características fundamentais para a satisfação do 

cliente na entrega produto final. Estas fases devem ser bem documentadas para que todas as 

partes envolvidas tenham um conhecimento comum do projeto. Neste sentido, apenas Fayyad 

et al., Feldens et al e Klemettine et al. não se preocuparam com esta característica do processo 

de KDD. 

 

Ano Metodologia Iterativo  Interativo  
Organizado 

em Fases 

Processos 

Extras 

Reuso 

Conhecimento 

Visão 

Projeto 

Levantamento 

Requisitos 

Entendimento 

Negócio 

1996 Fayyad A M A N N N N N 

1996 CRISP-DM A M A N N A M A 

1996 Brachman A M A M N N M M 

1997 Klemettine A M A N N N N A 

1998 Feldens A M A N N N N N 

2003 DMLC A M A N M A M A 

2005 DMEasy A A A A M A A A 

N= não aborda; M= menciona, mas sem detalhes; A= aborda em detalhes. 

Tabela 2.1 - Resumo das principais características das metodologias. 

 

Ao final, pode-se concluir que dentre todas as metodologias disponíveis, a 

metodologia DMEasy é a mais completa, segundo os critérios estabelecidos para avaliação, 

no entanto nenhuma das metodologias aborda em detalhes o reuso do conhecimento. Vale 

ressaltar também que, hoje, a metodologia CRISP-DM é a mais aceita e utilizada na prática 

em projetos acadêmicos e de mercado, segundo o Kdnuggets.com [28]. Há também a 

metodologia proprietária SEMMA [35] que, apesar de ser a segunda metodologia mais 

utilizada em mineração de dados segundo o Kdnuggets.com [28], não foi avaliada neste 

trabalho pela dificuldade de material público de qualidade e por estar associada ao software 

SAS Enterprise Miner [22].  
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2.2 SISTEMAS DE APOIO AO PROCESSO DE KDD 
 

Associadas às metodologias existentes, como segundo passo na direção do reuso do 

conhecimento, foram propostas ferramentas para apoiar o usuário nos estágios do complexo 

processo de KDD.  

IMACs (publicado em Brachman et al. [11]): IMACs (Interactive Market Analysis 

and Classification System) é um sistema de data minig desenvolvido pela AT&T Laboratory e 

publicado em Brachman et al. [11]. O sistema usa técnicas sofisticadas de representação do 

conhecimento para conduzir o usuário através do processo de KDD. No artigo, Brachman et 

al. [11] introduzem o termo “arqueologia dos dados” para definir o processo de descoberta do 

conhecimento. A idéia é que arqueologia dos dados é uma tarefa dependente do usuário, na 

qual o objetivo e sucesso dependem da habilidade, conhecimento e experiência do mesmo. Os 

autores defendem que o conhecimento para resolução do problema não pode ser especificado 

a priori, mas emerge à medida que o processo iterativo e interativo de análise e manipulação 

dos dados evolui.  

Para criar uma nova aplicação no IMACs, o usuário deve explicitar a semântica do 

modelo de domínio que representa os objetos e seus relacionamentos para o problema em 

questão. Depois de concluída a análise conceitual do domínio, o modelo é implementado 

através de uma linguagem de consulta chamada CLASSIC, ou seja, o IMACs apóia o usuário 

a criar uma definição semântica para uma base de dados através dos conceitos de taxonomias. 

O IMACs foi proposto, em 1993, quando as ferramentas de mineração de dados ainda 

eram incipientes, e quase não ofereciam recursos. Na época todas as ferramentas disponíveis 

na academia e no mercado eram voltadas para apoio na definição dos algoritmos de 

aprendizagem. Hoje, no entanto, a ferramenta é pouco utilizada, pois há no mercado diversos 

sistemas disponíveis, como por exemplo: Clementine [18], Insightful Miner [36], dentre 

outros que são mais adequados ao processo de KDD. 

A maior contribuição do IMACs foi introduzir o conceito de condução do usuário na 

definição semântica dos dados e enaltecer a importância dos objetivos do KDD. Por outro 

lado, o IMACs não explora questões importantes, tais como: 

• Não estabelece um processo de coleta de informações para estruturação e reuso 

em novos projetos. A coleta das informações é importante para guiar o usuário 

em novos projetos e possibilitar a análise dos meta-dados. No artigo, há proposta 

de reuso do conhecimento, mas não fica claro como o procedimento é realizado. 
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• Não armazena fracassos dos projetos anteriores. 

• Não se integra com outras ferramentas disponíveis no mercado. 

• Não disponibiliza informações gerenciais sobre o projeto, tais como: custo, 

cronograma, qualidade. Isso porque o processo de KDD não é tratado como um 

projeto. 

• Não se preocupa com a condução de usuários leigos. 

  

CITRUS [12, 13]: é um projeto fruto de parceria entre indústrias e universidades, que 

tem como objetivo principal desenvolver um sistema de KDD baseado em processo. O 

sistema proposto acrescenta funcionalidades em uma ferramenta de mercado, chamada 

Clementine [18], com o objetivo de auxiliar o usuário na tomada de decisões.  

O Clementine foi desenvolvido pela Integral Solution Ltd (ISL) e posteriormente 

comprado pela spss (www.spss.com). Hoje, é considerado líder em Data Mining no mercado e 

possui um conjunto de recursos visuais para desenvolvimento de soluções em KDD. O 

usuário seleciona ícones representando técnicas para resolver tarefas do processo de KDD. 

Estes ícones são conectados para definir o fluxo de dados (streams, na terminologia da 

Clementine). Nas últimas versões, o Clementine incorporou o processo CRISP-DM como 

padrão para desenvolvimento das soluções. 

A proposta do sistema CITRUS é interessante, pois se preocupa em guiar o usuário 

leigo na construção de soluções de KDD, através da ferramenta Clementine. Além disso, a 

preocupação com eficiência do processo (velocidade de processamento) é um dos pontos 

fortes deste sistema. No entanto, as seguintes limitações foram identificadas na abordagem: 

• Apesar de o módulo servidor de execução se preocupar com o 

reaproveitamento de bases de dados intermediárias para melhoria da eficiência, 

não fica claro como é feito o reaproveitamento destas informações. 

• Não é abordado o reuso do conhecimento adquirido pelo usuário em projetos 

futuros. 

• Não há coleta das informações de projetos que fracassaram. Já que o processo 

de KDD é interativo, é importante para melhoria da qualidade das soluções a 

catalogação dos processos que falharam e que tiveram que ser repetidos. Não 

só coletar processos que falharam, mas também entender as condições que 

levaram a isso. 
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• A integração com outras ferramentas não foi citada. A preocupação deste 

sistema é rodar em Clementine. No entanto, na prática, sabe-se que raramente 

os projetos de KDD utilizam apenas uma ferramenta para solução do 

problema. 

• Não aborda questões importantes como apoiar as decisões gerenciais, através 

de informações do progresso do projeto, dos custos, dentre outros. 

 

UGM (User Guidance Module) [14]: Engels et al. desenvolveram um módulo 

chamado UGM (User Guidance Module) que se baseia em experiências de projetos passados 

para reuso do conhecimento adquirido em novas aplicações. O UGM implementa e aperfeiçoa 

os objetivos atribuídos ao módulo de Apoio ao Processo e Orientação do Usuário do projeto 

CITRUS. A proposta é baseada em uma metodologia de KDD própria, influenciada pela 

abordagem de Fayyad et al., que consiste em cinco fases: análise dos dados, pré-

processamento dos dados, data mining, avaliação e documentação. O sistema guia o usuário 

na definição do problema, usando o componente de análise do problema (Problem Analysis 

Component). Este componente faz perguntas importantes ao usuário e, de acordo com as 

respostas e os casos existentes na base de experiências, os requisitos da solução são definidos. 

Além disso, o componente dá feedback ao usuário com sugestões de algoritmos de 

aprendizagem e dicas para pré-processamento dos dados. O componente de análise do 

problema passa as informações para o componente de planejamento que tenta identificar 

processos no repositório de soluções através do engenho de busca baseado em analogia. Os 

elementos neste repositório são chamados de RPU’s (Reusable Process Units). Os elementos 

então são consultados e um conjunto de soluções retornadas. 

 

IDAs [15] : O IDAs (Intelligent Discovery Assistants) ou Assistente Inteligente de 

Descoberta é um sistema que disponibiliza para o usuário, uma enumeração sistemática de 

processos válidos de KDD e  rankings destes processos através de diferentes critérios. Um 

processo válido é aquele que não viola nenhuma restrição contida na base de restrições. Por 

exemplo, se o conjunto de dados de entrada contém atributos numéricos e o algoritmo Naive 

Bayes [37] vai ser aplicado diretamente então este não é um processo válido, uma vez que 

este tipo de algoritmo só trabalha com atributos categóricos. O objetivo do sistema é facilitar 

a escolha para o usuário de qual, dentre todos os processos de data mining, será executado. 

Além disso, o sistema propõe uma infra-estrutura para compartilhamento do conhecimento 

entre os diversos membros da equipe.  
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O Intelligent Discovery Assistant (IDA) auxilia o usuário na exploração do espaço de 

busca dos processos de KDD válidos. O sistema proposto foi uma evolução dos sistemas 

anteriores em relação ao reuso e coleta das informações e conhecimentos adquiridos.  No 

entanto, todas as outras dificuldades relatadas nos sistemas anteriores foram mantidas com o 

agravante de que o sistema foi concebido para usuários com certo grau de maturidade nos 

processos de KDD e não mais para usuários leigos. 

 

Ghedini [16]: A proposta deste trabalho é apresentar um modelo de apoio ao usuário 

na documentação de aplicações do processo de KDD, baseado na proposta de Brachman et al. 

[5] e um protótipo de apoio a sua utilização. O objetivo deste modelo é disponibilizar 

mecanismos que possibilitem estruturar informações que facilitem a gerência de uma 

aplicação de KDD, independente dos recursos utilizados. 

O modelo pode ser dividido em três grandes blocos de informações que estão mais 

intimamente relacionadas. O primeiro, chamado “Aplicação”, contém informações referentes 

a uma aplicação de KDD, ao seu domínio e aos dados, seus objetivos e à sua avaliação em 

relação a esses. O segundo bloco, refere-se às atividades desenvolvidas nas diferentes etapas 

que compreendem o processo de KDD, suas informações e seu comportamento; e o terceiro se 

refere aos complementos, ou seja, às informações adicionais de descrição das tarefas, às suas 

execuções e à aplicação em geral. 

Como o modelo proposto foi baseado na metodologia de Brachman et al. [5], ele 

herdou todas as limitações da metodologia citada na seção anterior. Em particular, não 

considerou o processo de KDD como um projeto complexo (início, planejamento, execução e 

finalização). Além disso, o modelo baseia-se em tarefas genéricas, como se todas as 

atividades do processo não fossem estruturadas. Por outro lado, o modelo de Ghedini [16] 

aborda questões importantes do processo de KDD, tais como: 

• Coletar informações para definir e conduzir aplicações de KDD; 

• Gerenciar informações referentes ao uso de diferentes ferramentas; 

• Registrar o raciocínio que levou a ações. Este é o primeiro passo a caminho do 

reuso do conhecimento. 

• Manter a relação entre as diferentes variáveis manipuladas no contexto de uma 

aplicação ou tarefa, bem como de suas diferentes versões; 
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• Utilizar-se destas informações para aprender com as experiências anteriores, o 

que pode ser útil em situações críticas ou de indecisão para auxiliar na tomada 

de decisão. 

• Mapear atividades genéricas 

 

Goldschmidt [17]: Este trabalho propôs uma ferramenta, denominada Máquina de 

Assistência Inteligente à Orientação do Processo de KDD (IKDD), voltada à formação de 

profissionais técnicos na área da Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados. Este 

trabalho baseia-se na Teoria do Planejamento para Resolução de Problemas [38] e foi 

implementada a partir da integração de funções de assistência utilizadas em diferentes níveis 

de controle do processo de KDD:  

• Assistência à Definição de Objetivos: tem como meta auxiliar o homem na 

identificação de tarefas de KDD cuja execução seja potencialmente viável em 

aplicações de KDD.  

• Assistência ao Planejamento de Ações de KDD: define como os objetivos em 

uma aplicação de KDD podem ser alcançados. O primeiro passo envolve a 

escolha de qual algoritmo de mineração de dados é o mais apropriado para o 

problema em questão. A partir da escolha do algoritmo de mineração de dados, 

o passo seguinte requer a escolha de como deverá ser realizado o pré-

processamento dos dados. Por fim, o assistente também auxilia o homem na 

formulação e na escolha do plano de ações de KDD a serem adotados.  

• Assistência à Execução dos Planos de Ações de KDD: compreende a 

execução, de forma ordenada, dos algoritmos de KDD previstos no plano. 

• Assistência à Aquisição e Formalização do Conhecimento: Esta assistência tem 

por objetivo proporcionar recursos que auxiliem um especialista em KDD na 

formalização e incorporação de sua experiência e conhecimento. Técnicas de 

aquisição de conhecimento foram utilizadas na concepção desta assistência. 

 

Apesar de grande avanço, Goldschmidt [17] não se preocupa com a integração das 

ferramentas em um único ambiente, além de mencionar sem maiores detalhes como é possível 

utilizar as informações de fracasso do passado para melhorar o reuso do conhecimento. 
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2.2.1 RESUMO DOS SISTEMAS PARA APOIO AO PROCESSO DE KDD 
 

Com o lançamento do Clementine [19], a grande maioria das ferramentas, sejam 

ferramentas de mercado ou acadêmica, adotaram uma interface focada no fluxo do processo 

de KDD, também chamado de workflow. A interface apresenta um conjunto de componentes 

interligados apresentados como workflow, onde o usuário da ferramenta é capaz de conduzir 

visualmente o processo de KDD. 

As ferramentas citadas demonstram características importantes que foram 

identificadas e resumidas na Tabela 2.2. A notação “N” foi atribuída para as metodologias que 

não abordam a característica identificada. O valor “M” para as que mencionam, mas não 

entram em detalhes e “A” para as que abordam em detalhes. As características identificadas 

como desejáveis em um sistema de apoio ao usuário para o processo de KDD foram: 

 

• Apoio ao usuário: esta característica identifica se o sistema apóia o usuário em 

todo o processo de KDD ou se apenas algumas fases do processo estão 

contempladas. Por exemplo, a escolha do algoritmo de aprendizagem mais 

conveniente para determinado problema. No contexto deste trabalho somente 

foram levantadas ferramentas de apoio a todo o processo de KDD. 

• Reuso da informação: identifica se o sistema baseia-se na coleta de 

informações de projetos passados para guiar o usuário durante o processo.  

• Reuso do conhecimento: identifica se o sistema baseia-se na coleta de 

experiências de projetos passados para guiar o usuário durante o processo. A 

diferença desta característica em relação à anterior é que o reuso e 

armazenamento é com relação ao conhecimento e não mais informação. De 

acordo com Nonaka e Takeuchi [39], o conhecimento, diferentemente da 

informação, diz respeito a crenças e está relacionado com experiências 

passadas. 

• Registros de fracassos: identifica se o sistema preocupa-se com coleta e 

catalogação das informações referentes aos fracassos, não necessariamente de 

projetos anteriores. Este fator é importante para melhoria da qualidade das 

soluções. O importante é não apenas coletar os processos que falharam, mas 

entender as condições que levaram ao fracasso. 
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• Integração de Ferramentas: na prática dificilmente uma única ferramenta é 

utilizada. Devido a sua grande complexidade, os projetos de KDD necessitam 

de diversos recursos que normalmente não são encontrados em uma única 

ferramenta. Desta forma, se preocupar com a integração de diferentes 

ferramentas é essencial para o sistema de documentação. 

• Facilidade para o Usuário Especialista: esta característica é importante, pois 

cada vez mais os projetos de KDD são desenvolvidos em outras áreas de 

aplicação. Com isso, usuários especialistas podem utilizar-se das ferramentas 

disponíveis sem necessitar de conhecimento técnico. 
 

Uma característica, levantada em cinco dos seis sistemas, foi a coleta, estruturação e 

reuso das informações. Esta característica é importante para entender o processo atual de 

resolução de problema do usuário e o resultado gerado nestas condições. Em outras palavras, 

a coleta da informação é um dos passos iniciais para entender as condições que levam um 

projeto a ser um sucesso ou fracasso. Além disso, com as informações estruturadas há 

possibilidade de executar mineração de dados sobre projetos de KDD, também chamado de 

mineração dos metadados do processo de KDD. À medida que os sistemas foram propostos, 

cada vez mais a coleta e reuso da informação passou a ser mais importante. Isso pode ser visto 

na Tabela 2.2. À medida que o ano de concepção do sistema aumenta o detalhe da abordagem 

também aumenta. Da mesma maneira que a coleta e reuso da informação, a característica de 

coleta e reuso do conhecimento é utilizada por quatro das cinco abordagens.  

A coleta de informações sobre fracassos é essencial para que os erros do passado não 

sejam cometidos em novos projetos, ou seja, em projetos de qualquer natureza é importante 

coletar as informações de falhas cometidas. Hoje, tem-se utilizado o termo “lições 

aprendidas” com este propósito. Neste sentido, apenas as abordagens de Ghedini [16] e 

Goldschmidt [17] levantam esta característica como fundamental no processo de KDD, apesar 

de não entrar em muitos detalhes quanto à sua implementação. 

Devido à sua interatividade, iteratividade e complexidade, os projetos de KDD 

demandam um conjunto de recursos que raramente estão disponíveis em uma única 

ferramenta de mercado. Na prática, no mínimo duas ferramentas são utilizadas para geração 

das soluções. Neste sentido, é necessário que o sistema possibilite a integração entre diversas 

ferramentas. Das ferramentas apresentadas, somente a abordagem de Ghedini menciona a sua 

importância. Os sistemas CITRUS [12] e UGM [14] utilizam como base o Clementine, que é 
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uma ferramenta proprietária, o que não é recomendado para pesquisas científicas de amplo 

alcance.  

Levando-se em consideração que o processo de KDD é um projeto complexo, e que há 

o papel do gerente de projeto, é fundamental a coleta e divulgação de informações gerenciais, 

tais como: cronograma do projeto, custo atual, custo previsto, atraso total do projeto, nível de 

satisfação do cliente em projetos anteriores, dentre outros. Apenas os sistemas CITRUS e 

UGM preocupam-se com esta característica. 

 

Ano Sistema Apoio ao 

Usuário 

Reuso 

informações 

Reuso 

Conhecimento 

Registros 

Fracassos 

Integração 

Ferramentas 

Informações 

Gerenciais 

Facilidade 

Usuário 

Especialista 

1993 IMACs A N M N N N N 

1997 CITRUS A M N N N A A 

1999 UGM A M A N N A A 

2002 IDAs A A A N N N N 

2003 GHEDINI A A M M A N N 

2005 Goldschmidt A A A M N M A 

N= não aborda; M= menciona sem detalhes; A= aborda em detalhes. 

Tabela 2.2 - Resumo das principais características dos sistemas de apoio ao usuário. 

 

Pode-se concluir que cada vez mais os trabalhos estão associando mineração de dados 

ao reuso do conhecimento. No entanto, pelos trabalhos levantados na literatura, nota-se que 

ainda são poucos os trabalhos relacionando estas duas áreas. Além disso, os trabalhos 

encontrados dão ênfase aos métodos de mineração de dados e não ao processo de KDD como 

um todo.  

Desde 2003 há poucas pesquisas para suporte ao processo de KDD. Este fenômeno 

deve-se ao fato de os principais softwares de mercado: SPSS, Clementine, SAS, Enterprise 

Miner, Statistica, KNIME, Weka e outros terem desenvolvidos sistemas de apoio ao usuário. 

Todos eles, sem exceção, investiram em facilitar a usabilidade do sistema por parte do 

especialista, minimizando todas as outras características citadas na Tabela 2.2. 

Na próxima seção serão apresentados os principais trabalhos relacionados 

especificamente ao reuso de conhecimento. 
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2.3 SISTEMAS PARA REUSO DO CONHECIMENTO EM KDD 
 

Além dos trabalhos das seções anteriores, alguns trabalhos relacionando KDD 

diretamente com reuso do conhecimento têm sido propostos na literatura. Bollacker e Ghosh 

[40] foram pioneiros e introduziram o conceito de classificadores baseados em reuso de 

conhecimento. A idéia do trabalho era construir um framework de classificadores para que 

novas tarefas de classificação utilizassem o conhecimento adquirido em problemas passados 

para melhorar a eficiência.  Apesar de abordar o tema de reuso de conhecimento Bollacker e 

Ghosh [40] tiveram o foco nos algoritmos e não no processo de KDD como um todo. 

Já Bartlmae e Riemenschneider [20], propuseram um framework para reuso de pacotes 

de conhecimento, utilizando Case-Based Reasoning [41] como método para representação do 

conhecimento. A idéia é baseada no conceito de fábrica de experiências e utiliza a técnica de 

Case Based Reasoning para armazenamento e recuperação dos pacotes de conhecimento 

armazenados no repositório de dados. Por outro lado, o trabalho não se preocupa em minerar 

os metadados armazenados para realimentar o conhecimento gerado e se preocupa apenas em 

armazenar e recuperar informações.  

Strehl e Ghosh [42] propuseram um framework para reuso de conhecimento em 

análise de clustering combinando vários tipos de técnicas. Apesar de interessante o trabalho 

aborda o tema, assim como Bollacker e Ghosh [40], com o foco na melhoria do algoritmo e 

não do projeto de KDD como um todo. 

Outros dois projetos foram levantados na literatura: Statlog [43] e o Framework for 

Distributed Knowledge Discovery Systems [44]. O projeto Statlog propõe uma metodologia 

para estudar o desempenho de diferentes algoritmos de aprendizagem de máquina, redes 

neurais e algoritmos estatísticos. Apesar de usar o conceito de reuso do conhecimento, o 

Statlog tem o escopo limitado ao reuso das técnicas de mineração de dados.  

O Distributed Knowledge Discovery Systems, por sua vez, propõe um framework para 

integração de diferentes ferramentas e plataformas de mineração de dados, relacionado ao 

tema de modelagem organizacional e integração de soluções. Apesar de o tema integração ser 

importante na área, esta abordagem somente se preocupa em integrar as ferramentas de 

mineração de dados em ambientes distribuídos e não aborda a questão da coleta dos 

metadados, além de não se preocupar em minerar o conhecimento armazenado para 

realimentar o conhecimento existente e não trata de arquivo legado (projetos que já 

aconteceram e não estão tratados). 
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2.4 RESUMO DO CAPÍTULO 
 

Apesar do grande avanço nos últimos anos, a área de mineração de dados, inteligência 

artificial e estatística ainda carecem de trabalhos que envolvam o processo para construção de 

soluções em mineração de dados, reuso de conhecimento e integração de ferramentas. Desde a 

publicação do CRISP-DM em 1996 e do lançamento da ferramenta Clementine, comprada 

pela SPSS no final da década de 90, pouquíssimos trabalhos relevantes foram publicados. A 

maior prova dessa carência é o IRI (IEEE International Conference on Information Reuse and 

Integration), grande publicação da IEEE envolvendo reuso e integração do conhecimento, que 

não tem nenhum artigo abordando o tema de reuso em projetos de mineração de dados desde 

2003.  

Como mencionado na seção anterior, pode-se notar que são poucos os trabalhos 

relacionados com reuso do conhecimento e integração de ferramentas em mineração de dados. 

Além disso, os trabalhos encontrados dão ênfase aos métodos de mineração de dados e não ao 

processo de KDD como um todo. Hoje, as iniciativas são isoladas, onde cada ferramenta de 

mercado define seus padrões de comunicação. 

O sistema UGM [14] e o sistema IDAs [15] são dois dos sistemas mais relacionados 

ao presente trabalho, no entanto em ambos os casos eles reusam o conhecimento do processo 

de KDD através de experiências listadas pelo especialista no domínio. A proposta do presente 

trabalho tem outra abordagem porque reusa o conhecimento através dos próprios projetos de 

KDD realizados no passado, sem necessariamente, precisar do especialista em KDD. Isso 

torna o sistema mais independente de pessoas.  

Já Ghedini [16] e Framework for Distributed Knowledge Discovery Systems [44] 

foram os trabalhos mais relacionados ao ambiente de integração do presente trabalho. Em 

Ghedini [16] o processo de KDD é tratado por completo, a integração é alcançada através de 

um amplo sistema para documentação de processos, no entanto o problema desta abordagem é 

que o sistema é utilizado em paralelo com a ferramenta de data mining. Por exemplo, ao 

utilizar o SPSS a proposta utiliza duas interfaces para o usuário, a primeira executando a 

tarefa no SPSS e posteriormente documento no ambiente proposta. A diferença para 

abordagem do ambiente de integração é que a interface do ambiente é única, ou seja, 

independente de qual ferramenta está sendo executada, a interface par ao usuário final é do 

framewrok proposto, não sendo necessário interagir com diversas interfaces simultaneamente. 
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Já o Framework for Distributed Knowledge Discovery Systems [44] aborda o problema de 

integração para ambientes distribuídos que não é o foco do presente trabalho. 

Diante das limitações das ferramentas citadas acima, no próximo capítulo será 

apresentada a proposta do presente trabalho que se propõe a integrar as ferramentas 

disponíveis no mercado, além de disponibilizar um ambiente integrado para reuso do 

conhecimento na área de KDD com as experiências dos projetos do passado. 
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3333 FRAMEWORKFRAMEWORKFRAMEWORKFRAMEWORK    PROPOSTO:PROPOSTO:PROPOSTO:PROPOSTO:    

AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    DEDEDEDE    INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO    
 

Como detalhado no Capítulo 1, as diversas características do processo de KDD tornam 

complexo o gerenciamento dos projetos. Apesar de existirem diversas ferramentas e 

metodologias disponíveis na área, não há um ambiente independente de plataforma que 

centralize os processos para apoiar o especialista no desenvolvimento de soluções em KDD. 

Além disso, as ferramentas disponíveis falham [16], principalmente, na documentação de 

informações relevantes para melhoria na qualidade dos projetos. 

Com o crescimento da área de mineração de dados, as organizações que prestam 

serviços de KDD têm guardado, cada vez mais, um grande número de documentos e 

processos referentes aos seus projetos executados no passado. Neste contexto, o objetivo do 

presente trabalho é propor um framework que integra as diversas ferramentas na coleta e 

reuso dos metadados gerados ao longo do processo de KDD e implementa uma ferramenta de 

software para apoiar o usuário na documentação dos processos. Com isso, será possível a 

interoperabilidade entre as ferramentas de mineração de dados e o reuso das informações 

passadas no intuito de assegurar o desenvolvimento de projetos em KDD de alta qualidade. 

 

3.1   ARQUITETURA GERAL DO FRAMEWORK 
 

A arquitetura geral do framework é composta por três ambientes inter-relacionados: 

ambiente de integração, ambiente para armazenamento das bases de conhecimento e ambiente 

de reuso do conhecimento.  

O ambiente para desenvolvimento de novos projetos ou ambiente de integração é o 

ambiente que disponibiliza um workflow para o desenvolvimento de projetos de KDD. O 

ambiente é também chamado de integração porque nele estão disponíveis as principais 

ferramentas de mercado (S-PLUS, SPSS, SAS, Weka, R-Project, Matlab, KNIME etc).  

O objetivo é que o especialista em mineração de dados, aqui também chamado de 

usuário, utilize as melhores funcionalidades de cada ferramenta para o gerenciamento, 
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execução, documentação e centralização dos processos gerados ao longo do projeto de KDD. 

É importante salientar que o framework possibilita a integração das ferramentas citadas, mas a 

utilização dos softwares deve obedecer às leis de direito de uso de cada fabricante.  

Por exemplo, imagine uma situação real de um projeto de mineração de dados em que 

é necessária a experimentação leave-one-out [45] por causa do baixo número de registros no 

banco de dados e que, para cada experimentação, uma regressão logística [46] é aplicada e 

avaliada pelo teste estatístico não paramétrico KS [47]. O problema é que a regressão logística 

está disponível na ferramenta Weka, a experimentação dos dados está em código Matlab e a 

métrica KS está em R-Project. Para piorar a situação, os dados originais estão no formato 

SPSS.  

Na prática, com as ferramentas hoje disponíveis, há duas possibilidades. A primeira é 

reescrever os vários códigos disponíveis em uma única ferramenta; abordagem que aumenta o 

re-trabalho envolvido, principalmente, em projetos complexos. A segunda e mais comum 

alternativa é realizar o projeto importando e exportando as bases de dados manualmente em 

formato padrão (arquivo texto, por exemplo) e utilizar cada ferramenta separadamente. A 

dificuldade nesta abordagem é o alto número de arquivos gerados sem o devido controle e 

documentação, dificultando o gerenciamento do projeto e aumentando o re-trabalho. A Figura 

3.1 apresenta um projeto no ambiente de integração proposto com as ferramentas: SPSS para 

entrada dos dados, Matlab para experimentação, Weka para regressão logística e R-Project 

para avaliação. No ambiente de integração, a segunda abordagem citada está automatizada e 

todas as interfaces de comunicação entre as diversas ferramentas de mercado estão 

disponíveis em um único ambiente. 

 

 

Figura 3.1. Exemplo do Workflow no Ambiente de Integração do Framework Proposto. 
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O ambiente das bases de conhecimento é o segundo ambiente do framework onde 

estão armazenadas todas as experiências passadas e estão representadas de quatro formas 

distintas: 

i. A primeira é uma base de conhecimento com os metadados coletados 

nos projetos desenvolvidos no passado. Neste banco estão armazenadas 

as informações gerais dos projetos, tais como: duração e custo do 

projeto, algoritmo utilizado, informações da base a ser minerada, 

transformação nos dados etc. 

ii.  A segunda base de conhecimento fornece ao usuário suporte à tomada 

de decisões em marcos ao longo do processo de desenvolvimento do 

projeto. As bases de conhecimento são casos do passado que estão 

representadas através da tecnologia de Raciocínio Baseado em Casos 

(RBC). 

iii.  A terceira base de conhecimento disponibiliza uma base de dados com 

lições aprendidas nos projetos do passado que também estão 

implementadas na tecnologia de Raciocínio Baseado em Casos (RBC). 

Lições aprendidas são problemas, soluções, sugestões e observações 

que o especialista catalogou nos projetos anteriores. 

iv. Por fim, a quarta base de conhecimento é um repositório da área de 

KDD onde os artigos, as publicações, as principais pessoas, os 

congressos, as aplicações, os algoritmos, dentre outros estão mapeados 

com objetivo de auxiliar o especialista no conhecimento das 

informações públicas da área de mineração de dados.  

 

O módulo de metamineração ou módulo para reuso do conhecimento é o terceiro 

ambiente do framework que utiliza as bases de conhecimento do segundo ambiente do 

framework com objetivo de reusar as experiências passadas. Neste ambiente é possível criar 

um projeto de KDD da mesma forma que são criados no Ambiente de Integração. A diferença 

é que as fontes de dados para desenvolvimento do projeto são oriundas das bases de 

conhecimento. Em outras palavras, no ambiente de reuso do conhecimento são criados 

projetos de metaKDD (metamineração) com objetivo de reusar o conhecimento dos projetos 

de mineração de dados do passado. 
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Desenvolvimento do Projeto - Integração

1.
Inicialização

2.
Planejamento
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4.
Finalização
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XSLT
INPUT
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INPUT

Novo 
Problema 
Prático

1

2

3
Conhecimento
Otimizado

4

Bases de Conhecimento

 

Figura 3.2. Arquitetura Geral do Framework. 

 

A arquitetura geral do framework está ilustrada na Figura 3.2, dividida em três grandes 

ambientes como mencionado anteriormente. Assim como em qualquer outro tipo de projeto, 

os especialistas em mineração de dados (empresa de KDD) recebem uma nova demanda de 

mercado (problema a ser resolvido) da empresa cliente e, antes de iniciar, recorrem às 

experiências já adquiridas como, por exemplo, projetos semelhantes já desenvolvidos, busca 

exaustiva na internet ou, até mesmo, o conhecimento de professores da academia. Esse 

ambiente é normalmente não estruturado e, em alguns casos, contém informações não 

confiáveis. O resumo da utilização dos ambientes está ilustrado nas quatro setas abaixo: 

• Seta1: O objetivo da primeira seta numerada na Figura 3.2 é disponibilizar no 

ambiente de reuso do conhecimento, antes mesmo do início do projeto, 

experiências passadas que possam ser compartilhadas com maior facilidade e 

confiabilidade. O reuso do conhecimento pode ser a partir de projetos externos 

que não foram desenvolvidos pela empresa de KDD e estão disponíveis no 

mercado (literatura) e pode ser a partir do reuso do conhecimento interno de 

projetos já desenvolvidos pela própria empresa de KDD.   
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• Seta2: A segunda seta numerada da Figura 3.2 representa o conhecimento 

adquirido pelo especialista em mineração de dados. Este conhecimento será 

utilizado para dar início ao novo projeto com as experiências vivenciadas no 

passado.  

• Seta3: Esta seta indica o início do novo projeto no ambiente de integração já 

direcionado pelas melhores práticas do passado. No ambiente de integração 

estão disponíveis todas as ferramentas de KDD, tais como: SPSS, Matlab, 

Weka etc. Ao iniciar um novo projeto o especialista passará pelas quatro fases 

do projeto [4]: inicialização, planejamento, execução e finalização. 

• Seta4: Ao longo do desenvolvimento do projeto, em vários momentos, o 

especialista sentirá a necessidade de voltar ao ambiente de reuso do 

conhecimento para entender como os problemas do passado foram enfrentados. 

Nesse momento, a seta 4 apresenta a volta ao ambiente de reuso do 

conhecimento. Esse processo (da seta 1 para seta 4) é interativo e ocorre 

durante todo desenvolvimento do projeto, sem um número pré-definido de 

vezes. 

 

É importante salientar que todos os componentes do ambiente de integração geram 

arquivos de configurações “xml (eXtensible Markup Language)” para representar os 

metadados dos componentes.  A escolha pela representação através de arquivos “xml”  é 

porque o ambiente de integração deve funcionar independente de banco de dados (base de 

conhecimento), assim como da grande maioria dos softwares de mineração (SPSS, Weka, 

Matlab, R-Project etc). Na prática, a independência de banco de dados torna o ambiente de 

integração um software freeware e independente de plataforma para integrar as diversas 

ferramentas através dos projetos de mineração de dados. Além da independência do banco de 

dados, a gravação dos arquivos “xml”  aumenta a eficiência do ambiente porque não é 

necessário conexão ao banco a cada novo componente externo. 

Por outro lado, ao invés de “xml” seria possível utilizar uma linguagem para 

especificação de workflow como, por exemplo: YAWL (Yet Another Workflow Language) 

[48]. Não foi utilizado YAWL por causa do escopo limitado do trabalho e pela simplicidade 

dos requisitos do workflow proposto (não recorrente, unidirecional, etc). A adequação para 

um dos padrões da literatura fica como trabalho futuro. 

Vale salientar que mesmo os projetos de metamineração do ambiente de reuso são 

armazenados como projetos estruturados de conhecimento porque, no futuro, eles poderão ser 
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reutilizados novamente. Por exemplo, quando o SPSS é utilizado para importação dos dados, 

o Matlab para experimentação, o Weka para estimação dos parâmetros da regressão logística 

e o R-Project para avaliação de desempenho é criada a estrutura de diretórios da Figura 3.3 

por trás da interface gráfica. Note que para cada componente gerado no workflow da Figura 

3.1 há uma pasta correspondente. Para cada componente criado é atribuído um número 

representado por (#) como nome do diretório. O componente de desempenho no R-Project 

(Interactive Table) está com o número cinco (#5) e não quatro como deveria estar porque, 

para cada componente arrastado no workflow, é atribuído um número único e, neste caso, o 

componente 4 foi apagado pelo usuário.  Na raiz do diretório encontra-se um “xml”  

(FrameworkExample.xml) com as informações gerais do projeto, tais como: nome, data, 

responsável e todos os outros atributos da fase de inicialização do projeto. Dentro de cada 

uma das pastas estão os respectivos arquivos dependendo da sua natureza.  

 

 

 

Figura 3.3. Estrutura de Diretórios Gerados do Workflow Construído. 

 

O ambiente de integração está desenvolvido em Eclipse [49] com interface gráfica 

construída em GEF (Graphical Editing Framework). GEF é um plug-in do Eclipse para 

construção de interfaces gráficas independentes de implementação. A escolha pelo Eclipse 

deve-se ao fato dele ser um ambiente de desenvolvimento integrado que oferece gratuitamente 

características avançadas normalmente encontradas apenas em produtos comerciais. 

Além disso, as bases de conhecimento de metadados e repositório de KDD estão 

disponíveis em MySQL, na Versão 5. Para o sistema de Raciocínio Baseado em Casos foi 

utilizado o framework freeware (escrito em Java), chamado JColibri [50]. 

O MySQL foi escolhido como padrão de banco de dados porque é open source, além 

de ser um dos bancos mais utilizados no mundo, em especial, em projetos de mineração de 

dados, segundo o kdnuggets.com [28]. Finalmente, o JColibri foi escolhido porque em Agudo 
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et al [51] os autores mostram os benefícios do sistema em relação às outras ferramentas 

disponíveis no mercado. Dentre as vantagens, principalmente, por ser gratuito e escrito em 

Java, ser rápido e eficiente, além de possibilitar o reuso de projetos de Raciocínio Baseado em 

Casos construídos no passado.  

A Figura 3.4 detalha melhor a arquitetura apresentada na Figura 3.2, dando ênfase às 

tecnologias utilizadas e como elas interagem entre si. Ao longo do desenvolvimento do 

projeto o usuário final interage de 4 formas diferentes com o framework, conforme 

numeração da Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Arquitetura Técnica do Framework Apresentando as Tecnologias Utilizadas. 

 

1. Uso do Repositório de KDD: Neste caso, o usuário interage através da interface 

gráfica do GEF/Eclipse que chama o banco MySQL para consultas e alterações na 

base de conhecimento público. O acesso é feito através de uma interface que realiza 

consultas “sql”  para acesso ao banco MySQL. As setas bidirecionais indicam o fluxo 

das informações através das consultas “sql” . 

2. Uso do Ambiente de Integração: Neste caso, o usuário utiliza o framework para 

desenvolver um novo projeto de KDD no ambiente de integração. Graficamente, o 



                                                     Capítulo3: Framework Proposto: Ambiente de Integração 

 

35 

usuário cria um fluxo como apresentado na Figura 3.1. Todos os componentes do 

projeto geram “xml”  que são armazenados em disco como apresentado no exemplo do 

arquivo frameworkExample.xml. Os arquivos “xml”  gerados são carregados no banco 

sob demanda do usuário que define o projeto como importante para estar no banco de 

metadados. Nesse momento, o framework aciona uma transformação “xslt” 

(eXtensible Stylesheet Language Transformations) [52]  para os arquivos “xml”  serem 

armazenados no banco de dados transacional MySQL. A transformação “xslt”  é 

necessária para padronizar o formato dos arquivos “xml”  que são importados para o 

banco, uma vez que o framework integra diversos componentes de ferramentas 

externas. O banco transacional, por sua vez, interage automaticamente com os Data 

Marts, também implementados em MySQL, através de um processo de ETL (Extract, 

Transform, and Load) [53], ou seja, transforma dados transacionais em uma visão 

gerencial. Vale salientar que o processo de carga no banco é off-line, ou seja, não é 

necessária a conexão com o banco de dados para criação de projetos no ambiente de 

integração. 

3. Uso do Banco de Metadados: Neste caso, o usuário utiliza o framework para 

desenvolver um novo projeto de mineração de dados a partir dos projetos de KDD já 

desenvolvidos no passado, também chamado de projeto de metaKDD ou 

metamineração de dados. Neste modo, os dados do banco de metadados voltam ao 

ambiente de integração através de consultas “sql”  executadas nos Data Marts. 

4. Uso do Raciocínio Baseado em Casos: Neste caso, o usuário utiliza o framework 

diretamente do JColibri não passando pelo eclipse. Na verdade, o usuário chama a tela 

de consulta do JColibri a partir do Eclipse (botão de atalho para RBC projetos ou base 

de lições) que, por sua vez, ativa uma tela separada para consulta na base de casos. O 

acesso às bases é gerenciado pelo JColibri com acesso direto ao banco de casos 

através do JColibri, conforme numeração 4 da Figura 3.4. Neste caso, o acesso pode 

ser ao banco RBC ou ao banco de lições aprendidas. 

 

 A Figura 3.5 apresenta a tela inicial do framework, cuja interface principal está 

organizada em três frames principais. No frame “A” estão os componentes de mineração de 

dados do projeto utilizados e organizados pelo especialista, definindo o workflow do projeto. 

Todos os componentes disponíveis no framework estão no frame “B” através da estrutura de 

árvore. O usuário, então, move os componentes desejados do frame “B” para o frame “A”. No 

frame “C” estão os projetos de mineração de dados abertos; na Figura 3.5, há apenas um 
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projeto chamado “framework example”. A seta, indicada pelo número 1, apresenta o botão de 

atalho para chamada do JColibri, enquanto a seta 2 indica o atalho para a tela de consulta no 

Banco MySQL.  

 

 

Figura 3.5. Tela Inicial do Framework. 

 

Ao clicar no botão indicado pela seta 1 da Figura 3.5 aparecerá a tela do processo de 

Raciocínio Baseado em Casos representado pelas três fases do Raciocínio Baseado em Casos 

(Pré-Cycle, CBR Cycle e Pos-Cycle), conforme Figura 3.6.  

• A primeira fase, chamada de pré-ciclo, consiste na importação da base de 

casos, ou seja, a partir do botão de PreCycle o usuário define qual dos bancos 

de casos irá utilizar. As duas bases disponíveis no framework são: base de 

lições aprendidas e banco RBC de projetos passados, conforme item 4 

ilustrado na Figura 3.4. 

• A segunda fase, chamada de ciclo de RBC, consiste em: obter a consulta do 

caso, computar as medidas de similaridade, retornar os casos mais 

semelhantes, reusar, revisar e reter os casos retornados.  
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• E por fim, a terceira fase, chamada de pós-ciclo, consiste no fechamento da 

conexão com o banco de casos.  

 

Todos os resultados são retornados no lado direito da tela. Os detalhes de 

implementação e alguns exemplos práticos do uso desse módulo serão discutidos em maiores 

detalhes no Capítulo 4.  

 

 

Figura 3.6. Tela Inicial do Raciocínio Baseado em Casos. 

 

Ao clicar no botão indicado pela seta 2 da Figura 3.5 aparecerá a tela à esquerda da 

Figura 3.7 para consulta ao banco MySQL com as opções de login, senha e script “sql” . O 

retorno das consultas realizadas é visualizado, conforme a imagem à direita da Figura 3.7.  

Nas seções seguintes e no capítulo de arquitetura das bases de conhecimento serão 

detalhados todos os componentes apresentados nesta seção. 
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Figura 3.7. Tela Inicial para Consulta e Retorno SQL na base MySQL. 

 

3.2   ARQUITETURA DO AMBIENTE DE INTEGRAÇÃO 
 

Com o crescimento das aplicações em mineração de dados, os projetos demandam 

cada vez mais plataformas complexas e heterogêneas para desenvolvimento das soluções com 

qualidade. Na prática, há boas ferramentas para desenvolvimento dos projetos, no entanto as 

ferramentas dão apoio ao usuário somente dentro do seu próprio ambiente e, quando o usuário 

necessita de funcionalidades inerentes à outra ferramenta, termina gerando uma grande 

quantidade de arquivos não gerenciáveis que desarrumam os processos do projeto, 

aumentando o custo, o re-trabalho e o risco de falhas. 

O intuito do ambiente de integração é proporcionar ao especialista em mineração de 

dados um ambiente único e independente de plataforma, onde as principais ferramentas de 

mercado estejam disponíveis, documentando o desenvolvimento dos projetos de KDD. Este 

ambiente aproveita os principais conceitos dos padrões de mineração de dados disponíveis, 

tais como: CRISP-DM [4], PMML [54] e CWM-DM [55]. 
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Vale salientar que as ferramentas citadas não estão incluídas no framework; o 

ambiente desenvolvido é que está preparado para integrá-las. Para utilização das ferramentas é 

necessário seguir as normas de propriedade intelectual e licença de uso de cada um dos 

fabricantes. Abaixo, há uma descrição das ferramentas consideradas no Framework: 

 

Matlab

Framework

 

Figura 3.8. Ferramentas Atualmente disponíveis no ambiente de integração. 

 

• SPSS [21]: O SPSS for Windows é uma ferramenta estatística comercial para o 

processo estatístico de: planejar, coletar, acessar, gerenciar e preparar dados e analisá-

los.  

• SAS [22]: O SAS é uma ferramenta estatística comercial, principal concorrente da 

SPSS na produção de softwares estatísticos e de mineração de dados.  

• MATLAB [26] : O MATLAB é um software interativo de alta performance voltado 

para o cálculo numérico. O Matlab foi selecionado para integrar o framework, 

principalmente pelos seus pacotes estatísticos e de aprendizagem de máquina. 

• S-PLUS [23]: O S-PLUS possui as mesmas características do SAS e SPSS em relação 

às funcionalidades estatísticas, no entanto, é uma ferramenta orientada a matriz da 

mesma forma que o Matlab e o R-Projetct. 
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• R-PROJECT [25]: O R-PROJECT é uma linguagem e um ambiente para 

processamento estatístico dos dados. O R-project [25] é um projeto GNU, no qual a 

linguagem e o ambiente são semelhantes ao S-PLUS.  O R-project dispõe de uma 

variedade de funções estatísticas e ferramentas gráficas. 

• WEKA [24]: O WEKA é uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina 

para tarefas de mineração de dados. Os algoritmos podem ser aplicados diretamente 

sobre os dados ou, indiretamente, através de códigos Java. A ferramenta dispõe de pré-

processamento, classificação, predição, dentre outras funcionalidades de mineração de 

dados. O Weka é open source e GNU General Public License. 

• KNIME [27]: é uma ferramenta modular que possibilita aos usuários construir o 

processo de descoberta do conhecimento através de um processo gráfico (workflow). 

O KNIME foi desenvolvido pelo Chair for Bioinformatics and Information Mining da 

Universidade Konstanz, Alemanha e é freeware para uso acadêmico.  

 

Utilizando o ambiente de integração, o especialista em mineração de dados terá 

diversos benefícios, entre os quais estão: 

• Facilidade e eficiência na criação e execução de projetos de mineração de dados. 

• Representação do conhecimento dos projetos, através de documentação fácil e extensa 

de todas as suas etapas, evitando a concentração do conhecimento apenas naqueles 

usuários que executaram as respectivas tarefas. 

• Reutilização de projetos antigos para resolver problemas parecidos exigindo o mínimo 

de trabalho e reduzindo o re-trabalho. 

• Automação dos processos de escolha (cliques) nos botões das ferramentas, evitando a 

necessidade de repetições na seleção de rotinas a serem executadas (basta um único 

clique no ambiente de integração). 

Diante desses benefícios, o ambiente de integração traz melhorias significativas na 

qualidade dos projetos de mineração de dados. Por exemplo, ao desenvolver um projeto de 

KDD para detectar embolia pulmonar em pacientes, a partir de dados extraídos das 

Angiografias Tomográficas Computadorizadas na KDD Cup 2006 [56], foi possível construir 

um modelo de regressão logística no software Weka com objetivo de prever a chance de o 

paciente estar com embolia pulmonar. Ao analisar o desempenho inicial ficou comprovado 

que a experimentação de Holdout [45] (dividir os dados em treinamento e teste) ocasionava 

um resultado ruim por causa do baixo número de exemplos no conjunto de treinamento (66 
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pacientes). Diante do cenário, a decisão foi aplicar a experimentação alternativa leave-one-out 

[45] que consiste em treinar o modelo com 65 pacientes e testar com 1 paciente. O processo é 

repetido para todos os pacientes de tal forma que, ao todo, foram desenvolvidos 66 modelos 

de regressão logística. O problema encontrado é que o Weka não dá suporte à experimentação 

leave-one-out com regressão logística e não possibilita utilizar modelos com leave-one-out 

para realizar o recall. Foi necessário então, criar uma rotina em Matlab para experimentação 

leave-one-out. Ao final, o projeto foi desenvolvido em Matlab para experimentação e em 

Weka para a regressão logística. Outra restrição encontrada foi que a métrica de avaliação de 

desempenho do concurso estava disponível no R-Project.  

Em resumo, no framework de integração é possível ligar ferramentas distintas no 

mesmo ambiente de tal forma que o benefício de cada ferramenta esteja presente, como 

apresentado na Figura 3.1 no exemplo de detecção de embolias pulmonares.  

Seguindo a idéia das principais metodologias da área, o processo de KDD, também 

chamado de componente de KDD, é organizado em fases e cada fase é composta por 

processos.  Cada processo é representado por um conjunto de entradas (inputs), pelo 

responsável do processo e por um conjunto de saídas (resultados) necessárias para executá-lo, 

como pode ser visto na Figura 3.9.  

 

 

 

Figura 3.9. Arquitetura Geral de Funcionamento dos Componentes. 

 

• Entradas: são artefatos e/ou informações que servirão de apoio na execução do 

componente. 

• Saídas: são os produtos finais do componente, ou seja, são resultados das 

transformações da entrada através das atividades do componente. 

• Responsável: é a pessoa responsável por todas as atividades de um componente. 

Dependendo do porte da empresa, uma mesma pessoa pode assumir vários papéis. 

Entradas Saídas 

Responsável 
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Por exemplo, o gerente do projeto também é o gerente comercial. No entanto, é 

importante distinguir os diferentes papéis em um projeto de KDD. 

• Data de início: data de criação do componente, ou seja, data em que o usuário 

criou o componente. 

• Data de fim: data de finalização do componente, ou seja, data em que o usuário 

considerou o componente fechado. 

• Descrição: descrição da atividade executada com restrições e premissas utilizadas. 

 

Todos os componentes, artefatos, atividades são especificações ideais das 

metodologias para desenvolvimento de um projeto de KDD. Isso não quer dizer que todas as 

documentações devem ser obrigatoriamente geradas. Sugere-se que todo o conteúdo seja 

levado em consideração em um problema prático. Dependendo do tipo de projeto, alguns 

destes artefatos não serão necessários. Por outro lado, há componentes específicos do 

problema a ser resolvido que não estão mapeados na metodologia. 

A comunicação entre os componentes do framework é realizada através dos seus 

respectivos metadados, ou seja, não são transmitidos dentro do ambiente de integração os 

dados propriamente ditos e sim, as informações que os caracterizam. A vantagem de trabalhar 

com os metadados e não com os dados é que a eficiência do processamento fica a cargo das 

ferramentas de mercado (SPSS, SAS, Weka etc.) e não do framework proposto. Por exemplo, 

ao passar uma base de dados de 1 milhão de registros para o SPSS fazer uma amostragem 

aleatória de 60 mil registros, o framework passará o caminho do arquivo e a tarefa que deve 

ser executada, deixando o processamento da base de dados para o SPSS. Nas seções 

subseqüentes será apresentada em detalhes a implementação da comunicação entre as 

ferramentas. 

O padrão de comunicação (entradas e saídas) entre os componentes depende da 

natureza das atividades de cada um deles.  Conceitualmente, foram identificados 6 (seis) 

macro processos (macro componentes). Alguns dos quais com ramificações, conforme 

taxonomia da Figura 3.10.  
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Componente

Documentação Manipulação 
Dados

Criação 
Algoritmo

Utilização 
Algoritmo

Análise

Análises 
Estatísticas

Análise  
Visualização

Análise 
Avaliação 

Desempenho
Documentação 

Geral
Lições 

Aprendidas

Experimentação

 

 Figura 3.10. Taxonomia dos Tipos de Processos (Componentes). 

 

O detalhamento de cada componente nas seções a seguir é um levantamento baseado 

nas principais referências, softwares e metodologias da área, não significando, 

necessariamente, uma visão única e completa do universo de aplicações em KDD. 

 

3.2.1 COMPONENTE DE DOCUMENTAÇÃO 
 

O componente de documentação tem como objetivo registrar as atividades e processos 

do projeto de KDD, em geral, atividades relacionadas ao desenvolvimento conceitual do 

projeto. Por exemplo, uma das atividades da fase de planejamento é o entendimento dos dados 

disponíveis no cliente. O objetivo desta atividade é identificar onde estão os dados, de que 

forma estão armazenados, qual a granularidade da base de dados etc. Para desenvolver as 

atividades, o especialista em mineração de dados necessita de alguns documentos gerados nas 

fases anteriores, por exemplo, documento de modelagem do negócio, documento de requisitos 

do negócio e documento de requisitos do software. Depois de realizadas as atividades 

referentes ao processo de entendimento dos dados é gerado o modelo dos dados que identifica 

a estrutura do banco de dados disponível no cliente. Em resumo, o componente de 

documentação não manipula os dados, nem aplica algoritmos de mineração de dados; na 

verdade, nesse componente não há processamento e sim documentação dos conceitos e 

conhecimentos adquiridos no processo de KDD. 

A Figura 3.11 ilustra a arquitetura do componente de documentação. As setas 

direcionais da esquerda para a direita representam as informações que passam pelo ambiente 

de integração, enquanto a seta direcional de cima para baixo indica as informações 
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armazenadas em disco. Em geral, o componente de documentação recebe um array de links 

contendo os documentos de entrada (documentos que são necessários para o componente de 

documentação) e, como produto, gera documentos de saída que ficam no array de links para 

os documentos de saída, conforme Figura 3.11.  

 

Array de Links para 
Documentos de 
Entrada

COMPONENTE
DOCUMENTAÇÃO

...

C:\temp\KI_DMEasy\DocInput2.doc

C:\temp\KI_DMEasy\DocInput1.doc

...

C:\temp\KI_DMEasy\DocInput2.doc

C:\temp\KI_DMEasy\DocInput1.doc

Array de Links para 
Documentos de 
Saída

...

C:\temp\KI_DMEasy\DocOutput2.doc

C:\temp\KI_DMEasy\DocOutput1.doc

...

C:\temp\KI_DMEasy\DocOutput2.doc

C:\temp\KI_DMEasy\DocOutput1.doc

• Data Início
• Data Fim
• Responsável
• Descrição
• Entradas
• Saídas

.xml

EntradasEntradas SaSaíídasdas

 

Figura 3.11. Arquitetura do Componente de Documentação. 

 

Em resumo:  

• Entra: os documentos e informações necessárias para desenvolvimento do 

componente. 

• Sai: os documentos elaborados pelo componente de documentação. 

 

Ao longo do desenvolvimento do componente, é necessário informar a data de início 

do componente (processo), a data de conclusão, a pessoa responsável pelo componente e uma 

breve descrição de alguma particularidade do componente. Todas essas informações mais os 

links de entradas e saídas ficam armazenadas no “xml”  do componente. 

Um exemplo típico de componente de documentação é o componente de lições 

aprendidas. O objetivo desse componente é catalogar percepções sobre o projeto, processo ou 

atividade para que nos projetos futuros essas informações possam ser utilizadas. Nas seções 

subseqüentes será detalhada a forma de utilizar as lições aprendidas. Por enquanto, vale 

ressaltar que o componente de documentação pode ser ligado a qualquer outro tipo de 

componente para catalogar conceitos do processo de KDD.  
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3.2.2 COMPONENTE DE MANIPULAÇÃO DE DADOS 
 

O objetivo do componente de manipulação dos dados é realizar operações na base de 

dados, principalmente na fase de preparação, com objetivo de transformar os dados brutos 

para aplicação do algoritmo de mineração de dados. 

De forma geral, a Figura 3.12 ilustra a arquitetura do componente de manipulação de 

dados que recebe as informações dos dados a serem processados a partir das informações 

digitadas pelo usuário (entradas “URL” e “DataSpec”), chama a ferramenta externa (SPSS, 

SAS, WEKA etc) que, por sua vez, processa os dados, armazenando o resultado em disco 

através do arquivo “txt transformado” e, por fim, repassa as informações (saídas “URL” e 

“DataSpec”) para os componentes subseqüentes. O parâmetro de entrada “URL” é um 

metadado com informação do diretório do arquivo de dados a ser processado e o seu 

respectivo tipo (arquivo texto, arquivo SPSS, arquivo SAS etc). O parâmetro de entrada 

DataSpec é a descrição sobre os dados, ou seja, os tipos de cada uma das variáveis. Como 

saída, o componente devolve os mesmos parâmetros de entrada (URL e DataSpec), sendo 

que, nesse momento, são informações sobre o “txt transformado”. Com isso, os componentes 

subseqüentes terão as informações dos dados manipulados pelo componente anterior. 

 

 

ComponenteComponente
AnteriorAnterior

URL
DataSpec

ComponenteComponente
ManipulaManipulaçção de Dadosão de Dados

••Data InData Inííciocio
••Data FinalData Final
••ResponsResponsáávelvel
••DescriDescriççãoão
•• ParâmetrosParâmetros

.xml

InputsInputs
OutputsOutputs

ComponenteComponente
PosteriorPosterior

.TXT*
TransformadoTransformado

Software 
Externo

Script

URL
DataSpec

 

Figura 3.12. Arquitetura do Componente de Manipulação de Dados. 
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Em resumo: 

• Entra: os metadados (URL e DataSpec) da base de dados a ser manipulada. 

• Sai: os metadados da base de dados transformada. 

 

Da mesma forma que o componente de documentação, o usuário define a data de 

início, a data de fim, o responsável pelo componente e uma breve descrição. Também é 

digitada a ferramenta externa que deve executar a tarefa e se o formato do arquivo processado 

deve ser salvo no formato da ferramenta externa (formatoDados). Por exemplo, se o 

componente chamar o SPSS e a opção “formatoDados” estiver marcada o componente salvará 

o arquivo também no formato SPSS (no caso arquivo com terminação “sav” ).  

Vale salientar que o padrão de leitura do framework é arquivo texto separado por 

tabulação. A padronização deve-se ao fato de que todas as ferramentas de mercado 

disponibilizam esse formato de leitura. Como mencionado anteriormente, há também a opção 

de gravar no formato proprietário de cada ferramenta, por exemplo, no caso do SPSS o 

arquivo ficaria gravado como “sav”  além do arquivo em “txt” . A opção de gravar no formato 

da ferramenta proprietária é importante para incrementar a eficiência no processamento se 

dois componentes subseqüentes trabalham na mesma ferramenta. Neste caso, não há 

necessidade de gravar em disco e fechar a ferramenta, uma vez que o componente 

subseqüente trabalhará com o mesmo formato de arquivo. A Figura 3.13 apresenta de forma 

resumida a sintaxe das ferramentas. Todo componente de manipulação necessita de instruções 

de leitura do arquivo armazenado em disco (LOAD Data) e após o processamento da sintaxe 

necessita escrever o resultado em disco (WRITE Data).  

 

LOAD Data

Write Data

Syntax da Ferramenta
Externa

.TXT
TransformadoTransformado  

Figura 3.13. Arquitetura lida e escrita das ferramentas externas. 
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A vantagem de utilizar arquivo texto como padrão de comunicação no framework é 

que cada passo da transformação dos dados fica armazenado em disco, facilitando a 

recuperação do estado dos dados nas fases anteriores do processamento no workflow, 

eventualmente necessária em KDD. Outra vantagem é seguir a tendência do mercado que 

utiliza esse mesmo padrão de comunicação. Por outro lado, as operações de LOAD Data e 

WRITE Data aumentam o processamento e o espaço ocupado em disco no projeto de KDD. 

É importante frisar que o componente de manipulação de dados pode conter array de 

metadados de entrada e array de metadados de saída.  Por exemplo, junção de linhas, junção 

de colunas, divisão de arquivos em várias partes etc. Nesses casos, pode haver mais de uma 

base de dados de entrada e mais de uma base de saída para o componente. 

Em resumo: 

• Entra: um array de metadados das bases de dados a serem manipuladas.  

• Sai: um array de metadados das bases de dados transformadas. 

 

Além da arquitetura geral, dependendo do tipo de manipulação de dados, a arquitetura 

do componente contém algumas particularidades que serão discutidas em detalhes nas 

próximas seções. Essas particularidades são instâncias diferentes do componente geral de 

manipulação de dados. 

Conceitualmente, o componente de manipulação de dados pode envolver 

manipulações de linhas, tais como: inserir linhas, remover linhas através de uma amostragem 

aleatória etc. Pode envolver também manipulações de colunas, tais como: construção de 

fórmulas, seleção de variáveis, transformações de tipos de dados etc. Como também pode 

realizar outras operações, tais como: transpor a base de dados, ordenar a base de dados etc. 

 

3.2.2.1 Tipos de Componentes para Manipulação dos D ados 
 

Cada vez mais os bancos de dados das empresas estão sujeitos a ruídos, valores 

ausentes (missing) e dados inconsistentes por causa do tamanho e heterogeneidade das fontes 

de dados. A fase de pré-processamento dos dados é o passo imediatamente anterior à 

aplicação dos algoritmos de mineração de dados e é responsável por consolidar as 

informações relevantes com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados e compatibilizar os 

tipos das variáveis com a entrada dos algoritmos. 
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Alguns autores como Han e Kamber [45] consideram que o pré-processamento é 

responsável por 50% a 80% do tempo gasto no desenvolvimento de uma solução. O primeiro 

passo antes mesmo da limpeza, seleção e codificação dos dados é questionar se os dados são 

fidedignos, isto é, se os dados realmente representam a realidade do problema. Uma resposta 

negativa a esta pergunta implica que todos os resultados por seguinte não representarão os 

resultados esperados e que o viés dos mesmos precisa ser reavaliado em fases anteriores do 

processo de KDD. 

Uma vez confirmado que os dados são fidedignos, existem várias técnicas de pré-

processamento dos dados. Integração dos dados une bases de dados externas em uma única 

base, como por exemplo, um data warehouse. Já a limpeza dos dados envolve uma 

verificação da consistência das informações, a correção de possíveis erros e o preenchimento 

ou eliminação de valores ausentes, redundantes e aberrantes. Na seleção dos dados ou 

redução dos dados deseja-se escolher apenas atributos relevantes do conjunto de atributos no 

banco de dados, ou seja, a seleção de atributos consiste na escolha de um subconjunto de 

atributos disponíveis para o algoritmo de KDD que seja relevante para o objetivo da tarefa. A 

seleção dos dados também pode ser feita nas instâncias, neste caso, o método mais utilizado é 

a amostragem estatística. Por último, a técnica de preparação ou transformação dos dados 

modifica os valores da base de dados para aplicação do algoritmo minerador. Essas técnicas 

não são mutuamente excludentes e, na maioria dos projetos, são aplicadas conjuntamente. 

Independente da técnica empregada, o ambiente de integração e, por conseqüência, o 

componente de manipulação de dados deve estar preparado para realizar as tarefas 

identificadas. A Figura 3.14 apresenta as três operações básicas identificadas para o 

componente de manipulação de dados sob o ponto de vista técnico, são elas: manipulação de 

linhas, manipulação de colunas e outras operações. Como o próprio nome sugere, a 

manipulação de linhas realiza operações de modificações na quantidade de linhas da base de 

dados como, por exemplo, fazer amostragem aleatória simples. Já na manipulação de colunas 

as operações modificam o número de colunas contidas na base de dados como, por exemplo, a 

criação de uma nova variável que é a soma entre duas variáveis numéricas. Neste caso, o 

componente recebe como entrada as duas variáveis e retorna uma variável como saída (soma 

das duas variáveis).  E, por fim, outras operações são organizações da base de dados que não 

alteram nem as linhas, nem as colunas ou que as alteram ao mesmo tempo como, por 

exemplo, fazer uma operação de transposição que consiste em transformar linha em coluna e 

cada coluna em linha. Nas seções subseqüentes cada operação será detalhada. 
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Figura 3.14. Taxonomia do Componente de Manipulação de Dados. 

 

3.2.2.1.1 Componente de Manipulação de Linhas 

 

Manipulação de linhas são operações realizadas nos dados que envolvem mudança de 

estado de uma linha (registro) da base de dados e que não afetam o número de colunas.  

Seja B uma base de dados composta por “p” atributos e “n” linhas representados por 

(X1, X2, X3, ..., Xn), “t” uma transformação realizada sobre uma linha “X i” representada por 

t(X i). Então t(Xi) → Xj, onde “Xj”  é uma nova linha na base de dados gerada a partir da 

transformação “t” sobre a linha “Xi”. 

Conceitualmente, foram identificados 3 (três) níveis de operações na manipulação de 

linhas que estão representados pela taxonomia da Figura 3.15. No primeiro nível estão as 

operações de adição de novas linhas e remoção de linhas existentes. Como o próprio nome 

sugere, adição de linhas é a operação na base de dados que resulta na inclusão de uma ou mais 

linhas (registros). As operações de “Adição de Linhas” subdividem-se (da esquerda para 

direita na Figura 3.15) em:  

 

• Inserção de nova linha em branco. 

• Inserção de novas linhas através da aplicação de fórmula matemática. 

• Inserção de nova linha a partir da junção de bases de dados externa (join). No nível 3 

está representado o tipo de junção de dados através de campo chave ou sem campo 

chave. A diferença é que com campo chave as linhas são unidas quando o campo 

chave está nos dois arquivos, enquanto a junção sem campo chave a união é feita com 

todas as linhas dos dois arquivos. 

• Adição de nova linha através de métodos de re-amostragem, por exemplo, o método 

bootstrap [57].  
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Figura 3.15. Taxonomia do Componente de Manipulação de Linhas. 

 

Por outro lado, a “remoção de linhas” são operações realizadas sobre os dados com 

objetivo de excluir registros da base de dados. A remoção de linhas subdivide-se em: 

• Agrupamento de várias linhas em uma única linha que normalmente são operações de 

“group by”  em banco de dados, por exemplo, transformar registros que identificam 

cidades em registros que identificam estados. 

• Seleção de linhas, por exemplo, selecionar apenas os registros de uma determinada 

cidade em um banco de dados com todas as cidades. A seleção, por sua vez, pode ser 

aleatória ou determinística. A diferença é que na amostragem determinística o 

resultado da amostragem é conhecido antes da seleção, por exemplo, seleção das 

linhas cujo atributo estado civil seja igual a 1. Por outro lado, a seleção aleatória o 

resultado da seleção não pode ser determinado a priori, por exemplo, retirar 1% de 

clientes de forma aleatória do município de Recife. 

 

 

A Tabela 3.1 resume o relacionamento entre os componentes de manipulação de linhas 

identificados na taxonomia da Figura 3.15 e as técnicas de manipulação de dados no processo 

de KDD.  
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Componentes /Técnicas Integração Limpeza Redução Transformação 

Inserção de Linhas X   X 

Operação Matemática  X X X 

Junção Linhas X   X 

Reamostragem    X 

Agrupamento   X  

Seleção X X X  

Tabela 3.1 – Tarefas de Manipulação e os Componentes de Manipulações de Linhas. 

3.2.2.1.2 Componente de Manipulação de Colunas 

 

Manipulação de colunas são operações realizadas nos dados que envolvem mudanças 

no estado de um atributo (coluna) da base de dados e que não afetam o número de linhas.  

Seja B uma base de dados composta por “p”  atributos representados por (X1, X2, X3, 

..., Xp), e “t”  uma transformação realizada sobre um atributo “Xi” representado por t(Xi). 

Então t(Xi) → Xj, onde “Xj”  é um novo atributo na base de dados gerado a partir da 

transformação “t” sobre o atributo “Xi”. 

Conceitualmente, foram identificados 4 (quatro) níveis de operações na manipulação 

de colunas que estão representadas pela taxonomia da Figura 3.16. No primeiro nível estão as 

operações de: adição de novas colunas, edição das propriedades das colunas e remoção de 

colunas. Como o próprio nome sugere, adição de colunas é a operação na base de dados que 

resulta na inclusão de uma ou mais variáveis. As operações de “Adição de Colunas” 

subdividem-se (da esquerda para direita na Figura 3.20) em:  

• Inserção de uma nova coluna a partir da junção de bases de dados externas (join).  

• Inserção de uma fórmula sobre variáveis da base de dados.  

• Adição de nova coluna através de transformações na coluna existente. 

 

A classe de “junção de colunas” subdivide-se, no nível três da hierarquia, em junção 

através de campo chave ou sem campo chave. Na prática, é recomendável que a junção de 

bases externas para adição de colunas seja realizada através de campo chave para garantir a 

integridade da base, no entanto, em alguns casos, é possível adicionar colunas de uma base 

externa sem campo chave quando a quantidade de registros e a ordem dos registros são as 

mesmas. Ainda no nível três, a “transformação de colunas” pode ser realizada através de:  
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• Transformação de um atributo numérico para categórico, por exemplo, transformar a 

variável idade que originalmente é numérica em faixa de valores (18-24; 24-36 etc). 

• Transformação de um categórico para numérico, por exemplo, transformar variável 

estado civil (casado,viúvo,solteiro) em três novas variáveis dummies (0 ou 1). 

• Transformação de escala, por exemplo, aplicar a técnica de normalização para alterar a 

escala de uma variável numérica [45]. 

• Recodificação do conteúdo da variável, por exemplo, substituir valores em branco 

pelo valor -1, codificando ausência de informação.  
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Figura 3.16. Taxonomia do Componente de Manipulação de Colunas. 

 

Na prática, os algoritmos de mineração de dados possuem restrições no formato dos 

dados de entrada, por exemplo, o algoritmo de redes neurais MLP backpropagation [58] 

aceita variáveis numéricas em um domínio de 0 a 1, o mesmo que ocorre com regressão 

logística [46]. Por causa dessas restrições, é necessário utilizar, para variáveis categóricas, a 
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transformação de categórico para numérico e para os atributos numéricos a transformação de 

escala para [0,1]. Por outro lado, se o algoritmo for para regras de associação como Apriori 

[24], por exemplo, é necessário aplicar as transformações de numérico para categórico, uma 

vez que o Apriori aceita somente variáveis categóricas. Todas essas transformações podem ser 

supervisionadas ou não supervisionadas. Transformação supervisionada é aquela cuja 

transformação da variável leva em consideração informações de outra variável, normalmente 

a variável alvo (dependente), enquanto as transformações não supervisionadas levam em 

consideração apenas as informações da própria variável a ser transformada.  

Ainda no nível 4, a recodificação de variáveis subdivide-se em três classes: 

recodificação (recorde) manual onde o usuário define a transformação manualmente, por 

exemplo, a variável “sexo” sendo transformada de “masculino” para “M” e o preenchimento 

“feminino” para “F”. A recodificação também pode ser automática através da substituição de 

valores mecenas (sem preenchimento) e transformação automática para outliers (valores 

aberrantes ou fora da curva de normalidade). 

Nas operações de remoção de colunas (nível1) é possível excluir um atributo através 

de operações de filtro (seleção manual de colunas) ou redução na dimensionalidade. Um 

exemplo clássico de filtro é o campo chave da base de dados que não deve ser entrada do 

algoritmo de mineração; neste caso, o especialista remove a coluna, através de uma operação 

de filtro antes da aplicação do algoritmo. Dentro das operações de redução de 

dimensionalidade estão os métodos supervisionados que levam em consideração um alvo para 

redução das colunas (CHAID [59]) e os métodos que não levam em consideração o alvo 

(PCA[60]).  

A Tabela 3.2 resume o relacionamento entre os componentes de manipulação de 

colunas identificados na taxonomia da Figura 3.16 e as técnicas de manipulação de dados no 

processo de KDD.  

 

Componentes /Técnicas Integração Limpeza Redução Transformação 

Junção Colunas X    

Construção Fórmula X X  X 

Transformação Coluna  X  X 

Filtragem Coluna   X  

Redução dimensionalidade   X  

Tabela 3.2 – Técnicas de Manipulação e os Componentes de Manipulação de Colunas. 
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3.2.2.1.3 Componente de Outras Operações  

 

O componente de outras operações engloba todas as outras operações possíveis na 

base de dados que não foram mapeadas como operações de linhas ou operações de colunas, 

conforme Figura 3.17: 

• Transpor: operação que transforma as linhas em colunas e as colunas e linhas, ou seja, 

uma matriz A x B após a operação de transpor passará a ser representada por B x A 

• Ordenar: operação que classifica as linhas em ordem crescente ou decrescente baseado 

na seleção de uma coluna. 

• Split: operação que repete a mesma operação (seja linha ou coluna) para potenciais 

comparações, por exemplo, fazer split na variável cidade significa que qualquer 

operação aplicada sobre os dados será repetida para cada cidade separadamente. 

• Peso: operação que armazena o peso de cada linha, por exemplo, criar uma variável 

que indique o peso de cada cidade significa que cada linha representa n vezes outras 

linhas no banco de dados. 

 

 

Manipulação dos 
Dados

Outras 
Operações

Transpor Ordenar Split Peso  

Figura 3.17. Taxonomia do Componente de Manipulação de Outras Operações. 

3.2.3 COMPONENTE PARA APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE MINERAÇÃO DE 

DADOS 
 

O objetivo deste componente é ajustar os parâmetros do algoritmo de mineração de 

dados e armazenar os parâmetros estimados em formato PMML (Predictive Model Markup 

Language) [54] para que outros componentes utilizem o conhecimento extraído. O formato 

PMML é uma iniciativa da DMG (Data Mining Group) com o objetivo de possibilitar que as 

aplicações de mineração de dados sejam portáteis, reusáveis e que compartilhem os modelos 
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gerados por diferentes ferramentas. Estão disponíveis em PMML os seguintes modelos: 

modelos de associação, modelos de clustering, modelos de regressão, modelos bayesianos, 

modelos de redes neurais, modelos de regras de indução, modelos de Support Vector Machine 

(SVM) , modelos de árvores de decisão e modelos de mineração em texto.  

A Figura 3.18 ilustra a arquitetura do componente para aplicação do algoritmo de 

mineração de dados. O componente recebe como entrada a especificação dos dados de 

entrada, através dos parâmetros “URL” e “DataSpec”, semelhante ao componente de 

manipulação de dados. O componente também recebe as informações dos dados a serem 

processadas e, a partir das informações digitadas pelo usuário (parâmetros do algoritmo), 

chama a ferramenta externa (SPSS, SAS, WEKA etc). Esta, por sua vez, aplica o algoritmo 

sobre os dados, armazenando o resultado em disco através do arquivo PMML. Da mesma 

forma que o componente de documentação, o usuário define a data de início, a data de fim, o 

responsável pelo componente e uma breve descrição.   
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Figura 3.18. Arquitetura do Componente para Aplicação do Algoritmo 

Em resumo: 

• Entra: os metadados da base de dados para aplicação do algoritmo. 

• Sai: o modelo construído em PMML. Por exemplo, desenvolvimento de um modelo de 

regressão logística, os parâmetros (alphas e betas) são armazenados em um arquivo 

PMML para uso posterior. 

 

Além da arquitetura geral, dependendo do algoritmo, a arquitetura do componente 

contém algumas particularidades que serão discutidas em detalhes nas próximas seções. 
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3.2.3.1 Tipos do Componente para Aplicação do Algor itmo de Mineração 
 

Segundo o CRISP-DM [4] e CWM-DM [55], os algoritmos de mineração de dados 

podem ser divididos em 5 (cinco) macro tarefas: descrição/sumarização; análise/segmentação; 

classificação; predição e análise de dependência, conforme mostra a Figura 3.19.  
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Análise de 
Classificação  

Figura 3.19. Tipos do Componente de Aplicação do Algoritmo de Mineração. 

 

• Análise descritiva e sumarização: tem como objetivo descrever as características da 

base de dados, geralmente caracteriza a base de forma básica, ou seja, através de 

consolidação de informações (OLAP), estatísticas descritivas, dentre outras. 

• Segmentação ou clustering: tem como objetivo separar os dados em subconjuntos ou 

classes significantes de tal forma que os membros dentro do mesmo grupo possuam 

características semelhantes, enquanto os membros de classes diferentes tenham 

características distintas, tais como: análise de clustering, redes neurais, técnicas de 

visualização, dentre outros. 

• Classificação: tem como objetivo classificar um novo exemplo, em uma das classes 

pré-definidas. A classe é caracterizada por um atributo discreto que indica a classe de 

cada exemplo, tais como: análise discriminante, técnicas de indução de regras, redes 

neurais, regressão logística, dentre outras. 

• Predição: a tarefa de predição é semelhante à tarefa de classificação, mas a classe é 

contínua e não discreta. O objetivo é estimar o valor contínuo com base nos atributos 

explicativos, tais como: análise de regressão, árvores de decisão, redes neurais, dentre 

outros. 

• Análise de dependência: tem como objetivo encontrar um modelo que descreva 

dependências (associações) entre exemplos da base de dados, tais como: análise de 

correlação, análise de regressão, regras de associação, redes bayesianas, dentre outras. 
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3.2.3.1.1. Componente de Análise Descritiva e Sumarização 

 

O componente de descrição e sumarização visa a descrição concisa das características 

dos dados em um formato elementar e agregado. Isto dá ao usuário uma visão geral da 

estrutura dos dados e, dependendo da aplicação, o componente pode ser o objetivo final do 

projeto de mineração de dados. Por exemplo, um varejista interessado em analisar sua base de 

clientes de cartão de crédito com objetivo de medir a inadimplência nos pontos de captação do 

cartão e por loja. O resultado final consiste em tabular cada loja em uma linha e o percentual 

de inadimplência calculado ao lado, separada por captação dentro da loja (captação interna) e 

captação fora da loja (captação externa). Este tipo de problema é dos mais simples em 

mineração de dados, mas está presente em quase todos os projetos com objetivo de melhor 

entender os dados. Normalmente, este componente está presente em estágios iniciais como, 

por exemplo, na fase de entendimento dos dados.  

A análise exploratória inicial pode ajudar a compreender a natureza dos dados e 

encontrar hipóteses potenciais para o projeto. Pode-se afirmar então que  a descrição e 

sumarização dos dados ocorre normalmente em combinação com outras tarefas de mineração 

de dados. Conceitualmente, os métodos mais utilizados para descrição e sumarização da base 

de dados estão apresentados na Figura 3.20. 
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Figura 3.20. Taxonomia do Componente de Análise Descritiva e Sumarização. 

 

A taxonomia do componente de análise subdivide-se em: estatística exploratória, 

testes estatísticos e consultas OLAP [53]. Da esquerda para a direita na Figura 3.20 estão as 

métricas de análise exploratória de dados como, por exemplo, média, mediana, desvio padrão, 
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variância, coeficiente de variação, máximo, mínimo e outras. Também se enquadram em 

análise exploratória técnicas avançadas de visualização dos dados [61].  

Os testes estatísticos de hipótese subdividem-se em testes paramétricos e testes não 

paramétricos. Testes paramétricos são aqueles que pressupõem uma distribuição de 

probabilidade para os dados. Por exemplo, em um procedimento amostral do passado foram 

retiradas 100 pessoas adultas de uma determinada população com o objetivo de medir a altura 

média da população. Baseado no estudo, concluiu-se que a altura de pessoas adultas pode ser 

aproximada por uma distribuição T-Student [62]. Agora imagine que uma nova amostra de 

outra cidade é retirada com a suspeita das pessoas serem mais altas do que a média da 

população. Os testes estatísticos paramétricos vão comparar a média de altura da amostra da 

nova cidade em relação à distribuição teórica T-Student. Já os testes não paramétricos não 

pressupõem nenhuma distribuição sobre os dados, ou seja, farão a comparação em relação à 

amostra de 100 pessoas.  

Por fim, OLAP é um Processamento de dados dedicado ao suporte à decisão, por meio 

de visualização de dados agregados ao longo de várias dimensões analíticas seguindo um 

modelo lógico de dados multidimensional que pode ser chamado de Data Warehouse, Data 

Mart ou BD multidimensionais. OLAP auxilia os gerentes e executivos no suporte à tomada 

de decisão, obtendo dados estratégicos de maneira rápida, consistente, com acesso interativo a 

uma larga variedade de visões possíveis da informação. Vale ressaltar que o conhecimento 

gerado é extraído pelo especialista a partir das consultas realizadas. Nas próximos seções, 

serão apresentadas algumas técnicas para extração automática do conhecimento. 

 

3.2.3.1.2. Componente de Segmentação ou Clustering 

 

O componente de segmentação ou clustering é um processo de agrupamento de 

objetos (exemplos) em classes (clusters), de tal forma que dentro dos clusters os objetos sejam 

bem “semelhantes” e “diferentes” entre os clusters. A análise de clustering é um dos métodos 

de aprendizagem de máquina mais utilizados e também chamados de não supervisionado 

porque não há rótulos (classes) pré-definidos para classificar os indivíduos. Segundo Han e 

Kamber [45], em mineração de dados, a análise de clustering deve ter as seguintes 

características: 

• Ter eficiência para lidar com grandes massas de dados (escalabilidade). 

• Aceitar diferentes tipos de dados (categórico,  numérico). 

• Possibilitar outras formas de distância diferentes da esférica. 
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• Minimizar o número de parâmetros de entrada. 

• Ser robusto para trabalhar com dados ruidosos. 

• Ser indiferente para ordem de entrada dos dados. 

• Ser capaz de lidar com dados com muitas dimensões. 

• Incorporar restrições fornecidas pelo usuário. 

• Ter boa interpretabilidade e usabilidade. 

 

As medidas de “semelhança”, também chamadas de medidas de similaridade, são 

usadas para medir o grau de semelhança entre objetos no banco de dados. A maneira como 

estas medidas são calculadas depende do tipo de dados que estão sendo considerados.  

A escolha do método de clustering a ser utilizado depende, basicamente, de dois 

fatores: do tipo de dados avaliados e do objetivo da aplicação. Os métodos de clustering são 

divididos, conforme a Figura 3.21. 

 

Análise de 
Segmentação

Métodos de 
Partição

Métodos 
Hierárquicos

Métodos  de 
Densidade

Métodos Baseados 
em GRID

Métodos 
Aglomerativos

Métodos 
Divisivos

Métodos Baseados 
em Modelo

Partição 
Tradicional

Partição 
Fuzzy  

Figura 3.21. Taxonomia do Componente de Análise de Segmentação. 

 

Método de Partição 

Este tipo de método fornece K partições em um banco de dados de n elementos, onde 

K ≤ n. Cada partição (clustering) contém no mínimo um indivíduo e cada indivíduo só pode 

estar alocado a um grupo. K-Means e K-medoids [45] e suas variações (PAM, CLARA, 

CLARANS) são os métodos de partição mais usados na literatura. Se cada indivíduo puder 

estar em mais de um cluster a partição é chamada de fuzzy [45]. 
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Método de Densidade 

Métodos de densidade trabalham agrupando objetos em clusters de formas arbitrárias, 

onde a forma é definida pela sua respectiva densidade. DBSCAN [63], OPTICS [64] e 

DENCLUE [65] são alguns exemplos de clustering baseados em densidade. 

 

Método Hierárquico 

Métodos hierárquicos trabalham agrupando objetos em árvores de clusters 

(dendograma). Pode ser classificado em divisivo (Top-Down), onde o algoritmo começa com 

um cluster que passa a ser dividido diante um critério pré-estabelecido e aglomerativo 

(Botton-up) que se inicia com vários grupos e os agrega segundo algum critério. AGNES 

[66], DIANA [45], BURCH [67] e CURE [68] são alguns exemplos de clustering hierárquico. 

Método Baseado em GRID [45]. 

Métodos baseados em GRID [45] usam estruturas de “data grid”. Estes métodos 

discretizam o espaço dos indivíduos em um número finito de possibilidades que forma a 

estrutura de grid onde todas as operações do clustering são processadas. A principal vantagem 

desta abordagem é a eficiência porque independe do tamanho da base de dados. STING e 

WaveCluster são exemplos do métodos baseado em GRID [45]. 

 

Método Baseado em Modelo 

O método baseado em modelo [45] supõe uma distribuição de probabilidade dos dados 

com objetivo de maximizar o ajuste do modelo. EM e Clustering Conceitual são exemplos 

deste tipo de método. 

 

3.2.3.1.3. Componente de Classificação 

A classificação é uma área da aprendizagem de máquina que tem como objetivo 

classificar um novo exemplo em uma das classes conhecidas. Análise de classificação é 

conhecida como aprendizagem supervisionada porque, ao contrário da análise de clustering, a 

classe de cada indivíduo é previamente conhecida. A classe é caracterizada por um atributo 

discreto que indica o grupo de cada indivíduo como, por exemplo, bom cliente ou mau cliente 

na área de crédito, tratamento A, tratamento B ou tratamento C em aplicações de saúde, 

dentre outras. 

Conceitualmente, foram identificadas 8 (oito) subáreas da classificação, conforme 

Figura 3.22. 
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Figura 3.22. Taxonomia do Componente de Análise de Classificação. 

 

 Segundo o CRISP-DM, os principais ramos da análise de classificação são: algoritmos 

genéticos [69], árvores de decisão (CHAID, ID3) [59], técnicas estatísticas (análise 

discriminante [70], regressão logística [46], classificador de Fisher) [45], redes neurais 

(backpropagation, RPROP) [58], técnicas de raciocínio baseado em casos [41], técnicas de 

indução de regras [24], métodos bayesianos [45] e sistema NeuroFuzzy [71] . 

 

3.2.3.1.4. Componente de Análise de Predição 

 

A tarefa de predição é semelhante à tarefa de classificação, no entanto a classe alvo é 

contínua e não discreta. O objetivo é estimar o valor contínuo com base nos atributos 

explicativos, por exemplo: estimar o valor de fechamento da bolsa de valores baseado nas 

informações de cotações do passado. A análise de predição subdivide-se em dois grandes 

grupos: predição temporal e predição transversal. Na predição temporal a estimação dos 

valores é realizada ao longo do tempo, também chamada de séries temporais (métodos 

estatísticos de séries temporais, redes neurais). Por outro lado, na predição transversal a 

estimação não é dependente do tempo (análise de regressão [72], algoritmos genéticos [69]). 

A Figura 3.23 apresenta as principais técnicas de predição, encontradas na literatura.  

Análise de 
Predição  

Análise 
Temporal

Análise 
Transversal

Análise de 
Regressão
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PróximosSéries 

Temporais 
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Redes 
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Algoritmos 
Genéticos

Redes 
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Regras

 

Figura 3.23. Taxonomia do Componente de Análise de Predição. 
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3.2.3.1.5. Componente de Análise de Dependência 

 

O componente de análise de dependência tem como objetivo encontrar um modelo que 

descreva dependências (associações) entre exemplos da base de dados, por exemplo, medir a 

correlação entre câncer de pulmão e o cigarro. As principais técnicas levantadas na literatura, 

segundo CRISP-DM [4], CWM-DM [55], Han [45], Kdnuggets.com [28] e que estão na 

Figura 3.24 foram: análise de correlação, análise de regressão, regras de associação, redes 

bayesianas, dentre outras. 

 

Análise 
Dependência

Regras de 
Associação

Análise de 
Correlação

Análise de 
Regressão

Redes 
Bayesianas

Técnica de 
Visualização

 

Figura 3.24. Taxonomia do Componente de Análise de Dependência. 

 

3.2.4 COMPONENTE DE UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO (RECALL) 
 

O componente de utilização do algoritmo, ou também chamado de componente de 

recall [45], aplica em uma nova base de dados os resultados estimados pelo algoritmo. 

Normalmente a base de dados utilizada para utilização do algoritmo é chamada: conjunto de 

teste [45]. Por exemplo, ao aplicar uma regressão logística para classificar o cliente de um 

banco em bom/mau consumidor, é necessário para cada elemento do conjunto de teste atribuir 

uma pontuação (escore) para classificar o novo cliente em bom/mau pela instituição 

financeira. Por outro lado, o algoritmo de regras de associação, por exemplo, não necessita 

atribuir um resultado para cada registro da base de dados. Em resumo, as tarefas que 

necessitam deste tipo de componente são: componente de classificação, componente de 

predição e componente de segmentação. 

A Figura 3.25 ilustra a arquitetura do componente para utilização do algoritmo de 

mineração de dados. O componente de utilização recebe, como entrada, além do “URL” e 

“DataSpec”, a especificação do caminho para o arquivo PMML que, neste caso, serve como 

entrada do componente. Em seguida, o componente chama a ferramenta externa que analisa a 
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base e gera as novas colunas de retorno do algoritmo utilizado. Vale ressaltar que é possível 

construir o modelo em uma ferramenta e utilizá-lo em outra ferramenta. 
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Path
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COMPONENTECOMPONENTE
DE UTILIZAÇÃO DO ALGORITMO

• Data Início
• Data Fim
• Responsável
• Descrição

.xml

EntradasEntradas SaSaíídasdas
COMPONENTECOMPONENTE
POSTERIOR

TXT Analisado

FERRAMENTA
EXTERNA

Finalização 
Execução

Script 
Ferramenta

Path
DataSpec

 

Figura 3.25. Arquitetura do Componente para Utilização do Algoritmo. 

 

Em resumo:  

• Entra: o modelo construído em PMML e os metadados que identifica o conjunto a ser 

pontuado (também chamado de generalizado ou utilizado) 

• Sai: uma base de dados com os resultados do modelo aplicado 

3.2.5 COMPONENTE DE ANÁLISE (PÓS-MINERAÇÃO) 
 

O componente de análise pode ser aplicado em várias fases do processo de KDD que 

necessitem de análise descritiva dos dados. O componente subdivide-se em:  

• Componente para estatísticas descritivas que são análises realizadas para 

caracterização dos dados. 

• Análise de visualização que tem o mesmo propósito do componente de estatística 

descritiva, mas são produzidos gráficos e não relatórios. 

• Componente de avaliação de desempenho que avalia o ajuste do algoritmo criado.  
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Os tipos de componentes de análise são os mesmos encontrados no tipo análise 

descritiva e sumarização na seção 3.2.3. A Figura 3.26 ilustra a arquitetura do componente 

para análise que recebe como entrada  o “URL” e “DataSpec”. Em seguida, o componente 

chama a ferramenta externa que analisa a entrada e gera as análises de retorno no formato 

próprio. Por exemplo, ao executar estatísticas descritivas de variáveis numéricas no SPSS, é 

gerado um output (formato de saída do SPSS) com os resultados. Vale salientar que algumas 

ferramentas dão suporte a formatos universais como é o caso do próprio SPSS que possibilita 

a exportação do output para html, por exemplo.  

É importante observar também que a saída do componente não volta ao fluxo do 

framework, ou seja, somente o componente de documentação pode ser ligado após o 

componente de análise porque a documentação não manipula dados.  
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Figura 3.26. Arquitetura do Componente de Análise. 

 

Em resumo:  

• Entra: a base de metadados para análise  

• Sai: relatório contendo as análises produzidas 
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3.2.6 COMPONENTE DE EXPERIMENTAÇÃO 
 

O componente de experimentação possibilita a comparação de processos 

experimentais (cross-validation [45], jacknife [45], etc), a comparação de algoritmos 

(backpropagation, regressão logística, arvore de decisão, etc) e possibilita também a 

comparação de ferramentas (SPSS, SAS, Weka, etc). Este componente consiste em uma 

estrutura em array multidimensional que armazena os resultados dos componentes de 

algoritmo para cada experimentação realizada.  

A primeira dimensão (linhas) corresponde ao processo de experimentação dos dados 

(holdout, cross-validation), a segunda dimensão (coluna) corresponde ao algoritmo e a 

terceira dimensão (página) representa as repetições experimentais, como apresentado na 

Figura 3.27 
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Figura 3.27. Componente de Experimentação. 

 

Cada célula cell(i,j,k) é representada por uma tabela desnormalizada, onde cada linha 

representa um registro e cada coluna representa um atributo (variável). A primeira coluna 
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armazena o escore produzido pelo algoritmo, a segunda coluna armazena a classificação 

produzida pelo algoritmo e a terceira coluna armazena a classe verdadeira.  

Imagine a competição PAKDD2007 [73] onde uma base de dados foi disponibilizada 

para modelagem e outra base de dados foi disponibilizada para teste. O sistema desenvolvido 

com 10-fold Cross-Validation, usando 2 algoritmos (n-tuple classifier e MLP com 

backpropagtion) e 10 repetições cria 200 modelos (10x2x10). Dentro desta estrutura é 

possível aplicar operações de agregação, tais como: mediana dos escores, stacking, bagging 

etc. Estudos recentes mostram que a combinação de técnicas produz resultados melhores do 

que algoritmos isolados [74] [75]. No exemplo do PAKDD 2007, um sistema que combinasse 

todos os escores dos 20 primeiros colocados da competição através de uma média aritmética 

simples seria o primeiro colocado da competição. 

Em resumo, este componente é capaz de comparar diferentes algoritmos, diferentes 

implementações do mesmo algoritmo, e diferentes parametrizações do mesmo algoritmo. Esta 

estrutura é capaz de responder automaticamente a perguntas como:  

• “A regressão logística implementada em Matlab tem a mesma performance da técnica 

regressão do SPSS?”; 

• “O backpropagation é melhor do que árvore de decisão para problemas de 

classificação?”; 

• “Qual a quantidade de neurônios na camada escondida da MLP backpropagation para 

determinado problema”. 

 

3.3 APLICAÇÃO PRÁTICA 
 

Nesta seção será apresentado um protótipo, baseado no framework proposto, com 

objetivo de permitir a utilização na prática do ambiente de integração para problemas de 

classificação binária. O ambiente implementa os conceitos apresentados nos capítulos 

anteriores, mas o desenvolvimento de um ambiente completo está fora do escopo desta tese. 

Foram coletados os metadados de 5 (cinco) projetos desenvolvidos pela NeuroTech 

[76] sem utilizar o framework. Os mesmos 5 (cinco) projetos foram desenvolvidos por outro 

especialista com conhecimento semelhante dentro do framework proposto (ambiente de 

integração). Os 5 (cinco) projetos selecionados foram: 
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1. Detecção de embolia pulmonar em pacientes a partir de imagens de 

tomografias computadorizadas (KDD Cup 2006). 

2. Propensão de compra para financiamento imobiliário de clientes de cartão de 

crédito (PAKDD Competition 2007) 

3. Classificação da probabilidade de sobrevivência de cavalos submetidos à 

cirurgias (Proben1) 

4. Diagnóstico de diabetes em pacientes baseado em um conjunto de variáveis 

explicativas, tais como: idade, índice de massa corporal, quantidade de filhos, 

dentre outras (Proben1). 

5. Estimação do risco de inadimplência para novos clientes submetidos à análise 

de crédito (Proben1) 

 

Foram definidas também 6 (seis) métricas para comparação dos projetos 

desenvolvidos com e sem o framework. São elas: 

 

1. Tempo médio para desenvolvimento dos projetos: em média quantas horas 

foram necessárias para desenvolvimento dos projetos.  

2. Custo médio para desenvolvimento dos projetos: em média qual o custo em R$ 

necessário para desenvolvimento dos projetos. 

3. Número de tarefas que necessitaram de re-trabalho: quantidade total de 

atividades que necessitaram de re-trabalho nos projetos desenvolvidos. 

4. Número de arquivos criados: quantidade total de arquivos gerados no 

desenvolvimento dos projetos. 

5. Percentual de arquivos criados que são gerenciáveis: percentual de arquivos 

documentados, divido pelo número total de arquivos. 

6. Qualidade final da solução em termos de desempenho do algoritmo: percentual 

de acerto na classificação binária. Vale salientar que a qualidade da solução 

deve ser a mesma com e sem o framework uma vez que o desenho 

experimental dos projetos é o mesmo. 

 

A Tabela 3.3 resume os resultados para cada variável dos 5(cinco) projetos 

desenvolvidos com e sem o framework.  
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Métricas Média SEM o 

Framework 

Média COM o 

Framework 

Tempo do Projeto 18.4 horas 4.1 horas 

Custo do Projeto R$1104 R$246 

Número de atividades com re-trabalho 7 2 

Número de arquivos gerados 29 48 

Percentual de arquivos gerenciáveis 75% 100% 

Qualidade Final da Solução 73% 73% 

Tabela 3.3 – Comparação dos Resultados Com e Sem o Framework. 

 

Apesar do pequeno número de projetos avaliados, por causa do custo para 

levantamento destas informações, a Tabela 3.3 mostra que o ambiente de integração, em 

média, minimiza o custo e o tempo de execução dos projetos. Essas medidas estão 

diretamente relacionadas ao número de atividades que necessitam de re-trabalho, uma vez que 

sem o ambiente de integração, cada problema detectado demanda do especialista o re-trabalho 

de cada atividade precedente. Por exemplo, um re-trabalho documentado no projeto do 

PAKDD2007 (Figura 3.28) foi a perda de formatação dos atributos numéricos quando o 

arquivo SPSS foi importado. Como o problema só foi detectado na aplicação do algoritmo 

(último processo), o especialista que não utilizou o framework precisou repetir todos os 

passos indicados na Figura 3.28, enquanto o especialista que utilizou o framework corrigiu o 

problema e executou o fluxo automaticamente. Neste caso, a utilização do framework 

economizou 5 atividades (uma atividade no lugar de 6 atividades).  

 

 

Figura 3.28. Fluxo do Processo para o PAKDD2007. 
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Um dos problemas em utilizar o framework é o grande número de arquivos que são 

gerados ao longo do projeto (29 x 48). Isso ocorre porque todos os componentes geram 

arquivos em “xml” . Por outro lado, os arquivos gerados estão automaticamente documentados 

e controlados dentro do framework. Nestes projetos, cerca de 25% dos arquivos gerados fora 

do framework não foram devidamente controlados e documentados pelo especialista. 

Finalmente, o desempenho da solução foi o mesmo para garantir a comparação das 

outras 5(cinco) métricas. Vale ressaltar que o ambiente de integração não se propõe a ter 

melhores resultados em termos de performance de algoritmos e sim ter soluções controladas e 

que atendam as expectativas de custo, tempo e re-trabalho do projeto. Apesar disso, a 

facilidade em criar soluções que combinem vários algoritmos, como apresentado na seção de 

experimentação, favorece a criação de soluções com maior performance. 

Diante da facilidade experimental do ambiente de integração, alguns resultados 

práticos já foram alcançados como, por exemplo, o segundo lugar na PAKDD 2007 [77]. 

Através de uma estratégia com baixo custo operacional devido ao ambiente, o sistema final 

combinou dois algoritmos (backpropagation [58] e n-tuple classifier [78]) em um processo de 

amostragem.  

 

3.4 RESUMO DO CAPÍTULO 
 

Este capítulo apresentou a arquitetura geral do framework proposto e os detalhes do 

ambiente de integração. O framework apresentou uma arquitetura independente de plataforma 

e com o benefício de centralizar os processos para apoiar o especialista em mineração de 

dados no desenvolvimento de soluções em KDD através das principais ferramentas de 

mercado. Foram apresentados três grandes módulos no framework: ambiente de integração, 

ambiente para armazenamento das bases de conhecimento e ambiente de reuso do 

conhecimento. 

No ambiente de integração foi possível interligar ferramentas distintas no mesmo 

ambiente, de tal forma que o ponto forte de cada ferramenta fosse aproveitado. Cada 

componente foi representado por um conjunto de entradas (inputs) e por um conjunto de 

saídas (resultados) e os componentes foram divididos em cinco grupos, identificando os tipos 

de componentes disponíveis e suas respectivas interfaces de comunicação. 



                                                     Capítulo3: Framework Proposto: Ambiente de Integração 

 

70 

Com a aplicação prática apresentada, foi possível diminuir o tempo e o custo dos 

projetos em mineração de dados, além de facilitar, padronizar e incrementar a eficiência na 

criação e execução de projetos de KDD e reduzir os riscos de falhas. 

No próximo capítulo será detalhado o ambiente para armazenamento das experiências 

passadas dos projetos de KDD. 
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4444         ARQUITETURAARQUITETURAARQUITETURAARQUITETURA    DASDASDASDAS    BASESBASESBASESBASES    DEDEDEDE    

CONHECIMENTOCONHECIMENTOCONHECIMENTOCONHECIMENTO    
 

Como apresentado no capítulo anterior, o framework proposto é baseado em um 

repositório de conhecimento, onde estão armazenados todos os metadados e experiências 

adquiridas nos projetos de KDD do passado. A arquitetura das bases de conhecimento está 

dividida em quatro módulos:  

 

• Primeiro módulo - chamado de banco de metadados na Figura 4.1, armazena as 

informações dos projetos passados. Metadados são todos os tipos de informações 

geradas ao longo do projeto de KDD, tais como: tempo de conclusão do projeto, custo 

total do projeto, algoritmo utilizado, quantidade de recursos empregados, responsável 

pelo projeto, satisfação do cliente, transformação dos dados, dentre outras. Em 

resumo, o banco de metadados armazena desde informações sobre o gerenciamento do 

projeto até os algoritmos utilizados e seus respectivos desempenhos. Este módulo 

subdivide-se em banco de metadados transacional e banco de metadados gerencial. O 

banco de metadados transacional armazena todas as metainformações do projeto 

através de um modelo lógico relacional e, a partir de um processo de ETL (Extract, 

Transform, and Load) [53], constrói vários bancos de metadados gerenciais, também 

chamado de Data Mart, representados por um modelo estrela [53]. O objetivo do 

banco de metadados é dar suporte à tomada de decisão do especialista ao longo do 

projeto de KDD. 

 

• Segundo módulo - chamado de RBC projetos na Figura 4.1, armazena na forma de 

casos, o conhecimento dos projetos passados através da técnica de Raciocínio Baseado 

em Casos (RBC). O objetivo deste módulo é reusar os casos semelhantes ao projeto 

atual (a ser desenvolvido ou em desenvolvimento) para que o especialista em 

mineração de dados possa tomar as melhores decisões na condução do projeto. No 

“RBC projetos” o reuso do conhecimento ocorre em três marcos: o primeiro deles, 
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auxilia o gerente do projeto a estimar o risco do projeto ser um sucesso ou fracasso, 

antes mesmo de o projeto ser iniciado. O segundo marco ocorre na fase de 

planejamento do projeto onde o objetivo é definir a melhor tarefa de mineração de 

dados, por exemplo, tarefa de classificação, tarefa de previsão, dentre outras. E por 

fim, o terceiro marco analisa as melhores transformações nos dados com objetivo de 

sugerir a melhor transformação para cada variável.  

 

• Terceiro módulo - chamado de Lições Aprendidas na Figura 4.1, armazena as lições 

dos projetos anteriores através da técnica de Raciocínio Baseado em Casos (RBC). 

Lições aprendidas são problemas, soluções, sugestões e observações que o especialista 

catalogou nos projetos anteriores com o objetivo de compartilhá-los no futuro. Em 

resumo, uma lição aprendida é um módulo no framework que disponibiliza uma 

experiência vivenciada e catalogada pelo usuário que pode ser acessada sob demanda 

em qualquer uma das fases do projeto. 

 

• Quarto módulo - chamado de repositório KDD na Figura 4.1, armazena informações 

da área, tais como: aplicações, publicações, congressos, softwares, algoritmos, ou seja, 

armazena de forma estruturada informações públicas da área de KDD. O objetivo é 

disponibilizar informações para o especialista em MD adquirir conhecimento dos 

projetos públicos já desenvolvidos por outras organizações. Por exemplo, em um 

projeto de classificação de bons e maus clientes para concessão de um cartão de 

crédito, o repositório da área pode ajudar apresentando os principais pesquisadores 

relacionados aos principais trabalhos da área, disponibilizando como os projetos foram 

desenvolvidos em outras organizações.  

 

Meta Dados
Repositório 

KDD
Lições 

Aprendidas
RBC Projetos

Bases de Conhecimento

 

Figura 4.1. Bases de Conhecimento do Framework Proposto. 
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4.1 BANCO DE METADADOS 
 

Como mencionado na seção anterior, as informações dos projetos já desenvolvidos 

pela empresa de KDD são armazenadas no framework na base dos metadados. Metadados são 

todas as informações coletadas ao longo do desenvolvimento de projetos de mineração de 

dados no passado, por exemplo, informações que caracterizam a empresa contratante, os 

recursos envolvidos no projeto, os riscos, os algoritmos utilizados, as transformações 

realizadas nos dados, dentre outras. 

A Figura 4.2 ilustra o detalhamento da estrutura dos metadados. De forma geral, os 

metadados estão divididos em dois módulos: o módulo transacional que armazena todas as 

informações do processo de KDD através de um modelo lógico relacional e o módulo 

gerencial que constrói várias visões de Data Marts. O processo de carga do banco relacional 

acontece sob demanda do usuário, ou seja, sempre que o usuário sente a necessidade de salvar 

o projeto corrente, ele aciona a opção “salvamento” que, por sua vez, chama o procedimento 

de “xslt input”  que transforma os arquivos “xml”  gerados pelo framework em arquivos “xml”  

padronizados para importação para o banco de dados relacional. A linguagem “xslt”  [52] é 

usada para transformar arquivos “xml”  em outros arquivos “xml” , onde os arquivos originais 

não são alterados e sim são criados novos arquivos “xml” transformados. No caso do 

framework, a transformação “xslt”  é necessária para padronizar o formato dos arquivos “xml”  

que são importados para o banco, uma vez que o framework integra diversos componentes de 

ferramentas externas (SPSS, SAS, KNIME, etc). Cada fornecedor das ferramentas tem suas 

particularidades no armazenamento das informações do componente. Ou seja, a conjugação 

da transformação “xslt”  com a importação dos “xml”  para o banco de dados relacional 

(MySQL) foi denominada de “xslt input”. Vale ressaltar que depois de padronizados, todos os 

arquivos “xml”  possuem o mesmo formato de atributos, tornando a importação do banco 

MySql direta. Há, no entanto, outras estratégias para mapeamento de arquivos “xml”  para 

bancos relacionais como, por exemplo, java hibernate  que não foram utilizados neste 

trabalho pela simplicidade das transformações envolvidas.  

Já a carga do banco relacional para o Data Mart acontece automaticamente e é 

realizada de forma mensal. A periodicidade é configurável no framework, mas não é 

recomendável um processo menor do que um mês pelo custo computacional e pela baixa 

freqüência de novos projetos. 
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Os Data Marts são apresentados sob três perspectivas diferentes: perspectiva para 

início do projeto, perspectiva para mapeamento da tarefa de mineração de dados e perspectiva 

para o pré-processamento dos dados. As perspectivas estão relacionadas ao objetivo do Data 

Mart. Por exemplo, a perspectiva para o início do projeto tem como objetivo auxiliar a 

empresa de KDD a decidir qual a chance de o projeto ser um sucesso ou fracasso antes 

mesmo do seu início. As seções subseqüentes irão detalhar cada uma das três perspectivas. 

Vale ressaltar que o acesso ao banco de dados transacional é realizado através de 

consultas “sql” . Nenhum outro tipo de acesso e/ou manipulação é permitido, uma vez que 

esse tipo de banco é usado apenas para armazenamento dos metadados. Por outro lado, o 

banco de dados multidimensional (Data Mart) é utilizado para consultas OLAP e para criar 

visões de dados particulares para projetos de metaKDD (aplicação de algoritmos de 

mineração de dados sobre projetos de KDD).  

  

Desenvolvimento do Projeto - Integração

1.
Inicialização

2.
Planejamento

3.
Execução

4.
Finalização

.xml .xml .xml .xml

Base de Dados Transacional

XSLT
INPUT

Informações dos Projetos Anteriores - Metadados

Data 
Mart 1

Data 
Mart 2

Data 
Mart 3

ETL – Extração / Carga / Transformação 

 

Figura 4.2. Arquitetura do Banco de Metadados. 
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4.1.1 BASE DE DADOS TRANSACIONAL 
 

A base de dados transacional recebe o fluxo das informações do processo de KDD via 

transformação “xslt”  e armazena os metadados através de um modelo lógico relacional [53]. 

O modelo foi dividido em cinco grupos de tabelas relacionais para facilitar a compreensão.  

O primeiro grupo, chamado de “ProjetoGeral” na Figura 4.3, contém as informações 

referentes ao projeto como um todo. Por exemplo, o produto vendido, a empresa cliente, a 

avaliação final do cliente sobre o produto desenvolvido, dentre outras. 

 

Figura 4.3. Relacionamento das Entidades do Projeto Geral. 
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O relacionamento da tabela ProjetoGeral com Produto se dá de “n” para “m”, ou seja, 

um projeto pode ter vários produtos e um mesmo produto pode ser desenvolvido em vários 

projetos, por isso a tabela ProdutoProjeto foi criada para representar o relacionamento. Um 

projeto só pode estar alocado a uma empresa, no entanto uma mesma empresa pode ter 

diversos projetos (relacionamento “1” para “n” na Figura 4.3), assim como um funcionário 

está alocado em uma empresa, porém uma empresa tem vários funcionários. Já a entidade 

“Avaliacao” relaciona-se de “1” (um) para “1” (um) com a tabela “ProjetoGeral” e foi 

destacada para ficar clara a diferença desta com avaliações mapeadas como atributos na tabela 

“ProjetoGeral”. A diferença é que em “ProjetoGeral” a avaliação é efetuada a priori na fase de 

inicialização do projeto, enquanto a entidade “Avaliação” é preenchida no processo de 

finalização do projeto.  

No segundo grupo estão as fases definidas na metodologia DMEasy [9], onde cada 

fase é considerada uma entidade no modelo lógico relacional. A metodologia DMEasy foi 

selecionada como metodologia padrão do framework por ser a mais recente metodologia de 

mineração de dados que evolui os conceito do CRISP-DM. A Figura 4.4 mostra um exemplo 

da fase de modelagem do negócio que pode ser repetida várias vezes (relacionamento 1 de n). 

Por exemplo, em determinado projeto, o processo de modelagem do negócio foi executado e, 

ao chegar à fase de análise preliminar dos dados, percebeu-se que algumas definições não 

tinham sido bem levantadas. Então o gerente do projeto resolveu voltar à etapa de modelagem 

do negócio para rever as definições documentadas. O exemplo mostra que não se deve 

substituir informações antes documentadas e sim coletar novas informações, preservando o 

processo anterior, como em um Data Warehouse. Armazenar fases anteriores, mesmo que 

fracassadas, é importante porque cataloga erros do passado para que estes erros não voltem a 

acontecer.  

O exemplo da Figura 4.4 vale para todas as demais fases identificadas na metodologia 

DMEasy (seção 2.1). Vale ressaltar, no entanto, que algumas fases não tinham atributos 

suficientes para serem consideradas uma nova entidade; sendo portanto agrupadas em uma 

nova entidade denominada “OutrosProcessos”. A entidade se diferencia dos demais processos 

por causa do atributo fase_projeto. 
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 Figura 4.4. Relacionamento da Entidade ProjetoGeral com as Fases do Projeto. 

 

 

O terceiro grupo refere-se às atividades desenvolvidas de planejamento e execução do 

projeto, principalmente, em relação ao custo, tempo, riscos e recursos disponíveis. Pelo trecho 

do modelo relacional apresentado na Figura 4.5, um projeto pode ter vários planejamentos e 

execuções e um “Planejamento/Execução” pode ter vários “Recursos” e “Riscos”. Estas 

informações são imprescindíveis para o processo de acompanhamento e controle do 

cronograma do projeto. Por exemplo, tempo decorrido total para o projeto em relação ao 

tempo inicial estimado, custo total para o projeto em relação ao custo inicial estimado etc. 

 

Figura 4.5. Relacionamento da Entidade PlanejamentoExecucao. 
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O quarto grupo, chamado de “Artefatos”, contém as informações referentes a todas as 

saídas (documentos, dados, modelos estimados) de cada fase. Os artefatos são armazenados 

em disco, juntamente com algumas informações adicionais de controle para serem 

armazenadas, tais como: nome do arquivo, descrição do arquivo, tipo (Word, Excel, arquivo 

texto etc), localização dos arquivos no computador ou até em papel, data de criação e data da 

última atualização.  

 

Figura 4.6. Relacionamento da Entidade Artefatos. 

 

A Figura 4.6 apresenta a tabela “Artefatos” que está relacionada com várias fases (n de 

m). Isso se deve ao fato de que cada projeto pode ter várias fases e, desta forma, um 

determinado artefato pode ser reaproveitado ao se executar uma fase novamente. Para 

representar a relação de “n” (vários) para “m” (vários), criou-se a entidade 

“ArtefatosNomeDoProcesso” para cada fase. Vale ressaltar que todas as demais fases do 

projeto de KDD não foram representadas na Figura 4.6 por causa do espaço, mas elas estão 

mapeadas em entidades que se relacionam com a entidade “Artefatos” da mesma forma que a 

entidade “ModelagemNegócio” da Figura 4.6. 

A entidade “Equipe” forma o quinto grupo, uma vez que esta tabela relaciona-se com 

a maioria das outras entidades através da chave estrangeira “cod_respons” presente nas 

entidades representando o responsável pela fase. Na Figura 4.7, é apresentada a entidade com 

seus respectivos atributos: nome do membro da equipe, suas iniciais, cargo, telefone e e-mail.  
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Figura 4.7. Relacionamento da Entidade Equipe. 

 

4.1.2 MODELO MULTIDIMENSIONAL 
 

A partir do banco transacional foram desenvolvidos três Data Marts, desenhados 

através de um modelo multidimensional, chamado de modelo estrela [53].  Foram construídas 

três perspectivas com diferentes marcos ao longo do processo de tomada de decisão. A Figura 

4.8 apresenta graficamente cada uma das perspectivas. 

A perspectiva 1 avalia o projeto antes mesmo da inicialização com objetivo de analisar 

a sua viabilidade como, por exemplo, a chance de o projeto ser um sucesso/fracasso ou até 

mesmo prever de antemão a satisfação do cliente. A segunda perspectiva é realizada depois do 

início do projeto, durante a fase de planejamento, e tem como objetivo auxiliar o especialista 

em mineração de dados na escolha da tarefa mais apropriada para o problema em questão, por 

exemplo, se representa uma tarefa de classificação de padrões, previsão, predição, ou outra. 

Além disso, todas as estimativas da perspectiva 1 (sucesso/fracasso, por exemplo) podem ser 

revisadas neste momento com o objetivo de re-avaliar a viabilidade do projeto já iniciado. A 

perspectiva 3 é a mais diferente das perspectivas porque, além de avaliar o risco na fase de 

execução do projeto, sugere ao especialista em KDD qual a melhor transformação nos dados 

para aplicação do algoritmo. A sugestão é realizada variável a variável, ou seja, a 
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granularidade da perspectiva 3 é “projeto-variável” e não somente projeto como nas duas 

primeiras perspectivas. As próximas seções detalharão cada uma das três perspectivas. 

 

 

Inicialização Planejamento Execução Finalização

Novo 
Problema 
Prático

Novo 
Problema 
Prático

Perspectiva. 3Perspectiva. 2Perspectiva.1

 

Figura 4.8. Perspectivas do Processo de Tomada de Decisão. 

 

4.1.2.1 Perspectiva 1: Inicialização do Projeto 
 

O objetivo do Data Mart de inicialização é disponibilizar informação suficiente, antes 

do início do projeto, para que os especialistas em mineração de dados (gerentes) possam 

definir a melhor forma de executar o projeto. Um exemplo típico é estimar o nível de sucesso 

esperado do projeto antes mesmo do seu início. Entendendo a chance de sucesso, em alguns 

casos extremos, o especialista pode decidir não iniciar o projeto. Outro exemplo é o custo 

estimado do projeto, o tempo para ser executado, a satisfação esperada do cliente, dentre 

outros. Em resumo, com o Data Mart da perspectiva 1 é possível criar projetos de 

metamineração de dados com objetivo de entender quais são os seus riscos e quais devem ser 

as medidas de contingências adequadas para maximizar o sucesso do projeto. 

A Figura 4.9 apresenta o marco do Data Mart 1, onde o gerente dispõe de 

informações, tais como: valor do projeto, comprometimento da informática da empresa 

cliente, comprometimento da equipe de negócio da empresa cliente, dentre outras.  
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Inicialização Planejamento Execução Finalização

Novo 
Problema 
Prático

Novo 
Problema 
Prático

Perspectiva1

Resultados: Informações coletadas depois da inicialização do projeto.

Exemplos: sucesso/fracasso, custo, tempo, satisfação do cliente.

Informações para 
tomada de decisão

Exemplos: produto, 
volume dos dados, 
comprometimento da 
equipe

 

Figura 4.9. Perspectiva1: Inicialização do Projeto. 

 

Depois da execução do projeto, algumas informações podem ser coletadas futuramente 

como: sucesso ou fracasso do projeto, custo total do projeto, satisfação do cliente, dentre 

outras. 

O modelo estrela definido por Kimball [53, 79] da Figura 4.10 ilustra o modelo dos 

dados através de dez tabelas de dimensão e uma tabela de fato. A tabela fato contém as 

informações que serão sumarizadas, enquanto as tabelas de dimensões possuem atributos 

textuais que caracterizam as informações da tabela fato. Note através da Figura 4.10 que 

“satisfação cliente” e “análise técnica” são exemplos de dimensões, enquanto o valor do 

projeto é um atributo contido na tabela de fatos. A granularidade da tabela fato foi definida 

como “projeto”, uma vez que o objetivo é avaliar os projetos como um todo, ou seja, cada 

registro da tabela de fato representa um projeto.  
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Figura 4.10. Modelo Estrela para Data Mart da Perspectiva 1. 
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4.1.2.2 Perspectiva 2: Mapeamento das Tarefas 
 

Na segunda perspectiva, o projeto já foi iniciado e o objetivo é definir qual a melhor 

tarefa para o problema de mineração de dados. As tarefas, segundo o CRISP-DM, são: 

segmentação, descrição, classificação, predição e análise de dependência. Este Data Mart é 

importante porque, com base nos projetos do passado, é possível definir qual a melhor tarefa 

de mineração de dados para resolver o problema e também estimar a probabilidade de sucesso 

do projeto na fase de planejamento. Caso seja estimado alta chance de fracasso, o gerente fará 

o redirecionamento na estratégia de execução para maximizar a chance de sucesso. Em 

resumo, todos os objetivos traçados na perspectiva 1 também podem ser estimados na 

perspectiva 2 com a diferença que o projeto já está em andamento na fase de planejamento, 

com muito mais detalhes disponíveis sobre o mesmo. Além disso, há possibilidade de analisar 

quais tarefas de mineração de dados utilizadas nos projetos do passado serão mais adequadas.  

 

Perspectiva2

Inicialização Planejamento Execução Finalização

Novo 
Problema 
Prático

Novo 
Problema 
Prático

Resultados: Informações coletadas depois da 
inicialização do projeto.

Informações para tomada de decisão

Exemplos: Responsável cliente, nível de 
software a ser desenvolvido, critério de sucesso 
do projeto

 

Figura 4.11. Perspectiva 2: Mapeamento das Tarefas. 

 

O modelo estrela definido na Figura 4.10 é o mesmo na perspectiva 2 com a 

fotografia da base retirada da fase de planejamento do projeto. A granularidade da tabela de 

fatos também é projeto, ou seja, cada registro na tabela de fato representa um projeto. 
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4.1.2.2.1 Perspectiva 3: Pré-Processamento dos Dado s 

O principal objetivo da perspectiva de pré-processamento é definir qual a melhor 

transformação para cada variável da base de dados. Da mesma forma que as últimas duas 

perspectivas, a terceira perspectiva auxilia no entendimento da chance de sucesso do projeto 

com o marco na fase de execução do projeto. 

 

Perspectiva3

Inicialização Planejamento Execução Finalização

Novo 
Problema 
Prático

Novo 
Problema 
Prático

Resultados: Informações coletadas 
depois da inicialização do projeto.

Exemplos: tipo do processamento, 
tipo da limpeza de missing, 
sucesso/fracasso, custo, tempo, 
satisfação do cliente.

Informações para tomada de decisão

Exemplos: tarefa de mineração, produto, 
volume dos dados, comprometimento da equipe

 

Figura 4.12. Perspectiva 3: Pré-Processamento dos Dados. 

 

Ao contrário das últimas duas perspectivas, a perspectiva de pré-processamento 

possui duas visões de Data Mart para atender objetivos distintos. O primeiro Data Mart é o 

modelo estrela definido na Figura 4.10 com a mesma visão das perspectivas 1 e 2. A diferença 

é que as informações são retiradas na fase de execução do projeto, por exemplo, ao ser 

detectado um alto risco para o projeto na fase de execução, será necessário voltar atrás nas 

fases para minimizar o risco identificado. 

A segunda visão da perspectiva de pré-processamento tem a granularidade de 

“transformação-variável-projeto”, indicando todas as transformações realizadas nas variáveis 

dos projetos do passado. Por exemplo, em um projeto de classificação de clientes bons e maus 

para atribuição de um cartão de crédito, a variável idade serve como uma das variáveis de 

entrada para o modelo de classificação com o algoritmo backpropagation [58]. A restrição é 

que como o algoritmo de backpropagation aceita entradas entre 0 e 1, se faz necessário 
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normalizar os valores através da transformação de escala para o intervalo [0, 1], por exemplo, 

através da fórmula:  

 

)(

)(

minmax

min

xx

xx
xnorm −

−
= , onde:                          (1) 

• x – variável original 

• xmin – menor valor da variável x 

• xmax – maior valor da variável x 

• xnorm – valor normalizado da variável x 

Fórmula 1 – Fórmula para Normalização de Dados Numéricos. 

 

A transformação realizada no exemplo anterior e todas as outras transformações ficam 

armazenadas na perspectiva 3 para serem utilizadas em projetos futuros, como templates para 

reuso. A Figura 4.13 representa o modelo estrela para armazenar as transformações. No 

modelo estrela há uma tabela de fato (tab_transformacao), onde estão todas as informações 

que caracterizam a variável como: percentual de missings (valores ausentes), valores distintos, 

métricas de estatística descritiva, dentre outras. Nas tabelas de dimensão estão as informações 

que caracterizam a tabela fato (tab_transfomacao), tais como: características das variáveis, 

características do projeto, características do algoritmo utilizado, assim como a ação realizada 

na variável. A dimensão “ação” é a decisão tomada pelo especialista no projeto passado para a 

variável correspondente na tabela de fato. Na seção 3.2.2.1.2 foram descritas quais as 

transformações possíveis.  

 

Figura 4.13. Modelo Estrela Multidimensional – Transformação – Variável - Projeto.  
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Vale ressaltar novamente que a granularidade da tabela fato é “variável-

transformacao-projeto”, o que significa que cada linha da tabela de fato representa uma 

transformação realizada em uma determinada variável e um determinado projeto, visto o 

objetivo é avaliar as transformações. 

 

4.1.3 APLICAÇÃO PRÁTICA NO BANCO DE METADADOS 
 

Esta seção apresenta uma aplicação prática da base de metadados com objetivo de 

melhor entender as condições que levam os projetos de mineração de dados a serem 

considerados um sucesso ou fracasso. O objetivo é construir um modelo de classificação para 

definir se um novo projeto deve ou não ser iniciado levando em consideração os projetos que 

já foram desenvolvidos no passado. Antes do início do projeto, há uma pontuação que estima 

o risco de o projeto ser considerado um fracasso (quanto maior o escore, maior a chance de 

fracasso). Se o risco for aceitável, então o projeto é iniciado, caso contrário, o projeto é 

abandonado e/ou novas condições contratuais são negociadas. Um indicador de risco desta 

natureza pode economizar milhões de reais e meses em trabalho e re-trabalho de projetos mal 

especificados. 

Uma base de dados real cedida pela NeuroTech [76], empresa brasileira especializada 

em projetos de mineração de dados, foi empregada para avaliar a performance do framework 

em um problema real de metamineração de dados.   

 

Descrição do Banco de Metadados 

A base de dados é constituída por 69 projetos de mineração de dados que foram 

executados no passado. Dentre estes, 27 projetos foram classificados como projetos de 

sucesso e 42 foram rotulados como projetos fracassados. Foram utilizados três critérios de 

avaliação para classificação dos projetos em sucesso ou fracasso: 

1. Avaliação do cliente que contratou o projeto, também chamada de empresa 

cliente, podendo assumir os valores: satisfeito ou não satisfeito; 

2. Avaliação da equipe interna da empresa que executou o projeto, também 

chamada de empresa de KDD, podendo ser classificada em: sucesso para o 

projeto ou fracasso para o projeto; 

3. Custo em relação ao benefício gerado pelo projeto, podendo ser classificada 

em: adequado ou não adequado.  
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O projeto de mineração de dados do passado foi classificado como “fracassado” se 

qualquer um dos três fatores avaliados fracassou, caso contrário, o projeto foi considerado um 

sucesso. 

A visão dos dados original segue o modelo multidimensional do marco1, apresentado 

na seção 4.2.1. Através de uma consulta “sql”  foi possível montar a visão dos dados final, 

também chamada de tabela desnormalizada. Cada linha da base de dados representa um 

projeto que, por sua vez, é descrito por atributos (colunas). Ao todo, a base possui 19 atributos 

de entrada (variável explicativa) e um atributo de saída (variável dependente) que contém o 

rótulo (projeto fracasso ou projeto sucesso). A Tabela 4.1 apresenta cada um dos 20 atributos 

com as suas respectivas descrições. 

NOME DESCRIÇÃO Tipo 

Porte Empresa Tamanho da empresa contratante do projeto de KDD Ordinal 

Tipo Projeto Descreve qual o motivo da contratação do projeto String 

Tipo Pessoa Se o projeto é destinado a pessoa física ou jurídica Binário 

Produto Nome do produto a ser analisado no KDD String 

Comportamental? Se o produto tem variáveis comportamentais ou não Binário 

Finalidade Finalidade do projeto de KDD String 

Qtde Projetos KDD Quantidade de projetos de KDD anteriores da empresa cliente Numérico 

Versão Projeto Quantidade de projetos de KDD de uma mesma aplicação Numérico 

Tipo Informática Se a empresa contratante tem informática própria Binário 

Ramo Ramo de atividade da empresa contratante String 

Cidade Cidade da empresa contratante String 

UF UF da empresa contratante String 

Região Região da empresa contratante String 

Granularidade Grão da decisão para o modelo de KDD String 

Cardinalidade Cardinalidade do grão escolhido, ou seja, “1deN” ou “NdeM” String 

Comp. Informática Nível de comprometimento observado pelo consultor sobre a 

informática da empresa contratante 

Ordinal 

Comp. Negócio Nível de comprometimento observado pelo consultor sobre 

os responsáveis pelo negócio do projeto de KDD da empresa 

contratante 

Ordinal 

Algoritmo IA Principal algoritmo usado para minerar os dados String 

Risco Estimado Risco geral do projeto estimado pelo consultor de KDD Numérico 

Sucesso Se o projeto foi considerado um sucesso ou fracasso Binário 

Tabela 4.1 - Variáveis Utilizadas na Construção do Modelo de Metamineração. 
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Algoritmo Utilizado 

 

A técnica de Regressão Logística [46] foi utilizada para estimação da probabilidade de 

o projeto ser um sucesso.  A escolha da Regressão Logística foi pelo baixo número de 

exemplos na base de dados e porque ela vem sendo uma das técnicas estatísticas mais 

utilizadas na prática, segundo kdnuggest.com [28]. Mesmo assim, técnicas alternativas de 

classificação como, por exemplo, análise discriminante [70], k-vizinhos mais próximos [80] e 

outras técnicas também poderiam ser aplicadas sem prejuízo a conclusão da aplicação prática. 

Regressão logística é uma técnica tradicional de inferência estatística que relaciona 

uma saída binária (sim/não; bom/mau etc) com um conjunto de variáveis explicativas (X1, 

X2,… Xk,).  Esta técnica aborda o problema de classificação através de modelos de regressão 

linear. Defina-se a variável resposta yi = 1 se 1π∈x  e  yi = 0,  caso contrário. A notação π1 é a 

representação da classe1. 

 Os modelos de regressão estudam o comportamento de uma variável resposta y e um 

vetor de variáveis explicativas x (variáveis independentes), definidos por: 

 

y = X’β + ε, onde                                        (2) 

Fórmula 2 – Fórmula da Regressão Linear. 

y   é o vetor de observações das variáveis dependentes 

X   é a matriz de observações das variáveis independentes 

β   é o vetor de parâmetros 

ε   é vetor de erros 

 

Neste caso, o modelo usual de Regressão Linear não se aplica porque a variável y 

precisaria ser contínua. O modelo de regressão logística tradicional (Logit) pode ser definido 

como: 
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Fórmula 3 – Fórmula da Regressão Logística. 
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Onde g(u) é o logito de a probabilidade da variável y assumir o valor 1, dado o vetor de 

variáveis explicativas x e β o vetor de parâmetros desconhecidos.  

 

Experimentos 

 

O algoritmo de regressão logística do simulador WEKA [19] foi integrado ao 

framework para gerar as regressões. Todas as simulações foram executadas por um 

computador com processador AMD Athlon XP 1733 Mhz e 512 MB de memória. 

Considerando o baixo número de exemplos para construção do modelo (69 projetos), o 

método de leave-one-out [18] com código Matlab foi utilizado para o projeto experimental 

dos dados.  Dada uma base de dados D, onde n é o número de exemplos nesta base, o método 

consiste em dividir a base de dados D em n subconjuntos disjuntos em que cada n 

subconjuntos contêm apenas 1 exemplo da base original. Cada subconjunto é usado como 

teste para a avaliação do classificador e as n-1 partições restantes são utilizadas como 

treinamento, produzindo n resultados experimentais estatisticamente independentes. Neste 

caso, como n é igual a 69 foram gerados 69 modelos de regressão logística. 

 

Critério para Avaliação da Qualidade dos Modelos 

 

A avaliação de desempenho e aplicabilidade do modelo foi realizada no software R-

Project de três formas distintas: 

1. Grau de separabilidade entre as distribuições dos projetos de sucesso e dos projetos de 

fracasso através do teste estatístico Kolmogorov-Smirnov (KS) [47]. 

2. A partir de tabela cruzada dos projetos de sucesso e fracasso em função do escore 

atribuído. 

3. Em termos de erro de classificação (geral, tipo I e tipo II), a partir do limiar de decisão 

especificado sobre os escores atribuídos. 

 

O teste KS é um teste não paramétrico geralmente utilizado para medir a aderência de 

dados a uma distribuição. Em sistemas decisórios e neste trabalho serve para medir a 

separabilidade entre duas distribuições (sucesso e fracasso) a partir da função de distribuição 

acumulada de cada uma delas. O KS mede a máxima distância entre duas funções como uma 
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medida de separação entre elas e pondera os erros pela probabilidade de ocorrência de cada 

classe. 

Pelo gráfico da Figura 4.14 nota-se que existe uma grande separação entre as 

distribuições dos escores dos projetos de sucesso e dos projetos de fracasso, o que indica que 

o sistema é capaz de prever, antes do início, os projetos de maior probabilidade de sucesso ou 

fracasso. A máxima separabilidade ocorre no escore 60 cujo valor de KS é 63,7. Aplicando o 

teste de Kolmogorov-Smirnov com 95% de confiança foi possível concluir que existe uma 

diferença significativa entre as distribuições dos projetos de sucesso e dos projetos de 

fracasso. 
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Figura 4.14. Gráfico KS e Distribuições Acumuladas dos Projetos de Sucesso e Fracasso.  

 

Outra avaliação está apresentada na Tabela 4.2. Nela, o escore é atribuído para cada 

projeto em função da sua real classe (sucesso ou fracasso). É importante observar que esta 

tabela apresenta claramente o poder do modelo na separação entre projetos que têm alto risco 

de fracasso e sucesso. Nas faixas de escore mais baixas o nível de sucesso dos projetos é bem 

superior aos níveis das faixas de escore mais altos. Por exemplo, os projetos que tenham 

escores acima de 75 têm uma grande chance de fracasso e, portanto, a priori podem ser 

tomadas medidas que minimizem esse risco. 

Se o sistema de metamineração estivesse proposto com ponto de corte de 75 (somente 

aprovar projetos com pontuação menor do que 75) 23 dos 42 projetos fracassados teriam sido 
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evitados sem nenhuma perda de um bom projeto. Ou seja, 55% dos projetos fracassados 

poderiam ser evitados com o sistema proposto. 

 

Escore Não Sim Total geral
0-25 9 (30%) 21 (70%) 30
25-50 7(64%) 4 (36%) 11
50-75 3(60%) 2(40%) 5
75-100 23(100%) 0 (0%) 23
Total geral 42 27 69

Sucesso

 

Tabela 4.2 - Distribuição dos Projetos de Sucesso e de Fracasso por Faixa de Escore. 

 

A terceira forma de avaliar o sistema de metamineração é em termos do erro cometido 

ao definir um limiar de decisão. Neste caso, temos três situações: 

• Erro tipo I é o erro de classificar os bons projetos como maus projetos, dividido pelo 

número total de bons. Assim temos que: E = #(MAU / BOM) / #BOM. 

• Erro tipo II é o erro de classificar os maus projetos como bons projetos, dividido pelo 

número total de maus. Assim temos que: E = #(BOM / MAU) / #MAU. 

• Erro geral é dado por: E = [#(MAU / BOM) + #(BOM / MAU)] / [#MAU + #BOM]. 

 

A Tabela 4.3 apresenta os erros associados ao limiar de decisão de ponto de corte. A 

decisão de qual o melhor ponto de corte depende dos objetivos do negócio. Na maioria dos 

casos, o erro associado ao aceitar um projeto que irá fracassar (erro tipo II) é maior do que 

rejeitar um potencial projeto de sucesso (erro tipo I). Até porque ao aceitar um projeto com 

grande probabilidade de fracassar a empresa estará expondo sua marca e reputação, sem 

contar os investimentos desperdiçados. Por outro lado, em alguns casos é estratégico aceitar 

um projeto de alto risco para adquirir conhecimento no domínio de aplicação para que nos 

próximos projetos exista uma maior chance de sucesso.  Seguindo este raciocínio, quando o 

custo do erro tipo I é maior, o limiar ideal de decisão é 75. Quando o custo do erro tipo II é 

maior, o ponto de corte 25 é o ideal. Note que se os limiares 0 ou 100 forem adotados, o 

sistema decisório será reprovar todos os projetos ou aceitar todos os projetos. 
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Ponto de 
Corte Erro Tipo I Erro Tipo II Erro Geral

0 100% 0% 39%
25 22% 21% 22%
50 7% 38% 26%
75 0% 45% 28%

100 0% 100% 39%  

Tabela 4.3 - Erro Tipo I, Erro tipo II e Erro Geral em Função do Limiar de Decisão. 

 

Algoritmo Apriori e Indução de Regras 

 

Além do projeto de classificação dos metadados, nesta seção é apresentado outro 

projeto de metamineração de dados com regras de indução (do tipo se-então) como técnica 

complementar para descrever as condições que levam os projetos de KDD a serem um 

sucesso ou fracasso. Para indução das regras utilizou-se uma variação do algoritmo Apriori 

[24], conjugada com a técnica de refinamento de Major e Mangano [81], que é realizada em 3 

etapas. 

 Na primeira etapa é aplicado o algoritmo Apriori que consiste em selecionar os 

subconjuntos mais freqüentes (frequent itemsets), a partir dos itens de mais baixa ordem. 

Assim, são induzidas as regras que satisfazem a uma cobertura mínima e que têm uma 

complexidade limitada. Foi adotada uma cobertura mínima de 30% (20 exemplos) da massa 

porque tanto é estatisticamente representativa quanto restringe o custo computacional. 

Também, limitou-se a complexidade funcional a 2 variáveis de entrada para preservar um 

bom padrão de interpretabilidade e representatividade das regras, porém apenas regras de uma 

variável atingiram a cobertura mínima (20 exemplos). 

A segunda etapa consiste em, automaticamente, selecionar as regras que atendem a 

níveis de confiança de interesse (interestingness). Neste caso, optou-se pelos parâmetros de 

confiança abaixo de 35% ou acima de 65% de fracasso. 

 A terceira e última etapa consiste em semi-automaticamente, selecionar as regras que 

apresentam mais interesse sob os pontos de vista do especialista e da eliminação de 

redundância nas regras. Ao especialista, além da qualidade técnica, interessam aspectos de 

custo, velocidade e facilidade de obtenção das informações nas regras induzidas.  
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O algoritmo foi aplicado à mesma base de metadados com os 69 projetos e, de todo 

conhecimento extraído, seguem abaixo 4 (quatro) exemplos de regras que explicitam o 

conhecimento extraído de grande interesse: 

 

1. Regras para Projetos de Fracasso (Ruins): 

a.  Se Comprometimento_Informatica = “Baixo”  => suporte de 40.0% e confiança de 

92.8%. 

A regra mostra que se o comprometimento da equipe de TI da empresa onde o projeto 

de KDD será desenvolvido for baixa, então nos 28 (40% * 69) projetos desenvolvidos nessa 

situação, 92.8% foram projetos fracassados. 
 

b. Se Qtde_projetos_KDD_Empresa = 0 => suporte de 52.9% e confiança de 85.2%. 

A regra mostra a importância de já ter sido desenvolvido um projeto de KDD na 

empresa onde o novo projeto será desenvolvido. Esse projeto pode ser um Data Warehouse, 

um projeto de mala direta ou qualquer outro projeto de Business Intelligence (BI) [82]. A 

chance de um projeto de KDD dar errado em empresas que nunca desenvolveram um projeto 

de KDD é de 85.2% nos 36 (52.9% * 69) projetos desenvolvidos nessa situação. 

 

2. Regras para Projetos de Sucesso (Bons): 
a. Se Comprometimento_Negocio = “Alto” => suporte de 41.4% e confiança de 31.2% 

A regra mostra que se o comprometimento da área de negócio (quem contratou o 

projeto e/ou o usuário final do projeto) for alta, então a chance do projeto ser um fracasso é de 

31.2% que é menor do que os 39.1% da base completa. Em outras palavras, dos 29 projetos 

desenvolvidos nessas condições, em apenas 31.2% deles o resultado foi de fracasso. 
 

b.  Se Versão_Projeto > 0 => suporte de 29% e confiança de 25.0% 

Se o projeto a ser desenvolvido estiver sendo novamente realizado (seja por fracasso 

anterior ou por uma nova calibração do projeto) a chance de dar errado é de 25% que é bem 

menor do que os 39.1% da base total. 
 

 

Utilização do Conhecimento Adquirido na Prática 

 

É importante ressaltar que os projetos de metamineração de dados são primeiramente 

treinados off-line (fase de estimação dos parâmetros) e apenas em uma etapa posterior é que 
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os mesmos são colocados efetivamente em operação (em modo de consulta). Em tempo real, a 

aplicação ocorre antes do início do projeto, através da submissão das características do projeto 

(variáveis de entrada) a um modelo de regressão logística. Esse modelo estima a 

probabilidade de o projeto ser considerado um sucesso ou fracasso (quanto mais próximo de 

100, maior o risco de o projeto ser um fracasso).  

Os resultados alcançados na aplicação foram apresentados à empresa NeuroTech [76] 

que decidiu adotar o módulo de metadados do framework com o template de probabilidade de 

fracasso do projeto através de regressão logística. Com isso, os novos projetos a serem 

desenvolvidos terão obrigatoriamente que passar pelo modelo para estimação da chance de 

sucesso. O ponto de corte definido foi de 75, ou seja, somente os projetos com escore abaixo 

de 75 serão aprovados automaticamente. Todo projeto que tiver pontuação maior do que 75 

deverá ser avaliado pelo comitê da empresa, composto pelo responsável da área de negócios, 

pelo responsável pela área de atendimento ao cliente e pelo cientista-chefe da empresa. 

Somente após aprovação desse comitê o projeto deve ser aprovado, caso contrário, alguma 

condição contratual e/ou parâmetros do projeto devem ser alterados e novamente submetidos 

à avaliação do modelo de regressão logística. 

Também está disponível, nesse módulo, um cubo OLAP [83] criado a partir do banco 

de metadados da perspectiva 1. Esse módulo disponibiliza ao gerente de projeto um cubo 

OLAP a partir das informações relevantes de projetos anteriores. Vale ressaltar que não foi 

desenvolvido um ambiente de ‘front-end” para consultas OLAP. O framework cria o cubo a 

partir da perspectiva 1 (Figura 4.10) que pode ser acessado por qualquer ferramenta de 

consulta OLAP.  

O exemplo da Figura 4.15 apresenta uma consulta OLAP realizada a partir da 

ferramenta Excel (pacote Microsoft Office). No item de linha é colocado o nível de satisfação 

dos clientes que são classificados em muito bom, bom e regular. Já no item de página, é 

apresentada a análise técnica do projeto ao ser iniciado (preenchido na fase de inicialização). 

No centro da tabela é contado o número de projetos em cada situação. Por exemplo, seis 

projetos foram considerados muito bons na avaliação técnica e, ao final do projeto, também 

foram avaliados pelos clientes como muito bom. No topo da tabela pode ser feita a consulta 

por país, estado, cidade, tipo do produto, status do projeto, dentre outras. 
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Figura 4.15. Exemplo de Consulta OLAP no Excel a partir do Cubo Disponibilizado. 

 

4.2 RBC PROJETOS – RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS (RBC) 
 

O objetivo da base de conhecimento RBC é reusar experiências dos projetos passados, 

através da recuperação de casos semelhantes ao projeto atual (em desenvolvimento).  Em 

outras palavras, o especialista em mineração de dados tomará por base os casos semelhantes 

do passado na condução de um novo projeto de KDD. 

Quando um novo problema prático é encontrado na área de KDD, o sistema de 

raciocínio baseado em casos relembra casos semelhantes e adapta o problema atual às 

soluções que funcionaram no passado. Desta forma, se há uma base de conhecimento com as 

experiências passadas, o problema se resume a buscar a melhor solução na base de 

conhecimento [41], mais semelhante à atual.  

O modelo mais aceito para o processo de RBC é o ciclo de RBC proposto por 

Aamondt e Plaza [84], conforme a Figura 4.16. O processo é composto por quatro tarefas 

principais: 

• Recuperar os casos semelhantes na base de casos 
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• Reutilizar o caso recuperado para resolver o problema 

• Revisar a solução proposta 

• Reter a experiência, representando o caso atual para reutilização futura. 

 

 

Figura 4.16. Ciclo do Raciocínio Baseado em Casos [41]. 

 

A representação do conhecimento é um dos pontos cruciais para o sucesso de um 

sistema dessa natureza, em que a forma principal de representação de conhecimento são os 

casos. Um caso é uma peça de conhecimento que registra um episódio (problema ou situação) 

que foi totalmente ou parcialmente resolvido. Para representação dos casos foi utilizada a 

técnica de Raciocínio Baseado em Casos (RBC) com representação de atributo-valor [41].  

Na representação de atributo-valor, um item de dado pode ser representado por um par 

de atributo-valor, por exemplo, valor do contrato (atributo) e R$1.000 (valor). Um caso é 

representado por um conjunto de itens de atributo-valor.   

Da mesma forma apresentada na seção 4.1 do banco de dados de metadados, a base de 

conhecimento RBC está dividida em três marcos distintos ao longo do processo de KDD, 

conforme Figura 4.8. O primeiro deles, auxilia ao gerente estimar o risco de o projeto ser um 

sucesso ou fracasso, antes mesmo de o projeto ser iniciado, retornando os projetos 

“semelhantes” do passado. O segundo marco ocorre na fase de planejamento em que o 

objetivo é definir a melhor tarefa de mineração de dados como, por exemplo, tarefa de 

classificação, tarefa de previsão, dentre outras. E por fim, o terceiro marco analisa as 
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melhores transformações nos dados com objetivo de retornar as transformações semelhantes 

para cada variável. 

Vale ressaltar novamente a diferença entre a base de conhecimento de projetos 

anteriores (RBC-Projetos) e a base de informações de projetos anteriores (metadados da seção 

4.1). Na base RBC, o conhecimento está armazenado sob a forma de casos (Raciocínio 

Baseado em Casos) sendo necessária apenas uma consulta ao banco de casos para reuso do 

conhecimento, enquanto na base de metadados, as informações estão armazenadas em bancos 

relacionais, sendo necessário um processo de KDD para extração e reuso do conhecimento.  

 

4.2.1 RBC1 – MARCO 1 PARA DEFINIÇÃO DO INÍCIO DO PROJETO 
 

A abordagem RBC do marco 1 está diretamente relacionada à perspectiva1 de 

inicialização do projeto da seção 4.1.2.1, ou seja, o objetivo é definir, antes mesmo do início 

do projeto, se um novo projeto de mineração de dados deve ou não ser iniciado e, se iniciado, 

em que condições. Na base de metadados da seção 4.1.2.1 é possível criar qualquer tipo de 

projeto de KDD (meta-mineração de dados) de acordo com o objetivo do especialista como, 

por exemplo, a aplicação de regressão logística para classificação dos bons e maus projetos. A 

escolha pela Regressão Logística foi para aproveitar o estudo da base de metadados citado 

anteriormente, porém outras técnicas para seleção de atributos poderiam ser aplicadas sem 

prejuízo as conclusões da aplicação de RBC.   

Por outro lado, aqui no RBC1 o objetivo é retornar os projetos semelhantes do passado 

através da tecnologia de Raciocínio Baseado em Casos para que o especialista possa definir as 

condições de início do novo projeto.  

Na representação de RBC1, o banco de conhecimento armazena casos (projetos) que 

aconteceram no passado. Um caso representa uma situação (problema) sobre a qual a empresa 

contratada pretende decidir se o projeto é viável (rentável com satisfação do cliente), a fim de 

minimizar esforços desnecessários. A base de casos é composta por experiências do passado 

em que a empresa tomou decisões de aceitar ou não o projeto. Um caso está dividido em duas 

partes, conforme a Figura 4.17:  

• Problema: são as características disponíveis no momento da tomada de decisão 

(informações antes do início do projeto)  

• Solução: é o resultado tomado em iniciar ou não o projeto com seu respectivo 

resultado, caso a decisão tenha sido de iniciar o projeto. 
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Caso1

P
ro
b
le
m
a

S
o
lu
ç
ã
o

Porte Empresa:
Valor Projeto:

Produto:
Finalidade:
Versão Projeto :
Ramo:
Comp. Informática:
Comp. Negócio:

Médio

R$ 1.000

Churn

Retenção de Clientes

2

Varejo

Média

Alta

Ação: Fazer o projeto

Resultado: Sucesso

Atributo Valor

 

Figura 4.17. Exemplo do RBC1 – Inicialização do Projeto. 

 

O caso 1 da Figura 4.17 apresenta um projeto desenvolvido com uma empresa de porte 

médio que pagou R$1.000 pelo projeto. Na época, a empresa tinha interesse em contratar o 

projeto para desenvolver modelos preditivos de retenção dos seus clientes (Churn) no 

seguimento de varejo. Vale destacar que já haviam tentado fazer o mesmo projeto 

anteriormente (versão do projeto igual a 2), sem sucesso. Além disso, a área de negócio estava 

muito motivada com o projeto, enquanto a informática não estava. Ao final, a decisão foi 

desenvolver o projeto e o projeto foi considerado um sucesso.  

Com a experiência do caso 1, na base de casos, é possível que, no futuro, outras 

empresas desejem desenvolver projetos semelhantes e, nessas situações, o gerente levará em 

consideração a experiência do projeto do passado na tomada de decisão de executar ou não o 

novo projeto. 

 

4.2.1.1  Aplicação Prática do RBC1 
 

Com o objetivo de utilizar o RBC1 em aplicações reais e medir seu benefício, foi 

coletada uma base de casos da NeuroTech [76]. Os mesmos 69 projetos utilizados na 

aplicação de metamineração de dados foram utilizados como base de casos.  Na prática, a 

aplicação de RBC1 vem complementar o módulo de estimação do risco do projeto da seção 



                                                               Capítulo4: Arquitetura das Bases de Conhecimento 

 

99 

4.1.2.1. A idéia é que o RBC1 seja complementar ao projeto de regressão logística retornando 

os casos mais semelhantes ao novo projeto em questão. Ao final, o gerente de projeto tem 

uma pontuação de risco (seção 4.1.2.1), explicações para o risco e os casos mais semelhantes 

ao projeto atual para tomada de decisão. 

Para encontrar casos similares na base de casos é necessário definir quais atributos 

serão utilizados para comparar um caso à situação presente. Estes atributos são denotados de 

índices que são combinações dos atributos mais importantes, de tal forma que permitam 

distingui-los, identificando casos úteis.  

Ao todo foram levantados 20 atributos para descrição do problema, mas somente 14 

deles foram definidos como relevantes. O processo de mapeamento dos atributos relevantes 

foi híbrido e executado em duas partes. Híbrido porque envolveu, no primeiro momento, um 

método manual para seleção de índices adequados e, na segunda etapa, foi utilizado um 

método de seleção automático. No primeiro estágio foram selecionados três gerentes de 

projetos da NeuroTech [76] para listar quais os atributos eles julgavam relevantes. Como 

resultado, foram selecionados 20 atributos descritores do problema. Na segunda etapa, foi 

aplicada uma regressão logística para seleção dos índices mais relevantes. Ao final, ficaram os 

13 atributos descritos na Tabela 4.4 com seus respectivos tipos e valores possíveis. 

 

Atributo Tipo-Base Faixa 

Tipo do Projeto String [risco, risco&setup, setup, setup&manutencao, manutenção] 

Público Alvo Binário [Pessoa Física, Pessoa Jurídica] 

Porte da Empresa Ordinal [baixa, média, alta] 

Tipo Empresa String [Cartao_Behavior, Carta_Credit, Emprestimo_Behavior etc 

Nome da Solução String [Cartão, Empréstimo, Escore de Mercado, Garantia Cheque] 

Região String [N, NE,S,SE,...] 

Quantidade_Projetos Numérico [0,1,2...] 

Versão do Projeto Numérico [0,1,2,3,...] 

Informática Própria Binário Sim ou não 

Comprometimento da 

Informática 

Binário Sim ou não 

Comprometimento da 

área de Negócios 

Binário Sim ou não 

Tarefa Mineração Dados String [Classificação, Predição, ...] 

Nível de Risco Estimado Ordinal [baixo =1; médio=2; alto=3] 

Tabela 4.4 – Estrutura dos Casos no Repositório RBC1. 
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Uma vez definida a estrutura dos casos, é necessário definir a medida de similaridade 

para recuperação dos mesmos. Em RBC, similaridade é uma medida matemática que tem 

como objetivo definir a utilidade dos casos procurados na base de casos. Segundo 

Wangenheim [41]: “Julgamento de similaridade é um conceito intuitivo que descreve a 

impressão de semelhança ente dois objetos experimentada por um observador humano”. 

A similaridade divide-se em similaridade local, que está relacionada aos atributos que 

descrevem o caso, e similaridade global que está associada à similaridade final do caso 

armazenado.  A medida de similaridade global é uma função: ])1,0[(),( →×= UUCQsim  que 

determina a similaridade entre a pergunta Q e um caso C sob consideração de todos os 

índices. Neste trabalho a medida de similaridade global foi definida por meio de uma medida 

simples, chamada nearest neighbour ponderado e normalizado [20]. A similaridade da 

pergunta Q a um caso C na base de casos é determinada pela função f  :  
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∑
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),( ,                                         (4) 

 Fórmula 4 – Medida de Similaridade Global Baseada em Nearest Neighbour Ponderado. 

 

Onde a função f é a medida de similaridade local e wi o peso associado ao atributo i. 

 

Já a fórmula para cálculo da similaridade local depende da natureza do atributo (string, 

binário, numérico e ordinal). Para cada atributo do tipo “string” foi construída uma matriz de 

similaridade conceitual através de entrevistas com os três gerentes de projetos da NeuroTech 

[76]. Foi entregue um modelo da Tabela 4.5 para os três gerentes e, de acordo com a opinião 

de cada um deles, foi inferida a média das opiniões ponderada pela experiência. Por exemplo, 

o atributo “tipo_empresa” indica o setor da empresa contratante do projeto de KDD e, no 

banco de casos disponíveis, foram identificados os seguintes mercados: Atacado, Banco, 

Bureau, Lista, Varejo. Depois das entrevistas, foi definida a matriz de similaridade da Tabela 

4.5. Por exemplo, a similaridade entre banco e varejo é de 50%, ou seja, quando for feita a 

comparação entre dois casos, um deles de uma empresa do setor de varejo e o outro do setor 

bancário, a similaridade entre os dois atributos será de 50%.  
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vi/vj Atacado Banco Bureau Lista Varejo
Atacado 1 0.1 0 0.25 0.5
Banco 1 0.5 0 0.5
Bureau 1 0 0.25
Lista 1 0.1
Varejo 1  

Tabela 4.5 – Matriz de Similaridade do Atributo Tipo_Empresa. 

 

Para os atributos ordinais e binários a similaridade local foi definida pela diferença em 

módulo dos valores de cada atributo. Por exemplo, o atributo porte_empresa pode assumir os 

valores: “baixa”, “média” e “alta” . Foram associados para cada item os seguintes valores: 

“baixa=0”, “média=0.5” e “alta=1”. A função que representa a similaridade local do atributo 

vi em relação ao atributo vj, de tal forma que quanto maior for a função sim(vi,vj) maior será a 

similaridade entre os dois atributos foi: 

 

jiji vvvvsim −−= 1),(                     (5) 

Fórmula 5 – Medida de Similaridade Local para Atributos Ordinais [20]. 

 

Para os atributos numéricos a similaridade local foi definida através de uma função 

linear. A idéia é que a similaridade cresça à medida que a distância ponderada decresça pelo 

tamanho do intervalo assumido pelo domínio de valores, como apresentada na fórmula a 

seguir: 

 

Se vi=vj, então sim(vi,vj) = 1                (6) 

Senão, 






−
−

−=
lbub

vv
vvsim
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ji 1),( , 

Fórmula 6 – Medida de Similaridade Local para Atributos Numéricos [41]. 

 

Onde ub é o limite superior da faixa de valores do atributo e lb é o limite inferior. 

 

Uma vez definida a estrutura dos casos e as respectivas medidas de similaridade, o 

problema de RBC passa a ser a recuperação dos casos na base de conhecimento. O processo 

de recuperação pode ser descrito por um conjunto de sub-tarefas que devem ser realizadas. A 
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primeira delas é o assessoramento da situação, objetivando a formulação de uma consulta por 

um conjunto de atributos relevantes para a situação. A Figura 4.18 apresenta a tela 

desenvolvida para consulta no módulo RBC. É importante ressaltar que os campos não 

preenchidos na consulta são encarados como irrelevantes e não entram no cálculo da 

similaridade. Da mesma forma, os números apresentados à direita da Figura 4.18 representam 

o peso atribuído pelo usuário para cada atributo no momento do cálculo da medida de 

similaridade. Por padrão, os pesos são os valores apresentados na Figura 4.18 que foram 

calculados nas entrevistas realizadas com os gerentes, mas nada impede que o usuário 

redefina no momento da consulta. 

 

 

Figura 4.18. Tela de Consulta para Recuperação de Casos no Banco RBC. 

 

A segunda sub-tarefa para recuperação de casos é a estratégia de casamento e seleção 

que tem como objetivo identificar um conjunto de casos similares à consulta e retorná-los. 

Nesta aplicação, foi definido um número máximo de casos (três casos) a serem retornados. 

Esta opção é configurável pelo usuário no framework. O processo de recuperação pode ser 

formalizado como: dada uma base de casos BC com n casos BC = [C1,C2,...,Cn], uma medida 

de similaridade sim(Q,C) e uma consulta Q (novo problema), a meta do processo de 

recuperação é descobrir o conjunto de casos mais similares [C1, C2,...Cn] em relação a Q que 



                                                               Capítulo4: Arquitetura das Bases de Conhecimento 

 

103 

sejam maior que o limiar de corte. Neste trabalho o limiar foi definido empiricamente como 

0.5, ou seja, somente casos com 50% ou mais de similaridade em relação à pergunta Q e 

limitados a três serão retornados. Assim como o número máximo de casos, o limiar pode ser 

configurado pelo usuário do framework. 

Diante do baixo número de casos o procedimento de recuperação foi definido como 

seqüencial. Este método consiste em, tempo real, medir a similaridade de todos os casos na 

base de casos em relação à pergunta e ordená-los por similaridade para recuperação. O 

problema é que este método de recuperação é ineficiente e bastante custoso, mas por estar 

fora do escopo do trabalho e reforçado pelo baixo número de casos não foi considerado outro 

tipo de recuperação. 

O Exemplo da Figura 4.19 apresenta um dos três casos retornados, neste caso, o caso 7 

foi o mais semelhante à consulta Q. Quando uma solução gerada para reuso não é satisfatória 

pela avaliação do usuário, surge a oportunidade para o aprendizado a partir desta “falha”. Esta 

fase é chamada de revisão e consiste, basicamente, em avaliar a solução gerada pelo reuso e 

tomar uma das duas decisões: 

1. Se o caso for considerado satisfatório, deve-se aprender com o “sucesso” e 

reter o caso (apertar no botão save case  da Figura 4.19).  

2. Caso contrário, reparar a solução para o caso, utilizando o conhecimento 

específico sobre o domínio de aplicação ou novas informações fornecidas 

(editar os campos da Figura 4.19 e depois apertar no botão save case). 
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Figura 4.19. Tela de Retorno e Revisão dos Casos no Banco RBC. 

 

Atualmente, o módulo RBC1 está implantado e em operação para testes na NeuroTech 

[76] e está sendo utilizado pelo gerente de operações, sempre que um novo projeto é 

contratado.  O sistema ainda não é utilizado para reprovar novos projetos, mas a intenção da 

empresa é que isso seja possível em um curto espaço de tempo. Ao se executar o RBC no 

framework aparecerá a tela (Figura 4.20) do processo de Raciocínio Baseado em Casos. A 

tela apresenta a fase de pré-ciclo que consiste na importação da base de casos a partir do 

banco de dados. A fase do ciclo de RBC (CBR Cycle na Figura 4.20) consiste em: obter a 

consulta do caso, computar as medidas de similaridade, retornar os casos mais semelhantes, 

reusar, revisar e reter os casos. E por fim, a fase de pós-ciclo que consiste no fechamento da 

conexão com o banco de dados. Todos os resultados são retornados ao lado direito do 

protótipo. 

 

 

Figura 4.20. Tela Inicial do Raciocínio Baseado em Casos. 
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Pela sua natureza subjetiva e pelo baixo número de projetos na base de casos, o 

módulo ainda está em avaliação, mas alguns resultados subjetivos já foram alcançados. Por 

exemplo, ao iniciar um novo projeto com um varejista brasileiro, o gerente de operações da 

NeuroTech utilizou o módulo para identificar quais os projetos que mais se assemelhavam ao 

do novo cliente adquirido. Para surpresa do gerente, o RBC retornou, como mais semelhante, 

um projeto desenvolvido em um grande banco do nordeste brasileiro. Em princípio, não havia 

correlação entre um grande varejista brasileiro e o banco nordestino. A partir de uma análise 

mais detalhada verificou-se que o projeto do banco tinha falhado no passado por diversas 

características que casavam perfeitamente com a situação atual do varejista como, por 

exemplo, inexperiência e falta de comprometimento da informática, além de nunca ter sido 

desenvolvido um projeto de mineração de dados no banco. Como não havia possibilidade de 

abortar o projeto porque o mesmo já estava contratado, o gerente tomou duas decisões. 

Primeiramente, solicitou dedicação exclusiva de um membro da equipe de tecnologia da 

empresa contratante alocado ao projeto e, em segundo lugar, foi definida como primeira 

atividade do projeto um treinamento rápido em mineração de dados na reunião de 

levantamento de requisitos. Com isso, segundo o gerente, foi possível minimizar os riscos do 

novo projeto que foram identificados através de um outro projeto já executado. 

 

4.2.2 RBC2 – MARCO 2 DE MAPEAMENTO DA TAREFA  
 

Na abordagem de mapeamento da tarefa, um caso representa uma situação (problema) 

que o especialista em mineração de dados deve definir, com base nas informações levantadas, 

qual a melhor tarefa de mineração de dados para o projeto. Segundo o CRISP-DM e como 

mencionado na seção 3.2.3.1 as tarefas de mineração de dados são: descrição/sumarização, 

análise/segmentação, descrição conceitual, classificação, predição, análise de dependência. 

A base de casos é composta por experiências do passado, onde especialistas em 

mineração de dados selecionaram as tarefas mais apropriadas para o problema. Como um caso 

é um acontecimento do passado, existe a informação se a decisão tomada foi ou não 

adequada. O caso está dividido em problema, que são as características disponíveis no 

momento da tomada de decisão e solução, que é a caracterização do resultado de iniciar ou 

não o projeto, conforme apresentado na Figura 4.21 .  
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Caso2

P
ro
b
le
m
a

S
o
lu
ç
ã
o

Tipo_bancoDados:
Tempo BancoDados:

Produto:
Critério Sucesso:
Versão Fase :
Nível de Software:
Número Registros Grão:
Qtd Variáveis:

Relacional

2 anos

Churn

Redução em 10%

2

Sistema de consulta

5.000.000

312

Diagnóstico: Classificação

Ação: Fazer classificação binária (desativou/ativou)

Atributo Valor

 

Figura 4.21. Exemplo do RBC2 – Mapeamento da Tarefa. 

 

O caso 2 é de uma empresa com informações dos seus clientes nos últimos 2 anos, 

totalizando 5 milhões de clientes que estão caracterizados por 312 variáveis em um banco de 

dados relacional. A empresa contratou (veja que o projeto já está iniciado no marco2) o 

projeto para desenvolver modelos preditivos para retenção dos seus clientes (Churn) e o 

sistema roda baseado em consultas, ou seja, quando um cliente da empresa de telefonia liga 

para o Call Center da empresa para registrar determinada reclamação, o sistema inteligente 

(Churn) é consultado para estimar a chance de o consumidor desativar a conta e trocar de 

operadora. Uma informação importante é que a empresa pretende reduzir o Churn em 10% e a 

fase de mapeamento da tarefa está sendo desenvolvida pela segunda vez (versão fase igual a 

dois na Figura 4.21). Ao final, a decisão foi desenvolver o projeto para classificação binária 

(desativou/ativou). 

Com a experiência do caso 2, na base de casos, é possível que no futuro outros 

especialistas em mineração de dados desejem desenvolver projetos semelhantes. Neste caso, a 

experiência passada será levada em consideração. 

 

4.2.2.1  Aplicação Prática do RBC2 
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Os mesmos 69 casos e definições realizadas no RBC1 estão disponíveis e 

implementados no RBC2, no entanto ainda não é possível utilizar esse módulo na prática 

porque todos os 69 projetos disponibilizados foram da tarefa de classificação de padrões. 

Desta forma, ainda não há uma diversidade de projetos suficiente para utilização na prática do 

módulo. Vale salientar que todo o ambiente está disponível com as mesmas telas de consulta 

do módulo RBC1, com a diferença que no RBC2 o retorno é baseado na tarefa de mineração 

de dados a ser utilizada. É esperado como passo futuro, segundo a NeuroTech, mais 30 

projetos de mineração de dados com diversidades de tarefas de mineração para aplicação real 

do módulo RBC2.   
 

4.2.3 RBC3 – MARCO 3 DE PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS   
 

Na abordagem de pré-processamento dos dados, um caso representa uma variável 

(campo no banco de dados) com a situação de como ela foi pré-processada em projetos 

anteriores para que o especialista em mineração possa decidir qual a melhor transformação 

para a nova variável. A base de casos é composta por experiências de transformações de 

dados no passado, que foram divididas em dois grandes tipos de casos: variáveis numéricas e 

variáveis categóricas. O exemplo da Figura 4.22 abaixo mostra as características disponíveis 

(atributos) no momento da tomada de decisão para uma variável do tipo numérica.  

 

Caso3

P
ro
b
le
m
a

S
o
lu
ç
ã
o

Algoritmo Mineração:
Tipo Variável:

Percentual Missing:
Percentual Outlier:
Percentil1:
Percentil99:
Média:
Desvio:

Redes Neurais

Numérica

10%

0,5%

0

1.045

5.000.000

312

Diagnóstico: normalização

Ação: normalização baseada no Percentil_1 e no 
percentil_99

Atributo Valor

 

Figura 4.22. Exemplo do RBC3 – Pré-Processamento dos Dados Numéricos. 
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O caso 3 da Figura 4.22 é de uma variável numérica com 10% de missings, que são 

valores ausentes ou faltantes, e 0,5% de outliers que são pontos aberrantes ou pontos que 

destoam bastante da distribuição normal dos dados. Uma informação importante é que o 

algoritmo de backpropagation [58] (redes neurais) será utilizado na fase de modelagem. Por 

condições desse algoritmo, os atributos numéricos necessitam estar normalizados entre 0 e 1 e 

o especialista decidiu normalizar a variável através dos percentis [85] 1 e 99, ou seja, foi 

aplicada a fórmula 1 da seção 4.1.2.2.1 com o valor mínimo no percentil 1 e com o valor 

máximo no percentil 99. Em resumo, com a experiência do caso 3, na base de casos, é 

possível auxiliar o especialista humano na tomada de decisão de pré-processamento da 

variável. Por outro lado, os casos do tipo categórico possuem outras características como 

apresentado na Figura 4.23. 

 

Caso4

P
ro
b
le
m
a

Algoritmo Mineração:
Tipo Variável:

Percentual Missing:
Percentual Mais Freqüente:
Percentual 2 Mais Freqüente: 
Percentual 3 Mais Freqüente:

Qtd Distintos:

Redes Neurais

Categórica

2%

99%

0,5%

0,3%

10

Diagnóstico: Transformação 1 de n

Ação: foram criadas duas categorias (0 e 1, ou seja, 
ausência e presença da informação)

Atributo Valor

 

Figura 4.23. Exemplo do RBC3 – Pré-Processamento dos Dados Categórico. 

 

O caso 4 da Figura 4.23 é uma variável categórica, com 2% de missings e 10 valores 

distintos. A grande concentração dos valores está no valor mais freqüente com 99% dos 

valores. A solução do problema foi através de uma transformação “1 de n” que significa criar 

n variáveis dummies (0 ou 1) para cada valor distinto da variável. Ao final, a ação do 

especialista foi categorizar em dois valores 1 (um) ou 0 (zero), o valor 1 (um) indica a 
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presença do item mais freqüente, enquanto o valor 0 (zero) indica a ausência do item mais 

freqüente. É importante ressaltar que o exemplo utiliza um conjunto restrito de atributos e na 

seção seguinte será apresentado o modelo completo dos atributos que caracterizam os casos 

na base RBC3. 

 

4.2.3.1  Aplicação Prática do RBC3 
 

Foi coletada uma base de casos da NeuroTech [76] com o objetivo de utilizar o 

módulo de RBC3 em aplicações reais e medir o seu benefício em um problema real de reuso 

de conhecimento para pré-processamento de variáveis.   

A grande dificuldade, nesse caso, foi formar a base de casos por causa da dificuldade 

em recuperar as transformações realizadas nas variáveis dos projetos passados. O maior 

problema é que a ferramenta proprietária da NeuroTech gera, ao longo do processo de 

desenvolvimento de soluções, dezenas de arquivos para cada projeto. O trabalho foi, 

manualmente, abrir projeto por projeto e coletar as informações relevantes. Diante da 

dificuldade, foram coletados em 10 projetos, uma base de casos com três variáveis, duas delas 

numéricas e uma categórica. As duas variáveis numéricas foram: atraso médio do cliente e 

idade do cliente, enquanto a variável categórica foi sexo do cliente. 

Da mesma forma da aplicação RBC1, na RBC3 é necessário definir quais atributos 

serão utilizados para comparar um caso à situação presente. Ao todo, além de todas as 

variáveis listadas no RBC1, foram levantados 30 novos atributos para as variáveis numéricas 

e 16 atributos para variáveis categóricas.  

O processo de mapeamento dos atributos relevantes foi manual através de entrevistas 

com três especialistas da NeuroTech, com o objetivo de listar quais os atributos eles julgavam 

relevantes. Neste caso, não houve uma segunda etapa de seleção de atributos baseada em 

dados (regressão logística) por causa do baixo número de exemplos (10) na base de casos. 

A estrutura completa da base de casos para as variáveis categóricas está apresentada 

na Tabela 4.6 e para as variáveis numéricas está ilustrada na Tabela 4.7.  É importante 

salientar que a grande maioria das variáveis da visão categórica e da visão numérica é 

semelhante, uma vez que as informações das bases de dados são iguais em ambos os casos. 
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Atributo Tipo-Base Faixa 

Tipo_BancoDados String Risco, risco&setup, setup, manutencao setup&manutenção 

Tempo_banco_Dados Numérico 1ano, 2 anos, ... 

Tempo_variavel Numérico 1ano, 2 anos, ... 

Nr.Registros Intervalar 30-1000; 1000-5000; 5000-30000; 30000-200000; 2000-1000000... 

Num_distintos Numérico 1,2,3.... 

Perc_missings Numérico Percentual de missings dividido pelo total de registros 

Perc_Outros Numérico Percentual entre o numero de outros e o numero total de registros 

Perc_mais_frequente Numérico Percentual do valor distinto mais freqüente 

Perc_mais_frequente_2 Numérico Percentual do segundo valor distinto mais freqüente 

Perc_mais_frequente_3 Numérico Percentual do terceiro valor distinto mais freqüente 

Tarefa String Classificação, predição, ... 

Algoritmo String Backpropagation, Regressão Logística, Análise Discriminante, ... 

Diagnostico String Tipo de transformação realizada 

Ação String Descrição da decisão tomada no pré-processamento 

Importância Geral Numérico Percentual de importância da variável em relação ao total das variáveis 

Importância Tipo Numérico Percentual de importância da variável em relação ao seu tipo 

Tabela 4.6 – Estrutura dos Casos no Repositório RBC3 para Variáveis Categóricas. 

 

Atributo Tipo-Base Faixa 

Tipo_BancoDados String Risco, risco&setup, setup, manutencao setup&manutenção 

Tempo_banco_Dados Numérico 1ano, 2 anos, ... 

Tempo_variavel Numérico 1ano, 2 anos, ... 

Nr.Registros Intervalar 30-1000; 1000-5000; 5000-30000; 30000-200000; 2000-1000000... 

Num_distintos Numérico 1,2,3.... 

Perc_missings Numérico Percentual de missings dividido pelo total de registros 

Perc_Outros Numérico Percentual entre o numero de outros e o numero total de registros 

... ... ... 

Medidas_Descritivas Numérico Estatísticas Descritivas: média, mediana, moda, máximo, percentil etc 

... ... ... 

Tarefa String Classificação, predição, ... 

Algoritmo String Backpropagation, Regressão Logística, Análise Discriminante, ... 

Diagnostico String Tipo de transformação realizada 

Ação String Descrição da decisão tomada no pré-processamento 

Importância Geral Numérico Percentual de importância da variável em relação ao total das variáveis 

Importância Tipo Numérico Percentual de importância da variável em relação ao seu tipo 

Tabela 4.7 – Estrutura dos Casos no Repositório RBC3 para Variáveis Numéricas. 
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Uma vez definida a estrutura dos casos, é necessário definir o processo de Raciocínio 

Baseado em Casos: recuperar, reutilizar, revisar e reter. Neste caso, foram utilizadas as 

mesmas métricas e processos citados na seção 4.2.1.1, ou seja, a metodologia foi a mesma 

alterando-se apenas a base de casos. 

Atualmente, o módulo RBC3 está implantado e em operação na NeuroTech. O 

procedimento atual é realizado pelo especialista em mineração de dados sempre que são 

encontradas as variáveis sexo, idade ou atraso.  O framework ainda não está integrado ao 

ambiente da NeuroTech e, por isso, é necessária a chamada manual pelo especialista, o que 

vem dificultando a utilização do RBC3 na prática. No entanto, é importante primeiro verificar 

a utilidade do módulo RBC3 para depois integrá-lo à plataforma atual da empresa.  Pela sua 

natureza subjetiva e pelo baixo número de projetos na base de casos, o módulo ainda está em 

avaliação e alguns resultados subjetivos já foram alcançados. Por exemplo, as variáveis 

numéricas idade e atraso já estão sendo utilizadas e, até agora, três projetos práticos já 

utilizaram o módulo. Em todos eles foi importante o RBC3 para sugerir os limites inferiores e 

superiores para normalização das variáveis numéricas na aplicação do algoritmo de 

backpropagation. 

São esperados no futuro, segundo a NeuroTech, mais 10 projetos de mineração de 

dados com variedade de pré-processamento para evolução do módulo RBC3. 

4.3 BASE DE LIÇÕES APRENDIDAS 
A base de lições aprendidas formaliza as experiências, problemas e soluções 

adquiridas pelo especialista em mineração de dados nos projetos passados. As lições podem 

ser coletadas em qualquer uma das fases ao longo do desenvolvimento do projeto sob 

demanda do especialista, enquanto na base de RBC (seção 4.2) há três marcos com objetivos 

pré-definidos de reuso do conhecimento. 

Para representação dos casos na base de conhecimento também será utilizado 

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) com representação de atributo-valor (seção 4.2.1). Cada 

caso na base de conhecimento é representado por uma lição aprendida que está estruturada 

por tipo e categoria. Os tipos estão organizados em quatro grupos: 

• Observações: são fatos de interesse de novos projetos, por exemplo, a atividade de 

pré-processamento dos dados toma 70% do tempo total do projeto. Também podem 

ser observações positivas como, por exemplo: “o cliente fica contente quando 

mostramos o funcionamento do algoritmo backpropagation”. 
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• Problemas: são descrições de situações negativas que ocorreram durante o projeto, por 

exemplo: “o projeto não atingiu as expectativas do cliente por causa dos resultados 

apresentados”. 

• Guidelines: são recomendações de boas práticas para determinada atividade e/ou 

processo a ser executado, por exemplo: “é boa prática interagir semanalmente com o 

cliente até a fase de avaliação de desempenho”. 

• Soluções: são ações que devem ser tomadas quando um problema ocorre, por 

exemplo: “alterar a forma de pré-processamento dos dados quando o desempenho do 

algoritmo não for o esperado”. 

 

Por outro lado, as categorias estão organizadas conforme Bartlmae and Riemenschneider [20]: 

• Experiência das Melhores Práticas: são trabalhos práticos (atividades/processos) que 

servem de exemplo para os demais projetos, por exemplo: “Sempre registrar 

interações com os clientes para evitar problemas futuros”. 

• Experiência de Riscos do Projeto: descrevem fatores que podem influenciar a 

execução e os resultados do projeto, por exemplo: “É um alto risco para o projeto se o 

levantamento de requisitos da solução for realizado em uma única etapa”. 

• Experiência em Tecnologia: são relatos de como as tecnologias são aplicadas na 

prática, apresentando os casos de sucesso e fracasso, por exemplo: “Quando importar 

os dados no formato de arquivo texto no SPSS é provável que a ferramenta modifique 

a formatação das variáveis numéricas e trunque as variáveis do tipo string.”. 

• Experiência do Cliente: são as impressões coletadas no cliente, tais como: as 

preferências do cliente, as pessoas simpáticas e antipáticas no projeto, dentre outras. 

• Experiência dos Produtos: são experiências sobre o produto a ser entregue para 

empresa cliente, por exemplo: “na solução de seleção de clientes para venda de cartão 

de crédito é importante fazer uma campanha de telemarketing para coletar a variável 

dependente”. 

• Experiências de Pesquisa(Inovação): são experiências científicas do projeto, por 

exemplo: “a combinação de duas técnicas de mesma natureza como regressão 

logística e backpropagation, não traz ganhos significativos ao desempenho do modelo 

final”. 

• Demais Experiências: são todas as demais experiências que não se enquadram em 

nenhuma das categorias acima.  
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Além das informações do tipo e da categoria da lição aprendida, outros atributos 

fazem parte da base de conhecimento, são eles: 

• Código da lição: é o código único na base de casos que identifica a lição 

aprendida. 

• Código do projeto: é o código do projeto onde a lição aprendida foi coletada. É 

importante ressaltar que através do projeto é possível chegar às características 

do cliente, do produto, dentre outros. 

• Fase do Projeto: é a fase do projeto em que a lição aprendida foi coletada. As 

fases do projeto podem ser: Inicialização, Planejamento, Execução ou 

Finalização. 

• Processo do Projeto: é o processo do projeto onde a lição aprendida foi 

coletada como, por exemplo, levantamento de requisitos, planejamento do 

projeto, preparação dos dados, aplicação do algoritmo, dentre outras.  

• Data de Registro: é a data e hora do registro da lição aprendida. 

• Responsável: é o responsável pela inclusão da lição. Recomenda-se que o 

responsável tenha nível de gerência ou experiência comprovada para 

minimizar as inconsistências das lições aprendidas catalogadas. 

• Descrição: é o relato da lição aprendida, ou seja, é a experiência vivida que se 

deseja armazenar na base de casos. 

A Figura 4.24 apresenta um exemplo simples de um problema tecnológico na 

utilização da ferramenta SPSS. 

Caso1
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Fase Projeto:
Processo Projeto:

Data Registro:
Responsável:
Tipo Lição :
Categoria Lição:

Preparação dos Dados

Derivar Campos Calculados

8/5/2007

Rodrigo Cunha

Problema

Tecnologia

Quando importar dados no formato de arquivo texto 
no SPSS é provável que a ferramenta modifique a 
formatação das variáveis numéricas e trunque as 
variáveis do tipo string.

Atributo Valor

 

Figura 4.24. Exemplo de Lição Aprendida de um Problema Tecnológico. 
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Note que a lição do exemplo da Figura 4.24 foi gerada na fase de preparação dos 

dados (fase anterior à aplicação do algoritmo de mineração de dados) e, ao importar a base de 

dados no formato de arquivo texto, o especialista (Rodrigo Cunha) encontrou problemas de 

desformatação do arquivo por causa do SPSS. A maioria dos problemas estão relacionados a 

uma ou mais soluções. A Figura 4.25 apresenta uma solução para o problema identificado na 

Figura 4.24. 

Note que a lição foi gerada da mesma forma que o exemplo anterior, a diferença é que 

o tipo da lição aprendida é uma solução e não mais um problema. 
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Fase Projeto:
Processo Projeto:

Data Registro:
Responsável:
Tipo Lição :
Categoria Lição:

Preparação dos Dados

Derivar Campos Calculados

8/5/2007

Rodrigo Cunha

Solução

Tecnologia

Quando o SPPS desformatar os dados no formato de 
texto,  aumente a quantidade de registros que ele 
deve analisar para definição dos tipos porque o 
padrão são 100 registros.

Atributo Valor

 

Figura 4.25. Exemplo de Lição Aprendida de uma Solução Tecnológica. 

 

4.3.1 APLICAÇÃO PRÁTICA DA BASE DE LIÇÕES APRENDIDAS 
 

Com o objetivo de utilizar este módulo em aplicações reais e medir seu benefício, foi 

coletada uma base de lições aprendidas da NeuroTech [76].  Ao todo, foram entrevistados 10 

especialistas em MD, desde a equipe técnica de mineração de dados até o nível de diretoria da 

empresa, com o objetivo de obter uma grande variedade de lições aprendidas. Neste sentido, 

foi aplicado um formulário com as variáveis identificadas na seção anterior. Ao final, foram 

coletadas 61 lições, das quais 58,06% foram do tipo Guidelines, 22,58% problemas, 16,13% 

soluções e 3,23% foram observações em geral. Já as categorias de lições dividiram-se da 
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seguinte forma: 35,48% de riscos de projeto, 24,19% de melhores práticas, 22,58% de 

tecnologia e 17,75% divididas pelas outras categorias de lições. 

Uma vez definida a estrutura dos casos (variáveis identificadas na seção anterior) é 

necessário definir o processo de Raciocínio Baseado em Casos. Neste caso, foram utilizadas 

as mesmas métricas e processos citados na seção 4.2.1.1, ou seja, a metodologia foi a mesma 

alterando-se apenas a base de casos. 

Atualmente, o módulo de lições aprendidas está disponível na NeuroTech como um 

módulo do framework, possibilitando consultas através da tela apresentada na Figura 4.26.  

 

 

Figura 4.26. Exemplo da Tela de Consulta para Lição Aprendida Implantada. 

 

Até agora, o módulo de lições aprendidas está sendo utilizado pelo gerente de 

operações, principalmente, no início do projeto em conjugação com as ferramentas de 

estimação do risco do projeto através de regressão logística e do RBC1. Por outro lado, os 

especialistas em mineração de dados estão utilizando o módulo sempre que um novo 

problema é encontrado ou quando é iniciada uma nova fase do projeto. Por exemplo, depois 

de finalizada a fase de pré-processamento dos dados e antes de iniciar a fase de aplicação do 

algoritmo, os especialistas consultam a base de lições com objetivo de verificar se há alguma 

lição sugerida para a nova fase.  

No entanto, quando a ferramenta estiver integrada ao ambiente de desenvolvimento de 

soluções da empresa, as lições aprendidas serão automaticamente chamadas pelo framework à 

medida que uma nova fase do projeto de KDD for iniciada e não sob demanda do usuário. 
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Desta forma, o especialista entra na nova fase recebendo automaticamente as principais lições 

aprendidas do passado.  

Apesar das avaliações subjetivas, alguns resultados já foram alcançados na prática. 

Um exemplo de lição aprendida que ajudou a minimizar o risco de um novo projeto. Segundo 

o gerente de operações, foi um caso retornado pelo módulo para um projeto na área de fraude 

em telefonia, informando que a primeira reunião de levantamento de requisitos não deve ser 

realizada separadamente com as equipes de negócio e informática da empresa cliente. Ou seja, 

existia uma lição aprendida passada informando que a primeira reunião de levantamento deve 

envolver todas as equipes no mesmo momento e, quando isso não ocorre, a falta de 

entendimento e alinhamento termina aumentando o esforço e estresse do projeto. Diante do 

cenário, o gerente de operações redirecionou a reunião de levantamento para que ocorressem 

em conjunto e não separadamente como era a intenção inicial.  

 

4.4 BASE PÚBLICA DE CONHECIMENTO (REPOSITÓRIO DE 

KDD)  
 

A base pública de conhecimento, também chamado de repositório de KDD, 

disponibiliza informações públicas na área de mineração de dados com o objetivo de auxiliar 

os especialistas ao longo do desenvolvimento do projeto de KDD. Quando um novo projeto 

de KDD é contratado, antes mesmo do seu início, os especialistas em mineração de dados 

procuram na literatura o estado da arte na área de aplicação do novo projeto contratado. Na 

prática, os profissionais terminam recorrendo aos sites de busca, aos pesquisadores das 

universidades, aos livros etc. Ao final, encontram informações não estruturadas e, em alguns 

casos, sem a devida confiabilidade. Por exemplo, em um projeto de classificação de bons e 

maus clientes para concessão de um cartão de crédito, o repositório da área pode ajudar 

apresentando os principais pesquisadores relacionados aos trabalhos da área, bem como 

identificar as tarefas e algoritmos mais utilizados nas publicações dos últimos três anos. Neste 

ambiente estão disponíveis: as áreas de aplicação, as publicações, os congressos, os softwares, 

os algoritmos, dentre outros. 

Outro objetivo do repositório de KDD é definir um vocabulário comum para os 

profissionais e os pesquisadores da área que necessitem compartilhar e reusar conhecimento 

estruturado em projetos de KDD. 



                                                               Capítulo4: Arquitetura das Bases de Conhecimento 

 

117 

A base pública de conhecimento está dividida em dois bancos de conhecimento: 

repositório geral de KDD e repositório técnico.  O repositório geral mapeia as entidades gerais 

das áreas, tais como: as pessoas que trabalham na área, os principais locais para publicações 

de periódicos e artigos, os principais fóruns de discussão, os softwares disponíveis, as 

empresas e centros de pesquisa e os principais cursos promovidos na área. A Figura 4.27 

ilustra o relacionamento entre as diversas entidades.  

 

• Pessoa: estão nessa entidade todos os grandes autores da área de KDD. Por 

exemplo: Han e Kamber [45], Witten e Frank [24], dentre outros. Ao todo 

foram catalogadas 388 pessoas com grande citação na Base DBLP (Digital 

Bibliography & Library Project). 

• Software: estão nessa entidade todos os maiores softwares citados na pesquisa 

da Kdnuggets.com [28]. Ao todo foram coletados os 28 principais softwares da 

área de KDD. 

• Centro de Pesquisa/Empresa: estão nessa entidade todos os maiores centros 

de pesquisas e as empresas contidas no Kdnuggets.com [28]. Ao todo foram 

coletados 106 registros para esta entidade. 

• Curso: estão nessa entidade os principais cursos identificados na literatura. Ao 

todos foram coletados 16 cursos na área. 

• Fórum:  estão nessa entidade os principais fóruns e listas de discussão 

identificadas na internet. Ao todos foram coletados 5 listas de discussões. 

• Publicação: são todas as publicações coletadas na literatura e devidamente 

documentadas. Na seção de aplicação do repositório (seção 4.4.1) será mais 

bem detalhada. 

• Local de Publicação: estão nessa entidade grandes fontes que foram 

chamadas de “Local de Publicação”. Por exemplo: ACM, IEE, dentre outros 

locais de publicação. Ao todo foram catalogados 32 grandes locais de 

publicação em KDD. 
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Figura 4.27. Repositório Geral da Base de Conhecimento. 

 

Pela Figura 4.27 todas as entidades relacionam-se uma classe mãe, chamada de 

aplicação. Aplicação foi definida como a área onde o projeto de KDD será desenvolvido. A 

aplicação envolve três sub-níveis: área de conhecimento, soluções potenciais e tarefa de 

mineração. O primeiro nível, chamado de área de conhecimento, é a área de aplicação do 

projeto de mineração de dados, tais como: área de saúde, área de telecomunicações, área de 

educação, área bancária e outras 14 áreas identificadas. O segundo nível são as soluções que 

representam uma solução para determinado problema na área de conhecimento, por exemplo: 

modelos de credit scoring na área crédito, modelos de churn na área de telecomunicações, 

diagnóstico de doenças na área de saúde e outras 54 soluções identificadas. E por fim, o 

terceiro nível que mapeia a tarefa de mineração de dados usada para resolver aquela 

determinada solução, por exemplo: classificação de padrões para resolver o problema de 

credit scoring, tarefa de previsão para o problema de previsão de bolsas de valores e as outras 

3 tarefas identificadas na seção 3.2.3.  

 

A Figura 4.28 apresenta de forma resumida o relacionamento nos três níveis 

identificados.  
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Figura 4.28. Repositório Geral da Entidade Aplicação na Base de Conhecimento. 

 

Vale salientar que uma mesma solução pode estar em mais de uma área de 

conhecimento da mesma forma que uma mesma tarefa pode estar em mais uma solução para o 

problema. 

O segundo banco de conhecimento mapeia o repositório mais específico da área, 

também chamado de repositório técnico de KDD. Tecnicamente, existem três problemas 

principais no processo de KDD: qual a melhor tarefa e algoritmo para o problema, qual a 

melhor transformação nos dados e como avaliar se o algoritmo utilizado servirá na prática. A 

Figura 4.29 ilustra as classes e seus respectivos relacionamentos. Como mencionado, um 

algoritmo está sempre associado a uma tarefa de mineração de dados que, por sua vez, está 

associado a vários métodos de avaliação de desempenho. Na Figura 4.29 a entidade 

“Software” também aparece com o objetivo de catalogar quais as tarefas, algoritmos, métodos 

de avaliação e métodos de transformação que estão disponíveis nas ferramentas (softwares) de 

mercado.  
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Figura 4.29. Repositório Específico (Técnico) por Software na Base de Conhecimento. 

 

Por outro lado, a Figura 4.30 apresenta arquitetura semelhante, mas com a entidade 

“publicação” no lugar da entidade “software” porque o objetivo é catalogar as tarefas, 

algoritmos, métodos de avaliação e métodos de transformação disponíveis para cada 

publicação catalogada. O detalhamento de cada entidade técnica identificada está descrita nos 

componentes do framework no ambiente de integração que foram apresentados na seção 3.2. 
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Figura 4.30. Repositório Específico (Técnico) por Publicação na Base de Conhecimento. 
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4.4.1 APLICAÇÃO PRÁTICA DO REPOSITÓRIO DE KDD 
 

O repositório de KDD está implementado em um banco de dados relacional que 

armazena cada uma das entidades identificadas na Figura 4.27, Figura 4.29 e Figura 4.30. 

Todas as entidades identificadas no repositório estão disponíveis para acesso através de 

consultas “sql”  no banco MySQL, conforme exemplo da Figura 4.31.  

 

 

Figura 4.31. Tela para Consulta e Retorno SQL na Base do Repositório de KDD. 

 

Como apresentado na seção anterior, o repositório de KDD é um processo para coleta 

e reuso de conhecimento público na área de KDD. Na prática, hoje não há conhecimento 

público formalizado e estruturado nas empresas pela dificuldade na padronização do processo 

de coleta do conhecimento. A idéia nesta seção é descrever uma metodologia para construção 

da base de conhecimento que foi desenvolvida a partir de uma aplicação prática na área de 

fraude em telefonia. À medida que novos projetos forem desenvolvidos, seguindo a 

metodologia proposta, o banco de dados será formado.  

Processo para coleta e armazenamento das informações públicas na área de KDD: 

1. Definir o especialista em mineração de dados que será o responsável técnico 

pela coleta das informações públicas para o novo projeto de KDD. 
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Recomenda-se que o especialista seja um doutor na área ou um profissional 

com larga experiência comprovada. 

2. Definir a área de conhecimento e soluções potenciais pelo especialista. A área 

de conhecimento e as soluções potenciais estão descritas na Figura 4.28. 

3. Buscar as fontes de informações públicas na internet (Google) por <área de 

conhecimento>, <soluções potenciais>, <tarefas>, <técnicas>, <softwares>, 

<pessoas>, <publicações> e/ou <fóruns>. Em resumo, buscas pelos valores 

possíveis das entidades identificadas para o novo projeto de KDD. 

4. Fazer o download do material encontrado, em geral, publicações, abstracts, 

reviews, white paper e/ou livros. O especialista deve ser responsável pela 

seleção de quais artigos são relevantes ou não. 

5. Ler e resumir conhecimento relevante dos artigos encontrados. 

6. Ao final, o especialista designado deve preencher o componente de lições 

aprendidas para cada publicação analisada, considerando as seguintes 

variáveis: 

a. Preencher todas as variáveis do componente de lições aprendidas (ver 

seção 4.3) 

b. Caracterização do Problema 

c. Preencher as entidades identificadas nas Figura 4.27, Figura 4.29 e 

Figura 4.30 com foco nos: 

i. Algoritmos utilizados, métodos de transformação dos dados e 

métricas de avaliação de desempenho utilizadas e o respectivo 

desempenho atingido 

d. Limitações encontradas 

e. Interpretações 

f. Resumo da publicação 

 

Como resultado prático, atualmente, somente um projeto foi desenvolvido, seguindo 

esta metodologia na área de fraude em telefonia, mas foram coletados 654 registros nas 11 

entidades identificadas, conforme apresentado na tabela abaixo. 
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Entidades Registros 

Pessoa 388 

Software 28 

Centro de Pesquisa/ Empresa 106 

Curso 16 

Fórum 5 

Local de Publicação 32 

Algoritmo 27 

Tarefa 5 

Avaliação de Desempenho 11 

Métodos de Transformação 32 

Publicação 4 

Total 654 

Tabela 4.8 – Número de Registros por Entidade Identificada. 

 

O ambiente está disponível na NeuroTech para consulta dos especialistas e a intenção 

é catalogar novos casos sempre que um novo projeto for desenvolvido.  No futuro, será 

possível criar projetos de metamineração de dados sobre os dados públicos coletados. 

 

4.5 RESUMO DO CAPÍTULO  
 

Este capítulo apresentou a arquitetura das bases de conhecimento do framework, assim 

como os detalhes de implementação e alguns projetos práticos para reuso do conhecimento 

em projetos de mineração de dados.  Foram apresentadas quatro formas distintas de 

armazenar e reusar o conhecimento adquirido no passado: base de metadados, RBC projetos, 

base de lições aprendidas e repositório de KDD.  

No ambiente de metadados as informações dos projetos de KDD foram coletadas e a 

partir da aplicação de projetos de metamineração de dados foi possível medir a eficiência 

desse módulo. Na prática, se o sistema estivesse proposto com ponto de corte de 75, 55% dos 

projetos fracassados poderiam ser evitados. Além disso, foi disponibilizado um ambiente 

OLAP para consultas sob demanda do usuário com objetivo de melhor entender as 

características dos projetos passados. 
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Na base de RBC Projetos foram apresentados três marcos distintos nas fases de 

inicialização, planejamento e execução do projeto com suas respectivas aplicações. Na 

prática, foi possível reusar experiências dos projetos do passado, principalmente no marco de 

inicialização, retornando os casos semelhantes ao projeto em desenvolvimento para que o 

especialista utilizasse o conhecimento passado na condução do novo projeto.  

Já na Base de lições aprendidas foi possível coletar, disponibilizar e reusar as 

experiências, problemas e soluções adquiridas pelo especialista nos projetos do passado. 

Apesar de subjetivos, alguns resultados foram alcançados na prática, mostrando o potencial da 

base de lições aprendidas. Os resultados podem ser ainda melhores quando o framework 

estiver integrado ao ambiente de desenvolvimento de soluções da empresa de KDD porque as 

lições aprendidas serão automaticamente chamadas pelo framework à medida que uma nova 

fase do projeto de KDD for iniciada. 

Por último, no repositório de KDD foi possível definir uma metodologia para 

catalogar as informações públicas, assim como disponibilizar um ambiente para consultas das 

informações já coletadas. Outro objetivo atingido pelo repositório de KDD foi definir um 

vocabulário (entidades) comum para os profissionais e os pesquisadores da área que 

necessitem compartilhar e reusar conhecimento estruturado em projetos de KDD. 

Com o ambiente de conhecimento apresentado foi possível tanto entender as 

características que levam os projetos de KDD a serem um sucesso ou fracasso, bem como 

especificar melhor os seus parâmetros, assegurando o desenvolvimento de projetos em KDD 

de alta qualidade, que atenda às expectativas do cliente dentro do tempo e orçamento 

previstos.  
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5555 CCCCONCLUSONCLUSONCLUSONCLUSÕESÕESÕESÕES    
 

Neste capítulo serão apresentadas, de forma resumida, as principais contribuições do 

presente trabalho que tiveram como objetivo minimizar as lacunas identificadas na seção 2, 

dentre elas as principais são: 

• Falta de processos que envolvam o processo para construção de soluções em 

mineração de dados, reuso de conhecimento e integração de ferramentas em 

um único ambiente. 

• Ausência de metodologias e sistemas que envolvam o reuso de conhecimento 

do processo de KDD como um todo e não somente dos algoritmos de 

aprendizagem 

• Falta de trabalhos que envolvam o reuso do conhecimento a partir do 

conhecimento armazenado nos próprios projetos de KDD do passado e não a 

partir do conhecimento do especialista. 

• Ausência de ferramentas que integrem todas as ferramentas de KDD em uma 

única interface, sem a necessidade dos especialistas terem que aprender cada 

ferramenta em separado. 

 

Na primeira seção será apresentado um resumo geral do trabalho, sumarizando o que 

foi proposto nos capítulos 3 e 4.  Na seção 2 serão discutidas as contribuições da pesquisa, 

separando as principais contribuições e as contribuições secundárias. Já na seção 3 serão 

apresentadas as limitações da pesquisa desenvolvida. Na seção 4 serão discutidos potenciais 

trabalhos futuros. E, finalmente, na seção 5 serão apresentadas algumas dificuldades 

encontradas e como a comunidade acadêmica de mineração de dados pode minimizá-las. 

5.1 RESUMO 
 

Neste trabalho, foi apresentado um framework híbrido para integração de ferramentas 

e reuso de conhecimento em projetos de mineração de dados. O framework proposto permitiu 

integrar as principais ferramentas de mineração de dados: Weka, R-Project, Matlab, S-PLUS, 

SPSS, SAS e KNIME. Com isso, o ambiente permitiu a centralização e padronização dos 
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artefatos gerados ao longo do processo de KDD, assim como, aproveitou os melhores recursos 

de cada ferramenta de mercado. 

O trabalho também apresentou um ambiente de reuso do conhecimento integrado ao 

framework com quatro formas distintas para reusar o conhecimento: reuso de metadados, 

reuso de informações públicas de KDD, reuso a partir de lições aprendidas e reuso a partir de 

recursos de Raciocínio Baseado em Casos. O reuso foi alcançado desde a decisão de iniciar 

ou não um novo projeto até o reuso do conhecimento das melhores transformações nos dados 

para uma dada variável. 

Os estudos apresentados, principalmente para definição do início do projeto, 

mostraram ser possível, através do framework, entender as características que levam os 

projetos a serem um sucesso ou fracasso, assegurando um processo de KDD de alta qualidade 

que atenda às expectativas. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

5.2.1 PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO 
 

A principal contribuição desta tese é disponibilizar um ambiente computacional jamais 

proposto na literatura de mineração de dados com tamanha abrangência, onde os projetos de 

mineração de dados foram desenvolvidos de forma ágil, independente de plataforma e com 

grande qualidade. Experimentações humanamente impossíveis ou com grande custo de 

implementação foram disponibilizadas de forma simples para os pesquisadores da área. 

A contribuição do framework foi comprovada nas avaliações dos três artigos 

publicados. O primeiro artigo demonstrou os benefícios de utilizar o framework para 

competições internacionais, neste caso, PAKDD2007 [77]. O segundo artigo apresentou os 

benefícios do reuso de conhecimento em projetos de mineração de dados. Por fim, o artigo 

publicado no IRI (Conference on Information Reuse and Integration) [86] propôs a arquitetura 

do framework. Por tudo que foi apresentado e comentado pelos avaliadores, o framework 

proposto tem tudo para ser um dos padrões de desenvolvimento de soluções para competições 

internacionais em mineração de dados, tais como: KDD, PAKDD, Ford Competition etc. No 

futuro, à medida que os pesquisadores utilizarem o framework para este propósito será 

possível formar uma base de conhecimento jamais obtida em Data mining. Desde 2007 com o 

segundo lugar no PAKDD2007, passando pelas publicações realizadas até 2009 com a 
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organização do PAKDD2009 [87], o framework vem provando ser um ambiente já 

reconhecido pelos pesquisadores em Data Mining. 

A partir da publicação do framework os pesquisadores de mineração de dados terão 

um ambiente semelhante com as principais ferramentas e técnicas disponibilizadas em um 

único ambiente de forma produtiva com um grande banco de dados compartilhado e com 

recuperação de conhecimento.  

5.2.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Além da principal contribuição citada acima. Este trabalho apresenta diversas outras 

contribuições resumidas nos tópicos abaixo: 

• Ambiente de Integração 

o Integrar diferentes ferramentas em um ambiente único e independente 

de plataforma, assegurando a centralização das informações e 

minimizando potenciais re-trabalhos. 

o Minimizar programação por parte dos pesquisadores de rotinas padrões 

como Cross-Validation, Leave-One-Out, Monte Carlo, dentre outras. 

o Aproveitar as melhores características de cada ferramenta disponível no 

mercado para aumentar o desempenho dos projetos de mineração de 

dados. 

o Diminuir o tempo no desenvolvimento dos projetos em mineração de 

dados. 

o Diminuir o custo no desenvolvimento dos projetos em mineração de 

dados. 

o Melhorar o gerenciamento dos arquivos gerados ao longo de projetos 

de mineração de dados. 

o Padronizar a criação em um único ambiente a execução de projetos de 

mineração de dados. 

o Possibilitar a comparação de forma automatizada de todas as técnicas 

implementadas nas principais ferramentas, tais como: SPSS, SAS, 

KNIME, Weka, dentre outras. 

o Disponibilizar uma plataforma integrada para experimentações em 

larga escala. 

• Ambiente de Reuso do Conhecimento 
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o Reusar experiências dos projetos do passado, retornando os casos 

semelhantes ao projeto em desenvolvimento para auxiliar o especialista 

na tomada de decisão.  

o Ter alcançado resultados práticos do reuso de conhecimento como, por 

exemplo: 

� Capacidade para detectar, antes mesmo do seu início, 55% dos 

projetos fracassados. 

o Coletar, disponibilizar e reusar as experiências, problemas e soluções 

adquiridas pelo especialista em projetos do passado.  

o Definir uma metodologia para catalogar as informações públicas, assim 

como disponibilizar um ambiente para consultas das informações já 

coletadas. Com isso será possível coletar características sobre projetos 

de mineração de dados de vários pesquisadores. 

o Definir um vocabulário comum para os profissionais e os pesquisadores 

da área que necessitem compartilhar e reusar conhecimento estruturado 

em projetos de KDD. 

 

5.3 LIMITAÇÕES 
 

Apesar da abrangência, este trabalho apresenta algumas limitações que ficaram fora do 

escopo para trabalhos futuros. As limitações foram divididas em duas grandes partes. A 

primeira são limitações gerais que diminuíram o escopo da tese para tornar possível seu 

desenvolvimento e a segunda são limitações técnicas e mais específicas do framework. 

 

5.3.1 PRINCIPAIS LIMITAÇÕES 
 

• A principal limitação foi reduzir o escopo das aplicações do framework para 

problemas de classificação binária. A escolha por classificação binária deveu-

se ao fato da técnica ser uma das mais utilizadas em mineração de dados. Além 

disso, através da classificação binária é possível resolver problemas de outras 

naturezas como, por exemplo, classificação múltipla e regressão. 
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• A taxonomia de cada componente identificado no Capítulo 3 é um 

levantamento baseado nas principais referências, softwares e metodologias da 

área, não significando, necessariamente, uma visão única e completa do 

universo de aplicações em KDD. 

o Por exemplo, o presente trabalho não abordou transformações típicas 

de processamento de imagem, análise de séries temporais, dentre 

outras. 

• Além disso, o framework foi desenvolvido para problemas de mineração de 

dados. Apesar de possível, são necessárias algumas adaptações para utilizar o 

framework em outras aplicações como, por exemplo, gerenciamento de 

projetos, investimento financeiro, dentre outros. 

5.3.2 OUTRAS LIMITAÇÕES (TÉCNICAS) 
 

• Pela grande abrangência do trabalho que envolveu diversas áreas do 

conhecimento, desde estatística, passando por modelagem de banco de dados, 

engenharia de software, engenharia de processos, gestão de conhecimento, 

“xml”,  até métodos de inteligência artificial, não foi possível detalhar 

substancialmente cada uma dessas áreas. Por exemplo, a técnica de RBC 

poderia ser bem mais avançada do que a técnica utilizada (vizinhos 

ponderados), a técnica de estatística (regressão logística) poderia ter sido uma 

outra técnica mais recente. No entanto, o trabalho somente foi possível pela 

clareza na limitação e escopo de cada uma das áreas. Até porque o propósito 

deste trabalho foi propor um ambiente para integração e reuso e não ter as 

melhores técnicas da literatura em cada um desses componentes. 

• Outra limitação foi a baixa eficiência na recuperação de casos da base de 

Raciocínio Baseado em Casos. Utilizando técnicas mais sofisticadas como, por 

exemplo, recuperação em dois níveis [41] o resultado da consulta poderia ser 

mais eficiente. Assim como utilizar técnicas mais sofisticadas para medidas de 

similaridade e representação do conhecimento pode melhor a qualidade dos 

casos recuperados. 

• As operações de leitura e gravação de dados no componente de manipulação 

de dados aumentam o processamento e o espaço ocupado em disco no projeto 

de KDD, quando comparado com as ferramentas disponíveis. 
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• Não foram apresentadas aplicações para o reuso de conhecimento em técnicas 

de pré-processamento e métodos de mineração de dados por dois motivos. 

Primeiro porque o custo manual para catalogar os projetos legados estaria fora 

do escopo e prazo deste trabalho. Segundo, a pouca diversidade de técnicas e 

métodos de pré-processamento não seria suficiente para estimativas confiáveis. 

 

5.4 TRABALHOS FUTUROS 
 

A mesma metodologia e aplicação utilizada para projetos de mineração de dados pode 

ser usada em projetos de reuso de software, reuso de conhecimento em várias áreas como, por 

exemplo: finanças pessoais, auto-ajuda, dentre outras.  

O próximo passo do projeto em outra área de aplicação é expandir o framework para 

problemas de finanças pessoais. Hoje, cada vez é mais difícil definir qual o melhor 

investimento (bolsa, renda fixa, títulos do tesouro, etc). A idéia é expandir o conceito em um 

framework público na internet onde cada usuário possa contribuir com suas sugestões. Esse 

projeto irá traduzir os projetos de mineração de dados em projetos de investimento pessoal, ou 

seja, a decisão neste projeto será se um dado investimento deve ou não ser “iniciado” 

(investido). Em resumo, será uma mistura de wiki [88], reuso de conhecimento, integração de 

ferramentas e redes sociais utilizando o framework. 

Outros trabalhos futuros de menor impacto, mas não menos importantes também estão 

previstos. São eles: 

• Disponibilizar a ferramenta de integração para contribuições de outros pesquisadores 

com objetivo de evoluir a implementação atual e possibilitar a adição de novas 

ferramentas no framework, tais como: YALE [89], Tanagra [90], Clementine[19], Sas 

Enterprise Miner [22], dentre outras. 

• Disponibilizar na internet na forma de wiki (TWiki) a taxonomia apresentada no 

Capítulo 3 para contribuição de outros pesquisadores da área.  

• Disponibilizar a base de conhecimento (Capítulo 4) de projeto de mineração de dados 

na web através de wiki. 

• Adequar o framework para incorporação de padrões de workflow como, por exemplo, 

yawl [91].  

• Expandir as aplicações para problemas de classificação multi-classe, previsão de séries 

temporais, regras de associação, clustering, dentre outras. Tecnicamente o framework 



                                                                                                                  Capítulo5: Conclusões 

 

131 

já está preparado para esses projetos, necessitando agora a coleta de projetos com estas 

características. 

• Outro trabalho futuro mais simples, mas na mesma linha do item anterior, é importar 

mais projetos de mineração de dados com diversidade de tarefas para aplicação real do 

módulo RBC2 (seção 4.2.2), assim como coletar mais projetos de transformações nas 

variáveis para conclusões mais precisas no módulo de RBC3 (seção 4.2.3). 

 

5.5 DIFICULDADES E SUGESTÕES 
 

Apesar do grande avanço dos últimos anos, a área de mineração de dados, inteligência 

artificial e estatística ainda carece de trabalhos que evolvam processos para construção de 

soluções. Na prática, há um tipo de discriminação para pesquisas que envolvam melhorias nos 

processos produtivos. A grande maioria dos pesquisadores de mineração de dados acredita 

que combinar algoritmos e propor novos algoritmos são formas mais nobres de fazer ciência. 

Neste sentido, pesquisadores de outras áreas como, por exemplo, engenharia de software 

mostram-se muito mais interessados em pesquisas desta natureza do que pesquisadores 

tradicionais de inteligência artificial.   

Como sugestão fica o incentivo para pesquisas na área de inteligência artificial mais 

centradas na melhoria de processos produtivos e reuso de conhecimento porque, a partir 

dessas pesquisas, a área de mineração de dados poderá crescer e se destacar mais 

rapidamente. Se for possível seguir este caminho, os pesquisadores de data mining ficarão 

mais próximos da sociedade e, por conseqüência, será possível minimizar o gap entre os 

especialistas do domínio de aplicação e os especialistas em mineração de dados.



                                                                                                                                    Referências 

 

132 

RRRREFERÊNCIASEFERÊNCIASEFERÊNCIASEFERÊNCIAS    

 

[1]. Jain, A.K., R.P.W. Duin, and J. Mao, Statistical Pattern Recognition: A Review. IEEE 

Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 2000. 22(1): p. 4--37. 

[2]. Fayyad, U., G. Piatetsky-Shapiro, and P. Smyth, The KDD process for extracting useful 

knowledge from volumes of data. Commun. ACM, 1996. 39(11): p. 27--34. 

[3]. Fayyad, U.M., G. Piatetsky-Shapiro, and P. Smyth, From data mining to knowledge 

discovery: an overview. Advances in knowledge discovery and data mining, 1996: p. 1--34. 

[4]. Wirth, R. and J. Hipp, CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining,  

In Proceedings of the Fourth International Conference on the Practical Application of 

Knowledge Discovery and Data Mining (PADD00). 2000. 

[5]. Brachman, R.J. and T. Anand, The process of knowledge discovery in databases, 

Advances in knowledge discovery and data mining. 1996, American Association for Artificial 

Intelligence: Menlo Park, CA, USA. p. 37--57. 

[6]. Klemettinen, M., H. Mannila, and H. Toivonen, A Data Mining Methodology and Its 

Application to Semi-Automatic Knowledge Acquisition, DEXA '97: Proceedings of the 8th 

International Workshop on Database and Expert Systems Applications. 1997, IEEE Computer 

Society. p. 670. 

[7]. Feldens, M.A., R.L.d. Moraes, A. Pavan, and J.M.V.d. Castilho. Towards a Methodology 

for the Discovery of Useful Knowledge Combining Data Mining, Data Warehousing and 

Visualization. XXIV CLEI (Conferência Latino-Americana de Informática). 1998. Quito, 

Equador. 

[8]. Hofmann, M. and B. Tierney. The involvement of human resources in large scale data 

mining projects. Proceedings of the 1st international symposium on Information and 

communication technologies. 2003. Dublin, Ireland: Trinity College Dublin. 

[9]. Cunha, R., DMEasy: Metodologia para Desenvolvimento de Soluções em Mineração de 

Dados. Centro de Informática, 2005. 

[10]. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide 2000 

Edition. Disponível em www.pmi.org. Último acesso em agosto 2009 ed. Project 



                                                                                                                                    Referências 

 

133 

Management Institute. 2007, Newtown Square, Pennsylvania USA: The Project Management 

Institute Inc. 

[11]. Brachman, R.J., P.G. Selfridge, L.G. Terveen, B. Altman, A. Borgida, F. Halper, and 

T. Kirk, Integrated Support for Data Archaeology. International Journal of Intelligent and 

Cooperative Information Systems, 1993. 2(2): p. 159--185. 

[12]. Engels, R. Planning Tasks for Knowledge Discovery in Databases; Performing Task-

Oriented User-Guidance. International Knowledge Discovery and Data Mining. 1996. 

[13]. Wirth, R., C. Shearer, U. Grimmer, T.P. Reinartz, J. Schlosser, C. Breitner, R. Engels, 

and G. Lindner. Towards Process-Oriented Tool Support for Knowledge Discovery in 

Databases. Principles of Data Mining and Knowledge Discovery. 1997. Trondheim, Norway. 

[14]. Engels, R., Component-based User Guidance for Knowledge Discovery and Data 

Mining Processes,  Karlsruhe. 1999, Universidade de Karlsruhe. p. 234. 

[15]. Bernstein, A., S. Hill, and F. Provost, Intelligent assistance for the data mining 

process: An ontology-based approach. 2002, Technical Report CeDER Working Paper IS-02-

02, Center for Digital Economy Research: New York University. 

[16]. Ghedini, C.G., Um Modelo de Apoio à Documentação de Aplicações de Descoberta 

de Conhecimento em Base de Dados,  Ciência da Computação. 2000, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre. p. 125. 

[17]. Goldschmidt, R.R., Assistência Inteligente à Orientação do Processo de Descoberta 

de Conhecimento em Bases de Dados. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 2003. 

[18]. Khabaza, T. and C. Shearer, Data mining with Clementine. Knowledge Discovery in 

Databases, 1995: p. 1-5. 

[19]. Clementine® 6.0 User’s Guide,  http://www.spss.com. 2007, SPSS Inc.: Chicago, IL. 

[20]. Bartlmae, K. and M. Riemenschneider. Case based reasoning for knowledge 

management in kdd projects. Proceedings of the 3rd International Conference on Practical 

Aspects of Knowledge Management. 2000. Basel Switzerland: PAKM 2000. 

[21]. SPSS 14.0 - Statistical Package for Social Science,  http://www.spss.com. 2007, SPSS 

Inc.: Chicago, IL. 

[22]. SAS 9.1,  www.sas.com. 2007, SAS Institute Inc: Cary, NC, USA. 

[23]. S-PLUS® 6.1 for Windows Guide to Statistics,  http://www.insightful.com/. 2007, 

Insightful Corp.: Seattle, WA. 

[24]. Witten, I.H. and E. Frank, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques with Java Implementations. 2005, San Francisco, CA: Morgan Kaufmann. 



                                                                                                                                    Referências 

 

134 

[25]. R: A Language and Environment for Statistical Computing,  R Development Core 

Team. 2007, http://www.R-project.org: Vienna, Austria. 

[26]. Matsumoto, É.Y., Matlab 7 Fundamentos (Realease 14). 2007, São Paulo: Editora 

Ética. 

[27]. KNIME,  http://www.knime.org. 2007, Chair for Bioinformatics and Information 

Mining at the University of Konstanz: Germany. 

[28]. Software for Data Mining and Knowledge Discovery, Kdnuggets.com, Editor. 2008, 

disponível em: http://www.kdnuggets.com/software/index.html. Último acesso em agosto 

2009. 

[29]. RapidMiner 4.5,  http://rapid-i.com/. 2008, Rapid-I. 

[30]. Fuggetta, A., Software process: a roadmap, ICSE '00: Proceedings of the Conference 

on The Future of Software Engineering. 2000, ACM Press. p. 25--34. 

[31]. Jacobson, I., G. Booch, and J. Rumbaugh, The unified software development process. 

1999: Reading, Mass : Addison-Wesley. 

[32]. Wojciechowski, A., J.R. Nawrocki, and B. Walter, Comparison of CMM Level 2 and 

eXtreme Programming, ECSQ '02: Proceedings of the 7th International Conference on 

Software Quality. 2002, Springer-Verlag. p. 288--297. 

[33]. Watson, W.H., M. Theunissen, D.G. Kourie, and W. Bruce, Standards and agile 

software development, SAICSIT '03: Proceedings of the 2003 annual research conference of 

the South African institute of computer scientists and information technologists on 

Enablement through technology. 2003, South African Institute for Computer Scientists and 

Information Technologists. p. 178--188. 

[34]. Rumbaugh, J., M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, and W. Lorensen, Object-oriented 

modeling and design. United States Ed edition 1991, Houston, Texas USA: Prentice-Hall, Inc. 

500. 

[35]. SEMMA - Data Mining Methodology,  www.sas.com. 2009, SAS. 

[36]. Insightful Miner 3 Getting Started Guide. 2003, Insightful Corporation: Seattle, 

Washington. 

[37]. Zhang, H., The Optimality of Naive Bayes. FLAIRS Conference, 2004. 

[38]. Russell, S. and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2 ed. Vol. 2. 

2002: Pretence Hall Series in Artificial Intelligence. 932. 

[39]. Nonaka, I. and H. Takeuchi, The knowledge-creating company: how japanese 

companies create the dynamics of innovation. 1995, New York: Oxford University Press. 



                                                                                                                                    Referências 

 

135 

[40]. Bollacker, K.D. and J. Ghosh, Effective supra-classifiers for knowledge base 

construction. Pattern Recogn. Lett., 1999. 20(11-13): p. 1347--1352. 

[41]. Wangenheim, C.G.v. and A.V. Wangenheim, Raciocínio Baseado em Casos. 1 ed. 

Vol. 1. 2003: Manole. 

[42]. Strehl, A. and J. Ghosh, Cluster ensembles - a knowledge reuse framework for 

combining multiple partitions. The Journal of Machine Learning Research, 2003. 3: p. 583--

617. 

[43]. King, R.D., The STATLOG Project 2007, disponível em: http://www.up.pt 

/liacc/ML/statlog/index.html. Último acesso em agosto 2009: Department of Statistics and 

Modelling Science  

[44]. Neaga, I., Framework for Distributed Knowledge Discovery Systems  Embedded in 

Extended Enterprise, Manufacturing Engineering. 2003, Loughborough University: 

Loughborough, United Kingdom. 

[45]. Han, J. and M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, ed. 2. 2006: The 

Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Jim Gray, Series Editor. 

[46]. Hosmer, D.W. and S. Lemeshow, Applied logistic regression 2ed. 2000, New York: 

Wiley. 392. 

[47]. Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics. Vol. 3. 1999, New York: John 

Wiley & Sons. 

[48]. Adams, M., A. Hofstede, W. Aalst, and D. Edmond. Dynamic, Extensible and 

Context-Aware Exception Handling for Workflow. Proceedings of the 15th International 

Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 2007). 2007. Vilamoura, Algarve, 

Portugal. 

[49]. Eclipse: Open Source Project. 2007, disponível em: http://www.eclipse.org/. Último 

acesso em agosto 2009. 

[50]. JColibri. 2007, disponível em: http://gaia.fdi.ucm.es/projects/jcolibri/. Último acesso 

em agosto 2009. 

[51]. Agudo, B.D., P.A.G. Calero, J.A.R. Garcia, and A.A.S.R. Granados, Building CBR 

systems with jcolibri. Sci. Comput. Program., 2007. 69(1-3): p. 68-75. 

[52]. XML Pointer, XML Base and XML Linking, XSLT. 2004, W3C: disponível em: 

http://www.w3.org/XML/. Último acesso em agosto 2009. 

[53]. Kimball, R., The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. 1998, New York: John Wiley & 

Sons. 



                                                                                                                                    Referências 

 

136 

[54]. PMML 3.2, D. Data Mining Group, Editor. 2007, disponível em: 

http://www.dmg.org/index.html. Último acesso em agosto 2009. 

[55]. Common Warehouse Metamodel (CWM™), disponível em: http://www.omg.org 

/spec/CWM/1.1/. Último acesso em agosto 2009. 2003, OMG. 

[56]. KDD Cup2006, KDD Conference, disponível em: http://www.cs.unm.edu-

/kdd_cup_2006. Último acesso em agosto 2009, ACM SIGKDD: Philadelphia, USA. 

[57]. Efron, B., The jackknife, the bootstrap, and other resampling plans. Society for 

Industrial and Applied Mathematics, 1982(Philadelphia, Pa). 

[58]. Rumelhart, D.E. and J.L. McClelland, Parallel Distributed Processing. . The MIT 

Press Cambridge, USA, 1986. 

[59]. Kass, G.V., An Exploratory Technique for Investigating Large Quantities of 

Categorical Data. Journal of Applied Statistics, 1980. 29(2): p. 119-127. 

[60]. Fukunaga, K., Introduction to Statistical Pattern Recognition 1990: Elsevier. 592. 

[61]. Tukey, J.W., Exploratory data analysis. 1977: Reading, MA: Addison-Wesley. 

[62]. Hsu, P.L., Contributions to the theory of Student's t test as applied to the problem of 

two samples. Statistical Research Memoirs, 1938. 2: p. 1-22. 

[63]. Ester, M., H.-P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu. A density-based algorithm for 

discovering clusters in large spatial databases with noise. Second International Conference 

on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96). 1996: Proceedings of the Second 

International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96). 

[64]. Ankerst, M., M.M. Breunig, H.P. Kriegel, and J. Sander, OPTICS: Ordering Points 

To Identify the Clustering Structure. ACM SIGMOD international conference on 

Management of data. ACM Press, 1999: p. 49-60. 

[65]. Hinneburg, A. and D.A. Keim. An Efficient Approach to Clustering in Large 

Multimedia Databases. Four International Conference on Knowledge Discovery and Data 

Mining (KDD-98). 1998: Proceedings of the Second International Conference on Knowledge 

Discovery and Data Mining (KDD-98). 

[66]. Kaufman, L. and P.J. Rousseeuw, Agglometarive nesting (program AGNES). New 

York: Wiley Inter-Science, 1990a. 1: p. 199–252. 

[67]. Zhang, T., R. Ramakrishnan, and M. Livny (1996) BIRCH: an efficient data 

clustering method for very large databases. http://citeseerx.ist.psu.edu 

/viewdoc/summary?doi=10.1.1.17.2504 1,   



                                                                                                                                    Referências 

 

137 

[68]. Guha, S., R. Rastogi, and K. Shim, CURE: An efficient clustering algorithm for large 

databases,  Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of 

Data. 1998, ACM: New York. p. 73--84. 

[69]. KOZA, J.R., Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of 

Natural Selection, ed. M. Press. 1992. 

[70]. Huberty, C.J., Applied Discriminant Analysis. 1994, Hardcover: Wiley. 496. 

[71]. Jin, Y., Fuzzy modeling of high-dimensional systems: Complexity reduction and 

interpretability improvement. IEEE-FS, 2000. 8(2): p. 212. 

[72]. Berk, R.A., Regression Analysis: A Constructive Critique, ed. S. Publications. 2004. 

[73]. PAKDD2007 Competition, disponível em: http://lamda.nju.edu.cn-

/conf/pakdd07/dmc07/. Último acesso em agosto 2009, Shanghai University (China). 

[74]. Brierley, P., Ensembling - PAKDD07,  disponível em: 

http://www.tiberius.biz/pakdd07.html. Último acesso em agosto 2009. 

[75]. Brierley, P., AusDM2009: Analytic Challenge,  disponível em: 

http://www.tiberius.biz/ausdm09/index.html. Último acesso em agosto 2009. 

[76]. NeuroTech,  disponível em: http://www.neurotech.com.br/english.html. Último acesso 

em agosto 2009: Recife, PE. 

[77]. Adeodato, P.J.L., G.C. Vasconcelos, A.L. Arnaud, R.C.L.V. Cunha, D.S.M.P. 

Monteiro, and R.F.O. Neto, The Power of Sampling and Stacking for the PAKDD-2007 

Cross-Selling Problem. International Journal of Data Warehousing & Mining, 2008. 4(2): p. 

22-31. 

[78]. Bledsoe, W.W. and I. Browning, Pattern Recognition and Reading by Machine. 

Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference, 1959: p. 225-232. 

[79]. Kimball, R., The Data Warehouse Toolkit. 1996, New York: John Wiley & Sons. 

[80]. Dasarathy, B.V., Nearest Neighbor (NN) Norms: NN Pattern Classification 

Techniques, ed. I.C.S. Press. 1991. 

[81]. Major, J.A. and J.J. Mangano, Selecting among Rules Induced from a Hurricane 

Database. Journal of Intelligent Information Systems, 1995. vol. 4: p. 39-52. 

[82]. Vitt, E., M. Luckevich, and S. Misner, Business Intelligence: Making Better 

Decisions Faster (Hardcover). 2002, Redmond, Washington: Microsoft Press. 

[83]. Thomsen, E., OLAP Solutions: Building Multidimensional Information Systems. 2 ed, 

ed. J.W. Sons. 1997. 

[84]. Aamodt, A. and E. Plaza, Case-Base Reasoning: Foundational Issues. 

Methodological Variations and Systems Approaches AICOM, 1994. 7(1). 



                                                                                                                                    Referências 

 

138 

[85]. Desrosières, A., The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning. 

2004: Trans. Camille Naish, Harvard University Press. 

[86]. Cunha, R.C.L.V., P. Adeodato, and S. Meira, Integration and Knowledge Reuse 

Environment for Producing Award Winning Solutions for Binary Decision Data Mining 

Problems,  The 2009 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration 

(IRI). 2009, The 2009 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration 

(IRI): Las Vegas. 

[87]. PAKDD2009: Credit Risk Assessment on a Private Label Credit Card Application,  

disponível em: http://sede.neurotech.com.br:443/PAKDD2009/. Último acesso em agosto 

2009, Federal University of Pernambuco (Brazil). 

[88]. Wikipedia: The Free Encyclopedia, disponível em: http://en.wikipedia.org 

/w/index.php?title=BibTeX&oldid=315938397. Último acesso em agosto 2009. 

[89]. Mierswa, I., M. Wurst, R. Klinkenberg, M. Scholz, and T. Euler, YALE: rapid 

prototyping for complex data mining tasks,  12th ACM SIGKDD international conference on 

Knowledge discovery and data mining. 2006, KDD '06: Proceedings of the 12th ACM 

SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining: New York, NY, 

USA. 

[90]. Rakotomalala, R., TANAGRA: A free DATA MINING software, http://eric.univ 

lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html, Editor. 2004. 

[91]. Aalst, W.M.P.v.d. and A.H.M.T. Hofstede, YAWL: Yet Another Workflow Language. 

Information Systems, 2003. 30: p. 245--275. 

[92]. Cunha, R., P. Adeodato, and S. Meira. Knowledge Reuse in Data Mining Projects 

and Its Practical Applications. 11th International Conference on Enterprise Information 

Systems. 2009. Milan, Italy: ICEIS09. 

[93]. Adeodato, P., A. Arnaud, G. Vasconcelos, R. Cunha, T. Gurgel, and D. Monteiro. 

The Role of Temporal Feature Extraction and Bagging of MLP Neural Networks for Solving 

the WCCI 2008 Ford Classification Challenge. International Joint Conference on Neural 

Networks. 2009: IJCNN 2009. 

 



                                                                                                                                    Apêndice I 

 

139 

APÊNDICEAPÊNDICEAPÊNDICEAPÊNDICE1111::::    PUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕES    

RELACIONADASRELACIONADASRELACIONADASRELACIONADAS    AOAOAOAO    PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    

TRABALHOTRABALHOTRABALHOTRABALHO    
 

Neste apêndice serão apresentados, os principais artigos submetidos e aprovados que 

estão relacionados à pesquisa. De forma geral, todos os avaliadores dos artigos submetidos 

destacaram o grande diferencial acadêmico para experimentação que o ambiente de integração 

proporciona. Em IJCNN_2009, por exemplo, os avaliadores foram unânimes em afirmar que 

o diferencial do artigo foi a forma sistemática, onde os experimentos foram realizados, 

possibilitando experimentações em grande escala. Outro destaque apontado no ICEIS2009 

pelos avaliadores foi o ganho de eficiência dos projetos de mineração de dados pelo 

aproveitamento das experiências anteriores, proporcionado pelo ambiente de reuso de 

conhecimento. 

ARTIGOS CIENTÍFICOS RESULTANTES DA PESQUISA: 
 

• ICEIS 2009: Congresso Internacional 

o ICEIS 2009: 11th International Conference on Enterprise Information 

Systems - Knowledge Reuse in Data Mining Projects and Its Practical 

Applications [92]. 

• IRI 2009: Congresso Internacional 

o IRI2009: Integration and Knowledge Reuse Environment for Producing 

Award Winning Solutions for Binary Decision Data Mining Problems, 

in The 2009 IEEE International Conference on Information Reuse and 

Integration (IRI). 2009 [86]. 
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ARTIGOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS COM O AMBIENTE 

COMPUTACIONAL PROPOSTOS: 
 

Como mencionado anteriormente, os artigos abaixo citados, apesar de não terem sido 

escritos com o foco neste trabalho, receberam elogios pela forma sistemática e produtiva que 

o ambiente de integração possibilitou para publicação dos mesmos. São eles: 

• IJDWM 2008: Congresso Internacional 

o IJDWM 2008: International Journal of Data Warehousing & Mining - 

The Power of Sampling and Stacking for the PAKDD-2007 Cross-

Selling Problem [77]. 

• IJCNN_2009: Congresso Internacional 

o IJCNN 2009: International Joint Conference on Neural Networks - The 

Role of Temporal Feature Extraction and Bagging of MLP Neural 

Networks for Solving the WCCI 2008 Ford Classification Challenge 

[93]. 

 

PRÊMIOS EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS: 
• 2o LUGAR na 2006-2007 NN3 Artificial Neural Networks & Computational 

Intelligence Forecasting Competition, SAS Institute & The International 

Institute of Forecasters (IIF). 

• FIRST RUNNER-UP (2o Lugar) in the 11th Pacific-Asia Knowledge 

Discovery and Data Mining Conference Competition (PAKDD 2007), 

Sponsored by the SAS Institute (China) and Co-organized by the Singapore 

Institute of Statistics. 


