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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

Data mining surgiu da necessidade de extração do conhecimento a partir de volumosas 

massas de dados. Na verdade data mining faz parte de um processo mais amplo e complexo 

denominado KDD (Knowledge Discovery in Databases). O problema é que não há na prática 

uma metodologia completa para apoiar o usuário no desenvolvimento do processo de KDD. 

Neste contexto, o principal objetivo do presente trabalho é propor uma metodologia genérica 

para desenvolvimento de soluções em KDD integrada a um sistema para apoio ao usuário na 

documentação dos processos. A proposta assegura o desenvolvimento de projetos em KDD de 

alta qualidade, que atenda às expectativas do cliente dentro do tempo e orçamento previstos. 

Ao final, é aplicada a proposta em um estudo prático no problema de diagnóstico de falhas. 

 

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

Dados, Metodologia, Diagnóstico de Falhas. 



 

 

ii  

AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

Data mining appeared of the extraction necessity of the knowledge from voluminous 

masses of data.  In the truth, data mining is part of an ampler and complex process called 

KDD (Knowledge Discovery in Databases).  The problem is that it does not have in practical 

a complete methodology to support the user in the development of the process of KDD. In this 

context, the main objective of the present work is to consider a generic methodology for 

development of solutions in KDD integrated to a system for support to the user in the 

documentation of the processes.  The proposal assures the development of projects in KDD of 

high quality, that inside takes care of to the expectations of the customer of the foreseen time 

and budget.  To the end, is applied the proposal methodology in a practical study in the 

problem of faults diagnosis. 

 

Keywords: Data Mining, Knowledge Discovery in Database, Methodology, Faults 

Diagnosis. 
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1111 IIIINTRNTRNTRNTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO    

1.1 CONTEXTO 
Hoje, com o avanço da tecnologia e capacidade de armazenamento de grandes massas 

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

surgiu o problema de como analisar um volume tão grande de dados para aproveitar essas 

informações. Data mining ou mineração de dados surgiu desta necessidade de extração do 

conhecimento 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] [2]. No entanto, quando estes algoritmos eram aplicados em problemas 

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

dos bancos de dados.  

Na verdade, a partir da publicação de Fayyad et al.[3] [4] 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) [5], 

uma metodologia padrão não proprietária que visa a identificar as diferentes fases na 

implantação 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. [6] propuseram uma metodologia para o processo de 

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

Segundo a metodologia desenvolvida, o processo de KDD pode ser dividido em seis fases 
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interdependentes: descoberta da tarefa, descoberta dos dados, limpeza dos dados, 

desenvolvimento do modelo, análise dos dados e geração de saídas. 

Um ano depois, Klemettinen et al. [7] propuseram uma metodologia organizada nas 

mesmas fases definidas em Fayyad et al. [3, 4], 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. 

A proposta, no ano seguinte, de Feldens et al. [8]  foi integrar as tecnologias de 

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

também supõe a integração do usuário do sistema decisório e o minerador de dados. A 

abordagem de Feldens et al. está dividida em quatro fases: Data Warehouse, pré-

processamento, data mining e pós-processamento. 

Recentemente, foi proposta a metodologia DMLC (Data Mining Life Cycle) [9] que é 

uma evolução do CRISP-DM [5]. 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. 

Como foi mencionado, KDD é bastante complexo e está organizado em fases. Uma 

das principais características do processo é a interatividade, pois a maioria das atividades 

envolve tomada de decisão do usuário na condução do projeto. Na prática, o usuário utiliza 

várias ferramentas não integradas associada a sua experiência passada para resolução do 

problema.  

Neste contexto, associadas às metodologias existentes, foram propostas ferramentas 

para apoiar o usuário nos estágios do complexo processo de KDD. O primeiro sistema foi o 

IMACs (Interactive Market Analysis and Classification System) que é uma ferramenta 

desenvolvida pela AT&T Laboratory e publicado em Brachman et al. [10].  Este sistema 

utiliza técnicas sofisticadas de representação do conhecimento para conduzir o usuário através 

do processo de KDD. Em 1997, foi proposto o CITRUS [11] [12] 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) [13] 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 metodologias IDAs [14] e GHEDINI 

[15] que se baseiam respectivamente nas metodologias de Fayyad et al. e Brachman et al.  
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Segundo Bartlmae and Riemenschneider [16], um dos grandes problemas, hoje, 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, erros cometidos em projetos anteriores são repetidos em novos 

projetos. Com isso a maioria dos projetos de KDD fracassa, excede o cronograma, excede o 

custo ou tem sua qualidade comprometida. 

No entanto, este problema não é novo nem exclusivo na área de Mineração de Dados. 

Em 1968 durante a “NATO Software Engineering conference”, e motivada pela crise do 

software, o reuso de software foi proposto como principal técnica para aumento da 

produtividade e qualidade no desenvolvimento de software. O objetivo do reuso é que 

sucessos obtidos em projetos anteriores sejam repetidos em novos projetos, tornando o 

desenvolvimento de soluções cada vez mais independente das pessoas, seguindo um processo 

bem definido, com alta qualidade e baixo custo. Segundo Basili [17], a produtividade e 

qualidade no desenvolvimento de software podem ser melhoradas reusando todas as formas 

de experiências adquiridas, ao invés de começar tudo do início. Recentemente, alguns 

pesquisadores como Birk et al. [18] e Schneider e Hunnius [19], têm aplicado os conceitos de 

Gestão do Conhecimento (GC) à Engenharia de Software como forma de reuso do 

conhecimento em fábricas de software.  

Apesar de existirem diversas ferramentas e metodologias disponíveis na literatura, não 

há uma metodologia genérica o suficiente para apoiar o usuário no desenvolvimento de 

soluções em KDD. Além disso, as ferramentas disponíveis falham, principalmente, na 

documentação de informações relevantes para melhoria na qualidade dos projetos em 

Knowledge Discovery in Database. 

1.2 OBJETIVOS 
Neste contexto, o principal objetivo do presente trabalho é propor uma metodologia 

genérica para desenvolvimento de soluções em KDD integrada a um sistema para apoio ao 

usuário na documentação dos processos.  

A proposta assegura o desenvolvimento de projetos em KDD de alta qualidade, que 

atenda às expectativas do cliente dentro do tempo e orçamento previstos.  A característica 

desta abordagem é tratar o processo de KDD como um projeto complexo, identificando suas 

fases, processos, entradas, saídas, atividades e o acompanhamento considerando o seu risco. 

Além disso, há um modelo de documentação de novos processos que não foram definidos na 



                                                                                                                               Introdução 

 

4 

metodologia padrão. Com isso a cada novo projeto a metodologia evolui de acordo com as 

documentações de projetos passados. 

A metodologia é centrada na coleta e reuso de informações. Esta abordagem é o 

primeiro passo para formulação de uma metodologia mais ampla baseada no reuso de 

conhecimento em projetos de KDD. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
Esta dissertação está estruturada da seguinte maneira. O capítulo 2 descreve as 

principais metodologias para desenvolvimento de soluções em mineração de dados 

encontradas na literatura. No capítulo 3, estão apresentados os principais sistemas para apoio 

ao usuário no processo de KDD. O capítulo 4 é proposta uma metodologia mais completa e 

abrangente para o desenvolvimento de soluções associada a uma aplicação prática em 

diagnóstico de falhas nos sistemas de telecomunicações da CHESF (Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco). O capítulo 5 apresenta o sistema desenvolvido de suporte ao 

usuário para processo de KDD, fortemente baseado na metodologia proposta. O capítulo 6 

apresenta um resumo dos pontos principais do trabalho, limitações existentes, conclusões e 

trabalhos futuros. 
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2222 METODOLOGIASMETODOLOGIASMETODOLOGIASMETODOLOGIAS    PARAPARAPARAPARA    OOOO    

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

principalmente pela interatividade do usuário e manipulação de várias bases de dados. Desta 

forma, é imprescindível o uso de uma metodologia completa e sistemática que auxilie o 

usuário no desenvolvimento de projetos em KDD. 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) [20, 21], XP (eXtreme Programming) [22] e 

Agile Software Development [23]. Segundo Rumbaugh et al [24]: “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 notação associadas a cada 

etapa”.  

Da mesma forma que na Engenharia de Software, as metodologias apresentadas neste 

capítulo são conjuntos de etapas (fases) para produção organizada de soluções em mineração 

de dados, com intuito de produzir soluções de maior qualidade.  

Nas próximas seções são apresentadas as seis principais metodologias para o processo 

de KDD. O objetivo deste capítulo é contextualizá-las de forma genérica, apresentando as 

suas principais características e limitações práticas. A seção 2.1 apresenta a metodologia de 

Fayyad et al. [3, 4] que cunhou o termo Knowledge Discovery in Database (KDD). Na seção 

2.3, é apresentada a abordagem de Brachman et al. [6] que foi a primeira a levar em 

consideração a importância do especialista na construção de aplicações. A seção 2.2 apresenta 

o CRISP-DM que é, entre as apresentadas neste trabalho, a única metodologia não produzida 

pela academia. Estas três metodologias foram concebidas em 1996, ano de maior preocupação 

com metodologias para o processo de KDD. Nos anos subseqüentes, outras metodologias 

foram propostas, com intuito de aprimorar as metodologias já existentes. A seção 2.4 ilustra a 

proposta de Klemettinen et al. [7] que se baseia na de Fayyad et al., porém com foco na 

automatização da aquisição de conhecimento. Em 1998, Feldens et al. [8] integrou as 

tecnologias de mineração de dados e Data Warehouse em uma metodologia completa, com 
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intuito de  melhorar a proposta de Fayyad et al. e, recentemente, em 2003, a metodologia 

DMLC (Data Mining Life Cycle) foi publicada com objetivo de melhorar o CRISP-DM. 

2.1 ABORDAGEM FAYYAD 
A definição do termo Knowledge Discovery in Databases (KDD) foi introduzida por 

Fayyad et al. [3, 4] em 1996, como um processo não trivial, iterativo e interativo que 

compreende cinco etapas: seleção dos dados, pré-processamento, transformação, algoritmo de 

aprendizagem e validação do conhecimento adquirido, conforme a Figura 2.1. O processo é 

definido como não trivial pela complexidade dos problemas que sempre envolve manipulação 

de grandes massas de dados. Iterativo, porque as fases definidas podem ser executadas várias 

vezes em diversas ordens até atingir o objetivo final. O processo de KDD também é 

interativo, uma vez que o usuário está envolvido na maioria das tomadas de decisões.  

Fayyad et al. definiram a seleção dos dados como a primeira fase do processo. Nesta 

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

relacional, Data Warehouse, banco de dados transacional, banco de dados objeto relacional, 

banco de dados orientado a objetos, banco de dados espaciais, banco de dados temporais ou 

banco de multimídia. A escolha do banco de dados depende muito da aplicação prática a ser 

minerada.  

O segundo passo do processo é o pré - processamento, onde os dados são organizados 

e as inconsistências (missings, outliers e erros de preenchimento, falta de padronização etc) 

são tratadas.  

Depois que os dados estão “limpos”, o próximo estágio é a codificação, também 

chamado de transformação; nesta etapa os dados são formatados de acordo com a natureza do 

algoritmo minerador.  

Na fase seguinte, é aplicado o algoritmo minerador, como por exemplo: redes neurais, 

árvores de decisão, análise de clustering, dentre outros.  

Por fim, vem a fase de validação do conhecimento minerado, onde o especialista do 

domínio de aplicação é fundamental para homologação do conhecimento adquirido. 

A metodologia definida por Fayyad et al. [3, 4] foi um marco para a comunidade de 

mineração de dados (MD) porque introduziu o conceito de MD em um contexto mais amplo, 

chamado KDD, mais comprometido com a solução do problema do que com o potencial 

resultado da aplicação das técnicas de MD.  Além disso, o fluxo do processo (passos ou 

etapas) e a definição do processo como iterativo e interativo foram as grandes contribuições 
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da proposta. No entanto, a abordagem proposta em 1996 não explora questões importantes, 

tais como: 

 

 

 

Figura 2.1. Processo de KDD segundo Fayyad et al. 

 

1. Apesar de definir o processo como interativo, não detalha como a metodologia 

lida com esta interatividade. Ou seja, não há detalhes de como a abordagem 

auxilia o usuário nas atividades do processo de KDD. 

2. 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. Por isso, é necessário definir processos genéricos para que o 

usuário documente etapas não incluídas no processo padrão. 

3. Sabe-se que um dos principais fatores de sucesso em projetos de KDD é a 

experiência do usuário em projetos passados. A metodologia cita esta 

importância, mas não se preocupa com reuso do conhecimento. 

4. Não considera o processo de KDD como um projeto. É importante que o 

processo de KDD seja considerado um projeto complexo, pois o controle e 

acompanhamento do mesmo aumentam a probabilidade de sucesso. Os 

projetos estão organizados em inicialização, planejamento, execução, controle 

e finalização [25]. Na visão da metodologia apenas a fase de execução é citada. 

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

Da mesma forma que em engenharia de software, esta etapa é determinante 
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para o sucesso do projeto, pois as necessidades do cliente são identificadas e 

formalizadas. 

6. Não contempla a fase de modelagem do negócio. Qualquer tipo de projeto 

deve conter esta etapa, pois é nela que são levantadas as premissas e restrições 

do ambiente, onde se quer resolver os problemas. Desta forma, o entendimento 

do negócio do cliente é questão fundamental para o sucesso do processo de 

KDD. 

2.2 CRISP-DM 
Em 1996, um consórcio de empresas fornecedoras e potenciais usuários de Data 

Mining criou o CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) [5]. Esta é 

uma metodologia padrão não proprietária que visa a identificar as diferentes fases na 

implantação de um projeto de mineração de dados (Data Mining Project - DMP). Segundo 

a metodologia desenvolvida, a implementação de um sistema de data mining pode ser 

dividida em seis fases interdependentes, como pode ser visto na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Metodologia CRISP-DM para desenvolvimento de soluções em Data Mining. 

A primeira fase do processo CRISP-DM é chamada de entendimento do negócio (fase 

inicial do projeto), onde o objetivo é identificar as metas e requisitos na perspectiva do 

negócio e posteriormente convertê-las em uma aplicação de data mining. A segunda etapa é o 

entendimento dos dados que consiste na atividade de coleta da amostra dos dados e avaliação 

do ambiente e estado em que os mesmos se encontram. A preparação dos dados vem em 
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seguida no processo, onde há limpeza e transformação dos dados para uso dos algoritmos de 

data mining do passo subseqüente. O quarto estágio é a modelagem dos dados que é a tarefa 

de seleção e aplicação dos algoritmos de inteligência artificial mais apropriados para o 

problema em questão. A avaliação dos modelos é a quinta fase que mede a qualidade dos 

resultados gerados no passo anterior. E finalmente, a publicação dos resultados (fase final), 

onde há a criação e validação dos modelos, a fim de tornar a informação gerada acessível para 

o usuário final. Isto pode ser feito de várias maneiras, desde a criação de um software 

específico para tal, até a publicação de um relatório para uso interno da empresa [26]. 

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. Isso se explica, 

pois a metodologia foi proposta por um conjunto de empresas experientes na área de 

mineração de dados. No entanto, apesar de introduzir o conceito de levantamento de 

requisitos da engenharia de software na área de mineração de dados, não detalha como devem 

ser executadas as atividades e o impacto na qualidade do projeto. Além disso, assim como 

Fayyad et al., o CRISP-DM não aborda algumas questões importantes para projetos de KDD, 

tais como: 

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

de KDD. 

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

mapeados na metodologia padrão. 

• Não cita reuso do conhecimento como fator determinante para minimizar 

falhas ocorridas no passado e aumentar as chances de sucesso do processo. 

2.3 ABORDAGEM BRACHMAN 
Brachman et al. [6] propuseram uma metodologia para o processo de KDD que difere 

da abordagem de Fayyad et al. por ser centrada nos objetivos do negócio. Segundo a 

metodologia desenvolvida, o processo de KDD pode ser dividido em seis fases 

interdependentes: descoberta da tarefa, descoberta dos dados, limpeza dos dados, 

desenvolvimento do modelo, análise dos dados e geração das saídas. Na Figura 2.3  pode ser 

observado o fluxo do processo organizado nas seis fases, assim como as ferramentas que dão 

o devido suporte.  
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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. 

 

Figura 2.3. Metodologia definida em Brachman et al. [6] 

 

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. 
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6. Geração de saídas: esta fase compreende à 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. [6] 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.  Além disso, o fluxo do processo é 

mais abrangente do que a abordagem de Fayyad et al., mostrando que processos extras devem 

ser considerados em projetos de KDD. 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 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. 

2.4 ABORDAGEM KLEMETTINEN 
Klemettinen et al. [7] propuseram uma metodologia organizada nas mesmas fases 

definidas em Fayyad et al. [3],  no entanto com objetivo principal em automatizar a etapa de 

aquisição de conhecimento. Além disso, a abordagem detalha melhor as fases de descoberta 

dos padrões e apresentação dos resultados. A Figura 2.4 detalha a seqüência proposta por 

Klemettinen et al, assim como as iterações entre elas. 
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Figura 2.4. Metodologia definida em Klemettinen et al.[7] 

Como a metodologia definida por Klemettinen et al. [7] é uma melhoria da  

abordagem definida em Fayyad et al., a maioria das características citadas na Seção 2.1 foram 

preservadas, com exceção da modelagem do negócio que foi melhorada, através da 

automatização da aquisição do conhecimento. Vale salientar, que apesar de ter aprimorado a 

fase de modelagem do negócio a proposta não entrou em detalhes sobre sua implementação.  

2.5 ABORDAGEM FELDENS 
A proposta de Feldens et al. [8] 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: Data Warehouse, pré-processamento, data mining e pós-processamento. A 

Figura 2.5 ilustra o fluxo do processo proposto, assim como as interações entre as fases.  

Data Warehouse Pré-Processamento Mine Set Data Mining
Descobertas

Pós-Processamento

 

Figura 2.5. Metodologia definida em Feldens et al. [8] 

• 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. 

• 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. 

•  Mineração de dados: consiste na aplicação dos algoritmos de aprendizagem. 
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• Pós-processamento: é a fase da estruturação do conhecimento adquirido. 

Consiste em filtragem do conhecimento relevante para o usuário final. 

 

A proposta de Feldens et al .[8] 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. 

2.6 DATA MINING LIFE CYCLE (DMLC) 
A metodologia DMLC (Data Mining Life Cycle) [9] 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. Além disso, o ciclo externo da Figura 2.6 apresenta os recursos envolvidos no 

processo de KDD: analista de negócio, analista dos dados, engenheiro dos dados, especialista 

do domínio, minerador de dados, engenheiro do conhecimento, gerente de estratégia e gerente 

de projeto. 

• Analista de negócio: é o responsável por entender o negócio do cliente. É o 

profissional responsável por entender e levantar os requisitos do projeto. 

• Analista dos dados: é um profissional com formação em banco de dados que 

deve entender os requisitos dos dados para construção do mesmo. É 

responsável pelo processo de entendimento dos dados e construção do 

DataMart. 

• Engenheiro dos dados: é um profissional de tecnologia especializado em 

extrair conhecimento dos especialistas do domínio. Este profissional é 

responsável pela preparação dos dados e definição dos seus objetivos.  

• Especialista do domínio: é a pessoa que conhece o negócio detalhadamente. 

Este profissional, geralmente, não tem conhecimento de mineração de dados, 

estatística e tratamento de dados. 
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• Minerador de dados: é o responsável pela geração dos modelos (algoritmos de 

aprendizagem). Este profissional participa de outros processos, mas não como 

responsável e sim como consultor. Principalmente, dos processos que 

dependem dos algoritmos de aprendizagem (preparação dos dados). 

• Engenheiro do conhecimento: exerce uma função crítica no projeto. Sua 

responsabilidade é assegurar que o conhecimento não é só obtido, mas também 

representado e estruturado para uso e reuso. O engenheiro do conhecimento é 

encarregado de armazenar, extrair e manter as informações e conhecimentos no 

repositório de conhecimento. 

• Gerente de estratégia: é o gerente sênior ou gerente superior (management). 

Ele está acima do gerente de projeto e se preocupa com as estratégias do 

projeto. Está envolvido, principalmente, no início e no final do projeto. Sua 

preocupação é com o impacto dos resultados no cliente. 

• Gerente de projeto: é responsável por definir, planejar, direcionar, monitorar, 

organizar e controlar o projeto para entregar a solução final dentro do prazo, 

custo e escopo estabelecidos. Este profissional tem a responsabilidade de 

gerenciar os demais recursos envolvidos no projeto, assim como suas 

interações. 

 

Figura 2.6. Metodologia definida em DMLC 
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Como a metodologia definida é uma melhoria da abordagem CRISP-DM, a maioria 

das características citadas, na seção 2.2, foram mantidas, com exceção da melhoria em  

relação ao reuso do conhecimento. Apesar de evoluir sobre a proposta original, esta 

metodologia não entra em detalhes de como o processo é realizado.  

2.7 COMENTÁRIOS 
As abordagens apresentadas nas seções anteriores possuem algumas características 

gerais. As principais características identificadas como importantes para uma metodologia de 

desenvolvimento de soluções em mineração de dados foram: 

• Iterativo: esta característica identifica se a metodologia aborda o processo de 

KDD com iterações constantes entre as fases. 

• Interativo: identifica se a metodologia aborda a interação com o usuário como 

fundamental para o sucesso do processo de KDD. 

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

aborda o processo de KDD como não estruturado. 

• Processos Extras: identifica se a metodologia leva em consideração a 

documentação de processos não contemplados 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. Foram elas: organização em etapas (passo a passo) e a abordagem do processo 
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de KDD como iterativo. Ou seja, para todas as metodologias citadas, o processo de KDD 

segue 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 lida 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 a abordagem de Brachman et 

al. se preocupou com a característica, apesar de não entrar em detalhes de como o usuário 

deve documentar. Reuso do conhecimento também é um tema recente e que cada vez mais 

vem sendo abordado. Neste contexto, apenas a proposta DMLC levanta o assunto, apesar de 

também não entrar em maiores detalhes. Somente as abordagens CRISP-DM e DMLC 

consideram o processo de KDD como um projeto. As abordagens citam esta característica 

como fator importante no sucesso de projetos de KDD. Levantamento dos requisitos da 

solução e entendimento do negócio do cliente são duas características fundamentais na 

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. e Feldens et al. não se preocuparam com esta característica decisiva 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 

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

Tabela 2.1 - Resumo das principais características das metodologias 

Pode-se concluir então que dentre as metodologias o CRISP-DM e a DMLC são as 

duas metodologias mais completas, com pequena vantagem para DMLC por se preocupar 

com o reuso do conhecimento e já ter realizado “reuso” do conhecimento adquirido com o 

CRISP-DM. 
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3333 SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS    DEDEDEDE    APOIOAPOIOAPOIOAPOIO    AOAOAOAO    

PROCESSOPROCESSOPROCESSOPROCESSO    DEDEDEDE    KDDKDDKDDKDD    
Neste capítulo são apresentadas, de forma resumida, as principais ferramentas para 

apoio ao usuário no processo de desenvolvimento de soluções em mineração de dados. Vale 

ressaltar que os sistemas apresentados neste capítulo não são todas as ferramentas de apoio ao 

processo de KDD disponíveis. Para seleção dos sistemas foram utilizados dois critérios: apoio 

ao usuário ao longo de todo o processo de KDD e publicações mais citadas em trabalhos da 

área. Ao final, cinco abordagens são apresentadas.  

O sistema IMACs (Interactive Market Analysis and Classification System) foi um dos 

primeiros trabalhos na literatura, publicado por Brachman et al. [10], a abordar o apoio ao 

usuário no processo de KDD. Um ano depois, Brachman et al. [27] descreveram a 

necessidade de apoiar o usuário para reuso e compartilhamento do conhecimento adquirido 

em projetos anteriores. Em 1996, Brachman et al. [6] publicaram a metodologia para 

desenvolvimento de soluções em mineração de dados já citada na seção 2.3. O IMACs foi 

concebido em uma época, onde as ferramentas de data mining possuíam poucos recursos. O 

sistema auxilia o usuário a criar uma definição semântica para os dados, através de uma 

linguagem própria de consulta e de um sistema de representação formal do conhecimento 

chamado CLASSIC [28]. No entanto, é pouco utilizado porque o IMACs não acompanhou a 

evolução das ferramentas disponíveis hoje no mercado. 

Em 1997, o projeto CITRUS[11] foi desenvolvido em parceria com indústrias e 

universidades. O principal objetivo do projeto foi desenvolver um sistema de KDD baseado 

em processos. O sistema acrescenta funcionalidades a uma ferramenta de mercado, 

denominada Clementine [29].  

Dois anos depois, o UGM (User Guidance Module) [13] foi apresentado na literatura 

como uma evolução de um dos módulos do CITRUS, com maior ênfase no reuso do 

conhecimento adquirido em projetos anteriores. Da mesma forma que o CITRUS, o UGM é 

executado no sistema Clementine. 

Em 2002, o Assistente Inteligente de Descoberta ou Intelligent Discovery Assistants 

(IDAs) foi proposto. O sistema disponibiliza ao usuário, uma enumeração sistemática de 

processos válidos e o ranking destes processos para diferentes critérios. Com isso, o usuário é 

conduzido no projeto de KDD através de processos mais adequados. 
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Recentemente, foi proposto um modelo de apoio ao usuário na documentação de 

aplicações do processo de KDD, baseado na proposta de Brachman et al. [6] e um protótipo 

de apoio à sua utilização [15]. O objetivo deste modelo é disponibilizar mecanismos que 

possibilitem estruturar informações que facilitem a gerência de uma aplicação de KDD, 

independente dos recursos utilizados. 

Ao final do capítulo, na seção de conclusão, são sumarizadas as principais 

características identificadas em sistemas de apoio ao usuário. 

3.1 IMACS 
IMACs (Interactive Market Analysis and Classification System)  é um sistema de data 

minig desenvolvido pela AT&T Laboratory e publicado em Brachman et al. [10]. O sistema 

usa técnicas sofisticadas de representação do conhecimento para conduzir o usuário através do 

processo de KDD. No artigo, Brachman et al. [10] 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.  

A arquitetura do IMACs é detalhada na Figura 3.1. O módulo de interface, o módulo 

de processamento das consultas e o módulo ClASSIC são independentes da área de aplicação, 

enquanto o modelo do domínio, as rotinas de tradução e os bancos de dados são particulares 

de cada problema. 

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 

taxonomias1. 

                                                 

 
1 Taxonomia - descrição, identificação e classificação dos dados, individualmente ou em grupos 

semânticos. 
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Figura 3.1. Arquitetura IMACs [10]  

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[29], IBM [30], Insightful Miner [31] , 

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 que, mais 

tarde, seria formalizado através da metodologia proposta por Brachman et al. [6] (comentada 

na seção 2.3). 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. 

• 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. 
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• Não se preocupa com a condução de usuários leigos. 

3.2 CITRUS 
CITRUS [11] 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 

[29], 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, conforme 

a Figura 3.2. 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. 

 

Figura 3.2. Ferramenta Clementine [32]. 
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A arquitetura proposta do CITRUS está apresentada na Figura 3.3. A seguir são 

apresentados alguns dos seus componentes. 

 

Figura 3.3. Arquitetura CITRUS 

• Gerenciador de Informações: este módulo tem como principais objetivos 

apoiar a modelagem das streams no Clementine e oferecer mecanismos para 

recuperar e interpretar dados, modelos e resultados durante o processo de 

construção das streams. 

• Servidor de Execução: é o gerenciador de memória próprio do CITRUS. Sabe-

se que o problema de mineração de dados envolve grande quantidade de dados 

e, por conseguinte a alocação de memória deve ser eficiente. Neste sentido, o 

servidor de execução implementa seu próprio endereçamento de memória com 

objetivo de otimizar o tempo de execução dos processos. 

• Interface de Apoio ao Processo e Orientação ao Usuário: este módulo orienta o 

usuário na seleção das técnicas para resolução do problema em questão, 

principalmente, usuários que não têm conhecimento em mineração de dados. 

 

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

usuário leigo na construção de soluções de KDD, através da ferramenta Clementine[29]. 

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. 
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• 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. 

• 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. 

3.3 UGM 
Engels et al. [13] 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. A Figura 3.4 ilustra a arquitetura geral do UGM. 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. 
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Figura 3.4. Arquitetura UGM [13] 

A proposta do sistema UGM é semelhante ao projeto CITRUS, pois implementa o 

módulo de Apoio ao Processo e Orientação ao Usuário. Como o CITRUS, o UGM também se 

preocupa em guiar o usuário leigo na construção de soluções de KDD, através da ferramenta 

Clementine [29].  

A maior diferença é que há preocupação em reaproveitar experiências de projetos 

anteriores. No entanto, as demais limitações identificadas no projeto CITRUS são verificadas 

no UGM. 

3.4 IDAS 
O IDAs (Intelligent Discovery Assistants) ou Assistente Inteligente de Descoberta [14] 

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 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. A Figura 3.5 detalha a arquitetura geral do IDAs. A 

primeira interação com o usuário é para obter os dados e a especificação da tarefa de 

mineração de dados. 

 

 

Figura 3.5. Arquitetura IDAs [14] 

 

Depois, é composto o conjunto de processos válidos de acordo com as restrições 

impostas pelo usuário, pelos dados ou por qualquer outra ontologia contida no sistema. No 

próximo passo, o IDAs ordena os processos em ordem de preferência baseado nas entradas 

dos usuários. E, finalmente, é produzido o código que pode ser executado automaticamente 

para os processos selecionados para a base de dados do problema. 

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 um certo grau de maturidade nos processos de KDD e não mais 

para usuários leigos.  

3.5 MODELO DE APOIO À DOCUMENTAÇÃO 
A proposta de GHEDINI [15] apresenta um modelo de apoio ao usuário na 

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

[6] 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 
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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. 

 

Figura 3.6. Modelo proposto em GHEDINI [15] 

 

Como o modelo proposto foi baseado na metodologia de Brachman et al. [6], ele 

herdou todas as limitações da metodologia citada na seção 2.3. Em particular, não considerou 
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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. Na verdade, um projeto de KDD tem 

atividades definidas e atividades não definidas, como será apresentado na proposta DMEasy 

no próximo capítulo. Por outro lado, o modelo de GHEDINI [15] 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; 

• 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 

3.6 COMENTÁRIOS 
As ferramentas apresentadas neste capítulo demonstraram características importantes 

que foram identificadas e resumidas na Tabela 3.1. 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 a anterior é que o reuso e 
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armazenamento é com relação ao conhecimento e não mais informação. De 

acordo com Nonaka e Takeuchi [33], o conhecimento, diferentemente da 

informação, diz respeito a crenças e está relacionado com experiências 

passadas. 

• Informações 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 a fracassar. 

• 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 do Usuário Leigo: esta característica é importante, pois cada vez, 

mais os projetos de mineração de dados são desenvolvidos em outras áreas de 

aplicação. Com isso, usuários leigos podem utilizar os sistemas de mineração 

sem necessitar de conhecimento técnico. 
 

Ficaram de fora do escopo do presente trabalho os sistemas que não possuíam a 

característica de apoio ao usuário durante todo o processo de KDD.  

Outra característica, levantada em quatro dos cinco 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 em cima de projetos de KDD, também 

chamado de mineração dos meta-dados 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 3.1. 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 abordada por quatro das 

cinco abordagens.  
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A coleta de informações de fracasso 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 a abordagem de GHEDINI[15] levanta 

esta característica como fundamental no processo de KDD, apesar de não entrar em muitos 

detalhes da 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 [11] e UGM [13] utilizam como base o Clementine, 

que é 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. Estas informações auxiliam o 

acompanhamento do projeto, aumentando a probabilidade de sucesso. Neste sentido, apenas 

os sistemas CITRUS e UGM preocupam-se com esta característica. 

 

Ano Sistema Apoio ao 

Usuário 

Reuso 

informações 

Reuso 

Conhecimento 

Informação 

Fracasso 

Integração 

Ferramentas 

Informações 

Gerenciais 

Facilidade 

Usuário 

Leigo 

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 GHEDIN

I 
A A M M A N N 

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

Tabela 3.1 - Resumo das principais características dos sistemas de apoio ao usuário 
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A última característica é uma evolução natural de todas as outras, já que depois de o 

processo de KDD estar bem entendido, a condução do processo para usuários leigos é uma 

característica desejável em tais sistemas. As duas ferramentas que abordam a característica 

estão acopladas a um sistema de mercado. Isto se deve ao fato de que as ferramentas de 

mercado têm como objetivo estratégico atingir o maior número possível de usuários. 

Em relação à metodologia base para desenvolvimento do sistema, nenhum dos 

sistemas apresentados neste capítulo possuíam  a mesma metodologia como base, como pode 

ser visto na Tabela 3.2. A tabela identifica a metodologia base para desenvolvimento de cada 

sistema. Neste sentido as dificuldades e limitações identificadas na seção 2.7 em relação às 

metodologias são herdadas pelos sistemas desenvolvidos. 

 

Sistema Metodologia Base 

IMACs Não identifica 

metodologia 

CITRUS CRISP-DM 

UGM Metodologia Própria 

IDAs Fayyad et al. 

GHEDINI Brachman et al. 

Tabela 3.2 – Identificação da metodologia base de cada sistema 

 

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

a reuso do conhecimento. No entanto, pelos trabalhos levantados na literatura pode-se notar 

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. Neste contexto, Bollacker e Ghosh [34] 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.  Bartlmae e 

Riemenschneider [16], propuseram um framework para reuso de pacotes de conhecimento, 

utilizando Case-Based Reasoning como método para representação do conhecimento. Já em  

GHEDINI  [15] foi proposto um modelo para documentar as interações do usuário no 

processo de KDD. Recentemente, Strehl e Ghosh [35] propuseram um framework para reuso 

de conhecimento em análise de clustering combinando vários tipos de técnicas. 
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Apesar de concordar com a importância da gestão do conhecimento, a presente 

proposta preocupa-se em disponibilizar a infra-estrutura necessária para no, segundo 

momento, implementar o reuso do conhecimento.  
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4444 METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
Como detalhado no capítulo 2, as diversas características do processo de KDD tornam 

complexo o gerenciamento das soluções. Neste contexto, o objetivo deste capítulo é 

apresentar a proposta de uma metodologia para desenvolvimento de soluções em Mineração 

de Dados, denominada “DMEasy”.  

Em paralelo, para exemplificar os conceitos propostos, é apresentada uma aplicação 

prática de KDD, em detecção de falhas nos sistemas de telecomunicações da Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF).  

4.1   DMEASY 
A DMEasy é uma metodologia de desenvolvimento de soluções em mineração de 

dados fortemente baseada em CRISP-DM [5], DMLC [9] e PMBOK [25]. O PMBOK ou 

Project Management Body of Knowledge é um termo que abrange o universo de 

conhecimento da profissão de Gerenciamento de Projetos. Este universo de conhecimento 

vem dos praticantes e acadêmicos que utilizam e desenvolvem tanto as práticas amplamente 

testadas e aprovadas quanto aquelas modernas e inovadoras, com aplicação mais restrita. 

A DMEasy  não se propõe a ser uma configuração real do CRISP-DM ou do PMBOK. 

A idéia é propor uma metodologia geral e mais completa e que atenda à realidade dos 

desenvolvedores de soluções em mineração de dados, assegurando o desenvolvimento de 

projetos em KDD de alta qualidade, que atenda às expectativas do cliente dentro do tempo e 

orçamento previstos.  . 

A DMEasy, ilustrada na Figura 4.1, está organizada em 6 (seis) fases:  

• Inicialização 

• Planejamento e Organização 

• Execução 

• Distribuição e Finalização 

• Acompanhamento do Projeto 

• Documentação de Processos Genéricos 

 

A Figura 4.1 apresenta as fases do projeto representadas por retângulos em amarelo. 

Cada fase do projeto é composta por vários processos definidos pelos quadrados em verde. As 
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iterações entre os processos e entres as fases são representadas pelas setas direcionais e pelos 

círculos em preto ao redor de todas as fases e dentro dos processos da fase de planejamento e 

execução. O conceito de iteratividade entre as fases do processo, definida na metodologia 

CRISP-DM, aqui são expandidas para os processos internos de cada fase. Isto é, dentro de 

cada fase do projeto há iterações entre os processos que não necessariamente estabelecem o 

fluxo em um único sentido. O fluxo do processo somente passa para uma nova fase, quando já 

passou pelo menos uma vez por cada processo da fase. Além disso, cada fase também se 

relaciona com as demais através de um ciclo iterativo.  

A metodologia DMEasy é centrada na coleta e reuso das informações. O repositório 

ao centro da Figura 4.1, ilustra que todas as informações coletadas durante o processo de 

KDD são armazenadas. Esta abordagem é o primeiro passo no sentido do reuso de 

experiências passadas em projetos de KDD. 

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.  

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.  
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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. 

 

Figura 4.1. Visão Geral da Metodologia Proposta – DMEasy. 

 

Cada processo é representado por um conjunto de entradas (inputs), pelo responsável 

do processo, por um conjunto de saídas e pelas atividades especificas necessárias para 

executá-lo, como pode ser visto na Figura 4.2.  
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Figura 4.2. Arquitetura geral de funcionamento dos processos 

 

• Entradas: são artefatos e/ou informações que servirão de apoio na execução 

do processo. 

• Saídas: são os produtos finais do processo, ou seja, são resultados das 

transformações da entrada através das atividades do processo. 

• Responsável: é a pessoa responsável por todas as atividades de um processo. 

Na maioria das empresas uma mesma pessoa pode assumir vários papéis. Por 

exemplo, o gerente do projeto também é o gerente comercial. No entanto, é 

importante distinguir os diferentes papéis em um projeto de KDD. 

• Atividades: conjunto de tarefas que recebem as entradas e as transformam, 

através das atividades, em saídas. 

 

Vale salientar que todos os processos, artefatos, atividades são especificações ideais 

do projeto. Isso não quer dizer que todos estas 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 processos específicos do problema a ser resolvido que não estão mapeados na 

metodologia. Das metodologias detalhadas no capítulo 2, somente a DMEasy aborda o 

problema através da fase de processos genéricos. Com isso a cada novo projeto a metodologia 

evolui de acordo com as documentações anteriores do “minerador de dados”.  

A metodologia DMEasy considera que em todos os processos há necessidade de 

entradas (inputs) referentes às informações históricas. Isto é, informações de projetos 

realizados no passado sempre são entradas de todos os processos e, por este motivo, não 

estarão sendo explicitados em cada um dos processos detalhados nas seções subseqüentes. 

Assim como na metodologia DMLC, a DMEasy identifica os tipos de recursos 

envolvidos em projetos de KDD. Algumas modificações foram propostas em relação à 

DMLC. As atribuições do engenheiro de dados foram acumuladas pelo analista de dados, pois 

Entradas Saídas 

Responsável 
Atividades 
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o perfil dos dois profissionais é ser especialista em banco de dados. Além disso, foram 

acrescentadas duas novas funções: o engenheiro de software e o cliente. É importante que o 

desenvolvedor de software tenha experiência em otimização de recursos computacionais, pois 

eficiência computacional e implementação de algoritmos são freqüentes neste tipo de projeto. 

Já o cliente é peça fundamental no projeto; é para ele que a solução é desenvolvida e sem ele 

não há projeto de KDD. Na DMEasy, o cliente é parte integrante da equipe do projeto. Ao 

final, foram identificados nove recursos envolvidos no projeto de KDD: analista de negócio, 

analista de dados, especialista do domínio, minerador de dados (data miner), engenheiro do 

conhecimento, gerente de estratégia, gerente de projeto, engenheiro de software e o cliente. 

• Analista de negócio: é o responsável por entender o negócio do cliente. 

Whitten et al. [26] definem the business analyst como: “…a systems analyst 

that specializes in business problem analysis and technology-independent 

requirements analysis…”. Em outras palavras, é o profissional responsável por 

entender e levantar os requisitos do projeto. 

• Analista de dados: é um profissional com formação em banco de dados que 

deve entender os requisitos dos dados para construção do banco de dados. É 

responsável pelo processo de entendimento dos dados e construção do Data 

Mart. Além disso, é especializado em extrair conhecimento dos especialistas 

do domínio. Este profissional é responsável pelo processo de preparação dos 

dados. 

• Especialista do domínio: é a pessoa que conhece o negócio detalhadamente. 

Este profissional, geralmente, não tem conhecimento de mineração de dados, 

estatística e tratamento de dados. 

• Minerador de dados: é o responsável pela geração do modelo (algoritmo de 

aprendizagem). Este profissional também participa de outros processos que 

dependem do algoritmo de aprendizagem (preparação dos dados). 

• Engenheiro do conhecimento: exerce uma função crítica no projeto. Sua 

responsabilidade é assegurar que o conhecimento seja obtido, representado e 

estruturado para uso e reuso. O engenheiro do conhecimento é encarregado de 

armazenar, extrair e manter as informações e conhecimentos no repositório de 

conhecimento. 

• Gerente de estratégia: é o gerente sênior ou management. Ele está acima do 

gerente de projeto e se preocupa com as estratégias do projeto. Está envolvido, 
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principalmente, no início e no final do projeto. Sua preocupação é com o 

impacto dos resultados no cliente. 

• Gerente de projeto: é responsável por definir, planejar, direcionar, monitorar, 

organizar e controlar o projeto para entregar a solução final dentro do prazo, 

custo e escopo previstos. Este profissional tem a responsabilidade de gerenciar 

os demais recursos envolvidos no projeto, assim como suas interações. 

• Engenheiro de Software: é o responsável pelo desenvolvimento do software 

associado ao projeto de KDD. Dependendo de porte do projeto pode-se ter  a 

figura do gerente de desenvolvimento. 

• Cliente: é o responsável pela contratação dos serviços de mineração de dados. 

É para ele que o projeto deve ser conduzido. O objetivo final do projeto é 

satisfazer as expectativas do cliente. 
 

O restante deste capítulo está estruturado em seções que representam as fases do 

projeto da DMEasy e subseções que apresentam os processos dentro de cada fase. Cada 

subseção apresenta uma aplicação prática de KDD utilizando a metodologia DMEasy sobre o 

problema de telecomunicações da CHESF. Além de deixar claros os conceitos propostos, a 

aplicação serve como comprovação da metodologia DMEasy.  

4.2 INICIALIZAÇÃO 
A inicialização é a primeira fase da metodologia DMEasy. O objetivo da fase é 

formalizar o início do projeto de mineração de dados, alocando o responsável pelo projeto, 

aqui chamado de gerente do projeto. A fase marca o fechamento do contrato da área de 

negócio para início formal do projeto. Além disso, devem-se coletar, antes do início do 

projeto, informações sobre a empresa-cliente, tais como o tipo de negócio, mercado alvo, área 

de atuação etc. Nesta fase, identificam-se as pessoas envolvidas no projeto e os produtos / 

serviços vendidos, de forma a garantir que todos os envolvidos na aplicação tenham um 

entendimento comum do início do projeto. 

A fase de inicialização é composta por um único processo, chamado inicialização do 

projeto como pode ser visto na Figura 4.3. Não há iterações nesta fase, ou seja, a etapa é 

executada uma única vez. Cada nova execução da fase de inicialização marca o início de um 

novo projeto.   
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                     Figura 4.3. Fase de Inicialização da metodologia DMEasy. 

4.2.1 INICIALIZAÇÃO DO PROJETO 
O processo de inicialização do projeto é o primeiro processo a ser executado na 

metodologia DMEasy. O objetivo do processo é garantir a formalização do início do projeto 

perante todos os envolvidos. A primeira entrada do processo é o planejamento estratégico da 

empresa. O intuito deste artefato é saber se o projeto faz parte da missão das empresas 

contratante e contratada. Isto quer dizer que metas corporativas das empresas devem ser 

conhecidas para melhor alinhamento do projeto. A segunda entrada é a análise preliminar dos 

riscos do projeto. Neste caso, o objetivo é prover informações de potenciais riscos que podem 

ocorrer que inviabilizem o projeto. O responsável pelo processo é o gerente de estratégia que 

recebe as duas entradas e gera o contrato assinado e o Project Charter, que é um documento 

de formalização do início do projeto. Ao final, é realizado um planejamento preliminar do 

projeto contendo os primeiros passos do projeto. 

Entradas: 

• Planejamento Estratégico da Empresa Contratante e Contratada: metas 

corporativas das empresas devem ser conhecidas para melhor alinhamento 

do projeto e maximização da probabilidade de sucesso. 

• Análise Preliminar de Macro Riscos do projeto: identificação geral dos 

riscos que possam afetar o projeto. 

Saídas: 

• Project Charter: documento que formaliza o início do projeto, identificando 

responsável pelo projeto, descrição geral do serviço/produto vendido, 

macro-objetivos, restrições e premissas do projeto. 

• Contrato Assinado: dependendo da situação o contrato assinado pode servir 

como um Project Charter. 

• Planejamento Inicial: cronograma geral com os primeiros passos do 

projeto. 
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Responsável: Gerente de Estratégia. 

Atividades: 

• Formalização do Início do Projeto. 

• Estudo de Projetos Históricos. 

• Análise de custo benefício do Projeto. 

• Fechamento Comercial. 

• Planejamento Inicial do Projeto. 

Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação prática da CHESF, o objetivo é desenvolver uma ferramenta inteligente 

para detectar falhas no sistema de telecomunicações, a partir do histórico das ocorrências e 

das condições dos alarmes de sinalização de problemas no sistema.  

É importante pesquisar se os membros da equipe participaram de outros projetos 

semelhantes. O conhecimento prévio é importante para avaliar de forma mais precisa as 

estimativas do projeto. Neste caso, não havia nenhum conhecimento prévio do problema a ser 

resolvido.  

Antes mesmo do contrato assinado, deve-se avaliar qual o retorno de um projeto desta 

natureza. Retorno não apenas no horizonte financeiro, mas também com relação à evolução 

técnica da equipe, à visibilidade do projeto etc. Neste caso, três análises foram realizadas: 

análise financeira, análise técnica e análise de negócio. A análise financeira foi considerada 

regular, pois não havia valores envolvidos, uma vez que o objetivo do projeto foi apenas 

acadêmico. A segunda análise foi na parte técnica, considerada muito boa, pois novos 

conhecimentos seriam adquiridos na área de Inteligência Artificial aplicada a 

telecomunicações. Por último, a análise do negócio foi considerada muito boa, porque 

poderiam surgir novas oportunidades relacionadas à área de aplicação. 

Diante do cenário, foi realizado o fechamento do contrato que é um marco para o 

projeto, pois o gerente de estratégia concretiza o negócio e passa a responsabilidade ao 

responsável pelo projeto, aqui chamado de gerente do projeto. 

Depois que o projeto é formalmente iniciado deve-se executar um planejamento do 

projeto, que produz uma estimativa inicial para a duração do projeto. Não se deve entrar em 

muitos detalhes até porque não se conhece o problema a ser resolvido. Neste caso, foi previsto 

um ano para a conclusão do projeto. Vale ressaltar que o prazo estabelecido deve ser re-

avaliado na fase subseqüente de planejamento do projeto. 
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Dentre as metodologias apresentadas no capítulo 2 apenas o CRISP-DM e DMLC 

citam a inicialização do projeto, abordando o processo, porém, como uma atividade da fase de 

entendimento do negócio. Esta abordagem é inadequada porque há diversas iterações na fase 

de entendimento do negócio. Desta forma, para cada iteração do entendimento do negócio, 

uma nova inicialização do projeto seria necessária.  Segundo o PMBOK [25], em todos 

projetos, o processo de inicialização deve ocorrer apenas uma vez, pois ele é o identificador 

único do projeto. Se necessário, o projeto deve ser finalizado para dar início a um novo 

projeto com todos os processos executados novamente. 

4.3 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
O objetivo da fase de planejamento e organização do projeto é entender o problema a 

ser resolvido, documentá-lo para que todos os envolvidos tenham um entendimento comum 

do projeto e, por fim, planejar as atividades necessárias para que a solução seja entregue 

dentro dos prazos, custos e qualidade desejáveis.   

A Figura 4.4 ilustra a fase de planejamento e organização do projeto. O primeiro 

processo é a modelagem do negócio, cuja finalidade é entender a área de aplicação do cliente. 

O segundo processo é o levantamento dos requisitos que tem como objetivo identificar as 

expectativas do cliente para solução contratada. Note que entre os dois primeiros processos há 

iterações constantes, representadas pelas setas em sentidos opostos. Na prática, geralmente, 

quando se chega ao processo de levantamento, descobre-se que informações importantes não 

foram contempladas na modelagem do negócio. Neste caso, há necessidade de retornar e 

documentá-las. O terceiro processo da fase de planejamento é a modelagem dos dados. O 

processo visa a identificar todas as informações disponíveis para desenvolvimento do 

processo de KDD. Na presente fase, também há iterações com os dois processos anteriores. 

Em geral, ao entender os dados são identificadas restrições relativas aos objetivos do negócio, 

e mais uma vez, o projeto deve retroceder para que as novas informações sejam 

documentadas. Depois de entender o problema, levantar os objetivos e avaliar os dados 

disponíveis, chega-se ao processo de mapeamento do problema que tem por objetivo planejar 

as tarefas de mineração a serem aplicadas e construir a visão final dos dados. Da mesma 

forma, neste momento pode haver a necessidade de retornar às etapas passadas para refinar os 

novos conhecimentos adquiridos. Em geral, o retorno é decorrente de restrições na coleta dos 

dados que não foram identificadas no processo de modelagem dos dados. O mapeamento do 

problema poderia também ser chamado de planejamento técnico de mineração de dados, pois 

escolhe as tarefas a serem executadas no processo de aprendizagem. O último processo da 
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fase é o planejamento do projeto que centraliza todas as atividades executadas na fase. O 

objetivo deste processo é planejar as atividades, prazos, custos e recursos para o restante do 

projeto. Note pela Figura 4.4 que este processo é o centro da fase sendo alimentado pelos 

demais processos.  

 

 

Fluxo Normal
Fluxo de Retorno                      

 Figura 4.4. Fase de planejamento e organização da metodologia DMEasy. 
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4.3.1 MODELAGEM DO NEGÓCIO 
A modelagem do negócio é o primeiro processo da fase de planejamento e 

organização do projeto. O processo visa a compreender o negócio do cliente, assim como 

seus objetivos. Objetivos em termos de qual é o mercado alvo da empresa, quem são seus 

clientes, qual é a missão e visão etc. Vale salientar que as demandas da solução a ser 

desenvolvida serão abordadas no processo subseqüente de levantamento de requisitos. 

O processo recebe como entradas dois dos artefatos de saída da inicialização do 

projeto. Os documentos servem de apoio ao processo porque neles estão descritas, de 

maneira geral, restrições e premissas do projeto. O responsável pela coordenação das 

atividades do processo é o analista do negócio, pois ele é o responsável por entender o 

negócio do cliente. Também participa do projeto o especialista do domínio, que extrai e 

fornece ao analista do negócio as informações relevantes para a aplicação. A partir das 

atividades executadas, é produzido o documento que identifica o organograma do cliente 

independente de as pessoas estarem envolvidas no projeto. O organograma é importante 

porque identifica as pessoas indiretas que podem influenciar no projeto. O segundo 

artefato é o fluxo do trabalho ou business workflow, onde é documentado o fluxo do 

trabalho ligado ao projeto. É importante documentar as atividades do cliente através de 

um fluxo porque esse documento torna possível identificar com maior clareza, onde a 

solução a ser desenvolvida pode contribuir para minimizar o custo ou maximizar o lucro 

do cliente. A terceira saída é o vocabulário do negócio, onde termos importantes no 

decorrer do projeto são documentados. Os termos são relacionados tanto ao negócio do 

cliente, quanto à mineração de dados como, por exemplo: lucratividade, algoritmo de 

aprendizagem, visão dos dados, dentre outros. Documentar o vocabulário de mineração de 

dados é essencial porque o cliente é um importante integrante do projeto e não está 

habituado com os termos da área. O último documento e mais importante deles é a 

modelagem do negócio, onde é formalizado o conhecimento adquirido sobre o negócio do 

cliente. 

Entradas: 

• Project Charter. 

• Contrato Assinado. 
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Saídas: 

• Organograma do Negócio: documento que identifica o organograma do 

cliente independente de as pessoas estarem diretamente alocadas ao 

projeto. 

• Workflow do Negócio: workflow mostrando o fluxo de trabalho com os 

atores e onde o produto / serviço do projeto se enquadra. 

• Vocabulário do Projeto: documento que especifica os termos que serão 

utilizados no decorrer do projeto. O documento contém termos específicos 

do negócio do cliente e termos conhecidos em mineração de dados. 

• Documento de Modelagem do Negócio: artefato que formaliza o negócio 

do cliente, identificando seus objetivos.     

Responsável: Analista de Negócio. 

Atividades: 

• Identificar o organograma da empresa. 

• Estruturar o sistema para capturar o vocabulário do negócio. 

• Identificar os objetivos do negócio (não do projeto). 

• Identificar fluxo de trabalho (workflow). 

• Avaliar situação atual do negócio: recursos, restrições, premissas e outros 

fatores. 

• Identificar as pessoas-chave para sucesso do projeto. 

• Identificar a infra-estrutura necessária e disponível. 

Instanciação no projeto CHESF: 

O problema, na aplicação da CHESF, é que em situações de falha, os complexos 

sistemas de telecomunicações (Figura 4.5) geram avalanches de alarmes para o operador 

humano que é incapaz de processar, de forma rápida e eficiente, tais informações. Este fato 

conjugado com as exigências de qualidade e a demanda por satisfação e fidelização do 

consumidor, levaram as empresas a pesquisarem sistemas automáticos e inteligentes para 

apoio à tomada de decisão. O problema de avalanche de alarmes, geralmente, têm como 

origem apenas uma falha que é chamada de causa raiz. Neste caso, o problema de descoberta 

automática do conhecimento consiste em relacionar os eventos gerados na rede elétrica com a 

causa raiz (falha), emitindo ao final um diagnóstico da falha para o operador através de um 

alarme ou regra semântica. 
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A equipe da CHESF era composta pelo especialista do domínio e o gestor do projeto. 

O especialista do domínio foi identificado como peça chave para o sucesso do projeto porque 

sem o seu conhecimento o projeto não poderia ser concluído satisfatoriamente. Neste sentido, 

foi definida a alocação prioritária do especialista ao projeto. Prioritária, quer dizer que o 

especialista deve estar disponível, sempre que solicitado, para atender as demandas. 

 

 

Figura 4.5. Sistema de Telecomunicações da CHESF 

 

Este processo é fortemente baseado na fase de entendimento do negócio do CRISP-

DM e do DMLC, com as atividades referentes à inicialização do projeto retiradas para 
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formação de um novo processo, como apresentado na seção 4.3.1. Vale relembrar, como foi 

apresentado no capítulo 2, que as demais metodologias não abordam a modelagem do 

negócio. A idéia da DMEasy é entender, antes, o problema a ser resolvido para, depois,  

formular a sua solução. Segundo Brachman et al. [6] o entendimento do problema a ser 

resolvido é fundamental para a definição do escopo da solução e para o sucesso do projeto.  

4.3.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 
O levantamento de requisitos é o segundo processo da fase de planejamento e 

organização do projeto que visa a identificar requisitos para o desenvolvimento da solução em 

mineração de dados.  

Este processo recebe todas as saídas provenientes do processo de entendimento do 

negócio. O responsável pela gerência das atividades é o analista do negócio com apoio do 

engenheiro de software. O último só é requisitado se o projeto demandar desenvolvimento de 

software. Além dos dois responsáveis, o cliente e o especialista do domínio também 

participam do processo. O resultado da etapa são os documentos de requisitos que estão 

divididos em: requisitos de negócio e requisitos de software. Nos requisitos de negócio, são 

identificados os objetivos do projeto, como por exemplo, redução do número de falhas no 

sistema de telecomunicações. Além disso, são levantados os critérios, indicadores de 

desempenho e metas para que o projeto seja considerado um sucesso. Por outro lado, o 

levantamento dos requisitos de software é opcional porque dependendo do projeto pode ou 

não haver desenvolvimento de novos códigos de programação. Vale salientar que não é 

objetivo da metodologia DMEasy detalhar os processos para levantamento de requisitos de 

software, visto que na engenharia de software há diversas metodologias propostas, como por 

exemplo: RUP (Rational Unified Process) [21], XP (eXtreme Programming) [22], Agile 

Software Development [23], dentre outras. 

Na prática, normalmente há necessidade de voltar ao processo de entendimento do 

negócio para documentar novos conhecimentos adquiridos que não foram documentados nos 

processos anteriores. A Figura 4.4 mostra que o levantamento de requisitos interage com o 

processo de modelagem do negócio com setas nos dois sentidos. 

Entradas: 

• Workflow do Negócio. 

• Organograma do Negócio. 

• Vocabulário do Projeto. 

• Documento de Modelagem do Negócio. 
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Saídas: 

• Documento de Requisitos do Negócio: documento que formaliza o negócio do 

cliente, identificando os objetivos, critérios para sucesso do projeto e 

observações em geral. 

• Documento de Requisitos do Software: documento que formaliza os requisitos 

do software: requisitos funcionais e não funcionais. 

Responsável: Especialista do Domínio, Desenvolvedor Software, Analista de Negócio. 

Atividades: 

• Levantar Requisitos Negócio. 

• Identificar os critérios, indicadores de desempenho e metas a serem atingidas 

para que o projeto seja considerado um sucesso. 

• Levantar Requisitos Funcionais e Não Funcionais de software. 

Instanciação no projeto CHESF: 

O principal objetivo da equipe da CHESF era possuir um sistema para detectar as 

falhas do sistema, a partir do histórico das ocorrências e das condições dos alarmes de 

sinalização de problemas no sistema. Outro objetivo da aplicação era extrair conhecimento 

dos dados para o melhor entender as circunstâncias que resultam em falhas. 

Para que o projeto seja considerado um sucesso, os seguintes critérios foram 

estabelecidos para o projeto: 

• Auxiliar a definição de políticas de manutenção. 

• Prover uniformidade no padrão de qualidade do serviço (livre de fadiga, stress, 

desgaste emocional). 

• Reduzir o tempo de resposta às consultas. 
 

Como pôde ser verificado, os critérios para sucesso do projeto foram postos de forma 

muito genérica, sem o estabelecimento de metas para cada critério. Este fato dificultará a 

medição de satisfação do cliente ao final do projeto. No entanto, como a área de aplicação era 

desconhecida não poderiam ser estimados valores mais precisos como metas a serem 

atingidas. Por exemplo, na área de análise de crédito, o sucesso do projeto pode ser aumentar 

o mercado do cliente em 10% mantendo a mesma taxa de inadimplência. Neste caso, ao final 

do projeto, confronta-se a expectativa documentada com o resultado produzido para medir o 

nível de satisfação do projeto. 

Os requisitos de software foram levantados segundo a metodologia de 

desenvolvimento RUP (Rational Unified Process) [21]. No entanto, como não é objetivo do 
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presente trabalho descrever detalhadamente o levantamento dos requisitos de software, não 

apresentados em detalhes os requisitos funcionais e não-funcionais da solução. Ao final, 

foram identificados dois sistemas a serem desenvolvidos. O primeiro sistema funciona on-line 

(em produção) recebendo os alarmes de retornando seu respectivo diagnóstico. O segundo 

sistema, funciona off-line e apresenta para o usuário conhecimentos extraídos a partir dos 

dados históricos. Nas seções subseqüentes estes sistemas serão detalhados.  

O levantamento de requisitos não é considerado como peça fundamental para o 

sucesso do projeto em nenhuma das metodologias detalhadas no capítulo 2. Como foi citado 

na seção 2.7, as metodologias CRISP-DM, Brachman et al. e DMLC abordam o tema, mas 

não entram em detalhes. Na metodologia CRISP-DM, por exemplo, o levantamento de 

requisitos é considerado uma atividade da fase de entendimento do negócio. Em outras áreas, 

principalmente na Engenharia de Software, a elicitação dos requisitos é fator determinante 

para o sucesso do projeto. Nesse contexto, é consenso na literatura especializada que a 

engenharia de requisitos realiza funções das mais críticas para o sucesso dos projetos de 

software, pois esta é a responsável por elicitar, analisar, especificar, documentar e validar os 

requisitos do sistema, fornecendo dados para planejar o projeto, definir seu escopo, alocar 

recursos e estimar custos e prazos. Neste mesmo sentido a DMEasy defende que é 

fundamental a construção dos requisitos de negócio na área de mineração de dados. 

4.3.3 MODELAGEM DOS DADOS 
O terceiro processo da fase de planejamento é o entendimento dos dados disponíveis 

no cliente: onde estão, de que forma estão armazenados, qual a granularidade2 etc. Como pode 

ser visto na Figura 4.4, normalmente, há retornos aos processos anteriores para revisão do 

conhecimento documentado. Isso porque ao entender os dados, alguns dos conhecimentos 

adquiridos anteriormente devem ser revisados.  

É importante salientar que o processo analisa se há informações suficientes e 

disponíveis no cliente para geração de uma solução em mineração de dados. Se for o caso, o 

projeto pode ser descontinuado e o processo de finalização do projeto executado diretamente. 

A modelagem dos dados recebe como entrada duas saídas do processo de 

levantamento de requisitos e uma saída da modelagem do negócio. Para realizar o processo é 

                                                 

 
2 Granularidade – é uma definição da área de banco de dados que identifica o nível de detalhes de uma 

tabela (entidade) representada pelas linhas (registros). 
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necessário entender o problema (documento de modelagem do negócio) e identificar os 

objetivos (documento de requisitos de software e documento de requisitos de negócio). O 

responsável pelo processo é o analista dos dados, pois é dele a responsabilidade de entender 

os dados armazenados no cliente. Também participa das atividades o especialista do domínio. 

A primeira saída do processo é o modelo dos dados que consiste na documentação da 

estrutura do banco de dados disponível no cliente. A segunda saída é o dicionário dos dados 

que faz parte do documento de modelo dos dados, aqui enfatizado porque é essencial possuir 

a descrição para cada variável armazenada no banco. O parecer técnico da viabilidade do 

projeto é a última saída. Neste documento, são avaliadas as condições das informações 

disponíveis para geração de uma solução em KDD.   

Entradas: 

• Documento de Modelagem do Negócio. 

• Documento de Requisitos do Negócio. 

• Documento de Requisitos do Software. 

Saídas: 

• Modelo dos Dados: documento que identifica a estrutura do banco de dados 

disponível no cliente. 

• Dicionário de Dados: documento que descreve todas as variáveis disponíveis 

no banco de dados. 

• Parecer Técnico de Viabilidade do Projeto: documento que avalia se há 

informações suficientes para geração de uma solução em mineração de dados. 

Responsável: Analista de Dados, Especialista do Domínio. 

Atividades: 

• Identificar fontes de dados existentes. 

• Identificar, para cada fonte de dados, os atributos, registros. 

• Identificar a granularidade da Base de Dados. 

• Verificar se há informação suficiente para desenvolvimento do projeto. 

Instanciação no projeto CHESF: 

Todos os dados referentes ao sistema de telecomunicações da CHESF estavam 

disponíveis em um Data Warehouse ORACLE. No Data Warehouse há centenas de atributos 

e milhares de alarmes. Dependendo do tipo de rede, a coleta da informação estava 

automatizada ou não. A granularidade mais baixa do banco de dados é alarme, ou seja, cada 

linha da tabela representa um alarme gerado. Diante de uma limitação na automatização da 
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coleta das informações foi identificado que apenas o sistema SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) do fabricante Alcatel, também chamado de SDH-Alcatel, tinha informações 

suficientes para  o desenvolvimento do projeto. Neste momento, foi necessário retroceder ao 

processo de levantamento de requisitos e definir como escopo do projeto apenas uma das 

redes de telecomunicações e não mais o sistema como um todo. A Figura 4.6 ilustra a rede de 

telecomunicações SDH-Alcatel que é um subconjunto do sistema apresentado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.6. Sistema de Telecomunicações SDH-Alcatel 

A Tabela 4.1, apresenta as variáveis básicas que estavam armazenadas no banco de 

dados da CHESF para o sistema SDH-Alcatel. 

Campo Nome do Campo Descrição 

1 EQUIPAMENTO Equipamento que disparou o alarme 

2 ALARME Nome do alarme disparado 

3 MODULO Módulo do equipamento que disparou o    alarme 

4 LOCAL 
Código do Local na rede de telecomunicações, onde o 

alarme disparou. 

5 NOME LOCAL 
Nome do Local na rede de telecomunicações, onde o 

alarme disparou. 

6 GERENCIA Gerencia da rede onde foi disparado o alarme 

7 SEVERIDADE 

Severidade ou grau de importância do alarme disparado. 

Segue lista em ordem crescente de gravidade: warning, 

minor, major e critical. 

8 DATAALARME Data do alarme disparado 

9 DATANORM Data da normalização do alarme 

10 ROTA Rota onde o alarme disparou 

Tabela 4.1 – Visão dos dados para as variáveis básicas 
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O processo de modelagem dos dados da DMEasy é fortemente baseado na fase de 

entendimento dos dados das metodologias CRISP-DM e DMLC. A diferença é que na 

abordagem DMEasy, as atividades de análise e exploração dos dados são executas no 

processo de análise preliminar dos dados da fase de execução.  

É importante ressaltar que a metodologia proposta separa bem tarefas de planejamento 

e tarefas de execução. Nesta fase, o trabalho é focado apenas em planejamento e organização 

do projeto. A manipulação dos dados é atividade da fase subseqüente de execução do projeto. 

4.3.4 MAPEAMENTO DO PROBLEMA 
O mapeamento do problema é o quarto processo da fase e possui dois principais 

objetivos: definir as tarefas de mineração de dados e montar da visão final dos dados para 

aplicação do algoritmo. A visão dos dados consiste em montar, conceitualmente, uma tabela 

desnormalizada (linha x coluna) contendo todas as informações necessárias para extração do 

conhecimento. É importante frisar que a construção da tabela desnormalizada deve-se ao fato 

que a maioria dos algoritmos de aprendizagem somente trabalha com este tipo de dados. Vale 

salientar que não há manipulação de dados no processo, a montagem da visão é conceitual, 

pois define apenas a semântica dos atributos contidos na visão dos dados. O segundo objetivo 

do processo é mapear as tarefas de data mining, cuja finalidade é levantar as potenciais tarefas 

de mineração de dados (clustering, predição, previsão, análise descritiva, dentre outras) a 

serem aplicadas aos algoritmos de aprendizagem. O responsável pelo mapeamento das tarefas 

é o Data Miner, enquanto o analista dos dados é responsável pela montagem da visão. Neste 

sentido, é importante que o analista dos dados e o Data Miner estejam alinhados para  haver 

otimização do processo. Além deles, o especialista do domínio participa do processo com a 

função de esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir. 

Como mencionado na seção 4.1, o mapeamento do problema poderia também ser 

chamado de planejamento técnico de mineração de dados. Isso, porque o processo recebe 

como entrada as saídas dos três processos anteriores da fase. Ou seja, para planejar 

tecnicamente o projeto é necessário entender o problema (documento de modelagem do 

problema), estar alinhado com os objetivos estratégicos do projeto (documento de requisitos 

de software e documento de requisitos de negócio) e conhecer os dados disponíveis (modelo 

dos dados). A partir das atividades executadas são geradas duas saídas: documento com a 

visão dos dados e documento de potenciais tarefas de mineração de dados. 
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Da mesma forma que nos processos anteriores da fase, pode haver necessidade de se 

retornar às etapas passadas para refinar a documentação, diante de novos conhecimentos e/ou 

problemas encontrados: 

Entradas: 

• Documento de Modelagem do Negócio 

• Documento de Requisito do Negócio 

• Documento de Requisitos do Software 

• Modelo dos Dados 

Saídas: 

• Visão de Dados do Projeto: documento com a visão final dos dados para o 

projeto (Data Mart). 

• Potenciais tarefas de mineração de dados: a serem desenvolvidas no decorrer 

do projeto. 

Responsável: Data Miner, Analista de Dados, Especialista do Domínio 

Atividades: 

• Definir granularidade final do projeto 

• Determinar variáveis básicas 

• Determinar variáveis derivadas 

• Determinar período amostral 

• Determinar período de observação dos Dados 

• Descrever todas as variáveis (inclusive os campos calculados) 

• Identificar quais as tarefas de mineração que serão utilizadas 

Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação prática, não houve necessidade de mudar a granularidade do projeto, 

uma vez que o objetivo do projeto é detectar falhas a partir dos alarmes gerados no sistema de 

telecomunicações. Desta forma, cada alarme gerado pelo sistema representa uma linha da 

tabela desnormalizada.  

Para que o modelo pudesse ter melhor performance, além das variáveis básicas 

identificadas na seção 4.3.3, novas variáveis do histórico dos alarmes foram criadas. Neste 

sentido, foram criadas três novas variáveis calculadas: 

• QTD WARNING => Quantidade de alarmes warnings desde o último alarme 

crítico. 

• QTD MAJOR => Quantidade de alarmes major desde o último alarme crítico 
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• QTD MINOR => Quantidade de alarmes minor desde o último alarme crítico 

 

As variáveis foram geradas da seguinte forma: dado que ocorreu um alarme crítico 

(linha tracejada em azul), qual a quantidade de alarmes warnings até o presente momento 

(data alarme, linha em vermelho). O mesmo cálculo foi utilizado para quantidade de major e 

minor. A Figura 4.7 ilustra a forma de cálculo destas variáveis. A linha em vermelho 

identifica o momento do alarme, neste momento é procurado no histórico o último alarme 

crítico ocorrido e a partir da janela de tempo (entre a linha azul e vermelha) é contado o 

número de alarmes do tipo warning, major e minor. 

 

Figura 4.7. Metodologia para geração das novas variáveis. 

 

A visão dos dados na forma de tabela desnormalizada está apresentada na Tabela 4.2. 

Além de todas as variáveis básicas contidas no banco de dados da CHESF, foram 

acrescentadas as três variáveis calculadas. 

Com objetivo de remover efeitos de sazonalidade e observar os alarmes mais recentes 

foram considerados todos os registros observados durante o período de 1 ano (fev/2002 a 

jan/2003). 
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Campo Nome do Campo 

1 EQUIPAMENTO 

2 ALARME 

3 MODULO 

4 LOCAL 

5 NOME LOCAL 

6 GERENCIA 

7 SEVERIDA 

8 DATAALARME 

9 DATANORM 

10 ROTA 

11 QTD WARNING 

12 QTD MAJOR 

13 QTD MINOR 

Tabela 4.2 – Visão final dos dados 

 

Duas tarefas de mineração de dados foram selecionadas para o problema de 

diagnóstico de falhas. A escolha foi realizada pelos objetivos identificados na primeira etapa 

(entendendo o negócio). Para o problema de diagnóstico da falha (tarefa de classificação) foi 

utilizado um classificador do tipo rede neural MLP com algoritmo de aprendizagem 

backpropagation [36]. Para entender melhor as condições que levam o sistema de 

telecomunicações SDH-Alcatel a falhar foi aplicado o algoritmo Apriori [1] para indução das 

regras de classificação. Esta abordagem gera regras do tipo se-então para o especialista do 

domínio entender as situações que levam a falhas no sistema. 

Diferente das outras metodologias, a DMEasy define as tarefas de mineração de dados 

(MD) antes mesmo da coleta dos dados. Isso porque a escolha das técnicas de MD para 

resolver o problema é crucial para determinar as transformações que serão realizadas no 

processo de preparação dos dados. No DMLC, por exemplo, a definição dos algoritmos é 

realizada na fase de modelagem, depois da preparação, com isso depois de formatar os dados 

o Data Miner, normalmente, retorna para a fase de preparação para realizar alguns ajustes. 

Outro diferencial da metodologia proposta é dividir a montagem da visão em duas fases. Na 

primeira, contemplada neste processo, a visão é planejada e somente na fase de execução os 

dados são construídos. Isso é importante porque há um documento referência com as variáveis 

detalhadas, onde qualquer alteração na visão final deve ser reportada. Além disso, fica clara 

para todos os envolvidos no projeto a semântica de cada variável analisada. Na prática, um 
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dos fatores de fracasso dos projetos de KDD é a visão ser montada sob demanda, em tempo 

de execução, sem nenhum planejamento realizado. 

4.3.5 PLANEJAMENTO DO PROJETO 
Segundo Henry Fayol [37], “Planejamento significa olhar adiante, no horizonte... 

contextualizando o futuro”. Neste sentido, o último processo da fase é o planejamento do 

projeto, cujo principal objetivo é programar as atividades, os custos, o cronograma e os 

recursos até o processo de finalização do projeto. Além disso, todas as informações 

documentadas através dos processos anteriores devem ser resumidas no principal documento 

do processo, chamado plano do projeto. Isto é, o artefato deve conter um resumo das 

definições dos processos anteriores e mais todo o planejamento até o fechamento do projeto. 

Vale salientar que o plano do projeto deve ser um documento referência para todos os 

integrantes do projeto. Sugere-se que o documento seja assinado por todas as partes 

envolvidas (empresa contratante e empresa contratada). Vale salientar que este processo é o 

centro da fase de planejamento e organização; ele centraliza todas as atividades executadas na 

fase. 

O processo de planejamento do projeto recebe os principais artefatos de todos 

processos da fase, cuja responsabilidade é do gerente do projeto. Todos os demais integrantes 

participam do processo apoiando o gerente com informações e análises técnicas. A partir das 

informações recebidas o gerente define o escopo do projeto (Scope Statement), identifica os 

resultados parciais e finais que serão entregues no decorrer do projeto Work Breakdown 

Structure (WBS), identifica os recursos humanos envolvidos, define a condição mínima de 

infra-estrutura necessária, estima custo e tempo. Ainda, identifica os riscos e os respectivos 

planos de contingência e define um plano de comunicação entre os integrantes do projeto. Ao 

final, todos os documentos são compilados no plano do projeto que é a principal saída do 

processo.  

Entradas: 

• Documento de modelagem do negócio. 

• Documento de requisito do negócio. 

• Documento de requisitos do software. 

• Visão de dados do projeto. 

• Potenciais tarefas de mineração de dados. 

• Modelo dos dados. 
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Saídas: 

• Plano do Projeto: artefato principal do processo que contém um resumo das 

definições dos processos da fase e toda a programação até o fechamento do 

projeto. 

• Scope Statement (Escopo): documento que formaliza o escopo do projeto 

• Cronograma do Projeto (Tempo): artefato contendo todas as datas até o 

fechamento do projeto. 

• WBS (Work Breakdown Structure): é a identificação dos pacotes de trabalhos 

que serão desenvolvidos ao longo do projeto [25].  

• Recurso Humano - documento que identifica os cargos, funções e 

responsabilidades dos envolvidos no projeto, assim como, os recursos 

humanos necessários para desenvolvimento do projeto. 

• Recurso Infra-estrutura - documento que identifica os recursos necessários para 

execução do projeto.  

• Estimativa de Custo (Custo): artefato contendo os custos detalhados do projeto. 

• Plano de relatórios do projeto (comunicação): identificação dos documentos e 

as pessoas que serão comunicadas.  

• Identificação de riscos e contingências: relatório que identifica os riscos do 

projeto e as contingências, caso o risco aconteça.  

Responsável: Gerente do Projeto. 

Atividades: 

• Identificar o escopo do projeto. 

• Identificar os deliverables do projeto. 

• Construir o cronograma do projeto para cada um dos processos. 

• Identificar Recurso humano necessário para o projeto. 

• Identificar a Infra-estrutura necessária para o projeto. 

• Estimar o custo do projeto e de cada uma das suas fases. 

• Identificar quais deliverables serão apresentados para quais pessoas envolvidas 

no projeto. 

• Identificar os riscos e suas contingências. 

• Integrar todas as saídas desta etapa no plano do projeto. 
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Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação prática, somente a rede SDH-Alcatel foi analisada, qualquer outra rede 

da CHESF foi excluída do escopo do projeto. Fora do escopo não quer dizer que não será 

realizada em caso de solicitação. Em outras palavras, a inclusão do que está fora do escopo 

deve ser ter o seu impacto avaliado no projeto em termos de prazo, custos e riscos. A 

documentação do impacto é importante, pois todos os envolvidos tomam conhecimento do 

impacto das requisições de mudanças no projeto. 

Em relação ao planejamento da comunicação, foi elaborado um cronograma mensal 

para reportar o progresso do projeto. Isto é, a cada mês um relatório de acompanhamento do 

projeto foi produzido. Além disso, os deliverables ou sub-produtos que seriam entregues ao 

cliente durante o projeto foram identificados: Plano do Projeto, Visão dos Dados, Banco de 

Regras, Sistema on-line para diagnóstico de falhas, Sistema off-line para consulta à base de 

regras. Neste caso, todos os deliverables foram apresentados para todos os envolvidos no 

projeto. Esta atividade é crucial principalmente, em grandes projetos de mineração de dados 

que envolvem diversos recursos. 

Pouca infra-estrutura foi necessária para desenvolvimento do projeto dentro do prazo 

estipulado (1 ano). Foi requerida a dedicação prioritária do especialista do domínio em 

telecomunicações. Além disso, um computador com as configurações vigentes no mercado foi 

o suficiente para desenvolvimento do projeto, pois os demais recursos já estão disponíveis na 

CHESF. 

Foram identificados os seguintes riscos do projeto:  

• Pouca demanda do especialista do domínio. 

• Falta de qualidade dos dados. 

• Atraso na data de recebimento dos dados. 

 

O processo de planejamento do projeto é outro diferencial da metodologia DMEasy 

em relação às metodologias detalhadas no capítulo 2, uma vez que em nenhuma das 

abordagens é enfatizado o planejamento do projeto como fator determinante no sucesso do 

projeto. Apenas as metodologias CRISP-DM e DMLC abordam o processo de KDD como um 

projeto complexo, porém em nenhuma delas há detalhes ou processos específicos para 

planejamento do projeto como proposto na DMEasy.  



                                                                                                             Metodologia Proposta 

 

56 

4.4 EXECUÇÃO DO PROJETO 
A terceira fase do processo de KDD é a execução do projeto. O objetivo da fase é 

construir, extrair e analisar os dados, descobrindo conhecimento relevante alinhado com os 

objetivos do projeto, conforme especificado na fase de planejamento. Nesta fase, os dados são 

o centro dos trabalhos (construção, extração, manipulação, transformação e análise), como 

pode ser visto na Tabela 4.8. 

O primeiro processo da fase é a análise preliminar do banco de dados, cuja finalidade 

é coletar uma pequena amostra dos dados para levantar possíveis inconsistências e gerar 

resultados preliminares dos potenciais resultados de negócio. Este processo interage 

diretamente com o desenvolvimento do protótipo (setas nos dois sentidos). Isso ocorre porque 

na análise preliminar dos dados, os potenciais serviços são desenvolvidos para que no 

processo seguinte os resultados sejam apresentados. Além de apresentar os resultados do 

processo anterior, na etapa de prototipação há desenvolvimento em termos de software para 

homologação pelo cliente. Depois que a solução é definitivamente homologada, passa para o 

processo de montagem do Data Mart especificado no mapeamento do problema. O quarto 

processo é a preparação dos dados, onde os dados provenientes do Data Mart são lançados  e 

sofrem transformações necessárias para aplicação dos algoritmos de aprendizagem. Por fim, o 

conhecimento gerado é avaliado no processo de avaliação de desempenho. Vale salientar que 

ao final do processo de avaliação dos dados pode ser decidido o encerramento do projeto, 

caso os resultados alcançados não estejam dentro do especificado. Antes disso, há o retorno 

ao passo anterior com objetivo de melhorar a performance da solução. A Tabela 4.8, mostra 

que há iterações nos dois sentidos para os últimos dois estágios. 

Na fase de execução, há também um processo opcional chamado desenvolvimento de 

software, onde, de acordo com a demanda do projeto, os aplicativos necessários são 

desenvolvidos. 

A maioria das metodologias, exceto DMLC e CRISP-DM, aborda o processo de KDD 

como apenas a fase execução, onde os dados são recebidos aplica-se o algoritmo e avaliam-se 

os resultados. Por outro lado, na DMEasy assim como no CRISP-DM e no DMLC o processo 

de KDD é tratado como um projeto complexo em que a execução é apenas uma parte de todo 

o projeto.  

Outro diferencial da metodologia DMEasy, é o processo de protótipo do projeto. Nos 

projetos em geral, é comum que, na entrega do produto final, o cliente demande novos 

requisitos, não identificados anteriormente. Para minimizar este fato, foi identificado como 
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crucial um processo que apresente ao cliente seu produto final antes mesmo de ser 

desenvolvido. Se novos requisitos forem requeridos, há necessidade de se voltar à fase de  

planejamento para reestruturar o planejamento realizado. Por este motivo há duas setas em 

sentidos contrários nas fases de planejamento e execução do projeto. Vale salientar que ao 

voltar para a fase anterior todos os processos da fase devem ser revistos. 

A terceira vantagem da metodologia é contemplar processos de desenvolvimento de 

software no projeto de KDD, mesmo sem entrar em detalhes, por haver diversas metodologias 

disponíveis na área de Engenharia de Software no mercado. A recomendação é que uma 

metodologia seja adotada em paralelo com a DMEasy. 

 

Fluxo Normal
Fluxo de Retorno   

Figura 4.8. Fase de execução da metodologia DMEasy. 

 

4.4.1 ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS 
A análise preliminar dos dados é o primeiro processo da fase de execução do projeto. 

O processo tem dois objetivos principais: analisar a consistência de uma amostra dos dados e 
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gerar potenciais resultados para área de negócio que serão aprovados no processo 

subseqüente, chamado de desenvolvimento do protótipo da solução. 

O processo recebe como entrada uma amostra preliminar dos dados, o documento de 

requisitos da solução, a visão dos dados e o documento de potenciais tarefas de mineração de 

dados.  Os responsáveis pela coordenação das atividades do processo são: o analista dos dados 

e o data miner. O analista dos dados realiza as análises de consistências, enquanto o data 

miner desenvolve os resultados preliminares do negócio. Além deles, participa do processo o 

gerente de estratégia como consultor dos resultados produzidos. Ao final, são produzidas três 

saídas. O primeiro artefato a ser gerado é o documento com os problemas identificados a 

partir das análises de consistências nos dados. O segundo artefato é a produção dos  resultados 

de negócios identificados na fase de levantamento de requisitos que são resumidos no 

documento de potencias resultados. Por último, normalmente é necessário atualizar a visão 

dos dados estabelecida no processo de mapeamento do problema, por causa de restrições 

encontradas na base de dados. 

É importante salientar que não há desenvolvimento de software neste momento; 

apenas resultados de negócio são gerados.  

Entradas: 

• Amostra dos dados 

• Potenciais tarefas de mineração de dados: 

• Documento de Visão dos Dados 

• Documento de Requisitos do Negócio 

Saídas: 

• Documento de Potenciais Resultados de Negócio: documento que formaliza o 

produto a ser entregue ao final do projeto de forma detalhada. 

• Documento de Inconsistências na Base de dados: relatório das inconsistências 

encontradas na amostra dos dados. 

• Documento de Revisão da Visão dos Dados: relatório que gera um novo 

documento para a visão dos dados se for necessário. 

Responsável: Analista de Dados; Data Miner; Gerente de Estratégia. 

Atividades: 

• Caracterizar os dados 

• Realizar Análises Descritivas dos Dados 

• Identificar nível de qualidade dos dados 
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• Identificar Potenciais resultados de Negócio 

• Identificar e reportar quais são as inconsistências na amostra de dados 

analisada 

• Identificar modificações na visão dos Dados 

Instanciação no projeto CHESF: 

No projeto CHESF, uma amostra de dois meses foi analisada, de acordo com as 

análises descritivas dos dados [38]. Não foi encontrado qualquer tipo de problema e os dados 

estavam bem preenchidos, ou seja, nenhum tipo de inconsistência foi encontrada. Na prática, 

este raro evento já era esperado porque o projeto foi direcionado para uma rede de 

telecomunicações, onde a coleta dos dados estava automatizada. Ao final, não foram 

realizadas modificações na visão dos dados pré-estabelecida. 

Como potenciais resultados de negócio foram identificadas as seguintes 

funcionalidades em dois sistemas: 

• Sistema para detecção da Falhas on-line: ferramenta inteligente que opera em 

tempo real no cliente. O sistema recebe uma seqüência de alarmes 

provenientes do sistema de telecomunicações para detectar se cada alarme é 

uma falha ou não.  

• Sistema para Geração de conhecimento off-line: ferramenta inteligente que 

permanece off-line no cliente. Este sistema recebe um lote de alarmes 

produzidos ao final de uma semana e gera regras do tipo se-entao. 
 

A análise preliminar dos dados não é abordada nas demais metodologias. Talvez pelo 

fato de as mesmas visualizarem o processo de KDD em uma única iteração. A DMEasy, por 

sua vez, aborda o desenvolvimento em duas fases: prototipação e execução.  

Na modelagem dos dados do CRISP-DM, há atividades gerais sobre análise dos 

dados, no entanto não aborda esta questão com a devida importância. Bases de dados erradas 

e com inconsistências são muito comuns em projetos de mineração de dados. Este processo 

tenta identificar falhas o mais rápido possível para que possam ser corrigidas. Além disso, 

com os resultados preliminares de negócio desenvolvidos, é possível homologar com o cliente 

o protótipo desenvolvido. Vale salientar que a homologação é realizada no próximo processo 

4.4.2 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

O desenvolvimento do protótipo é o segundo processo da fase de execução do projeto. O 

objetivo principal é apresentar as funcionalidades desenvolvidas no processo de análise 
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preliminar dos dados para homologação do cliente. Como mencionado, os dois primeiros 

processos da fase de execução estão diretamente relacionados, note na Figura 4.8 que há 

iterações nos dois sentidos entre eles. Em geral, o protótipo tem diversas iterações, pois a cada 

nova iteração com o cliente, novas versões são geradas. Dependendo do tipo de projeto há 

necessidade de desenvolvimento de software, no entanto o protótipo não deve ser complexo 

para que o tempo de desenvolvimento o torne inviável. Caso o projeto não demande 

desenvolvimento, apenas a apresentação dos resultados preliminares deve ser executada.  

O processo recebe como entrada o documento de potenciais resultados, proveniente da 

análise preliminar dos dados. O gerente de estratégia é o principal responsável pelas 

atividades com o apoio do engenheiro de software coordenando as atividades de 

desenvolvimento de software e do gerente de projetos atuando como consultor. Ao final são 

produzidos três documentos, tendo o Project Charter como principal artefato. O Project 

Charter deve ser homologado pelo cliente, acordando os resultados a serem produzidos. 

Entradas: 

• Documento de Potenciais Resultados. 

Saídas: 

• Documentos de Potenciais Resultados de Software: documento que formaliza 

as funcionalidades do produto a ser entregue ao final do projeto. 

• Documento de Apresentação do Protótipo: apresentação contendo as 

funcionalidades do produto final (software e negócio). 

• Prototype Charter: documento que aprova o produto final. 

Responsável: Gerente de Estratégia, Engenheiro de Software, Gerente do Projeto. 

Atividades: 

• Determinar escopo do protótipo. 

• Identificar potencias resultados de Software. 

• Desenvolver protótipo. 

• Preparar apresentação do protótipo. 

• Apresentação do protótipo. 

• Incluir melhorias acordadas. 

• Aprovação de todas as partes envolvidas. 

• Atualizar o plano do projeto. 
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Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação prática da CHESF, foi realizada uma reunião com os integrantes do 

projeto para apresentação da proposta. A seguir, foi apresentado o funcionamento do Sistema 

de Diagnóstico de Falhas, o qual é baseado na Figura 4.9. 

A cada 1 segundo, os alarmes são enviados para o sistema decisório que decide se para 

a ocorrência deve haver intervenção, análise ou descarte. No caso de intervenção o operador 

deve atuar, pois há grande chance de ser uma falha. Por outro lado se a classificação for 

descarte é porque o operador não deve ser preocupar com o alarme gerado. Agora, se a 

classificação for análise, então o operador deve obter mais informações para a tomada de 

decisão.  

 

Figura 4.9. Arquitetura geral de funcionamento do sistema 

 

Na segunda parte da reunião, foi apresentada a funcionalidade do Sistema de 

Conhecimento, o qual é baseado em regras como do exemplo abaixo: 

• SE LOCAL = "USINA DE XINGO" 

ENTÃO FALHA EM 32.80%, REPRESENTANDO 9,1% DA MASSA. 
 

Explicação da regra: 

Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "USINA DE XINGO" então há 

32.80% de chance de o alarme ser uma falha e em toda a base de dados, ver “usina de xingo” 

ocorre em 9.1% de todos os alarmes. 

O importante no processo é garantir que o cliente está de acordo com o que está sendo 

desenvolvido. As sugestões de melhorias devem ser avaliadas para re-direcionamento do 

escopo e avaliação do impacto da mudança no projeto. Na CHESF, surgiu a demanda de que 
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para os alarmes classificados como análise, as regras referentes àquele equipamento deveriam 

ser apresentadas. Isso fez o projeto voltar à fase de planejamento e medir o impacto da 

mudança. Neste caso, a alteração foi aceita sem impacto no cronograma do projeto, uma vez 

que a demanda era simples de ser implementada. 

Da mesma forma que o processo de análise preliminar dos dados, o processo de 

prototipação é um diferencial da metodologia DMEasy em relação as citadas no capítulo 2. A 

experiência no processo de KDD mostra que os projetos de mineração, pela sua complexidade 

e falta de clareza nos objetivos, devem ser feitos em duas etapas. Na primeira etapa são 

gerados resultados preliminares para validação dos objetivos do projeto junto ao cliente. Neste 

contexto, a prototipação é um método eficiente para validar os requisitos da solução, isso se 

deve ao fato de que raramente o cliente passa ou os analistas capturam todos os seus 

requisitos na fase de levantamento. Desta forma, o protótipo ajuda ao cliente a visualizar a 

solução final antes mesmo de ela ser construída. Depois de homologada, as funcionalidades 

deve-se seguir o fluxo normal do processo de KDD. 

4.4.3 DESIGN DATA MART 
O terceiro processo da fase de execução tem por objetivo montar o banco de dados ou 

Data Mart, especificado no processo de mapeamento do problema. Data Mart é um banco de 

dados departamentais com dados históricos usados para análise e tomadas de decisões. 

Além de montar e extrair os dados segundo a visão especificada, o processo deve 

separar uma parte dos dados para treinamento do algoritmo e uma outra parte para teste de 

desempenho.  

Dependendo do tipo de projeto, o processo deve possibilitar montar a visão off-line e 

on-line. Ou seja, se há necessidade de o sistema de KDD ficar on-line (em produção) no 

cliente, o processo é deve ser capaz de gerar a visão on-line. 

O processo recebe como entrada duas saídas do processo de mapeamento do 

problema, duas saídas da etapa de levantamento de requisitos e uma proveniente da análise 

preliminar dos dados. O responsável pelo processo é o analista dos dados, cuja função é 

projetar e construir o Data Mart do projeto. São produzidos dois documentos e três bases de 

dados. Os documentos são referentes à especificação do Data Mart. O primeiro artefato é o 

modelo físico que identifica o modelo dos dados utilizados, assim como o tipo. Em geral, 
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utiliza-se o modelo estrela3 para modelagem do Data Mart. O segundo documento é o 

diagrama do processo de ETL que identifica o fluxo de extração, transformação e carga do 

Data Mart.  

Entradas: 

• Documento de Visão dos Dados. 

• Potenciais Tarefas de Mineração de Dados. 

• Documento de Requisitos do Software. 

• Documento de Requisitos do Negócio. 

• Documento de Potenciais Resultados. 

Saídas: 

• Modelo Físico Data Mart: modelo dos dados, geralmente utiliza-se o modelo 

estrela para este propósito. 

• Diagrama do Processo de ETL: documento com o fluxo de extração, 

transformação do Data Mart.  

• Data Mart: o banco de dados implementado com as respectivas especificações 

técnicas. 

• Banco de dados para algoritmo de aprendizagem: tabela desnormalizada com 

os dados na granularidade e visão especificadas no processo de mapeamento 

do problema. 

• Banco de dados para teste: tabela desnormalizada com a mesma visão do 

banco de dados para algoritmo. Utilizado para medir a qualidade do modelo 

gerado. 

Responsável: Analista dos Dados. 

Atividades: 

• Integração dos Dados 

• Determinar Granularidade - Agregação 

• Determinar variáveis básicas 

• Determinar variáveis derivadas 

                                                 

 
3 Modelo Estrela – é uma representação relacional introduzida por Kimball [REF] para modelagem de 

banco de dados decisórios. O modelo contém uma tabela de fato ligada às tabelas de dimensões através 

das chaves, representado um modelo simples e simétrico. É chamado de “star schema”  devido a sua 

semelhança com uma estrela. 



                                                                                                             Metodologia Proposta 

 

64 

• Determinar período amostral 

• Documento de Procedimento para Manutenção do Banco de Dados 

• Identificar o processo de transformação Extração e Carga 

• Implementação do Data Mart 

• Extração da visão dos dados do projeto (tabela desnormalizada) 

Instanciação no projeto CHESF: 

No projeto aplicado, a CHESF já possuía o Data Warehouse ORACLE construído. 

Este fato facilitou bastante o desenvolvimento da solução, pois os dados referentes aos 

alarmes na rede de telecomunicações SDH - Alcatel foram coletados a partir do Data 

Warehouse em arquivos textos mensais nos 14 meses de dez/2001 a jan/2003. A fim de 

remover efeitos de sazonalidade e observar os alarmes mais recentes foram considerados os 

dados dos meses de fev/2002 a jan/2003 (como especificado no processo de mapeamento do 

problema). Os dados foram importados em banco de dados Sql Server e unidos em uma tabela 

desnormalizada no formato da visão da Tabela 4.2. Uma amostra aleatória e estratificada [38] 

por tipo de falha de 75 % da base total foi gerada para o ser o conjunto de treinamento e 25 % 

da base para teste. 

É importante salientar que, dentre as metodologias, apenas a metodologia proposta por 

Fayyad et al. [3] refere-se à utilização de Data Warehouse. As demais metodologias, apesar 

de reconhecerem a importância, não abordam este processo em detalhes. Além disso, em 

nenhuma abordagem o conjunto de teste é tratado como um conjunto totalmente 

independente. Na prática, principalmente quando o processo de KDD fica on-line é 

importante que o conjunto de teste não seja entrada da fase de preparação dos dados. Isso se 

deve ao fato que a ferramenta que ficará em produção deve fazer em tempo real a 

transformação do processo de preparação. Colocando o conjunto de teste como totalmente 

independente garante-se que será testada a transformação dos dados na ferramenta em tempo 

real. 

4.4.4 PREPARAÇÃO DOS DADOS 
A preparação dos dados é o quarto processo da fase e compreende preparar e 

transformar os dados para aplicação do algoritmo de aprendizagem. Cada algoritmo de 

aprendizagem tem restrições nos tipos de dados de entrada, neste processo, é realizada a 

preparação dos dados de acordo com a definição realizada no mapeamento do problema. Por 

este motivo, a primeira entrada é o documento de potenciais tarefas de mineração de dados. A 

segunda entrada é o banco de dados para treinamento, proveniente do processo anterior de 
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Data Mart. O responsável pelas atividades é o data miner com suporte do analista dos dados. 

Ao final, são produzidos dois documentos e uma base de dados. A base de dados é composta 

pelos dados de treinamento transformados para aplicação do algoritmo de aprendizagem. O 

primeiro documento relata variável a variável a qualidade encontrada nos dados, enquanto o 

segundo artefato documenta as transformações executadas para cada variável. 

Entradas: 

• Banco de dados para algoritmo de aprendizagem. 

• Potenciais tarefas de mineração de dados. 

Saídas: 

• Documento de Qualidade dos Dados: documento final que atesta a qualidade 

dos dados. 

• Documento de transformação dos dados: documento que apresenta variável a 

variável qual foi a transformação realizada. 

• Dados transformados para algoritmo de aprendizagem: dados transformados 

para aplicação do algoritmo de aprendizagem do processo subseqüente. 

Responsável: Data Miner, Analista de Dados. 

Atividades: 

• Caracterizar os dados. 

• Identificar nível de qualidade dos dados. 

• Documentar pré-processamento dos dados. 

• Transformar dados para algoritmo de aprendizagem. 

• Verificar qualidade dos dados. 

Instanciação no projeto CHESF: 

A qualidade dos dados foi verificada através de estatísticas descritivas. A qualidade 

dos dados, geralmente, é definida por dois fatores: quantidade de “outliers” que são pontos 

aberrantes ou pontos que destoam bastante da distribuição normal dos dados e “missings” que 

são valores ausentes ou faltantes.  

Na aplicação prática, foi verificada ótima qualidade dos dados, pois não foram 

detectados missings ou outliers. Como já tinha sido constatado na análise preliminar dos 

dados, isso se explica pela natureza do problema, pois não há entrada de dados de forma 

manual, toda a coleta é automatizada, neste caso não há interferência do especialista humano. 

A base de dados é composta por 5 (cinco) atributos relevantes distribuídos da seguinte 

forma: 3 de natureza numérica e 2 de natureza categórica sem levar em consideração a 
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variável que indica a classe (falha ou não-falha). Cada atributo de natureza numérica foi 

submetido a um processo de normalização, de tal maneira que a escala de variação do mesmo 

ficasse restrita ao intervalo [0, 1]. A normalização de cada atributo numérico seguiu a 

transformação abaixo: 

)(

)(

minmax

min

xx

xx
xnorm −

−
=  

Equação 1 – Fórmula para normalização de dados numéricos 

onde: onde xnorm é o valor normalizado, correspondente ao valor original x do 

atributo;  xmin e xmax são os valores mínimo e máximo, respectivamente, entre todos os 

valores do atributo ao qual a transformação é aplicada. Já os dados categóricos foram pré-

processados na forma 1 de n. Cada valor distinto das variáveis categóricas é uma nova 

variável dicotômica (0 ou 1). 

O primeiro passo no pré-processamento foi modificar o atributo alvo (severidade). O 

atributo “SEVERIDADE” tinha quatro valores (CRITICO, MAJOR, MINOR, WARNING) 

que descreviam a situação final do alarme. No entanto, no projeto desejava-se apenas 

classificar os alarmes em falha ou não-falha. Portanto o atributo foi transformado da seguinte 

forma: 

• ‘WARNING’ para ‘Não-FALHA’ 

• ‘MINOR’ para ‘Não-FALHA’ 

• ‘MAJOR’ para ‘Não-FALHA’ 

• ‘CRITICO’ para ‘FALHA’ 

 

A visão final dos dados para posterior aplicação do algoritmo de aprendizagem pode 

ser vista na Tabela 4.3.  

REFERÊNCIA  NOME DESCRIÇÃO 

0 CODIGO  Indica a ordem de ocorrência de cada alarme 

1 LOCAL Local onde foram disparados os alarmes 

2 REGIONAL Regional  

3 QTD WARNING Quantidade de alarmes warning desde o último alarme crítico 

4 QTD MAJOR Quantidade de alarmes major desde o último alarme crítico 

5 QTD MINOR Quantidade de alarmes minor desde o último alarme crítico 

6 LABEL CRITICO Indica se o alarme é ou não crítico [Falha ou não Falha] 

Tabela 4.3 – Visão dos dados final após transformação. 
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 Ao todo foram 491.127 alarmes dos quais 75.934 (15,46%) são alarmes críticos, ou 

seja, 15% dos alarmes produzidos pela rede de telecomunicações da CHESF foram 

consideradas falhas. Pela Tabela 4.4, a grande maioria dos alarmes é do tipo MAJOR, este 

tipo de alarme só não é tão grave que o tipo CRITICAL. Por outro lado, os alarmes menos 

freqüentes são os WARNINGS. 

 

Tipo de alarmes Freqüência Percentual 

CRITICAL 75934 15,5 % 

MAJOR 234780 47,8 % 

MINOR 147797 30,1 % 

WARNING 32616 6,6 % 

Tabela 4.4 – Formato dos dados Originais Consolidados. 

 

Os dados foram divididos por tipo de equipamento Adm (A), Transmissor(T) e 

Rádio(R). A Tabela 4.5 ilustra a distribuição da severidade dos alarmes por tipo de 

equipamento. A maioria das falhas (alarmes críticos) e dos alarmes MINOR foram produzidas 

pelo tipo de equipamento transmissor. Por outro lado, a maioria dos alarmes MAJOR é 

produzida pelo equipamento Rádio, enquanto o equipamento Adm emite a maioria dos 

WARNINGS. 

 

 
CRITICAL MAJOR MINOR WARNING

Adm (A) 1174 ( 3,4% ) 4790 ( 14,0% ) 301 ( 0,9% ) 27894 ( 81,7% )
Rádio (R) 4783 ( 6,8% ) 59680 ( 84,4% ) 6018 ( 8,5% ) 232 ( 0,3% )
Transmissor (T) 69977 ( 18,1% ) 170310 ( 44,1% ) 141478 ( 36,6% ) 4490 ( 1,2% )

TIPO DE ALARMEEQUIPAMENTO

 

Tabela 4.5 – Distribuição do tipo de alarme por equipamento. 

Este processo é fortemente baseado na fase de preparação dos dados do CRISP-DM e 

DMLC, com uma importante modificação realizada. Na entrada do processo os dados para 

treinamento do algoritmo de aprendizagem e para o conjunto de teste já estão separados como 

foi apresentado na seção anterior. Isso porque, na metodologia DMEasy, o conjunto de teste é 

totalmente independente da preparação dos dados. Este conjunto é utilizado apenas na 

avaliação de desempenho do sistema. A vantagem de considerar o conjunto de teste 

independente da preparação dos dados, como já mencionado, é que o sistema de Data Mart 

on-line (em produção) testa a conversão dos dados em tempo real, garantindo assim que os 



                                                                                                             Metodologia Proposta 

 

68 

dados gerados off-line estão de acordo com dados on-line. Outra vantagem é que, ao entrar na 

preparação, as tarefas de mineração de dados já estão definidas. 

4.4.5 DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO DE APRENDIZAGEM 

O algoritmo de aprendizagem é o quinto processo da fase de execução. Este processo 

compreende a aplicação dos algoritmos de mineração de dados para extração de 

conhecimento a partir dos dados transformados. Note pela Tabela 4.8 que há iterações 

constantes entre o algoritmo e a preparação dos dados. Normalmente, a volta se dá porque a 

performance do algoritmo não foi a esperada. Nestes casos, outros algoritmos são 

selecionados e, dependendo da natureza dos mesmos, pode haver retorno ao processo anterior. 

No problema de classificação foi aplicada árvore de decisão que requer, como entrada, 

variáveis “strings” ou também chamadas de categóricas. Mas não obteve os resultados na 

avaliação de desempenho. Diante deste cenário, foi escolhida uma rede neural como 

alternativa. Como redes neurais somente aceitam dados de entrada do tipo numérico foi  

necessário voltar à fase de preparação para transformação dos dados.   

No fluxo da metodologia proposta o processo de algoritmo de aprendizagem recebe os 

dados transformados da preparação. Além disso, as tarefas de mineração e o algoritmo 

utilizado na análise de preliminar dos dados também são fornecidos como entrada. O único 

responsável e integrante do processo é o Data Miner. Ao final, é gerado o documento dos 

algoritmos de aprendizagem que contêm os testes executados e resultados. Em geral, diversos 

testes são realizados com diferentes parâmetros, a fim de encontrar a melhor configuração de 

cada algoritmo selecionado. Em alguns casos, pode acontecer de mais de um algoritmo ser 

aplicado e o melhor selecionado. Alguns trabalhos recentes sugerem a integração de vários 

algoritmos em um sistema híbrido [39] para melhorar a performance. Na prática, diversas 

técnicas são aplicadas para uma determinada tarefa, como por exemplo, para o problema de 

classificação podem ser utilizados: redes neurais [40], Regressão Logística [41], Análise 

Discriminante [42] etc. Ao final, o de melhor performance é selecionado. 

Vale salientar que neste processo devem-se armazenar as configurações das 

modelagens realizadas, assim como as medidas de performance, como por exemplo, o erro de 

classificação.  Além disso, deve-se armazenar a importância das variáveis. 

Entradas: 

• Banco de dados transformados para cada algoritmo. 

• Potenciais tarefas de mineração de dados. 
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• Documento de Potenciais Resultados de Negócio. 

Saídas: 

• Documento dos Algoritmos de Aprendizagem. 

Responsável: Data Miner. 

Atividades: 

• Descrição dos Algoritmos. 

• Definição dos parâmetros dos algoritmos. 

• Aplicar o algoritmo de aprendizagem. 

Instanciação no projeto CHESF: 

Na CHESF, dois métodos foram selecionados para o problema de diagnóstico de 

falhas. A escolha foi realizada pelos objetivos identificados na primeira etapa (entendendo o 

negócio) e confirmados na análise preliminar dos dados. Para o problema de classificação de 

falha foi utilizada uma rede neural MLP com algoritmo de aprendizagem backpropagation 

[36]. Por outro lado, para entender melhor o dados foram utilizadas regras de classificação 

[1]. A abordagem gera regras do tipo se-então para que o especialista do domínio entenda 

melhor as situações que levam à falhas. 

 

Rede Neural: 

A rede MLP (Multilayer Perceptrons) treinada com o algoritmo de retro propagação 

tem sido o modelo de rede neural artificial mais freqüentemente utilizado em problemas de 

classificação de padrões. Dentre as mais importantes características deste tipo de modelo está 

a excelente capacidade de generalização e a habilidade de realizar aproximação universal de 

funções. 

As redes MLP são constituídas por unidades de processamento simples (também 

chamados de neurônios artificiais) que possuem funcionalidades semelhantes àquelas 

apresentadas pelos neurônios biológicos do cérebro humano. É a arrumação de várias destas 

unidades artificiais em camadas e as conexões entre as mesmas que caracterizam a estrutura 

de uma rede neural. Redes MLP típicas são formadas por uma camada de entrada, uma 

camada de saída e n camadas escondidas (dispostas entre as duas primeiras), onde todos os 

neurônios de uma camada são completamente conectados com todos os neurônios da camada 

precedente. 

O treinamento com retro propagação é realizado em duas passagens. Na primeira 

passagem, um padrão x(t) = (x1, x2,...,xn) é apresentado à camada de entrada e as unidades de 
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processamento computam, camada por camada, funções de ativação até que o conjunto de 

respostas é finalmente gerado na camada de saída. A segunda passagem começa com a 

mensuração do erro observado entre as respostas fornecidas na camada de saída e as saídas 

desejadas para o problema (treinamento supervisionado). Os erros são então propagados a 

partir da camada de saída até a camada de entrada e os pesos das conexões entre as camadas 

são ajustados de tal modo que é minimizado o quadrado da diferença entre as saídas geradas e 

almejadas. É exatamente a combinação destas duas passagens que constitui um ciclo de 

treinamento. Usualmente muitos ciclos são necessários para treinar uma rede neural. O 

treinamento é comumente interrompido quando é alcançado um erro suficientemente baixo, 

um número máximo de ciclos ou quando o poder de generalização (calculado a partir de um 

conjunto independente de padrões de validação) da rede começa a decrescer. 

O algoritmo de retro propagação repetidamente aplica a regra da cadeia para computar 

a influência de cada peso em uma rede neural em relação a uma função erro médio quadrático 

de erro E: 
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Equação 2 – Derivada da função arbitrária do erro em relação aos pesos. 

 

Onde ωij é o peso do neurônio j para o neurônio i, si é a saída e neti é a soma ponderada das 

entradas do neurônio i. Uma vez que a derivada parcial para cada peso é conhecida, o objetivo 

de minimizar a função de erro é alcançado calculando o gradiente descendente simples: 
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Equação 3 – Fórmula para ajuste dos pesos das conexões. 

 

Onde η é a taxa de aprendizagem. Se η for muito pequeno então muitos ciclos serão 

necessários até ser alcançada uma solução aceitável. Por outro lado, se η for muito grande 

então possivelmente teremos uma situação de oscilação que dificultará o calculo de uma 

solução adequada para o problema. 

A rede neural utilizada neste projeto é do tipo percepton multi-camadas ou Multilayer 

Percepton (MLP) com uma camada de entrada, uma camada intermediária e uma camada de 
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saída. Para treinar tal rede empregou-se o algoritmo error backpropagation, um dos mais 

utilizados na prática.  

 

Parâmetros da Rede Neural: 

Utilizou-se a RNA MLP para classificar as falhas, com o algoritmo backpropagation e 

apenas uma camada escondida. Realizamos simulações com 2, 4, 8 e 20 neurônios na camada 

escondida e taxas de aprendizagem de 0,1, 0,01 e 0,001. A quantidade máxima de iterações 

variou entre 100, 1000 e 10000 ciclos, totalizando 36 configurações possíveis para a rede. Em 

virtude do pré-processamento dos dados, o número de entradas da rede ficou em 16, enquanto 

o número de saídas da rede totalizaram 2. Por fim, a proporção de padrões nos conjuntos de 

treinamento, validação e teste foi de 50%, 25% e 25%, respectivamente. A partição dos dados 

obedeceu às mesmas proporções das duas classes de saída para que os conjuntos de validação, 

treinamento e teste fossem representativos da massa total. Os parâmetros descritos acima 

estão resumidos na Tabela 4.6. 

Arquitetura MLP 

Algoritmo: Backpropagation 

Camadas Escondidas: 1 

Neurônios Escondidos: 2, 4, 8 e 20 

Taxa de Aprendizado: 0,1, 0,01 e 0,001 

Número de iterações: 100, 1000 e 10000 

Problema: Diagnóstico de Falhas 

Número de Entradas: 16 

Número de Saídas 2 

Padrões de Treinamento 50% 

Padrões de Validação 25% 

Padrões de Teste 25% 

Tabela 4.6 – Resumo da Configuração da RNA e do Problema Abordado 

 

Indução de Regras 

Uma regra de classificação [26] é uma declaração da forma X => Y, onde X e Y são o 

antecedente e o conseqüente da regra, respectivamente. O antecedente é composto por uma 

conjunção de condições envolvendo o “tipo atributo = valor” e o conseqüente é formado por 

um único termo, “atributo_de_classificação = valor”. A maneira utilizada para produção de 

regras, diretamente a partir de um conjunto de treinamento, baseia-se na estratégia separar-e-

conquistar, A teoria que caracteriza esta estratégia de aprendizagem: 
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• Induzir uma regra que cubra uma parte das instâncias de treinamento (parametro 

de suporte), remover as instâncias cobertas (a parte separar) recursivamente aprender 

outras regras que cubram algumas das instâncias restantes (a parte conquistar) até que não 

reste nenhuma instância. Isso garante que toda instância do conjunto de treinamento será 

coberta por pelo menos uma regra. 

 

Parâmetros Regras de Indução: 

Este algoritmo tem dois parâmetros a serem ajustados, denotados por suporte e 

confiança da regra. O suporte é o número percentual de casos descritos na regra (número de 

casos da regra dividido pelo número de casos na base como um todo), enquanto confiança é, 

dentre os casos descritos na regra, o percentual de casos de uma determinada classe. Foi 

utilizado suporte igual a 5% e confiança de 1%. 

O processo de aprendizagem está contemplado em todas as metodologias detalhas no 

capítulo 2. Como algumas técnicas fazem suposições sobre os dados a serem utilizados. Nas 

outras metodologias, se as suposições forem violadas, é necessário voltar para fase de 

preparação dos dados. Ao contrário, a DMEasy define a tarefa de mineração de dados já no 

processo de mapeamento do problemas e análise preliminar dos dados, a fim de minimizar a 

volta para o processo de preparação dos dados. 

4.4.6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
O sexto processo na fase de execução compreende avaliação da qualidade do 

conhecimento gerado a partir dos dados no processo de aprendizagem.  

Esta etapa é dependente do tipo de algoritmo selecionado. É crucial que a avaliação de 

desempenho seja realizada com um conjunto independente, aleatório e representativo do 

problema em questão. Na metodologia DMEasy, o conjunto de teste é separado no processo 

de Data Mart e é entrada para este processo. 

Vale ressaltar, que o importante é analisar os resultados obtidos com foco nos 

objetivos do projeto definidos no levantamento, o que faz com que este processo receba como 

entrada o documento de requisitos do negócio. Além deste documento, a avaliação de 

desempenho recebe o documento com os algoritmos e parâmetros testados. O Data Miner, é o 

responsável por este e pelos três processos anteriores porque eles estão diretamente ligados. 

Além do Data Miner, participa do processo o gerente de estratégia para dar suporte aos 

resultados obtidos. O relatório de desempenho da solução, contendo o desempenho final do 

sistema é o produto deste processo. 
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Pode ocorrer de os resultados não serem os esperados no conjunto de teste. Neste caso, 

há três alternativas. A primeira é retroceder ao processo de aprendizagem selecionando novos 

algoritmos ou refinando os utilizados. A segunda é voltar a fase de planejamento, a fim de 

redirecionar os objetivos. E na terceira, o projeto pode ser formalmente finalizado sem 

sucesso.  

O processo de avaliação de desempenho, assim como o processo de aplicação do 

algoritmo de aprendizagem são abordados por todas as metodologias citadas no capítulo 2. 

Isso é explicado, pois estes processos foram definidos pelos primeiros trabalhos em Machine 

Learning (ML) [2]. Além disso, o processo é fortemente baseado na fase de avaliação 

desempenho do CRISP-DM e DMLC. No entanto, ao contrário das metodologias citadas, há 

iterações (setas nos dois sentidos), na DMEasy, entre os processos de avaliação e 

desenvolvimento dos algoritmos de aprendizagem. Por exemplo, ao aplicar qualquer 

algoritmo de árvore de decisão, no conjunto de treinamento obteve-se 95% de acerto, 

enquanto na avaliação de desempenho no conjunto de teste, o acerto caiu para 50%. O que 

ocorreu no exemplo anterior foi que, devido aos parâmetros selecionados, a árvore se 

especializou no conjunto de treinamento, não conseguindo generalizar o conhecimento para 

novos dados. Este fenômeno é também conhecido como overfitting [43]. Como ilustrado, fica 

claro que há necessidade de iterações entre as fases de avaliação de desempenho e algoritmo 

de aprendizagem, como abordado em Fayyad et al., Brachaman et al., Klemettinen et al. e 

Feldens et al. 

Entradas: 

• Banco de Dados para teste. 

• Documento do Algoritmo de Aprendizagem. 

• Documento de Requisitos do Negócio. 

Saídas: 

• Relatório de Desempenho da Solução: documento com os resultados da 

avaliação de desempenho da solução. 

Responsável: Data Miner, Gerente de Estratégia. 

Atividades: 

• Avaliar resultados gerados na fase de aprendizagem. 
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Instanciação no projeto CHESF: 

Na avaliação do modelo construído foi utilizada a taxa de erro de classificação para 

medir a performance da rede neural, enquanto para regras de classificação foi utilizado o 

conhecimento do especialista em mineração de dados (Data Miner).  
 

Rede Neural 
 

Foi escolhida a melhor configuração através do desempenho de cada rede em relação 

ao erro de classificação no conjunto de validação. Para cada configuração, o interrompemos o 

treinamento quando o erro EQM (erro quadrático médio) no conjunto de validação aumentou 

por cinco iterações consecutivas ou pelo número máximo de iterações. O crescimento do erro 

na fase de validação configura que, a partir desse momento, a rede começou a perder o poder 

de generalização dos dados passando apenas a memorizar detalhes irrelevantes no conjunto de 

treinamento. 

Dentre todas as configurações, a topologia com menor erro de classificação no 

conjunto de validação foi a com 4 (quatro) neurônios na camada intermediária e taxa de 

aprendizagem de 0,01. A matriz de confusão apresenta os erros e acertos de classificação no 

conjunto independente de teste, conforme a Tabela 4.7 abaixo. 

 

 Falha Alarme Total 

Clas.Falha 18011 3563 21574 

Clas.Alarme 972 100235 101207 

Total 18983 103798 122781 

Tabela 4.7 – Matriz de Confusão de classificação das falhas e alarmes. 

 

Erro I = 3.4% (Classificar como falha quando na verdade é apenas alarme). 

Erro II = 5.1% (Classificar como alarme quando na verdade é uma falha). 

Erro Geral= 3,7% (classificação errônea) 

 

Os resultados mostraram a capacidade da rede neural de acertar as situações de falhas. 

Apenas em 3,7% de toda a base de teste o sistema errou a classificação. Destes 3.4% foram 

por classificar como falha o que, na verdade, eram um alarme e 5.1% por classificar uma falha 

como alarme. O benefício desta abordagem é auxiliar o operador para identificação dos 
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alarmes que são falhas. O modelo construído pode ser colocado em produção (on-line), 

conforme a Figura 4.10: 

 

 

Figura 4.10. Fluxo de Processo do sistema em produção. 

 

Entrada: Situação até o presente momento dos alarmes no sistema, desde a última falha. 

Saída: Classificação de o próximo alarme ser uma falha (alarme crítico). 

 

Indução de Regras 
 

As regras geradas pelo algoritmo de indução caracterizam situações de falhas e 

situações improváveis de falhas. Muitas regras são geradas, mas apenas algumas devem ser 

exibidas para o operador do sistema. A primeira parte das regras caracteriza situações de 

falhas. Considerando que em toda a base de dados tem-se 15% de falhas, qualquer nicho de 

mercado que esteja muito acima de 15% caracteriza situações de falhas, da mesma forma que 

regras muito abaixo de 15% caracterizam situações de não falha (apenas alarme). 

 

Interpretação das Regras que caracterizam situações de falhas: 

• SE LOCAL = "XINGO MARGEM ESQUERD" 

ENTÃO FALHA EM 41.45%, REPRESENTANDO 6.9% DA MASSA. 

 

Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "XINGO MARGEM ESQUERD" 

então 41.45% de chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 6.9% de 

todos os alarmes, na base de dados. 

 

• SE LOCAL = "ANGELIM (REPETIDORA)" 

ENTÃO FALHA EM 38.35%, REPRESENTANDO 8.2% DA MASSA. 

 

 

Rede Neural 

Informações dos 

alarmes históricos na 

base de dados. 

 

Entrada 
Algoritmo 

Opinião do sistema se 

aquela ocorrência em 

particular é uma falha.  

 

Saída 
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Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "ANGELIM (REPETIDORA)" 

então 38.35% de chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 8.2% de 

todos os alarmes, na base de dados. 

 

• SE LOCAL = "USINA DE XINGO" 

ENTÃO FALHA EM 32.80%, REPRESENTANDO 9,1% DA MASSA. 

 

Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "USINA DE XINGO" então 

32.80% de chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 9.1% de todos 

os alarmes, na base de dados. 

 

Interpretação das Regras que caracterizam situações de não-falhas: 

 

• SE LOCAL = "RECIFE - COS" 

ENTÃO FALHA EM 00.95%, REPRESENTANDO 25.54% DA MASSA. 

 

Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "RECIFE - COS" então 0.95% de 

chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 25.45% de todos os 

alarmes, na base de dados. 

 

• SE QTDMINOR = "DE 1 ATÉ 2" 

ENTÃO FALHA EM 01.63%, REPRESENTANDO 15.60% DA MASSA. 

 

Se o alarme gerado ao operador for gerado após de 1 a 2 alarmes MINORs então 

1.63% de chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 15.60% de todos 

os alarmes, na base de dados. 

 

• SE LOCAL = "USINA DE SOBRADINHO" 

ENTÃO FALHA EM 01.58%, REPRESENTANDO 11.69% DA MASSA. 

Se o alarme gerado ao operador for proveniente de "USINA DE SOBRADINHO" 

então 1.58% de chance de o alarme ser uma falha e esta situação ocorre em 11.69% de 

todos os alarmes, na base de dados. 
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Pode-se então concluir que uma das variáveis mais importantes para caracterização de 

falha ou não pelas regras de indução foi a variável LOCAL, pois na grande maioria, as regras 

contemplam este campo. A exibição dessas regras é feita de forma off-line, pois o objetivo 

desta abordagem é extrair conhecimento para o especialista das situações de falhas. 

4.4.7 CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE 
O processo de construção do software é um processo opcional que depende do tipo de 

projeto de mineração de dados. A complexidade do software depende dos requisitos 

levantados e aprovados. O desenvolvimento de software inicia-se após a aprovação do 

processo de desenvolvimento do protótipo e transcorre paralelamente aos processos 

subseqüentes da fase até o processo de avaliação de desempenho. Não é objetivo da 

metodologia DMEasy detalhar os procedimentos de construção de software, visto que na área 

de Engenharia de Software há diversas metodologias disponíveis. A sugestão para este 

processo é que seja adotada uma dentre as metodologias de desenvolvimento de software 

disponíveis. 

Este processo recebe dois documentos como entrada: a aprovação formal do cliente 

homologando o protótipo desenvolvido (Prototype charter) e o documento contendo o 

levantamento dos requisitos de softwares da fase de planejamento do projeto. O responsável 

pela coordenação das atividades técnicas do processo é o engenheiro de software. Ao final é 

gerado o software desenvolvido que consiste do código fonte e respectiva documentação dos 

softwares desenvolvidos, do material de treinamento do usuário, do documento de design da 

aplicação e  o documento de testes executados para a aplicação. 

Entradas: 

• Prototype charter. 

• Levantamento de Requisitos de Software. 

Saídas: 

• Software desenvolvido: código fonte e respectiva documentação dos softwares 

desenvolvidos. 

• Material de Treinamento: documento com material de treinamento para o 

usuário final. 

• Documento de design da aplicação: documento de design da aplicação 

desenvolvida. 

• Documento de testes da aplicação: documento dos teste realizados na 

aplicação. 
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Responsável: Engenheiro de Software. 

Atividades: 

• Estudar documento de requisitos. 

• Definir Linguagem de Programação. 

• Metodologia de Desenvolvimento de Software. 

• Documento de design da aplicação. 

• Implementação do Software. 

• Realizar testes do software desenvolvido. 

• Desenvolver documento de treinamento dos usuários. 

• Homologação do software desenvolvido. 

Instanciação no projeto CHESF: 

A Figura 4.11 apresenta visualmente a solução final desenvolvida. A solução 

desenvolvida apresenta o sistema SDH-Alcatel, conforme ilustrado na seção 4.3.3. Os sinais 

em verde significam que o alarme gerado não é uma falha, a bola em amarelo significa que o 

sistema solicita intervenção do especialista e o sinal vermelho significa que o alarme gerado é 

falha e que o especialista deve intervir. Este monitor foi instalado na central de operações de 

telecomunicações da CHESF. 

 

Figura 4.11. Interface Gráfica do Sistema de Diagnóstico de Falhas 
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Diferente das outras metodologias apresentadas, a DMEasy aborda o desenvolvimento 

de software como um processo integrante dos projetos de KDD. A DMEasy baseia-se no 

desenvolvimento de software como diferencial competitivo para projetos de mineração de 

dados. No entanto, o que determina se o projeto terá ou não desenvolvimento são as demandas 

do cliente. 

4.5 DISTRIBUIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PROJETO 
A distribuição e finalização do projeto é a quarta fase da metodologia DMEasy. O 

objetivo da fase é divulgar os resultados obtidos no projeto, instalar os sistemas 

desenvolvidos, treinar os usuários e formalizar o fechamento do projeto para que todos 

tenham um entendimento comum do resultado final da solução. Além disso, é feito um 

planejamento preliminar dos próximos passos do projeto de mineração de dados, caso o 

sistema resultante do projeto seja colocado em produção. Vale salientar que o 

acompanhamento da Solução implantada no cliente deve ser encarado como um novo projeto 

de mineração de dados. Desta forma, o processo de finalização do projeto passar a ser o 

processo de inicialização do novo projeto. Depois de formalizado o início do próximo projeto 

todas os processos citados acima serão válidos. 

O primeiro processo é a apresentação dos resultados, cuja finalidade é apresentar todos 

os resultados obtidos no projeto para o cliente. O segundo processo é a finalização do projeto 

que tem como objetivo formalizar o final do projeto. Deve-se observar na Figura 4.12 que não 

há iterações nesta fase. Na metodologia, porém, a fase de distribuição e finalização retorna ao 

planejamento, caso os resultados não sejam o esperado. Neste caso, todos os processos da 

seqüência devem ser executados novamente ou o projeto deve ser encerrado por falta de 

condições de obter sucesso. 

 

 

                     Figura 4.12. Fase de distribuição e finalização da metodologia DMEasy. 
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4.5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
A apresentação dos resultados é o primeiro processo da fase que consiste em coletar 

todas as informações desenvolvidas e apresentá-las ao cliente. O objetivo principal é mostrar 

o desempenho da solução produzida e o retorno associado ao conhecimento gerado. Como 

pode ser visto pelas entradas, o processo recebe, como entrada, a expectativa do cliente 

(critérios e metas de sucesso, por exemplo) no levantamento de requisitos e confronta com o 

obtido na fase de avaliação de desempenho. O gerente de estratégia é o responsável pelo 

processo, apesar de o gerente de projeto estar envolvido diretamente para dar o devido 

suporte. Ao final, é produzida a apresentação dos resultados do projeto, contendo um resumo 

de todos os resultados e o relatório final documentando todos os procedimentos executados. 

Além disso, o documento de instalação do software e o material de treinamento dos usuários 

são produzidos e entregues.  

Entradas: 

• Relatório de Desempenho da Solução. 

• Documento de Requisitos do Negócio. 

Saídas: 

• Apresentação dos resultados do projeto: apresentação contendo um resumo de 

todos os resultados desenvolvidos ao longo do projeto. 

• Relatório Final do Projeto: documento final do projeto com todos os 

procedimentos executados. Deve-se utilizar o plano do projeto como base para 

desenvolvimento do relatório final, comparando o que foi previsto e o que foi 

efetivamente realizado. 

• Documento de Instalação do Software: documento com procedimentos para 

instalação do software. 

• Documento de Treinamento dos Usuários: documento que aprimora o artefato 

gerado no processo de desenvolvimento de software. 

Responsável: Gerente de Estratégia, Gerente do Projeto. 

Atividades: 

• Preparar apresentação final do Projeto com os principais resultados. 

• Desenvolver Relatório completo dos resultados do projeto. 

• Desenvolver Documento que especifica os softwares instalados ao final do 

projeto. 

• Desenvolver documento para treinamento dos usuários. 
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Instanciação no projeto CHESF: 

No projeto da CHESF foi montada uma apresentação contendo os principais 

resultados do projeto, um relatório completo com todas as atividades e dificuldades do 

projeto. Além disso, foi entregue o software de diagnóstico de falhas com seu respectivo 

código fonte e manuais para utilização. Os principais usuários foram devidamente treinados. 

O processo é baseado nas metodologias CRISP-DM e DLMC. Estas propostas  

abordam o processo como atividades da fase de distribuição dos resultados.  

4.5.2 FINALIZAÇÃO DO PROJETO 
A finalização do projeto compreende a formalização do final do projeto, podendo 

marcar o início do planejamento para a fase de monitoramento da solução. É importante 

salientar que o processo de KDD pode ser descontinuado em qualquer um dos processos da 

metodologia DMEasy. No entanto, os processos mais críticos para decisão de continuidade do 

projeto são: modelagem dos dados, mapeamento do problema, analise preliminar dos dados, 

protótipo ou avaliação de desempenho da solução. Na modelagem dos dados pode ser 

identificado que não há informações suficientes para se gerar um projeto em KDD. O projeto 

pode ser descontinuado no mapeamento do problema, por limitações na aquisição das 

informações. Na análise preliminar dos dados ou no processo de elaboração do protótipo, o 

encerramento do projeto pode se dar porque as soluções que podem ser geradas não atendem 

às expectativas do cliente. Por fim, na avaliação de desempenho, os resultados obtidos podem 

estar abaixo do esperado e isso motivar o encerramento do projeto.   

Outro objetivo do processo é organizar as experiências vivenciadas que foram 

coletadas ao longo de todo o projeto. Ao final, é aplicado o questionário de satisfação do 

cliente e a avaliação da equipe envolvida no projeto. O responsável por estas atividades é o 

gerente do projeto. 

Somente as metodologias CRISP-DM e DMLC abordam o processo de finalização do 

projeto, mas de forma superficial, não deixando claro que o projeto deve ser formalmente 

finalizado. A metodologia DMEasy, por sua vez, incentiva a coleta das experiências vividas 

durante todas as fases do projeto, não somente na fase de distribuição, como é sugerido pelas 

metodologias DMLC e CRISP-DM. 

Entradas: 

• Relatório de Desempenho da Solução. 

• Documento de Requisitos do Negócio. 
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Saídas: 

• Plano de divulgação dos resultados: documento que identifica os documentos e 

resultados que serão apresentados para os envolvidos no projeto. 

• Plano de monitoramento e manutenção da solução: documento que planeja a 

forma de acompanhamento da solução que ficará on-line (em produção) no 

cliente. 

• Documento de lições aprendidas: documento que organiza e resume as lições 

aprendidas pela equipe durante a execução do projeto. 

• Relatório de avaliação da equipe: documento que avalia o desempenho de cada 

membro da equipe. 

• Documento de fechamento do projeto: documento que formaliza o fechamento 

do projeto de KDD. 

• Documento de satisfação do cliente: documento que homologa o parecer final 

do cliente sobre a solução desenvolvida. 

Responsável: Gerente do Projeto. 

Atividades: 

• Quais informações e Conhecimentos serão disseminados para que usuários. 

• Como a eficiência da solução será monitorada. 

• Determinar a periodicidade do monitoramento. 

• Documentar erros e acertos do projeto. 

• Avaliar avanços e retrocessos da equipe do projeto. 

• Formalizar o fechamento do Projeto. 

Instanciação no projeto CHESF: 

Ao final, foi realizado um balanço das ferramentas utilizadas no projeto. Pode-se notar 

através da Tabela 4.8 que foram utilizadas diversas ferramentas, uma vez que ainda não há  

ferramenta única disponível capaz de resolver todos os problemas do processo de descoberta 

do conhecimento. 
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Nome Função Fabricante Processo 

Excel Planilha Microsoft 
Avaliação de 

desempenho 

ORACLE DISCOVERER Data Warehouse ORACLE Entendendo os dados 

SQL Server Banco de Dados Microsoft Entendendo os dados 

Word Editor de texto Microsoft Entendendo o negócio 

Oxedit 
Manipulação de grandes arquivos 

texto. 
OX Entendendo os dados 

TANAGRA Mineração de Dados Universidade de Lyon Modelagem 

SPSS Manipulação de dados SPSS Preparação dos dados 

Tabela 4.8 – Ferramentas utilizadas no decorrer do projeto. 

O problema a ser resolvido demonstrou ser um problema de grande complexidade nas 

diversas fases do processo de descoberta de conhecimento. Ficou clara a necessidade de uma 

ferramenta de mineração de dados completa que contemple desde a extração dos dados a 

partir do banco de dados, passando pelo pré-processamento e análise dos dados até a 

avaliação do desempenho dos modelos gerados, pois em cada uma das fases do projeto foram 

utilizadas ferramentas diferentes.  

Além disso, o projeto pôde ser considerado um sucesso, pois atendeu aos critérios para 

sucesso do projeto especificados no levantamento. Esta homologação é muito importante para 

não deixar brechas para mal entendidos. Os resultados da rede neural mostraram-se bons, pois 

apenas 3,7% de todos os alarmes foram classificados erroneamente. Para esta abordagem a 

melhor política seria colocar o modelo on-line para que os alarmes cheguem e a opinião do 

sistema inteligente seja levada em consideração pelo especialista humano. Por outro lado, 

também foram disponibilizadas regras off-line para que o usuário entendesse as situações que 

levam o sistema a falhar. Neste sentido, a variável LOCAL foi identificada como a mais 

relevante na detecção das falhas. 

4.6 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROJETO 
O objetivo do acompanhamento e controle é acompanhar o desenvolvimento do 

projeto através das metas estabelecidas no planejamento do projeto. A fase de 

acompanhamento e controle do projeto tem início ao final da fase de planejamento e é 

executada até a distribuição e finalização do projeto. Nesta fase há um único processo 

chamado de acompanhamento do projeto.  
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Como foi dito na seção 4.3.5, não basta planejar, é necessário acompanhar o 

desempenho do projeto. Hoje, cada vez mais, o ambiente é dinâmico e de constantes 

mudanças. Há necessidade de uma visão de futuro e de longo alcance, em outras palavras, 

necessidade de planejamento. Planejamento, por si só, não garante o sucesso do projeto. 

Existe a necessidade cada vez maior de planejar acompanhando os indicadores de 

desempenho do progresso do projeto. A partir desta necessidade o processo de 

acompanhamento do projeto introduz o conceito de acompanhamento estratégico através da 

gestão de indicadores de desempenho. 

Os projetos buscam no planejamento definir objetivos e metas a serem atingidos. Mas, 

como medir e controlar a eficácia das ações tomadas?  Que garantias o gerente do projeto tem 

de que a execução das atividades determinadas estarão sendo de fato realizadas? E estão 

sendo feitas de maneira correta? Os indicadores de desempenho surgem desta necessidade de 

controlar o projeto e de expressá-lo em termos de números. Segundo Joseph Juran [44], “Se 

você não mede, você não gerencia!”. 

4.6.1 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
O objetivo deste processo é acompanhar o projeto através de indicadores de 

desempenho segundo custo, tempo e qualidade (satisfação) definidos no planejamento, a fim 

de alcançar os objetivos estratégicos do projeto. Também, são monitorados os riscos do 

projeto e divulgação das informações relevantes para as pessoas certas no momento certo. 

As atividades são coordenadas pelo gerente do projeto com apoio de toda a equipe do 

projeto. O processo recebe como entradas os documentos provenientes do processo de 

planejamento do projeto. As saídas são estatísticas do progresso do projeto, assim como as 

ações necessárias para recolocar o projeto no caminho traçado. 

É fundamental, neste processo, a definição de marcos de acompanhamento, pois 

naquelas datas o processo deve ser executado. Normalmente os marcos são diários, semanais 

ou mensais, porém nada impede que marcos não sazonais sejam definidos.  

Entradas: 

• Plano do Projeto. 

• Cronograma do Projeto. 

• Documento de Estimativa de Custos. 

• Relatório de Riscos e Contingências. 

• Scope Statement. 
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Saídas: 

• Relatório de Progresso do Projeto: documento que formaliza o 

acompanhamento do projeto. 

• Relatório de Ações Corretivas: documento com as ações corretivas para que o 

projeto volte ao caminho inicial traçado. 

• Saídas do Planejamento Atualizado: documento que formaliza as modificações 

realizadas nas saídas da fase de planejamento. 

Responsável: Gerente do Projeto 

Atividades: 

• Realizar revisões formais do projeto. 

• Identificar quais as ações necessárias para que o projeto volte ao rumo formal. 

• Atualizar todas as saídas do processo de planejamento do projeto (se for o 

caso). 

Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação da CHESF foram definidos marcos mensais para o acompanhamento e 

controle do projeto. Ao final de cada mês, indicadores de tempo, custo e qualidade eram 

comparados com os pré-estabelecidos na fase de planejamento do projeto. Relatórios mensais 

de progresso do projeto também eram emitidos. O acompanhamento dos custos do projeto 

seguiu a metodologia Earned Value Management ou gerenciamento do valor agregado [25]. 

Esta análise acompanha o projeto dentro de três dimensões: custo, tempo e escopo. Além 

disso, foram calculados indicadores do executado menos o previsto, como por exemplo, 

número de dias de atraso por processo. Ao final, o projeto transcorreu dentro dos prazos e 

custos estabelecidos. Isso dificilmente ocorre em problemas práticos. Na CHESF, as 

mudanças de requisitos e problemas encontrados durante o processo não impactaram no 

cronograma do projeto.  

4.7 PROCESSOS GENÉRICOS 
Esta fase tem por objetivo documentar os processos e atividades no desenvolvimento 

do projeto que não estejam contemplados na metodologia estabelecida. Através de um 

diagrama de redes ou diagrama de blocos é possível documentar as atividades e/ou processos 

extras do processo de KDD. Nesta fase há um único processo chamado de documentação das 

atividades genéricas, como pode ser conferido na Figura 4.13.  
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                     Figura 4.13. Fase do processo genérico da metodologia DMEasy. 

4.7.1 DOCUMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GENÉRICAS 
O objetivo deste processo é documentar atividades que não estão mapeadas na 

metodologia DMEasy inicial. As atividades podem ser um sub-conjunto de um processo 

definido na metodologia ou tornar-se tão complexo que seja necessário criar um novo 

processo. Com isso, a cada novo projeto a metodologia evolui de acordo com a documentação 

dos projetos anteriores. O processo é disparado por requisições do gerente do projeto para a 

equipe executar determinadas atividades. O gerente fornece o objetivo da atividade, a que 

processo e/ou fase ele pertence e o resultado esperado. A partir destas informações a equipe 

desenvolve as tarefas documentando-as através do diagrama de rede. Apesar de normalmente 

ser requisitada pelo gerente do projeto, nada impede que a própria equipe documente 

atividades extras. No entanto, a DMEasy recomenda que os processos extras sejam, no 

mínimo, homologados pelo gerente do projeto. 

Entradas: 

• Requisição das atividades. 

• A que processo pertence. 

• Objetivo. 

• Resultado Esperado. 

Saídas: 

• Documentação da seqüência de atividades: formalização das atividades 

executadas e as respectivas dependências. 

• Conjunto de resultados finais: documentação do produto final gerado pela 

seqüência de atividades executadas. 

Responsável: Gerente do projeto, Equipe. 

Atividades: 

• Realizar e Documentar as atividades executadas. 
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Instanciação no projeto CHESF: 

Na aplicação da CHESF, o processo definido como protótipo não existia na idéia 

inicial da metodologia, no entanto na prática surgiu a necessidade de criar um processo para 

que o cliente pudesse validar todas as expectativas com relação à solução final. No início, o 

processo foi documentado através de uma seqüência de atividades que documentavam as 

interações com o cliente e o seu respectivo retorno. Em determinado momento decidiu-se 

transformar o conjunto de atividades em um novo processo chamado de protótipo ou 

prototipação. 

4.8 COMENTÁRIOS 
A realização da aplicação na CHESF envolveu o estudo na prática das principais 

características do processo de KDD, assim como as dificuldades envolvidas. O problema de 

KDD demonstrou ser de grande complexidade nas diversas fases do processo de descoberta 

de conhecimento. Ficou clara a necessidade de uma ferramenta de mineração de dados 

completa que contemple desde a extração dos dados a partir do banco de dados, passando pelo 

pré-processamento e análise dos dados até a avaliação do desempenho dos modelos gerados, 

pois em cada uma das fases do projeto foram utilizadas ferramentas diferentes. Ao todo foram 

utilizadas oito ferramentas de desenvolvimento e uma para documentação do processo que 

será apresentada no próximo capítulo. 

No processo de modelagem dos dados, o escopo inicial da solução era todo o sistema 

de telecomunicação da CHESF. Isso na prática mostrou-se inviável devido ao tempo e 

ausência de dados no Data Warehouse. Neste caso, todos os processos anteriores foram 

executados novamente. A segunda iteração foi no processo de prototipação, onde o cliente 

demandou novos requisitos para solução. Neste momento, foi necessário retroceder à fase de 

planejamento, a fim de avaliar o impacto das mudanças no projeto. Outra iteração que 

aconteceria na metodologia CRISP-DM, mas foi evitada na DMEasy foi na fase de 

modelagem, já que dois algoritmos de aprendizagem foram utilizados. No CRISP-DM na 

primeira iteração apenas seria executado o pré-processamento para rede neural, deixando de 

lado as regras de classificação. Desta forma, seria necessário retroceder ao processo de 

preparação dos dados, a fim de transformar as entradas da regra em variáveis categóricas.  

Em relação à metodologia, foram levantados alguns pontos positivos quando 

comparada com as  abordagens apresentadas no capítulo 2. A N= não aborda; M= menciona sem 

detalhes; A= aborda em detalhes. 
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Tabela 4.9 apresenta o quadro comparativo da seção 2.7 agora ampliada para incluir a 

proposta DMEasy. Dentre as características levantadas no capítulo 2, apenas o reuso do 

conhecimento não foi abordado em detalhes, pois será tema de trabalhos futuros.  

A metodologia manteve a característica iterativa e organizada em fases, acrescentando 

ainda mais iteratividade com interdependências entre as fases e os processos dentro das fases. 

Detalhou melhor a importância do usuário no processo de KDD, em especial, o especialista 

do domínio no sucesso do projeto, principalmente quando a área de aplicação é desconhecida. 

Além disso, seguiu as propostas DMLC e CRISP-DM com a visão de projeto para o processo 

de KDD, acrescentando o acompanhamento do projeto através da gestão de indicadores e 

formalização da inicialização e finalização. Por fim, detalhou melhor os processos de 

levantamento de requisitos e entendimento do negócio.  

 

 

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 sem detalhes; A= aborda em detalhes. 

Tabela 4.9 - Resumo das principais características das metodologias x DMEasy. 
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5555 PROTÓTIPOPROTÓTIPOPROTÓTIPOPROTÓTIPO    DESENVOLVIDODESENVOLVIDODESENVOLVIDODESENVOLVIDO    
Neste capítulo é apresentado um protótipo, baseado na metodologia DMEasy, com 

objetivo de apoiar o time de soluções no desenvolvimento de projetos em KDD. O ambiente 

implementa os conceitos apresentados no capítulo anterior, assim como as características 

identificadas como relevantes no capítulo 3. O protótipo é centrado no repositório de dados 

apresentados na Figura 5.1. Todas as informações são armazenadas independente de o 

processo de KDD ter fracassado ou não. O protótipo é independente de ferramenta e auxilia o 

gerente do projeto na condução do projeto, através de informações relevantes do progresso do 

projeto. Vale salientar que o desenvolvimento de um ambiente completo está fora do escopo 

desta dissertação. 

Em relação às características identificadas como relevantes para um sistema de apoio 

ao usuário apresentadas na seção 3.6, duas delas ficaram para serem aperfeiçoadas no futuro: 

facilidade para o usuário leigo e o reuso do conhecimento. O apoio ao usuário leigo, apesar de 

considerar importante, ficou para um segundo momento porque é uma evolução natural das 

outras características abordadas. Já o reuso do conhecimento foi abordado sob alguns 

aspectos, como por exemplo, a documentação de lições aprendidas, porém necessita de maior 

reflexão.  

 O protótipo, foi desenvolvido em C# [45] na plataforma .NET integrando as 

principais ferramentas do Microsoft Office. A interface gráfica para o usuário foi construída 

em HTML (HyperText Markup Language) e cada módulo do sistema, citado acima, foi 

implementado nas ferramentas do Microsoft Office. 

O usuário interage diretamente com a interface HTML ligada à arquitetura do sistema 

composto por módulos que integram as ferramentas do Microsoft Office: Visio, Project e Info 

Path. O Microsoft Visio é responsável por documentar os processos extras não contemplados 

na metodologia DMEasy, o Microsoft InfoPath provê a captura das informações provenientes 

dos processos pré-estabelecidos e documenta as lições aprendidas durante o processo de 

KDD. Por fim, o Microsoft Project auxilia o gerente no controle e acompanhamento do 

projeto. A arquitetura geral do sistema é apresentada na Figura 5.1. 

Como pode ser visto na Figura 5.1, todas as informações são armazenadas no banco de 

dados SQL Server, neste caso na versão 2000. No capítulo é chamado de banco de dados 

transacional. O Data Mart, também implementado em SQL Server, por sua vez, executa 
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cargas mensais montando o banco de dados decisório. A ferramenta de consultas OLAP (On-

Line Analitical Process) do Microsoft Excel é utilizada para prover um ambiente de consultas 

para o gerente do projeto. 
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Figura 5.1. Arquitetura geral do protótipo desenvolvido. 

5.1 REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES 
Como apresentado na seção anterior, a metodologia DMEasy é baseada em um 

repositório de informações, onde todos os dados do processo de desenvolvimento de soluções 

é armazenado. Na seção anterior foi apresentada a arquitetura do protótipo. Como 

mencionado, o banco de dados está dividido em dois módulos: o módulo transacional que 

armazena todas as informações do processo através de um modelo lógico relacional e o 

módulo gerencial que constrói um Data Mart, representado por um modelo estrela, a partir 

das informações do módulo transacional. Um terceiro módulo chamado de módulo de 

conhecimento, também fará parte do repositório, mas não é abordado no presente trabalho. 

5.1.1 MODELO TRANSACIONAL 
Com base na identificação do fluxo das informações da metodologia DMEasy foi 

proposto um modelo de armazenamento de informações para apoio ao processo de KDD, 

ilustrado no Anexo 1 através de um modelo lógico relacional [46]. No anexo 1 são detalhadas 
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as descrições variável a variável. O modelo foi dividido em sete grupos para facilitar a 

compreensão.  

O primeiro grupo, chamado de projeto geral, contém as informações referentes ao 

projeto como um todo como, por exemplo, o produto (solução) vendido, a empresa cliente, a 

avaliação final do cliente sobre o produto desenvolvido. As tabelas e seus relacionamentos 

estão apresentadas na Figura 5.2. 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. Desta forma, 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. O relacionamento “1” para “n” está 

representado na Figura 5.2. 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. A avaliação foi destacada como uma entidade 

para ficar clara a diferença dela para as avaliações mapeadas como atributos na tabela 

ProjetoGeral. A diferença é que em projeto geral a avaliação é efetuada a priori, ou seja, na 

fase de inicialização, enquanto a entidade avaliação é preenchida no processo de finalização 

do projeto.  

 

Figura 5.2. Relacionamento das entidades do Projeto Geral 



                                                                                                           Protótipo Desenvolvido 

 

92 

 

Neste contexto, o grupo “projeto geral” contém informações referentes a uma 

aplicação de KDD, a empresa contratante, o produto e/ou solução, seus objetivos e a sua 

avaliação ao final do projeto. O projeto geral está diretamente ligado à fase de inicialização do 

projeto definido na metodologia DMEasy.  

O segundo grupo são os processos definidos na metodologia DMEasy. Os processos 

em que foram identificados atributos relevantes foram consideradas entidades no modelo 

lógico relacional. A Figura 5.3 mostra para cada processo os atributos relevantes. Um projeto 

pode ter vários processos. Por exemplo, em determinado projeto o processo de modelagem do 

negócio foi executado e ao chegar na fase de análise preliminar dos dados percebeu-se que as 

definições não foram constadas na prática. Neste contexto, o gerente do projeto resolveu 

voltar à etapa de modelagem do negócio para rever as definições documentadas. O exemplo 

mostrou que não se devem substituir as informações antes documentadas, mas sim coletar 

novas informações preservando o processo anterior. Guardar processos anteriores é 

importante, pois armazena erros do passado para que em novos projetos, estes erros não 

voltem a acontecer. É o Data Mart do conhecimento. 

Vale ressaltar que alguns processos não tinham atributos suficientes para serem 

considerados uma nova entidade, desta forma os processos: “apresentação do resultados” e 

“protótipo” foram agrupados em uma nova entidade denominada “OutrosProcessos”. A 

entidade se diferencia dos demais processos por causa do atributo fase_projeto.  

 

Figura 5.3. Relacionamento da entidade Processos com ProjetoGeral. 

 

O terceiro grupo refere-se às atividades desenvolvidas para planejamento e execução 

das atividades do projeto. Principalmente, em relação ao custo, tempo, riscos e recursos 

disponíveis. Pelo trecho do modelo relacional apresentado na Figura 5.4, um projeto pode ter 

vários planejamentos ou execuções. E um planejamento ou execução pode ter vários recursos 
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e riscos. Estas informações são imprescindíveis para o processo de acompanhamento do 

projeto entre o planejamento e execução no controle do cronograma do projeto e no 

acompanhamento dos custos previstos.  

 

Figura 5.4. Relacionamento da entidade PlanejamentoExecucao. 

 

O quarto grupo, chamado de “Artefatos”, contém as informações referentes a todas as 

saídas (artefatos) de cada processo. Os artefatos são armazenados em disco, juntamente com 

algumas informações adicionais de controle importantes para serem armazenadas: 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. A Figura 5.5 

apresenta a tabela “Artefatos”, assim como alguns relacionamentos. O interessante é que 

vários artefatos podem estar relacionados com vários processos. Isso se deve ao fato de que 

cada projeto pode ter vários processos e, desta forma, um determinado artefato pode ser 

reaproveitado ao se executar um processo novamente. Para representar a relação de n (vários) 

para n (vários), criou-se a entidade “ArtefatosNomeDoProcesso” para cada processo. A 

Figura 5.5 apresenta algumas destas entidades relacionadas e seus respectivos 

relacionamentos. Vale ressaltar que todos os demais processos mapeados através das 

entidades relacionam-se com a entidade “Artefatos” da mesma forma que a entidade de 

Modelagem do Negócio. 
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Figura 5.5. Relacionamento da entidade Artefatos. 

 

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 pelo processo. Na Figura 5.6, é apresentada a entidade 

com seus respectivos atributos: nome do membro da equipe, suas iniciais, cargo, telefone e e-

mail.  

 

Figura 5.6. Relacionamento da entidade Equipe. 
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O sexto grupo são as lições aprendidas que devem ser catalogadas pela equipe de 

desenvolvimento. As lições aprendidas devem ser catalogadas, sejam elas, sucessos ou 

fracassos. O importante é que erros do passado não voltem a acontecer e acertos sejam sempre 

levados em consideração em novos projetos. A Figura 5.7 detalha os atributos da entidade 

“LicoesAprendidas”.  

  

Figura 5.7. Relacionamento da entidade Lições Aprendidas. 

 

Por último, o sétimo grupo é a formalização dos processos genéricos definidos na 

metodologia DMEasy. Cada processo genérico tem várias atividades e cada atividade tem 

vários predecessores como é ilustrado na Figura 5.8.  

 

Figura 5.8. Relacionamento da entidade ProcessosGenericos 
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5.1.2 MODELO MULTIDIMENSIONAL 
O módulo de consultas OLAP é desenvolvido a partir de um modelo 

multidimensional. Neste sentido, foi desenvolvido um Data Mart com cargas mensais do 

módulo transacional. A granularidade definida foi a mais alta possível, neste caso projeto, 

visto que o objetivo é avaliar os projetos como um todo. Neste contexto, o modelo estrela 

definido por Kimball [47, 48] da Figura 5.9 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 

nas consultas OLAP, enquanto que as tabelas de dimensões possuem atributos textuais que 

irão caracterizar as informações da tabela fato. Note através da Figura 5.9 que satisfação 

cliente e análise técnica são exemplos de dimensões, enquanto o valor do projeto é um 

atributo contido na tabela de fatos. 

 

Figura 5.9. Modelo Estrela Multidimensional 
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5.1.3 INTERFACE GRÁFICA 
O protótipo está dividido graficamente em cinco módulos. A primeira parte 

disponibiliza formulários para entrada de dados referentes a cada etapa do processo da 

metodologia DMEasy. O segundo módulo compreende a documentação dos processos 

genéricos através de um diagrama de seqüência, ou seja, qualquer processo (conjunto de 

atividades) que não esteja mapeado na metodologia DMEasy deve ser documentado através 

de uma seqüência de atividades. O terceiro módulo referente-se ao acompanhamento do 

projeto Neste componente, informações do progresso, dos recursos e dos custos do projeto são 

informados e acompanhados pelo gerente. Este módulo está diretamente associado ao 

processo de acompanhamento do projeto contemplado na metodologia DMEasy. O quarto 

módulo permite aos usuários do sistema realizar consultas de informações de projetos 

anteriores (consultas OLAP). O objetivo deste módulo é possibilitar à equipe o melhor 

entendimento das condições que levam os projetos a serem um sucesso ou fracasso.  E 

finalmente, o quinto módulo, onde são documentadas as lições aprendidas em experiências 

vivenciadas em projetos anteriores. 

A Figura 5.10 apresenta a tela inicial do protótipo DMEasy. A interface principal está 

que está organizada em dois frames, conforme a Figura 5.10.  

 

Figura 5.10. Tela Inicial do Protótipo Desenvolvido 
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As opções do menu à esquerda são as funcionalidades para cada um dos cinco 

módulos citados. O acesso a cada módulo é disponibilizado através de hiperlinks, enquanto 

que no frame no lado direito tem-se a visualização gráfica da metodologia DMEasy com 

atalhos para cada um dos cinco módulos do protótipo.  

O primeiro módulo da ferramenta consiste na entrada dos dados referentes aos 

processos do projeto de KDD. Por exemplo, ao clicar no link de inicialização do projeto, a 

tela da Figura 5.11 aparecerá para que o usuário digite as informações referentes ao processo 

selecionado. Note que neste processo o usuário fornece informações gerais da aplicação de 

KDD, tais como: nome do projeto, responsável, objetivos, data de abertura do projeto, data de 

fechamento, status, dentre outros. Depois que os dados forem digitados clica-se em salvar. 

Todo arquivo inicialmente é salvo com extensão XML e armazenado no banco de dados SQL 

Server. Depois de salvo, outro usuário poderá abrir o arquivo XML e digitar a partir da 

digitação do primeiro usuário. Os demais links seguem o mesmo padrão do primeiro módulo. 

 

Figura 5.11. Tela para entrada dos dados referentes ao processo de inicialização do 

projeto 
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O segundo módulo compreende a documentação dos processos genéricos. Este 

módulo formaliza as atividades que não estavam previstas no processa DMEasy. A Figura 

5.12 a seguir mostra um exemplo da documentação da seqüência de atividades através de um 

diagrama de redes [25]. Cada atividade é representada por um quadrado em verde e as 

dependências através das setas direcionais, como pode ser visto na Figura 5.12.  

 

Figura 5.12. Tela para documentação de atividades genéricas no processo 

No fluxo do processo pode haver mais de um processo dependente do processo 

anterior. Para cada atividade documentada, as seguintes informações devem ser fornecidas: 

código da atividade, tipo da atividade (se é manipulação de dados ou manipulação sem 

dados), data de início da atividade, data de finalização da atividade, data da criação do 

arquivo, responsável pela atividade, ferramenta utilizada, recurso da ferramenta utilizada e 

descrição da atividade. Vale salientar que todas as informações documentadas neste módulo 

também são armazenas no banco de dados Microsoft Sql Server. No exemplo, a base de dados 

originais foi dividida em treinamento e teste e, para o conjunto de treinamento, foi aplicada a 

distribuição de freqüência no software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). O 

objetivo da tarefa é caracterizar os dados de treinamento para aplicação dos algoritmos de 
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aprendizagem. Ao clicar duas vezes em cima do processo, o software apresenta a tela de 

entrada de dados conforme a Figura 5.12. Para construir o fluxo do processo basta arrastar o 

template apresentado na parte esquerda da tela para a área de documentação à esquerda da 

figura. 

O módulo seguinte é o acompanhamento do projeto e está acessível ao clicar no link 

“acompanhamento de projeto” ou ao acessar o atalho da fase de acompanhamento de projeto à 

direita. Este módulo provê um “template”, através da ferramenta Microsoft Project, numa 

interface amigável para acompanhamento pelo gerente de projeto, conforme a Figura 5.13. 

Neste módulo estão todas as atividades apresentadas na metodologia DMEasy. Para cada 

novo projeto devem-se estimar o tempo, custo e recursos para cada uma das atividades. Todas 

as informações estão armazenadas no banco de dados Microsoft Sql Server.  

 

Figura 5.13. Tela para acompanhamento do projeto 

 

O módulo de consultas OLAP é o quarto módulo e está disponível somente a partir do 

link no frame à esquerda do protótipo. Este módulo disponibiliza ao gerente de projeto uma 

ferramenta para consultas OLAP a partir das informações relevantes de projetos anteriores. 
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Vale salientar que a granularidade mínima do Data Mart é projeto. A Figura 5.14 detalha a 

consulta. 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, 

dentre outras. O importante neste módulo é o conjunto de informações estratégicas 

disponíveis para a melhor tomada de decisão. 

 

Figura 5.14. Tela para aplicação de consultas OLAP 

 

No quinto módulo, o de lições aprendidas, o usuário formaliza os conhecimentos 

adquiridos que o julgue relevante. A documentação do conhecimento pode ser realizada a 

qualquer momento e em qualquer processo da metodologia DMEasy e ao final do processo de 

finalização, as experiências são organizadas. É importante o papel do gerente de projetos no 

incentivo e cobrança desta documentação. Vale lembrar que a formalização do conhecimento 



                                                                                                           Protótipo Desenvolvido 

 

102 

adquirido não é o objetivo do trabalho; isso será um aperfeiçoamento da metodologia 

DMEasy. A Figura 5.15 apresenta o exemplo da CHESF em que a finalização do projeto não 

ficou clara. Neste caso, foi cadastrado como lição aprendida: “sempre formalizar o 

fechamento do projeto para que não surjam dúvidas se o projeto terminou ou não”.  

As seguintes informações são necessárias neste módulo: data da criação, responsável, 

Cliente, Fase do projeto, processo e descrição da lição aprendida. 

 

Figura 5.15. Tela para documentação das lições aprendidas 

5.2 COMENTÁRIOS 
O protótipo apresentado implementou os conceitos propostos na metodologia 

DMEasy, aperfeiçoando as características levantadas como relevantes no processo no capítulo 

3.  A Tabela 5.1 apresenta o quadro comparativo da seção 3.6, novamente ampliado para 

incluir a avaliação do protótipo desenvolvido. Dentre as características levantadas no capítulo 

3, apenas o apoio ao usuário leigo não foi abordado. Além disso, por se basear na metodologia 

DMEasy, o reuso do conhecimento foi considerado sob o aspecto da documentação das lições 
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aprendidas. O reuso do conhecimento ainda será tema de trabalhos futuros, onde a 

metodologia DMEasy será melhorada.  

Por outro lado, a coleta e reuso das informações do projeto de KDD foi um ponto forte 

da abordagem. Informações de fracasso em projeto anteriores também são coletadas, 

conforme apresentado no modelo lógico relacional dos dados. Outro diferencial do protótipo é 

disponibilizar um ambiente completo para apoiar a gerência de aplicações em KDD. Assim 

como na abordagem de GHEDINI [15], o protótipo foi implementado em plataforma 

independente dos softwares de mineração de dados. 

 

Ano Sistema 
Apoio ao 

Usuário 

Reuso 

informações 

Reuso 

Conhecimento 

Informação 

Fracasso 

Integração 

Ferramentas 

Informações 

Gerenciais 

Facilidade 

Usuário 

Leigo 

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 Protótipo A A M A A A N 

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

Tabela 5.1 - Resumo das principais características dos sistemas de apoio ao usuário. 
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6666 CCCCONCLONCLONCLONCLUSÃOUSÃOUSÃOUSÃO    
O presente trabalho abordou a revisão das principais metodologias para 

desenvolvimento de soluções em mineração de dados, assim como as ferramentas disponíveis 

para apoiar o usuário ao longo do projeto de KDD. 

As principais características das metodologias disponíveis para o processo de KDD 

foram consolidadas e validadas. Em linhas gerais, puderam-se identificar as seguintes 

características do processo de KDD: 

• Iterativo entre as fases e processos. 

• Interatividade com o usuário. 

• Organizado em fases ou estruturados em passo a passo. 

• Documentação de processos extras, não mapeados na metodologia padrão. 

• Importância do reuso do conhecimento na melhoria da qualidade dos projetos. 

• O processo de KDD é um projeto complexo. 

• Relevância no levantamento de requisitos de negócio para identificar os 

objetivos do cliente, maximizando a probabilidade de sucesso. 

• Importância de entender o problema do negócio antes de realmente ser 

resolvido. 
 

Da mesma forma que as metodologias, as principais características das ferramentas de 

apoio ao usuário foram identificadas. Em resumo, pôde-se identificar as seguintes 

características das ferramentas disponíveis: 

• Apoio ao usuário durante todo o processo de KDD. 

• Coleta e reuso das informações do projeto. 

• Coleta e reuso do conhecimento. 

• Coleta de informações de atividades e/ou processos que fracassaram ou que 

obtiveram sucesso. 

• Integração entre as ferramentas. 

• Facilidade para o usuário leigo. 

 

A partir da realização de uma aplicação prática de mineração de dados em 

telecomunicações e das características identificadas como relevantes para o processo de KDD 
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foi proposta uma metodologia genérica e mais completa, associada a uma ferramenta de apoio 

à documentação para a equipe do projeto.  

Em resumo, a metodologia apresentou os seguintes diferenciais em relação às demais 

metodologias apresentadas que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento de 

projetos em KDD de maior qualidade: 

• Formalização do início do projeto em uma nova fase do projeto de KDD, onde 

há apenas uma iteração ao longo de todo o processo. 

• Formalização do fechamento do projeto para que todos tenham um 

entendimento comum. 

• Metodologia centrada no planejamento do projeto. 

• Acompanhamento do projeto baseada em gestão de indicadores de 

desempenho. 

• Processo de análise preliminar dos dados para encontrar erros na base antes 

mesmo de o projeto ser desenvolvido. 

• Processo de desenvolvimento protótipo, pois na visão da DMEasy, o projeto de 

KDD deve ser executado em duas fases: prototipação para homologação das 

funcionalidades e desenvolvimento efetivo da solução final. 

• Definição dos algoritmos de aprendizagem antes da preparação de dados, 

evitando atrasos desnecessários no processo. 

• Conjunto de teste totalmente independente da preparação dos dados, 

maximizando a chance de sucesso em projetos nos quais a solução é colocada 

em produção em tempo real. 

• Inclusão de iterações entre os processos de avaliação de desempenho e o 

algoritmo de aprendizagem, já que, na prática, isso é muito comum. 

• Inclusão da documentação de processos extras, não definidos na metodologia 

padrão para que, a cada novo projeto, a metodologia evolua. 

• Abordagem do processo de KDD como um projeto complexo com início, 

planejamento, execução, finalização e acompanhamento. 

• Abordagem do levantamento de requisitos do negócio como fundamental para 

o sucesso do projeto. 

• Detalhamento do processo de entendimento do negócio. 

• Distinção entre processo de planejamento e processos de execução, tornando o 

projeto menos propenso a erros. 
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• Criação de um novo processo de planejamento técnico do projeto, chamado 

mapeamento do projeto, responsável por montar a visão dos dados e definir a 

tarefa de mineração de dados a ser aplicada no processo de aprendizagem. 

• Divisão da montagem da visão dos dados em duas partes. No processo de 

mapeamento do problema a visão é planejada e no processo de Data Mart a 

visão é implementada. 

• Inclusão do processo de desenvolvimento de software. 

• Coleta e sistematização de experiências (lições aprendidas) ao longo de todo o 

processo. 

 

Além das características herdadas da DMEasy, o protótipo ainda preencheu algumas 

lacunas identificadas nas ferramentas disponíveis. Entre as principais características estão: 

• Sistematização da coleta e reuso das informações ao longo do processo de 

KDD. 

• Sistematização de coleta de informações de fracasso para minimizar erros 

futuros. 

• Disponibilização de um protótipo independente de ferramenta de mineração de 

dados. 

• Disponibilização de informações gerenciais para controle e acompanhamento 

do projeto. 

 

A metodologia DMEasy teve como limitação não especificar como é conduzido a 

gestão do conhecimento. O objetivo da DMEasy foi criar um ambiente propício para no futuro 

formular uma metodologia baseada no reuso de conhecimento em projetos de KDD. A 

evolução da metodologia é baseada na construção de uma repositório de conhecimento gerado 

a partir dos meta-dados do processo de KDD. A idéia é utilizar uma técnica de representação 

do conhecimento (Case-Based Reasoning, por exemplo), gestão do conhecimento e 

algoritmos de mineração de dados para identificação, aquisição, desenvolvimento, 

distribuição, uso e preservação do conhecimento em projetos de KDD.  

Outro tópico que pode ser abordado no futuro é que cada processo da metodologia 

DMEasy possa ser encarado como um objeto contendo entradas e saídas. Não importa para o 

usuário como os objetos estão implementados, e sim qual a interface de comunicação. Isso 

possibilitará que usuários de outras áreas (usuários leigos) possam desenvolver projetos em 
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mineração de dados com maior sucesso, tornando o processo acessível ao maior número de 

pessoas. 
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