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Nas últimas décadas, o desenvolvimento sem igual dos sistemas de 

telecomunicações resultou no aumento do tamanho e da complexidade das redes, além da 

dependência das empresas nesses sistemas. Na Chesf não é diferente, hoje os sistema de 

telecomunicações suportam aplicações corporativas, bem como toda comunicação 

operacional de serviços tão sensíveis à indisponibilidade quanto o SAGE (Sistema Aberto 

de Gerenciamento de Energia). Por isso, há a necessidade cada vez maior de mantermos 

sistemas de comunicação com indisponibilidade zero.  

Este trabalho busca antecipar o momento final da falha a partir da utilização de 

algoritmos de mineração seqüencial de dados em uma base histórica de alarmes de 

telecomunicações. Realizando uma análise do histórico de ocorrências das seqüências 

freqüentes dos alarmes foi possível associá-las a uma probabilidade de ocorrência de um 

determinado padrão.  

O objetivo final de extrair este conhecimento dos dados é dar suporte para ações de 

manutenção, dependendo de sua viabilidade, visando evitar as falhas ou os seus efeitos. 
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In the last decades, the amazing development of the telecommunication systems 

results in bigger and more complex networks, as well in a dependency of these systems by 

the corporations. At Chesf, that is not different and nowadays the telecommunications 

systems support enterprise and operational applications and critical services such as SAGE 

(acronym from Portuguese to Energy Management Open System). These applications and 

services demand near zero unavailability communications.  

This work aims to forecast the final stage of the failure employing sequential data 

mining algorithms into a historical telecommunication alarm database. By the analysis of 

alarm log frequent events was possible associate them to the occurrence probability of a 

specific pattern. 

The final objective of extracting this knowledge from data is to support the 

maintenance actions to avoid the failures or its consequences, depending upon the 

feasibility of its implementation. 



vii 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO ..............................................................................................................................1 

1.1 Descrição do problema ..............................................................................................................1 

1.2 Motivação ..................................................................................................................................3 

1.3 Objetivos ...................................................................................................................................4 

1.4 Organização da dissertação .......................................................................................................4 

 

2 FALHAS EM EQUIPAMENTOS ................................................................................................6 

2.1 Introdução..................................................................................................................................6 

2.2 A função de um equipamento ....................................................................................................6 

2.2.1 Capacidade inicial e padrão de desempenho ......................................................................7 

2.2.2 Função primária e função secundária .................................................................................9 

2.2.3 Função evidente e função oculta ........................................................................................9 

2.3 Caracterização de falha ...........................................................................................................10 

2.4 Modelos de falha .....................................................................................................................13 

2.4.1 Falhas relacionadas à idade ..............................................................................................14 

2.4.2 Falhas não relacionadas à idade .......................................................................................14 

2.4.3 O modelo exponencial de falha ........................................................................................15 

2.5 O processo de falha e o intervalo P-F ......................................................................................16 

2.5.3 A curva P-F ......................................................................................................................17 

2.6 Detecção de falha, gerência de rede e alarmes ........................................................................18 

2.6.1 A gerência de rede de telecomunicações ..........................................................................19 

2.6.2 Correlação entre falhas e alarmes.....................................................................................22 

2.7 Conclusão ................................................................................................................................24 

 

3.MINERAÇÃO DE DADOS PARA TRATAMENTO DE FALHAS .... ...................................26 

3.1 Introdução................................................................................................................................26 

3.2 Contexto histórico ...................................................................................................................26 

3.3 Descoberta do conhecimento em bases de dados ....................................................................28 



viii 

 

3.4 Mineração de regras de associação .........................................................................................31 

3.4.1 O algoritmo Apriori..........................................................................................................34 

3.4.2 Otimizações realizadas no Apriori ...................................................................................39 

3.4.3 Algoritmos Depth-first .....................................................................................................40 

3.5 Mineração seqüencial de dados ...............................................................................................41 

3.5.1 Correlação de alarmes utilizando descoberta de itens freqüentes ....................................42 

3.5.2 Aplicações da mineração seqüencial de dados em telecomunicações ..............................44 

3.6 Conclusão ................................................................................................................................45 

  

4.DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO................................................................................46 

4.1 Introdução................................................................................................................................46 

4.2 Entendimento do domínio .......................................................................................................47 

4.2.1 Caracterização dos dados de falha ...................................................................................50 

4.3 Construção do conjunto de dados de falha ..............................................................................53 

4.4 Limpeza e pré-processamento .................................................................................................55 

4.4.1 Limpeza de dados .............................................................................................................55 

4.4.1 Pré-processamento de dados ............................................................................................56 

4.5 Redução e projeção de dados ..................................................................................................57 

4.6 Escolha da tarefa de mineração ...............................................................................................58 

4.7 Escolha do algoritmo ...............................................................................................................59 

4.7.1 O algoritmo de mineração ................................................................................................60 

4.7.2 Etapas principais do algoritmo .........................................................................................61 

4.7.3 Criação das janelas de eventos .........................................................................................61 

4.7.4 Identificação das seqüências freqüentes ...........................................................................64 

4.7.5 Geração de seqüências candidatas ....................................................................................65 

4.7.6 Contabilização do intervalo entre eventos .......................................................................66 

4.8 Execução dos algoritmos e extração de padrões .....................................................................66 

4.9 Conclusão ................................................................................................................................67 

 

5.RESULTADOS DA DESCOBERTA DE PADRÕES ...............................................................69 

5.1 Introdução................................................................................................................................69 



ix 

 

5.2 Análise da cardinalidade máxima dos conjuntos seqüenciais gerados ....................................70 

5.3 Análise do tempo de execução do algoritmo baseado nos parâmetros de entrada ..................72 

5.4 Seqüências freqüentes de alarmes ...........................................................................................75 

5.5 Seqüências interessantes e análise dos intervalos de tempo ....................................................77 

5.4 Conclusão ................................................................................................................................80 

 

6.CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS.............................................................................81 

 

ANEXO 1 - DIAGRAMA E LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS DE TR ANSMISSÃO DA 
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHESF.......................................................................84 

 

ANEXO 2 – EXEMPLO DO ARQUIVO DE ALARMES ........... ...............................................87 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................................89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Exemplo de capacidade inicial e padrão de desempenho .................................................. 8 

Figura 2 - Várias funções e vários padrões de desempenho .............................................................. 8 

Figura 3 - Espaço operacional e limite funcional. ............................................................................. 11 

Figura 4 - Padrões de falhas em relação ao tempo .......................................................................... 13 

Figura 5 - A curva P-F ........................................................................................................................ 18 

Figura 6 - Número de telefones celulares ativados no Brasil. Fonte: Anatel. ................................... 19 

Figura 7 - TMN x Rede de Telecomunicações. (Fonte: ITU-T) ........................................................... 21 

Figura 8 - Densidade de armazenamento e preços dos dispositivos. ............................................... 27 

Figura 9 – As etapas da descoberta do conhecimento em bancos de dados. ................................... 30 

Figura 10 - Processo de exportação dos dados de falhas da Gerência de Rede para um banco de 
dados centralizado (BIGETEL) ........................................................................................................ 49 

Figura 11 - Campos da tabela SDH do banco de dados Oracle ...................................................... 51 

Figura 12 - Seqüência de alarmes de RCD tal como apresentada pelo Oracle ............................... 56 

Figura 13 - Seqüência de alarmes de RCD pronta para ser tratada no MATLAB .......................... 57 

Figura 14 - Exemplo de predicado e extensão de uma seqüencia .................................................... 69 

Figura 15 - Diminuição do minFreq x aumento da cardinalidade ................................................... 72 

Figura 16 - Tempo de execução versus minFreq para TW=1h. ....................................................... 73 

Figura 17 - Total de candidatos gerados versus o minFreq ............................................................. 74 

Figura 18 - Tempo  de excução versus número de candidatos gerados ........................................... 74 

Figura 19 – Candidatos totais gerados versus sequências frequentes totais ................................... 75 

Figura 20- Distribuição do tempo do intervalo P-F ......................................................................... 79 

Figura 21- Diagrama do sistema de transmissão Mux e Rádio da Chesf ........................................ 85 

Figura 22- Legenda do Diagrama de transmissão da Chesf ............................................................ 86 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Caracterização do Problema 
 

A digitalização dos sistemas de controle, a monitoração remota de usinas e subestações, o 

desenvolvimento de sistemas operacionais com coleta e distribuição de dados tais como o Sistema 

Aberto de Gerenciamento de Energia (SAGE), além da integração de sistemas de informação 

gerenciais numa empresa do porte da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), são o 

retrato de uma evolução que se deu devido ao uso intensivo dos sistemas computacionais e de 

telecomunicações. A demanda crescente pela utilização destes sistemas reflete o desenvolvimento 

tecnológico sofrido por estas áreas nas últimas décadas e que os tornaram imprescindíveis nas 

empresas e na sociedade moderna.  

Os vários fatores que contribuíram para o desenvolvimento das redes de telecomunicações, 

de certa forma também foram responsáveis pelo aumento da complexidade destas redes. Dentre 

eles, podemos citar o aumento da capacidade de processamento dos equipamentos, maior 

velocidade de transmissão de dados, utilização de topologias de redes diferenciadas para o 

atendimento de requisitos de redundância e confiabilidade. E ainda, a implementação de novos 

protocolos, codificações e modulações de sinal o que levou à necessidade da convivência no 

sistema de equipamentos de gerações diferentes.  

Concomitantemente, nos últimos vinte anos, em todo o mundo, os sistemas de 

gerenciamento de redes de telecomunicações se tornaram padrão para o controle e monitoração 

destes equipamentos. Em tese, o gerenciamento remoto reduziria o tempo de intervenção nos 

equipamentos por prescindir de deslocamento, facilitaria a identificação do problema por permitir 

uma visualização instantânea de falhas e permitiria a redução de custos de operação e manutenção 

por concentrar as equipes especializadas em um único centro. Figuram entre os objetivos propostos 

na idealização destes sistemas, a minimização do tempo de reação em relação aos eventos da rede, 

o controle sobre elementos dispersos geograficamente, provisão de mecanismos para localização e 

contenção de falhas e a redução de riscos à segurança (ITU-T, 2000b). Além disto, estes sistemas 

devem ser capazes de transportar, armazenar e processar as informações necessárias para gerenciar 

os elementos de rede. Esta capacidade de armazenamento tornou disponível uma imensa 

quantidade de dados para análise, tornando-se ainda maior com o passar do tempo. Este 

crescimento está associado à ampliação do número de elementos de rede, à maior quantidade de 

interfaces instaladas nos equipamentos, bem como uma elevação da quantidade de funções 

embutidas e de parâmetros a serem gerenciados. 



2 

 

Se por um lado o aumento da complexidade e quantidade de dados disponíveis favorece a 

tomada de decisão e o diagnóstico mais preciso de ocorrências na rede, por outro tornou sua análise 

e entendimento uma tarefa árdua, quando não impossível para o ser humano. Desta forma, a 

necessidade de utilização de métodos ou técnicas para realizar uma análise eficaz com a quantidade 

crescente de dados foi uma demanda que nasceu em paralelo a estas dificuldades. Neste aspecto, a 

Mineração de Dados, subárea da Inteligência Artificial que se desenvolveu devido ao crescimento 

da capacidade computacional das últimas décadas, tem sido utilizada para extração do 

conhecimento contido nos registros (instâncias) e campos (atributos) disponíveis nestas bases, 

processo este conhecido como KDD (Knowledge Discovery in Databases, descoberta do 

conhecimento em bancos de dados) (FAYYAD et al., 1996b). As bases de dados dos Sistemas de 

Gerência das Redes de Telecomunicações, por estarem repletos de dados de falhas dos 

equipamentos, constituem-se o ambiente perfeito para a busca de padrões na massa de dados 

existente. 

Ao pretender utilizar o conhecimento encoberto nos dados para prever defeitos, devemos 

lembrar que equipamentos eletrônicos possuem taxa de falha constante. Portanto, a probabilidade 

de ocorrência de falhas não está relacionada ao tempo de operação, o que caracteriza a 

imprevisibilidade da mesma. Contudo, alguns modos de falha geram avisos antes que seu 

mecanismo chegue ao seu final (MOUBRAY, 1997). Estes processos causadores de uma 

deterioração no desempenho da função do equipamento findam por acarretar uma falha funcional.  

A indisponibilidade total ou parcial da função primária do equipamento, algumas vezes pode ser 

identificada prematuramente através da detecção de falhas potenciais. Assim, mesmo não sendo 

capaz de prever a falha potencial, ao divisar a deterioração associada, talvez possamos antecipar a 

ocorrência de uma falha catastrófica. 

Um dos problemas para a aplicação deste conhecimento é a detecção do ponto onde se 

inicia a falha potencial. Quanto mais preciso for método ou ferramenta utilizada para esta tarefa, 

maior a antecedência da detecção.  Outro obstáculo é o intervalo decorrente entre a falha potencial 

e a falha funcional (intervalo P-F) que pode ter uma duração de alguns milissegundos, de horas ou 

até meses. Além do próprio comportamento do mecanismo do defeito, este tempo é influenciado 

pelo momento da observação da falha potencial. No que concerne à previsão de falhas catastróficas 

o tempo decorrido no intervalo P-F é determinante para a realização de ações preventivas.  

Apesar destas dificuldades, a mineração de padrões de falhas em base de dados poderá nos 

levar à descoberta de seqüências de eventos freqüentes. A partir destas seqüências e com a 

correlação entre alarmes minoritários e falhas potenciais poderíamos antecipar a ocorrência de uma 

falha funcional, bem como determinar a probabilidade de sua ocorrência. No futuro, estas 

informações seriam utilizadas para prever falhas com um determinado grau de certeza e decidir 
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sobre ações para evitá-las ou os seus efeitos, desde que o intervalo P-F seja razoável para a 

realização de ações preventivas.  

 
1.2 Motivação 

Os sistemas de gerência da rede de telecomunicações utilizados para monitorar e gerenciar 

os NE (Network Elements, Elementos de Rede) coletam e armazenam numerosas informações 

acerca destes equipamentos, dentre elas os dados de falha. O sistema de gerência de rede EMOS 

SDH (Equipament Management Operational System) utilizado na Chesf para gerenciar 

equipamentos Siemens SDH (Synchronous Digital Hieararchy, Hierarquia Digital Síncrona), 

equipamentos de multiplexação e transmissão digital de alta capacidade, chega a armazenar entre 

600 (Seiscentos) e 800 (oitocentos) alarmes por dia, o que nos daria em torno de 250.000 (duzentos 

e cinqüenta mil alarmes) por ano.  

A utilização de métodos com o intuito de extrair o conhecimento implícito dos dados de 

falha da CHESF e assim agregar e confrontar com a noção dos especialistas sobre o 

comportamento da rede, por si só já se constitui um motivo significativo para realização desta 

pesquisa. Ainda mais quando se leva em consideração que atualmente esta imensa massa de dados 

disponíveis é praticamente menosprezada. 

Além do que, determinar o comportamento das falhas dos ativos da rede pode se tornar 

uma informação útil ao processo de gestão da manutenção através de um planejamento de tarefas 

mais adequado para cada tipo de equipamento.  Desta forma, uma política de manutenção que vise 

diminuir as intervenções nos ativos da rede tenderá a diminuir os custos de conservação do item, 

podendo ainda redirecionar os esforços da equipe para as atividades mais críticas, a fim de 

aumentar a disponibilidade dos sistemas.    

Estas informações também podem ser relevantes quando utilizadas para realimentar as 

equipes de projeto, objetivando tornar as especificações técnicas de equipamentos e sistemas mais 

rigorosas. 

Como dito no início, o desenvolvimento e o aumento da eficiência dos sistemas de 

telecomunicações causou uma dependência dos mesmos, o que nos força a mantermos os sistemas 

quase que infalíveis. Por exemplo, os requisitos de disponibilidade de alguns serviços prestados ao 

O.N.S. (Operador Nacional do Sistema) chegam a ser da ordem de 99,98%.  Esta dependência 

tecnológica das corporações em relação aos ativos físicos, que implementam as redes de 

comunicação e os sistemas computacionais, é um reflexo da dependência da sociedade dos 

produtos industrializados. De forma geral, responsáveis pela geração de riquezas, melhoria e 



4 

 

manutenção da nossa qualidade de vida, saúde e segurança. Neste caso, é de suma importância a 

conservação destes sistemas com o maior tempo de disponibilidade possível.  

Atrelada a esta necessidade de disponibilidade total dos sistemas e a manutenção dos ativos 

físicos está o desenvolvimento sustentável. Apesar da dependência citada anteriormente, estamos 

cada vez mais conscientes da necessidade de preservação e reaproveitamento. Atender às 

expectativas atuais da sociedade quanto à conservação, se alinha com os objetivos da função 

manutenção, a partir do momento em que a utilização eficiente dos ativos físicos e a prolongação 

de sua vida útil nos apontam em direção a dispormos de forma mais eficiente dos recursos naturais. 

Esta preocupação pode ser constatada, por exemplo, pelo tema do 22º congresso brasileiro de 

manutenção organizado pela ABRAMAN (Associação Brasileira de Manutenção), realizado entre 

17 e 21 de setembro de 2007, que teve como título “Manutenção: Comprometimento com o 

crescimento sustentável”. Nesse congresso várias palestras foram proferidas associando a 

manutenção de sistemas e seu impacto no meio ambiente. 

 

1.3 Objetivos 

 

Aplicar métodos de mineração seqüencial de dados com a implementação do algoritmo 

Apriori, nos dados de falha de equipamentos de telecomunicações a fim de descobrir os padrões 

existentes no conjunto de dados históricos. Estes padrões, além de se constituírem conhecimento 

sobre o comportamento da rede, serão usados para prever falhas funcionais através de determinar 

do intervalo P-F. Também será estimado o percentual de falhas que podem ser previstas a partir de 

uma seqüência identificada.  Por último realizar medições do desempenho do algoritmo de 

mineração através dos parâmetros colhidos durante sua execução, tal como tempo, quantidade de 

seqüências geradas, tamanho das seqüências e realizar uma comparação entre eles.  

 

1.4 Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em capítulos. O capítulo 2 faz uma caracterização de 

falha de acordo com a RCM – Reliability Centered Maintenance, Manuntenção Centrada na 

Confiabilidade – apresentando os conceitos de função, modo de falha, padrão de desempenho de 

uma função, contexto operacional, etc. Diferencia o que é falha funcional e falha potencial, a partir 

daí apresentando o intervalo P-F e a curva P-F. Também discorre sobre a curva de probabilidade de 
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falhas em itens complexos destacando sua incerteza, porém acrescenta alguns dados de artigos de 

confiabilidade em componentes microeletrônicos e os estudos referentes a deterioração e previsão 

de falha nestes dispositivos o que corrobora com o fato de que quando ocorre uma falha em um 

dispositivo eletrônico, esta falha não necessariamente será catastrófica, afetando a função primária 

em definitivo, mas que pode a partir deste momento gerar um estado de ‘deterioração’ desta função 

e que talvez seja possível prever o momento no qual ocorre a perda da função dada uma certa 

probabilidade. Neste capítulo ainda apresentamos a TMN (Telecommunication Management 

Network), suas funções básicas e os objetivos para os quais foi projetada durante a sua criação. 

 O capítulo 3 realiza uma breve apresentação sobre as técnicas de mineração de dados, 

histórico da tecnologia e seu relacionamento com a descoberta do conhecimento em bancos de 

dados. Exemplifica, dentre as tarefas de mineração, a “Mineração de regras de associação” e a 

“Mineração seqüencial de dados”, ressaltando suas similaridades desde que a segunda baseia-se 

nos métodos usados pela primeira para resolução de problemas. Apresentamos a formalização do 

problema da mineração de dados seqüenciais em uma base de dados de alarmes de 

telecomunicações e apresentamos algumas aplicações nesta área. 

No capítulo 4, descrevemos o desenvolvimento do trabalho apresentando as etapas de 

acordo com o processo de Descoberta do conhecimento em bancos de dados. Apresentamos a rede 

de telecomunicações da CHESF, os sistemas de gerência de rede e a exportação dos dados de 

alarmes. Neste capítulo apresentamos o tratamento realizado nos dados e descrevemos o 

funcionamento do algoritmo de mineração utilizado. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados da aplicação do algoritmo de mineração nos 

dados na base de dados de um Sistema de Gerência de Telecomunicações, e estes são avaliados em 

relação à descoberta do conhecimento e a previsão de falhas. 

Por último, o capítulo 6 se dedica a expor as conclusões da dissertação, suas limitações e 

apresenta propostas para trabalhos futuros. 
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2. FALHAS EM EQUIPAMENTOS 

  

2.1 Introdução 

 

As falhas em equipamentos eletrônicos são representadas através do modelo exponencial, 

onde a taxa de falhas é constate e a probabilidade de sua ocorrência no tempo aleatória. Apesar 

deste comportamento imprevisível, alguns modos de falha podem enviar avisos antes da perda da 

função ser consumada (MOUBRAY, 1997). Dependendo do intervalo de tempo entre esses 

indicativos e a falha em si, alguma ação pode ser tomada para conter a mesma, ou ao menos 

diminuir suas conseqüências. 

Este capítulo realiza uma apresentação concisa, sob a perspectiva da RCM (Realiability 

Centered Maintenance ou Manutenção Centrada na Confiabilidade), dos conceitos relativos à falha 

potencial e funcional, necessários para caracterização deste intervalo. Na seção 2.1 discorremos 

sobre as funções dos equipamentos, definição importante para conceituação de falha, que é 

realizada no item 2.2. Na seção 2.3 mostramos o modelo e as curvas padrões para falha. Na seção 

2.4 é definido o intervalo P-F. No item 2.5 realizamos uma exposição sobre os sistemas de gerência 

de rede de telecomunicações como o sistema de controle e monitoração de equipamentos e 

detecção de falhas destas redes. Neste capítulo também, fazemos uma breve apresentação sobre 

correlação de alarmes e falhas, uma vez que esta associação nos permitirá, através da análise dos 

alarmes dos equipamentos monitorados da rede, realizar a identificação do intervalo P-F.  

 

2.2 A função de um equipamento 

 

Os conceitos de falha potencial e falha funcional são essenciais para o desenvolvimento 

deste trabalho, pois a partir da identificação destas falhas definiremos o intervalo P-F. Antes, 

porém, será necessário fazer algumas considerações sobre a função de equipamentos já que a 

determinação do que é falha dependente diretamente da definição deste conceito.  

 Sob o ponto de vista da manutenção centrada na confiabilidade, a tarefa de 

preservar a capacidade dos dispositivos em desempenhar suas funções é mais importante que 

manter a confiabilidade intrínseca dos mesmos.  Por isso, a política de manutenção deve garantir, 

sobretudo, a continuidade, que somente é possível com o entendimento do papel desempenhado 
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pelos ativos no negócio.  Nesse sentido, alguns aspectos relacionados às funções dos ativos devem 

ser considerados. Um deles é o padrão de desempenho que define a qualidade do serviço a ser 

fornecido pelo item. Também, o contexto operacional no qual o ativo está inserido é de 

fundamental importância na definição da função do mesmo. 

 Segundo LAFRAIA (2001), função é toda e qualquer atividade que o item 

desempenha. Ao definirmos a função de um ativo, devemos indicar com precisão um padrão de 

desempenho, pois esse padrão estabelece o nível de serviço aceitável na operação do ativo 

(MOUBRAY, 1997). Fundamentando-se no nível de serviço estabelecido podemos determinar os 

limites funcionais de um ativo que, caso ultrapassado, acarretará em falha. 

 

2.2.1 Capacidade inicial e padrão de desempenho 

 

O nível de serviço exigido de um ativo é um aspecto essencial que define o seu estado 

operacional e delimita o estado de falha do mesmo, já que o padrão de desempenho de um ativo é a 

fronteira entre o desempenho aceitável e a falha. 

Quando uma função é especificada e com ela seu padrão de desempenho, alguma grandeza 

física também deve ser definida através da qual possamos medir e, portanto demarcar 

inequivocamente quando este padrão de desempenho foi ultrapassado.  

Podemos diferenciar o desempenho de um equipamento de duas maneiras: 

• Desempenho desejado; 

• Capacidade embutida. 

O desempenho desejado é o nível de serviço que o usuário espera do ativo, enquanto que a 

capacidade embutida está relacionada ao nível que o ativo foi projetado para realizar, ou seja, o que 

ele pode fazer efetivamente. Dessa forma, o desempenho desejado pelo usuário é sempre igual ou 

menor que a capacidade embutida do equipamento.  

Quando um equipamento é colocado em operação e começa a ser submetido a esforços 

pelo mundo externo, as suas funções irão sofrer deterioração. A partir deste momento, se inicia a 

perda da capacidade inicial de desempenhar suas funções.  

Na Figura 1 ilustramos os níveis de capacidade inicial e padrão de desempenho mínimo.  
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Figura 1 - Exemplo de capacidade inicial e padrão de desempenho 
 

A interação entre esforços e resistência à falha, leva à deterioração do padrão de 

desempenho de um ativo e, conseqüentemente, irá levá-lo a falha. Por conseguinte, a definição do 

nível mínimo de desempenho exigido é que define a ocorrência da falha. Este nível é determinado 

pelo usuário e ativos iguais podem ter valores diferentes dependendo do uso dado ao mesmo, ou 

seja, dependendo do seu contexto operacional. Outro ponto a ser destacado é que para cada função 

de um equipamento, haverá um padrão de desempenho associado e, portanto vários níveis de 

desempenho exigidos. Na Figura 2 esta situação é ilustrada: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Várias funções e vários padrões de desempenho 

A B C D E F G

Funções

D
es

em
pe

nh
o



9 

 

 

 Caso qualquer os limite estabelecido para o padrão de desempenho estabelecido 

para cada uma das funções seja ultrapassado, haverá a perda da função associada.   

 

2.2.2 Função primária e secundária 

 

Atualmente, há uma tendência em se construir os equipamentos de forma que eles 

desempenhem diversas funções, acumulando cada vez mais funcionalidades embutidas em um 

único dispositivo.  Dentre essas funções, algumas são essenciais, enquanto outras desempenham 

um papel aparentemente de menor importância por não estar diretamente ligada à razão de existir 

do ativo. Assim, o mesmo item pode desempenhar algumas funções principais e outras dezenas de 

funções menos importantes. 

Funções primárias são as razões principais pelas quais as organizações adquirem certo 

ativo e, por isso, a razão de sua existência (MOUBRAY, 1997). Possivelmente, um item pode 

realizar inúmeras funções primárias e o maior desafio na análise funcional de um ativo é definir as 

expectativas de desempenho associadas às cada uma delas. 

Já as funções secundárias são atividades desempenhadas pelo item que não parecem tão 

óbvias, contudo, caso haja uma perda da mesma, podem ter um impacto muito maior na 

organização. Algumas destas funções secundárias estão relacionadas à integridade ambiental, 

estrutural ou segurança, conforto, aparência, eficiência, proteção, etc. 

 

2.2.3 Função evidente e função oculta 

 

Esta classificação das funções de um ativo está diretamente associada ao seu contexto  

operacional. 

Uma função evidente é aquela na qual a falha irá se tornar por si própria aparente à equipe 

de operação sob circunstâncias normais. A função oculta, a falha não é evidente.  

As funções ocultas geralmente podem ser de dois tipos (NOWLAN et al., 1978): 

• “Uma função que está normalmente ativa, porém não dá nenhuma indicação 

quando pára, tais como funções de detecção de uma condição”. A falha de um sensor de nível, de 



10 

 

pressão ou temperatura, por exemplo. Neste caso, não é possível detectar a falha deste item, até que 

a condição que ele foi projetado para indicar ocorra. Apenas neste momento é possível detectar que 

o equipamento está em falha. 

 

• “Uma função que é normalmente inativa e a falha só é percebida no momento em 

que é requisitada”. Este é o caso típico de unidades que operam em esquemas de redundância. Em 

equipamentos de transmissão de dados de alta capacidade é comum que as funções de transmissão 

e recepção de dados possuam o hardware duplicado, com um deles trabalhando em espera. Caso a 

unidade onde os dados trafegam falhe, a unidade duplicada deve assumir as funções da primeira. 

Nestes casos, a realização de testes periódicos das funções ocultas é essencial para garantir 

a confiabilidade do sistema, já que a unidade secundária pode estar em falha. 

 

2.3 Caracterização de falha 

 

Para a definição das funções dos ativos, se faz necessário o estabelecimento de um padrão 

de desempenho. Esse padrão pode ser avaliado a partir de alguma grandeza física específica que 

pode variar durante o período operacional desde a capacidade inicial até a completa perda de 

capacidade de o ativo realizar sua função.  

Podemos representar as várias funções e os limiares de desempenho formando uma 

intersecção que define o espaço funcional do equipamento. Nesse espaço, todos os valores 

possíveis da grandeza associada a uma função definem o espaço operacional. À medida que as 

grandezas que medem o desempenho assumem valores fora dos limites estabelecidos pelo padrão 

de desempenho, eles começam a ocupar o espaço de falhas.  

O espaço operacional, ou seja, todos os estados possíveis nos quais um equipamento pode 

adquirir é a união entre o conjunto de estados funcionais e o conjunto de estados de falha. Ainda 

podemos representar que a capacidade inicial é um conjunto de valores que indicam um estado 

operacional tal que está contido no conjunto de estados funcionais, como se fosse um círculo menor 

dentro do círculo representando o espaço funcional.  

Aqui estamos considerando um espaço multidimensional representado por todas as funções 

de um equipamento e limitado pelos padrões de desempenho funcional, porém na prática, a análise 

funcional se restringe à uma dimensão apenas, ou seja, uma função do ativo por vez. 
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A Figura 3 ilustra o que foi dito: 

 

 

        Figura 3 - Espaço operacional e limite funcional. 

 

Já que, para se configurar uma falha, basta que haja a perda de uma função, é mais exato 

definir falha em relação à perda de uma função específica do que em termos do ativo como um 

todo. Desta forma, é mais preciso usa o termo falha funcional, que pode ser conceituado a partir do 

momento em que o padrão de desempenho foi estabelecido. Através deste padrão de desempenho 

também podemos identificar a falha potencial. 

• Falha funcional  

É a incapacidade de um item executar sua função de acordo com o padrão de desempenho 

mínimo especificado. Mínimo especificado não se refere a um limite inferior, e sim uma condição 

do item tal que os valores da grandeza física, na qual o padrão de desempenho é avaliado, são 

diferentes de um conjunto de valores considerados satisfatórios.  A falha funcional, então, não se 

restringe apenas à perda da capacidade total de realizar uma determinada função, mas também a 

perda parcial correspondente a uma faixa contínua de valores entre a perda total e o padrão mínimo 

aceitável. É importante acrescentar que a grandeza física que avaliamos para determinar esta falha 

não necessariamente é uma grandeza contínua.  

• Falha Potencial 
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A falha potencial é definida como uma condição física reconhecível indicativa que uma 

falha funcional está prestes a ocorrer. Ela está associada à deterioração da capacidade de 

desempenho inicial do item, sem ainda comprometer a função exercida pelo mesmo.  

A capacidade de identificar uma falha funcional ou uma falha potencial depende de três 

fatores (NOWLAN et al., 1978): 

• Definições claras das funções de um item bem como eles se relacionam ao 

equipamento ou o contexto operacional no qual o item será usado; 

• Uma definição clara das condições que constituem uma falha funcional; 

• Uma clara definição das condições que indicam a iminência desta falha. 

 

De acordo com estas definições, para que a falha seja determinada de forma objetiva 

precisamos especificar precisamente a evidência pela qual a mesma será reconhecida, neste caso, o 

limiar do padrão de desempenho. Este limiar é avaliado através da grandeza específica da função 

do ativo. 

Ao realizar medições nesta grandeza, podemos identificar a falha funcional ou medir um 

valor anterior ao limiar definido que indique a iminência da falha, isto é, identificar a falha 

potencial. A capacidade e a exatidão com que identificamos alterações desta grandeza em relação 

ao seu valor nominal é um fator importante para a previsão da falha funcional.  

Através da detecção das falhas potenciais, itens podem ser retirados de operação antes da 

perda da capacidade operacional a fim de evitar ou reduzir as conseqüências da falha e maximizar a 

disponibilidade do item. Porém para a realização destas ações, precisamos levar em consideração 

além da viabilidade técnica, a viabilidade econômica. Em se tratando da identificação de falhas 

potenciais e falhas funcionais alguns questionamentos devem ser realizados. Primeiramente, se é 

possível identificar o intervalo P-F. Em segundo lugar, se este intervalo é tal que possamos realizar 

alguma ação para evitar a falha. E finalmente, deve-se avaliar se o esforço necessário para 

execução das duas tarefas anteriores não custaria mais que apenas deixar o item em operação até 

falhar, para somente neste momento ser reparado. 

A criticidade das conseqüências da falha vai determinar o esforço que a empresa 

despenderá para antecipá-la, evitá-la ou reduzir seus efeitos, tentando diminuir a severidade ou a 

freqüência delas.  
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2.4 Modelos de Falha 

 

Quando um ativo entra em operação, o mesmo começa a sofrer esforços que poderão 

deteriorá-lo, reduzindo sua resistência que talvez o leve a uma falha. Esta exposição a esforços, que 

ocorrerá durante toda a vida do ativo, geralmente é medida em ciclos ou períodos de tempo. Esta 

forma de medir a exposição sugere que pode existir uma relação entre a deterioração e o tempo de 

operação do ativo.   

Contudo, mesmo os itens fabricados em um mesmo lote possuem características diferentes, 

tal como a resistência inicial, e durante sua vida útil, serão submetidos a esforços diferentes, 

tornando bastante difícil determinar com precisão o momento em que os itens falharão. 

Estudos de confiabilidade realizados na indústria aeronáutica identificaram seis padrões de 

falha. Na figura 4 esses padrões são apresentados. Notemos que em apenas 11% deles existe uma 

relação de aumento da probabilidade de falhas com o passar do tempo. 

 

 

Figura 4 - Padrões de falhas em relação ao tempo 
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2.4.1 Falhas relacionadas à idade 

 

Padrões de falha relacionados à idade geralmente ocorrem em itens simples ou em itens 

complexos quando estes não possuem um modo de falha dominante. A ocorrência destes padrões 

de falha é mais comum em itens mecânicos ou estruturais que entram em contato direto com o 

produto.  

Os padrões de falha relacionados à idade são encontrados sob a condição de desgaste direto 

ou estão associados com fadiga, corrosão, oxidação e evaporação. 

 

2.4.2 Falhas não relacionadas à idade 

 

Como apresentado anteriormente, poucos modos de falha se conformam a uma curva com 

taxa de falhas crescentes em relação ao tempo. Dois fatores são preponderantes para que o tempo 

não influencie na probabilidade de falha: A complexidade dos itens e o stress variável. 

Os itens estão cada vez mais complexos devido à necessidade de melhoria do seu 

desempenho, do atendimento a requisitos de segurança, além da incorporação de mais funções em 

um único equipamento. Isso resulta em um maior número de componentes, e conseqüentemente, de 

conexões entre eles, que aumenta a variedade de falhas que podem ocorrer, e diminui a chance de 

dominância de um modo de falha em particular. A necessidade de dispositivos mais baratos 

acarretou uma diminuição entre a capacidade inicial e o desempenho mínimo desejado, fazendo 

com que estes itens se caracterizassem por uma margem menor para deterioração. Estes dois 

aspectos sugerem que itens complexos estão mais propensos a sofrer de falhas aleatórias. 

Já o stress variável afeta a resistência à falha de várias formas, levando o item a falha ou 

diminuindo sua resistência: 

• Ultrapassar a resistência máxima causando a falha; 

• Causar uma diminuição da resistência permanentemente; 

• Causar uma diminuição temporária da resistência; 

• Acelerar o declínio da resistência à falha; 
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Por causa destas interações entre stress e resistência de formas e intensidades variáveis, é 

impossível prever quando irá ocorrer uma falha. Por esta razão tais falhas são descritas como 

aleatórias. 

 

2.4.3 Modelo exponencial de falhas 

 

O modelo exponencial de falhas é utilizado para modelar a probabilidade de falhas dos 

equipamentos eletrônicos. A distribuição exponencial descreve a situação em que a taxa 

instantânea de falha (hazard rate) é constante. Ela também é conhecida como função de risco de 

falha, representada por h(t), e é a probabilidade de ocorrência de uma falha durante o intervalo [t, 

t+∆t], dado que não houve falha até o instante de tempo t. 

O tempo de vida médio ou o tempo médio entre falhas (MTTF: Mean Time to Failure) é 

1/λ, então a função de distribuição de probabilidade é escrita como: 

���� � ���	
                          (1) 

A confiabilidade desta forma é obtida através do cálculo da probabilidade de não 

ocorrência de falhas até antes do tempo t é dada por: 

���� � 1  � ������



�
             (2) 

     ���� � ��	
                       (3) 

 

Para itens reparáveis λ é chamada de taxa de falhas e 1/λ é o tempo médio entre falhas 

(MTBF – Mean Time Between Failures) 

Porém, apesar deste comportamento exponencial, já existem estudos, em nível 

microeletrônico, investigando o comportamento de degradação de dispositivos semicondutores. 

Além de examinar a influência de altos campos eletromagnéticos e de altas densidades de 

correntes, o que de certa forma poderia indicar um processo de falha não aleatória (GINGL et al., 

1998).  

Devido à miniaturização dos dispositivos eletrônicos, novos métodos, que levam em 

consideração a física de confecção dos dispositivos eletrônicos, estão sendo desenvolvidos para 

realizar a análise de falhas e avaliar a confiabilidade e vida útil dos dispositivos eletrônicos (FIEGE 
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et al.,1998) ,(GINGL et al.,1998), (BALKER et al., 1999), (JACOB et al.,2006). Alguns autores 

em suas publicações (RYU et al., 2005), (BERNSTEIN et al.,2006) até mesmo questionam a 

validade do modelo exponencial como o único modelo para explicar falhas em dispositivos 

eletrônicos.  

Alguns dispositivos microeletrônicos apresentam falhas catastróficas como consequência 

de uma variação de stress tal como aumento de temperatura, densidade de corrente ou campo 

eletromagnético. Essa variação pode afetar a resistência do componente à falha e é a causa do 

desenvolvimento de um processo de degradação no dispositivo (GINGL et al.,  1998), (JACOB et 

al., 2006). 

 

2.5 O processo de falha e o Intervalo P-F 

 

Um dos motivos para identificarmos as condições insatisfatórias no estágio de uma falha 

potencial é prevenir as conseqüências mais sérias de uma falha funcional. Outra razão é que ao 

retirar uma unidade de acordo com sua condição torna possível utilizá-la pela maior parte de sua 

vida útil (NOWLAN et al., 1978).  

Uma falha funcional ocorre quando as curvas de esforço e resistência se interceptam, ou 

seja, quando o esforço aplicado excede a resistência restante à falha (NOWLAN et al., 1978). Em 

itens que a falha está associada à idade, o comportamento de desgaste ou envelhecimento está 

aparente e pode ser medido, de forma que podemos determinar facilmente o tempo para a troca.  

Em um dispositivo no qual a falha não está associada à idade, a ocorrência da falha é 

imprevisível, mas o processo de falha que se desdobra de potencial a funcional pode se manifestar 

de forma a ser detectado. Ou seja, a falha potencial é imprevisível, mas desde que a mesma ocorra 

e seja detectada, a determinação da ocorrência de uma falha funcional se torna possível.  

Neste caso, o que mais importa para determinação da falha potencial é se a redução da 

resistência à falha poderá ser identificada por alguma evidência física que nos permita reconhecer 

uma falha iminente. 

Por exemplo, em um dispositivo eletrônico, o rompimento elétrico do filme semicondutor 

pode causar o aumento ou diminuição gradual da resistência elétrica, o que afeta o tempo de vida 

(GINGL et al., 1998) sugerindo uma degradação a partir de uma ocorrência (falha potencial) que 

redundará em uma falha funcional. 
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Isto demonstra que é possível, em dispositivos eletrônicos, um evento iniciar um processo 

de falha que irá se deteriorar até o momento da falha funcional. Apesar de não sermos capazes de 

prever a ocorrência que iniciou o processo, e o modo de falha não estar diretamente relacionado ao 

tempo de operação do ativo, se alguma evidência puder ser encontrada que o item está nos estágios 

finais de falha, pode ser possível tomar alguma ação para preveni-lo de falhar completamente ou 

evitar as conseqüências (MOUBRAY, 1997). 

No caso de uma rede de telecomunicações, a evidência de falha com que estamos lidando é 

a exteriorização de alarmes. A identificação de seqüências de alarmes que será realizada nos dará 

os indícios que necessitamos para identificar se existe uma perda de “resistência à falha” ou uma 

deterioração da qualidade do serviço oferecido pela rede.  

 

2.5.1 A curva P-F 

 

A curva P-F ilustra o processo de falha, desde seu início (falha potencial) até o ponto da 

falha funcional. Esta curva apresenta a medida de uma grandeza física a qual está associado o 

padrão de desempenho esperado do ativo. No início da operação, espera-se que o padrão de 

desempenho se encontre em um patamar acima do nível mínimo requerido, que é sua capacidade 

inicial. Ao entrar em operação e começar a sofrer com os esforços imputados pelo mundo real a 

função observada começa a se deteriorar até que, em determinado momento, a degradação torna-se 

perceptível. Este comportamento é válido para falhas relacionadas à idade.  

Em itens complexos, geralmente, algum evento ocorre e danifica o ativo, como no caso do 

filme semicondutor de um chip, onde uma descarga eletrostática ou uma densidade de corrente 

acima do especificado afeta a resistência do dispositivo. Ainda que o dano não tenha afetado de 

forma catastrófica o componente, a partir daí instala-se um processo de falha e o dano inicial vai 

deteriorar a função desempenhada por ele. 

O ponto da curva onde é detectado este desgaste é chamado de ponto P, ou ponto de falha 

potencial. Com a continuidade de uso, a deterioração levará o ativo a não ser mais capaz de atingir 

os níveis de desempenho requeridos, o que caracteriza a falha funcional, ponto F.  

Além da detecção da falha potencial, outro fator a ser considerado é o intervalo P-F, que é 

o intervalo de tempo decorrido entre o momento em que a falha potencial se torna detectável e o 

momento em que ocorre a falha funcional. Dependendo do modo de falha, este intervalo pode 

variar de milissegundos a anos. Devemos destacar que além desse intervalo poder ser bastante  
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diferentes para vários tipos de falhas ou dispositivos, ainda sim, para o mesmo modo de falha este 

intervalo pode variar de forma considerável. 

Na Figura 5 exibimos a curva P-F:  

 

Figura 5 - A curva P-F 

 

 Além da tecnologia ou método usado para detectar a falha potencial, outros fatores 

podem afetar a precisão da determinação destas falhas, tais como ruídos de medição ou um 

processo de falha não-linear, que acabam por alterar o resultado da previsão. Dentre as várias 

formas para determinação do intervalo P-F, a observação contínua do padrão de desempenho é 

considerada impraticável por causa de seu alto custo (MOUBRAY, 1997). Contudo, nas redes de 

telecomunicações, que possuem sistemas de gerência e monitoração em tempo real, isto não se 

torna um fator impeditivo, já que esta observação é uma função embutida nestes sistemas. Neste 

caso, o nosso problema é determinar se existem avisos (alarmes) que podem ser considerados 

falhas potenciais que acarretarão falhas funcionais. 

 

2.6 Detecção de Falha, Gerência de Rede e Alarmes 

 

Nas redes de telecomunicações, devido aos sistemas de monitoração em tempo real, a 

identificação de uma falha se dá de forma automática através dos indicativos de alarmes. Assim, a 

identificação e interpretação da falha são imediatas, já que um agente automático monitora em 

tempo real a funcionalidade dos equipamentos.  
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Dentro de um conjunto finito de alarmes, podemos categorizá-los de acordo com a sua 

severidade e classificá-los conforme um padrão estabelecido pelo usuário. Isto nos possibilita 

especificar para o sistema quais alarmes representam uma falha funcional. 

Embora no ambiente de telecomunicações uma quantidade razoável de falhas sejam 

detectadas pelos usuários, ou mesmo em alguns casos quando o sistema não é capaz de detectar a 

falha, como é o caso das falhas ocultas, neste trabalho, consideramos falha apenas eventos 

ocorridos nos equipamentos que sejam passíveis de detecção através do sistema de monitoração on-

line. 

 

2.6.1 A Gerência de Redes de Telecomunicações 

 

Nos últimos vinte anos, as redes de telecomunicações cresceram extraordinariamente em 

todo mundo.  Três fatores contribuíram de forma determinante para que essa evolução ocorresse: a 

interligação das redes, o aparecimento de novas tecnologias e a demanda por novos serviços. 

No Brasil, em que pese a influência da privatização do sistema de telecomunicações, 

ocorrida em 1998, o setor vinha tentando acompanhar o desenvolvimento que ocorria no resto do 

mundo. Este crescimento pode ser constatado nos dados apresentados na Figura 6, sobre a evolução 

anual do número de terminais celulares ativos no Brasil:  

 

Figura 6 - Número de telefones celulares ativados no Brasil. Fonte: Anatel. 
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A evolução tecnológica dos sistemas de telecomunicações, principalmente devido ao 

advento das tecnologias digitais e a miniaturização dos circuitos eletrônicos, também aumentou 

consideravelmente a complexidade dos equipamentos. Além disso, a abrangência de uma rede de 

telecomunicações cresceu por causa dos novos tipos de equipamentos e suas aplicações, bem como 

do aparecimento de novos fabricantes. A complexidade destas redes também aumentou devido ao 

surgimento de novos protocolos e tecnologias e a coexistência destas com tecnologias de gerações 

diferentes na mesma rede. 

Da mesma forma, demanda por mais dados, por maior velocidade de comunicação, de 

sistemas com maior resolução, também gerou a necessidade de equipamentos de maior capacidade 

de transmissão, o que resultou em tecnologias como SDH (Synchronous Digital Hierarchy – 

Hierarquia digital síncrona). A necessidade das operadoras poderem controlar estes equipamentos 

fez com que estas novas tecnologias fossem projetadas com facilidades de gerenciamento. 

Assim, com o aumento no tamanho das redes de telecomunicações e na difusão de seu uso, 

os sistemas de gerência de rede se tornaram fundamentais para gerenciamento destas redes.  O 

aumento da capacidade da transmissão de dados e as exigências por um controle maior dos 

elementos que compunham as redes de telecomunicações. Além disso, a diversidade de fabricantes 

e a dificuldade muitas vezes encontrada de interconexão entre eles culminou na elaboração de uma 

série de recomendações que permitissem interoperabilidade aos vários sistemas e equipamentos, 

funcionalidade de gerenciamento independente do fabricante e liberdade de implementação. 

Para que estas recomendações tivessem impacto global e aceitação em toda a indústria de 

telecomunicações as entidades regulamentadoras deveriam estar imbuídas neste processo, o que fez 

com que, em 1988, o CCITT (Commitee Consultatif International de Telegraphique et 

Telephonique) , atualmente chamado ITU-T (International Telecommunication Union) começasse a 

desenvolver uma série de recomendações e criasse o conceito de TMN (Telecommunication 

Management Network – Gerência de Redes de Telecomunicações ) . Outras entidades em nível 

regional também contribuíram nas especificações, complementando os esforços do ITU-T, tais 

como a ANSI (American National Standards Institute), ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute). Desta forma, uma gama enorme de recomendações foi desenvolvida para as 

mais variadas aplicações de gerenciamento.  

A TMN provê os meios usados para transportar, armazenar e processar a informação usada 

para suportar o gerenciamento das redes e serviços de telecomunicações mantidas por operadoras 

públicas ou por empresas com redes corporativas, como é o caso da Chesf. 

O seu desenvolvimento teve os seguintes objetivos: 
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• Fornecer uma linguagem padronizada para as comunicações dos sistemas de 

gerência; 

• Suportar um ambiente de muitos fabricantes; 

• Coletar dados e facilitar sua análise; 

• Coletar alarmes; 

• Facilitar a localização de falhas; 

• Realizar a configuração de redes e realizar seu controle; 

• Gerenciar a capacidade de tráfego. 

Conceitualmente a TMN é uma rede sobreposta à Rede de Telecomunicações, sendo que a 

interface entre estas redes é feita por meio de pontos de acessos e interfaces de gerenciamento para 

envio e recebimento de informações e para controlar sua operação. 

A Figura 7 apresenta uma visão geral do relacionamento entre a TMN e a Rede de 

Telecomunicações: 

 

  Figura 7 - TMN x Rede de Telecomunicações. (Fonte: ITU-T) 

 

Através de modelos de rede genéricos é possível realizar um gerenciamento de diversos 

equipamentos, redes e serviços usando modelos de informação e interfaces padronizadas. 
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Dentro da TMN, cinco áreas funcionais são definidas para fins de gerenciamento dos 

recursos de telecomunicações das operadoras:  

• Gerência de Desempenho 

Provê funções para avaliar e relatar o comportamento dos equipamentos de 

telecomunicações e a eficiência da rede, através de medidas de tráfego ou monitoração de 

parâmetros de desempenho. 

• Gerência de Falhas 

Conjunto de funções que possibilita a detecção, isolação e a correção de uma operação 

anormal da rede. A monitoração de desempenho e a o gerenciamento de falhas são similares, sendo 

que a segunda está relacionada com falhas que afetam o serviço, mesmo que tenham sido causadas 

como conseqüência da degradação de um parâmetro de desempenho. 

• Gerência de Configuração 

Permite ao usuário alterar o modelo de gerenciamento dos recursos físicos e lógicos, ou 

seja, os parâmetros que definem o modo de funcionamento de um equipamento.  

• Gerência de contabilização 

É o conjunto de funções que permite determinar o custo associado ao uso da rede. 

• Gerência de Segurança 

Responsável pelas permissões de acesso aos recursos da gerência, bem como, 

gerenciamento de usuário e administradores da rede, auditorias de segurança, rastreamento, etc. 

As funções de gerência de desempenho e gerência de falhas são as ferramentas destes 

sistemas que nos permitem monitorar e avaliar as falhas potenciais e funcionais, já que estão 

associadas à monitoração de uma função do ativo e tem associadas a si um padrão de desempenho. 

 

2.6.2 Correlação entre falhas e alarmes 

 

As redes de telecomunicações atuais em conjunto com os sistemas de gerenciamento de 

rede podem produzir centenas e às vezes milhares de alarmes por dia. Um exemplo é o sistema de 

gerência de rede dos equipamentos SDH da Siemens, que produzem uma média de 700 (setecentos) 
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alarmes por dia.  Devido a esta enxurrada de alarmes, não é raro que os operadores da rede 

negligenciem ou interpretem estas ocorrências erradamente. 

Além disso, na Chesf ainda existem vários sistemas de gerência de rede diferentes para 

tipos de equipamentos diferentes e para fabricantes diferentes, o que além da grande quantidade de 

alarmes, com a descentralização das bases de dados, impacta negativamente na localização de 

alarmes. 

Sob o ponto de vista do gerenciamento de rede, uma falha é definida como uma desordem 

que ocorre no hardware ou software de uma rede gerenciada (JAKOBSON et al., 1993). Além 

disso, falhas que ocorrem dentro da rede gerenciada ou em seus componentes são responsáveis por 

tornar difícil ou evitar o funcionamento normal de um sistema podendo se manifestar através de 

erros, que são desvios em relação à operação normal do sistema. (MEIRA, 1997).  Estas falhas 

podem ter uma relação causal ou não. Quando sim, formam um grafo de propagação de falhas 

acíclicas (JAKOBSON et al., 1993). 

Nos sistemas de gerência de redes os alarmes são notificações da ocorrência de um evento 

específico podendo representar um erro ou não (ITU-T, 1992).  Desta forma alarmes podem 

representar a ocorrência de falhas na rede. As indicações de alarmes que são usadas para o 

transporte da informação de alarme (ITU-T, 1992) possuem nos sistemas de gerência de rede um 

campo reservado à severidade da falha. Alguns tipos de severidade indicam apenas que os alarmes 

são avisos.  

As classes de severidade que são usadas no sistema de gerência de rede dos equipamentos 

SDH que usamos neste trabalho são quatro: 

• Crítico 

• Majoritário 

• Minoritário 

• Aviso 

Um exemplo de alarme da classe Aviso é um alarme “Historical Alarm Event Log 

Threshold Exceedence” que indica que o buffer de armazenamento de alarmes está cheio, apesar de 

um indicativo de falha, neste caso a função primária do equipamento não está afetada. 

Considerando os alarmes como exteriorização das falhas, eles guardam uma relação 

indireta entre si. Contudo segundo JAKOBSON et al.(1993) não existe causalidade entre alarmes, a 

causalidade existente se dá entre falhas. 
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A causalidade existente entre falhas potenciais e falhas funcionais poderia ser identificada 

através da sua relação indireta com as indicações de alarmes.  Dependendo do sistema, até mesmo 

falhas simples podem resultar em um número imenso de alarmes. Outro problema que pode afetar o 

gerenciamento de falhas é quando várias falhas ocorrem ao mesmo tempo na rede. (KATZELA et 

al., 1995). Assim, uma falha potencial (P) pode gerar um conjunto finito de alarmes P e uma falha 

funcional (F) outro conjunto finito de alarmes F. Como existe uma relação causal entre a Falha F e 

a falha P, também existiria a relação entre o conjunto F de alarmes e o conjunto P. 

Da mesma forma que nem todos os alarmes são falhas, também existem falhas que não 

estão associados diretamente a alarmes, por isso que uma das maiores aplicações a correlação de 

alarmes é o diagnóstico de falhas (JAKOBSON et al., 1993). Uma falha oculta é um exemplo. No 

caso de unidades redundantes, onde um item reserva assume a função do item em operação quando 

da sua falha, se a unidade reserva também se encontrar com falha, provavelmente nenhum alarme 

será gerado até que a função seja solicitada e a partir daí vários alarmes exteriorizados devido à 

perda da função; neste momento a falha pode ser reconhecida devido a correlação de alarmes.  

Quando existe uma relação de transitividade, refletividade e simetria entre alarmes e falhas 

simples (JAKOBSON et al., 1993), podemos fazer uma correlação direta entre eles. Porém, isto 

nem sempre é possível, como no caso em que um único alarme é a manifestação de múltiplas 

falhas, onde a relação citada anteriormente não se mantém. 

 Neste trabalho uma correlação de alarmes será encontrada através da busca de 

padrões em janelas de tempo. Partimos do princípio que desconhecemos a natureza dos eventos 

analisados, e as relações entre eles. A única informação que utilizaremos a respeito dos alarmes é 

sua data e hora da severidade dos mesmos. Apesar de estarmos usando o termo correlação de 

alarmes para indicar uma associação entre alarmes e falhas, esta não está relacionada à descoberta 

da causa raiz dos alarmes. 

 

2.7 Conclusão 

 

Os equipamentos eletrônicos, tais como os utilizados em redes de telecomunicações, são 

itens complexos nos quais as falhas não possuem correlação com o tempo. Apesar disso, através da 

identificação de falhas potenciais, é possível determinar o intervalo P-F e antecipar a falha 

funcional. A partir daí, verificar a possibilidade de realizar ações que evitem as falhas ou suas 

conseqüências.  
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Os indicativos de falha em uma rede de telecomunicação são os alarmes coletados e 

armazenados pelos sistemas de gerência de rede, que realizam esta função através das 

especificações contidas no modelo da TMN. Portanto, através da correlação entre alarmes e falhas 

é possível utilizar os dados gerados por esses sistemas para identificar falhas potenciais e 

funcionais.  

Na rede de telecomunicações da Chesf, vários sistemas de gerência de rede são utilizados 

para monitorar e controlar os equipamentos, e a função de gerência de falhas será a fonte de dados 

para este trabalho. O sistema de redes específico do qual extraímos os dados gera em torno de 

setecentos alarmes por dia, o que se constitui massa de dados enorme, impossível de ser tratada 

manualmente. Por este motivo, utilizaremos ferramentas de mineração de dados para extrairmos 

padrões da base de dados disponível.  

No próximo capítulo, apresentaremos o desenvolvimento desta área do conhecimento, bem 

como os métodos desenvolvidos para a tarefa de mineração seqüencial de dados. 
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3. MINERAÇÃO DE DADOS PARA TRATAMENTO DE FALHAS 
 

3.1. Introdução 

 

No capítulo anterior apresentamos os conceitos de função, falha e contexto operacional, 

necessários para abordar o problema de detecção do intervalo P-F. Apresentamos as ferramentas 

disponíveis nos sistemas de telecomunicações para monitoração de alarmes e a correlação que 

existe entre estes e falhas. A quantidade de alarmes gerados diariamente por esses sistemas chega, 

em alguns casos, a centenas, totalizando algumas centenas de milhares anualmente.  Contudo, esta 

quantidade de dados não espanta mais a ninguém, pois este cenário é o mesmo em todas as áreas do 

conhecimento. Coletar e armazenar dados se tornaram uma obsessão da sociedade moderna. O 

problema está em como extrair informações úteis dos mesmos. Esta é a finalidade da mineração de 

dados, passo mais importante de um processo maior chamado Descoberta do Conhecimento em 

Bancos de dados (KDD – Knowledge Discovery in Databases). 

Este capítulo apresenta uma introdução à mineração de dados, sua contextualização 

histórica, suas ferramentas e aplicações. Na seção 3.1 apresentamos o desenvolvimento histórico 

que levou a utilização da Mineração de Dados.  Na seção 3.2 a contextualizamos dentro da KDD. 

No item 3.3, descrevemos a tarefa de mineração de regras de associação. No item 3.4 estendemos 

para a mineração seqüencial de dados. O item 3.5 apresenta o problema de encontrar padrões em 

uma seqüência de alarmes apresentando algumas aplicações em telecomunicações. 

 

3.2. Contexto histórico 

 

Nas últimas décadas, devido aos avanços tecnológicos na área computacional, houve um 

considerável aumento nos meios de obtenção e armazenamento de dados. Sensores remotos, código 

de barras na identificação de produtos, facilitando a organização das bases de dados de transação de 

compras, a utilização de cartões de crédito e a expansão do e-commerce (comércio eletrônico), 

além dos diversos tipos de sistemas de monitoração (de subestações, do meio ambiente, 

temperatura e emissão de gases, redes de telecomunicações) são alguns exemplos de coleta 

automática de dados. Quanto à tecnologia de armazenamento, houve o crescimento da capacidade 

dos sistemas, por causa da melhoria da densidade de armazenamento das mídias magnéticas, como 

também com o desenvolvimento de tecnologias e formatos de armazenamento óptico tais como 
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CD, DVD e Blu-Ray, além do barateamento do preço do Megabyte armazenado em mídia 

magnética. 

A Figura 8 mostra que, nos últimos dezoito anos, enquanto a densidade de armazenamento 

está cada vez maior, os preços dos dispositivos de armazenamento magnético decaem, e desde 

1997 esta queda está entre 50% a 60% ao ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Densidade de armazenamento e preços dos dispositivos.  
Fonte: http://www.tomshardware.com 

 

 
A combinação desses dois fatores, a facilidade de coleta de dados e maior capacidade de 

armazenamento, permitiram um acúmulo de dados que superou enormemente a capacidade humana 

de analisá-los (FAYYAD et al., 1996c), tornando o método tradicional de análise de dados, onde 

um ou vários analistas se debruçam sobre os dados tentando se familiarizar com os mesmos, uma 

tarefa muito custosa, quando não, impraticável. Assim, uma demanda por ferramentas automáticas 

para lidar com esta grande quantidade de dados surgiu enquanto estávamos ficando cada vez mais 

“atolados” em dados. 

A princípio, poderia se esperar que este comportamento arrefecesse com o tempo, porém 

não parece que estamos próximos disso. Uma pesquisa realizada pelo site kdnugets 

(www.kdnugets.com), uma revista eletrônica líder em informações sobre mineração de dados 

mantida por um dos pesquisadores pioneiros da área, Gregory Piatetsky-Shapiro, mostra no último 

ano um aumento do tamanho dos bancos de dados minerados. Em 2006, foi realizada uma pesquisa 

com os usuários do site a respeito do maior banco de dados minerado naquele ano. Em torno de 

11.5% dos entrevistados informaram ter minerado um banco de dados igual ou maior a um 
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Terabyte, já em 2007 este número subiu para 22%. Já a capacidade mediana do banco de dados 

minerado em 2006 estava na faixa de 2 a 4 Gigabytes enquanto que em 2007 foi de 30 a 60 

Gigabytes.  Estes números mostram que este aumento vem sendo consistente e está longe de ter 

uma diminuição em curto prazo. 

Apesar de, na década de 1990, várias experiências de mineração de dados já terem ocorrido 

(FAYYAD et al., 1996b),  e haver várias matérias na imprensa como um todo e em revistas 

especializadas sobre o tema (PIATETSKY-SHAPIRO, 1991), o mercado de mineração de dados 

ainda era bastante incipiente. Por ser o processo de mineração desprovido de padronização e com o 

intuito de montar um modelo não proprietário para quem quisesse usar foi concebido, em 1996, o 

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Processs for Data Mining) que implementou de uma forma 

estruturada uma metodologia para execução de projetos de mineração de dados.  

 Vários termos sempre foram utilizados para o processo de KDD, tais como 

extração do conhecimento, descoberta de informação, mineração de dados, arqueologia de dados e 

processamento de padrões de dados. Foi em 1989, no primeiro workshop de Mineração de dados, 

onde o termo KDD (Descoberta do conhecimento em bases de dados) foi usado pela primeira vez 

(PIATETSKY-SHAPIRO, 1991). Muitas vezes os termos KDD e mineração de dados são 

utilizados indiscriminadamente. Porém, KDD se refere a todo o processo de descoberta, onde a 

mineração é apenas uma etapa.  

 

3.3. Descoberta do conhecimento em bases de dados 
 

O termo mineração de dados é freqüentemente utilizado com o sentido de “descoberta do 

conhecimento em bancos de dados” (KDD, Knowledge Discovery from databases). Segundo 

FAYYAD et al. (1996b), a mineração de dados é apenas uma etapa do processo de KDD. A KDD é 

um processo que envolve a interação do agente humano durante a execução de seus passos e a 

maioria desses passos são realizados através de um processo iterativo. A mineração de dados se 

encaixa neste processo maior, como a etapa onde são executados os algoritmos de extração do 

modelo ou do “conhecimento” escondido nos dados.  

Porém, algumas etapas descritas por FAYYAD et al. (1996b) no processo de descoberta do 

conhecimento, estão intimamente ligadas à execução dos algoritmos e torna difícil se fazer uma 

separação clara entre as etapas de preparação de dados e a mineração em si. De acordo com PYLE 

(1999), a fase de preparação dos dados está incluída dentro da etapa de mineração e corresponde 
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em torno de 80% do tempo do processo de mineração. Além disso, a fase de preparação é de 

fundamental importância já que pode afetar diretamente a exatidão do modelo gerado.  

Segundo FAYYAD et al. (1996b), KDD: 

“É um processo não trivial para identificação de padrões nos dados que sejam válidos, 

novos, potencialmente úteis, e em última instância inteligíveis.” 

Outros autores ainda consideram a mineração de dados por si só um processo: “Mineração 

de dados é o processo de extração de conhecimento implícito e descoberta de características e 

padrões importantes que não estão representados explicitamente nas bases de dados” (WANG et al. 

2005). 

WITTEN et al. (2005) apresentam uma definição  mais simples onde afirmam que 

mineração de dados também é um processo em si com objetivo de obtenção de padrões a partir de 

dados. Apesar da simplicidade da definição eles especificam algumas suposições que os 

aproximam de FAYYAD et al. (1996b). A respeito do processo, este deve ser automático ou na 

maioria das vezes semi-automático. Os padrões obtidos devem gerar alguma vantagem, 

principalmente econômica, para aquele que minerou os dados. Além disso, é preciso que os dados 

disponíveis estejam “presentes em quantidades substanciais”. Isto claramente remete a idéia que 

mineração de dados só faz sentido quanto dispomos de uma grande quantidade de registros ou 

conjunto de dados, até por que a expressão mineração se refere a descoberta de algo valioso 

(conhecimento, padrões, etc) “soterrado” sob uma enorme quantidade de dados – muitas vezes 

referida como massa de dados – numa analogia explícita à mineração de pepitas de ouro ou lascas 

de diamantes extraídas de imensos volumes de terra e rocha. 

É possível notar, então, que os termos mineração de dados e descoberta do conhecimento 

em bases de dados são utilizados na literatura com o mesmo significado. Neste trabalho, iremos 

utilizar a definição dada por FAYYAD et al. (1996b) por ser considerada uma definição mais 

abrangente.  

A respeito dos modelos do processo de descoberta do conhecimento houve inicialmente um 

esforço no meio acadêmico para a elaboração, sendo que dois se destacaram nesse contexto. O 

primeiro deles foi proposto por FAYYAD et al. (1996b) e outro em 1998 por ANNAND et al. 

(Apud. CIOS et al., 2007). Já na indústria, vários modelos foram propostos, porém o mais 

disseminado é sem dúvida o CRISP-DM, já citado anteriormente.  
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O modelo adotado por FAYYAD et al. (1996b), por ter sido o primeiro processo formal 

proposto para descoberta do conhecimento, foi aquele no qual todos os modelos subseqüentes se 

basearam. As etapas deste processo são ilustradas na Figura 9: 

 

 

Figura 9 – As etapas da descoberta do conhecimento em bancos de dados. 

 

Este modelo contém nove etapas, que são listadas e resumidas a seguir : 

• Entendimento do domínio de aplicação; 

Visa coletar e entender as informações relevantes sobre o contexto onde será 

realizada a mineração de dados, bem como definir os objetivos da mesma. 

• Criação do conjunto de dados alvo; 

Escolha das amostras e variáveis de dados na qual a descoberta será realizada. 

 

• Limpeza e pré-processamento dos dados; 

Devido à baixa qualidade dos dados, muitas vezes deve-se realizar operações de 

remoção de ruídos, outliers, lidar com valores ausentes, etc. 

 

• Redução e projeção de dados; 

Escolha das características nos dados úteis para construção eficiente do modelo. A 

escolha de atributos e registros visa reduzir o tamanho do espaço de busca sem 

afetar a representação dos dados.  

 

• Escolha da tarefa de mineração; 
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Nesta etapa definimos qual o objetivo do processo de descoberta do conhecimento: 

classificação, previsão, agrupamento, etc. 

 

• Escolha do algoritmo de mineração; 

Seleciona o método de mineração adequado à tarefa a ser realizada. 

 

• Mineração de dados; 

Esta fase refere-se diretamente a execução dos métodos escolhidos.  

 

• Interpretação dos padrões minerados; 

Analisar os resultados obtidos com a mineração, interpretando-os. Após esta etapa 

algumas vezes é preciso retornar às etapas anteriores devido a necessidade de 

adequações ou alterações nos objetivos traçados anteriormente. Às vezes a 

quantidade de regras ou padrões gerados pode ser grande e alguma ação de poda 

deve ser realizada. 

 

• Consolidação do conhecimento minerado. 

Refere-se a incorporar os resultados a um sistema ou simplesmente documentá-los 

de forma a ser utilizado pelas partes interessadas.  

Apesar da importância específica de cada etapa, a etapa sobre a qual é dada maior atenção 

é a etapa de extração de padrões, que envolve a execução dos algoritmos de mineração de dados. 

 

3.4. Mineração de Regras de Associação  
 
 

O problema de identificar regras de associações em uma base de dados foi introduzido em 

(AGRAWAL et al., 1993), quando apresentou um algoritmo que gerava regras de associação entre 

itens de um banco de dados.  

O interesse era minerar uma coleção de dados correspondente a transações de 

supermercado a fim de encontrar associações entre um conjunto de itens com algum nível de 

confiança mínimo. Um exemplo de regra de associação seria uma afirmação do tipo: 90% das 

transações de compras que contém pão e manteiga, também contêm leite. Esta regra é formada 

pelos antecedentes “pão” e “manteiga” e pelo conseqüente “leite”. A razão de transações 

apresentadas, ou seja, 90% é o fator de confiança da regra.  
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O problema de minerar regras de associação pode ser formalizado da seguinte maneira 

(AGRAWAL et al., 1993): 

Seja I = I1, I2, ..., Im um conjunto de atributos binários chamados itens. Seja D uma base de 

dados com registros de transações de compras representados na Tabela 1: 

Tabela 1. – Exemplo de um conjunto de dados formal 

  I 1 I 2 I 3 ... I m 

t1 0 0 1   0 

t2 1 1 0   0 

... 0 0 1   0 

tn 0 1 0   1 

 

Neste banco de dados, as linhas, também chamadas tuplas ou registros, representam as 

transações de compras. As colunas, também chamadas de atributos ou campos, representam os 

produtos (formalmente chamados de itens) da cesta de compras. 

Cada transação t é representada por um vetor binário, com t[k]=1 se na transação t o item k 

foi comprado e com t[k]=0, caso não. Existe uma tupla no banco de dados para cada transação. 

Seja X um conjunto de itens em I . Dizemos que uma transação satisfaz X se para todos os itens I k 

em X, t[k]=1. 

Digamos que X={I1, I2}, para o caso da tabela exemplificada, a transação t2 satisfaz X já 

que t[1]=1 e t[2]=1. 

Uma regra de associação representa a implicação da forma X→I j, onde X é um conjunto de 

alguns itens em I, e Ij é um item simples que não está presente em X.  Esta regra X→I j é satisfeita 

no conjunto de transações T com o fator de confiança 0 ≤ c ≤ 1 se ao menos c% das transações em 

T que satisfaçam X também satisfaçam I j. A notação para indicar que a regra X→I j atende ao fator 

mínimo de confiança de c é X→I j | c. 

Exemplo: 

Seja X={I1,I2}, j=4 e c=80%. Definamos fr|Y|, a quantidade de vezes que um conjunto Y 

qualquer está contido nas transações de D. 

Dado o banco de dados D mostrado na Tabela 2: 
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Tabela 2. - Base de dados de exemplo 

  I 1 I 2 I 3 I 4 

t1 1 0 1 0 

t2 1 1 0 1 

t3 1 1 1 1 

t4 0 1 0 1 

t5 1 0 0 1 

Temos então que para D: 

fr|X| = 2 

fr|X U I4| = 2 

O suporte da regra X→I 4, ou seja, o percentual de vezes em que ocorre no banco de dados 

os itens I 1 e I 2 juntos também ocorre I 4.   

 

A base de dados apresentada na Tabela 2 está no formato chamado de tabela booleana 

relacional. Outra forma de apresentar os dados de uma base para extração de regras de associação é 

através de uma tabela organizada horizontalmente, onde os itens estão numa seqüência 

lexicográfica da ordem dos atributos, conhecida como CAS (Canonical Attribute Sequence ou 

Sequência de Atributos Canônicos) (ADAMO, 2001). Na Tabela 3 apresentamos essa segunda 

forma de representação: 

Tabela 3. – Tabela horizontal usando seqüência de atributos canônicos 

 

Neste caso, R é uma sequência numérica representando os registros na base de dados. 
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Os algoritmos para descoberta de regras de associação dividem o problema em dois passos: 

1. Encontrar todos os conjuntos de itens no qual o suporte para uma determinada 

transação estivesse acima do mínimo. Este conjunto de itens (itemsets) com suporte acima do 

mínimo são chamados de litemsets (large item sets, conjuntos de itens grandes ou freqüentes). 

2. A partir dos litemsets, gerar as regras de associação.  

 

A geração de regras se baseia no valor de confiança mínimo (minconf). Para cada conjunto 

de itens frequentes a saída terá todas as regras do tipo a → (l - a), onde a é um subconjunto de l, tal 

que (AGRAWAL et al., 1996): 

���� �
�����

�����
� �������                (4) 

Por exemplo: Sejam dois conjuntos de dados tal como S1= {A B C D} e S2 = {A B}, sendo 

eles litemsets, para verificar a validade de uma regra do tipo AB → CD para o minconf=0,9, a 

confiança da regra deve atender a expressão: 

 

 

 

3.4.1. O algoritmo Apriori 

 

Em (AGRAWAL et al., 1995) o algoritmo Apriori é apresentado e comparado com os 

algoritmos que se propunham a mesma tarefa, o AIS (AGRAWAL et al., 1993)  e SETM 

(HOUSTMA et al., 1993).  O Apriori difere dos algoritmos anteriores pelo modo como os 

conjuntos candidatos são contados e gerados. Nos algoritmos anteriores os candidatos eram 

gerados a cada passagem no banco de dados no momento em que as transações eram lidas. Isto 

gerava uma criação ineficiente de candidatos, muitos deles eram depois descartados. 

 O Apriori gera os candidatos usando apenas os conjuntos de litemsets contados na última 

passagem pela base de dados (AGRAWAL et al., 1994). Uma suposição importante deste 

algoritmo é o fato que qualquer subconjunto de um conjunto de itens freqüentes também é 

freqüente, o que faz com que várias combinações já sejam descartadas antes de serem consideradas 
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na criação dos candidatos. Esta propriedade é chamada de anti-monotonicidade da freqüência dos 

conjuntos de itens.   

Sejam os conjuntos X, Y, Z contidos em R. 

���� � � �  � � ���� � �� !  ���� �  �  �����     (5) 

 

Independentemente, (MANNILA et al., 1994) também propôs um método para mineração 

de regras de associação fundamentados na mesma propriedade e aplicou em duas bases de dados: 

um conjunto de dados de matrículas de um curso universitário e uma base de dados de falhas de 

centrais de comutação telefônica. Essa foi a primeira utilização dos métodos de mineração de 

regras de associação em uma base de dados de telecomunicações. 

Em 1996, os trabalhos foram combinados em um mesmo artigo (AGRAWAL et al., 1996), 

resultado de trabalhos independentes realizados por (AGRAWAL et al., 1995) no projeto Quest, no 

Centro de Pesquisa de Almaden da IBM e por (MANNILA et al., 1996) em pesquisas realizadas na 

universidade de Helsinki. 

A seguir apresentamos uma aplicação do algoritmo Apriori sobre uma base de dados 

didática para geração de regras de associação. Seja um conjunto R composto por cinco elementos 

R= {A, B, C, D, E}.  

Seja N o número de tuplas do banco de dados. Seja Mx  o número de tuplas que contém um 

conjunto X de itens quaisquer. Seja c o suporte deste conjunto dado por c=Mx/N. Neste exemplo, 

vamos fazer c=40%.  

Seja k o tamanho do conjunto de dados analisado a cada passagem do algoritmo, ou seja, 

K=1 na primeira passagem, k=2 na segunda e assim sucessivamente. O conjunto de itens de 

cardinalidade igual a um, também é chamado de 1-itemset. 

Chamaremos de Ck e Lk, para k =1, 2, ..., n, respectivamente o conjunto de itens candidatos 

e o conjunto de itens freqüentes (litemsets) de tamanho k. 

Seja a base de dados DDDD, apresentada no formado de seqüência de atributos canônicos 

apresentada na Tabela 4: 
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Tabela 4. – Tabela de itens 

Id Itens 

1 A B 
2 A B 
3 A B C D 
4 A 
5 CD 
6 CD E 
7 B D 
8 A B C D 
9 B C D E 
10 A B C D E 

 

Para esta base de dados, N=10. 

Na primeira passagem, o algoritmo irá verificar quais os conjuntos de itens de tamanho um 

(1-itemsets) ocorrem nos registros da base de dados. Nesse caso, o 1-itemset é igual aos elementos 

do conjunto R. O algoritmo irá gerar o conjunto de itens freqüentes, com suporte maior ou igual a 

40%. A Tabela 5 apresenta todos os itens constantes no conjunto R com seus respectivos suportes: 

Tabela 5. – Tabela de itens de tamanho 1 e seu suporte 

Item Suporte 

A 60% 

B 70% 

C 60% 

D 70% 

E 30% 

 

Como item E possui suporte abaixo do suporte mínimo, será excluído do conjunto de itens, 

resultando em L1= { {A}, {B}, {C}, {D} }. 

A partir desse conjunto de itens freqüentes será criado o conjunto de candidatos de 

cardinalidade igual a dois. Dito de outra forma: O conjunto de itens candidatos é a semente para o 

algoritmo descobrir o conjunto de itens freqüentes de tamanho igual a dois.  
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Para isso o algoritmo cria todas as combinações de itens possíveis a partir de L1. C2, o 

conjunto de itens candidatos de cardinalidade igual a dois, será então a combinação de todos os 

elementos um a um de L1: 

C2 = { {AB}, {AC}, {AD}, {BC}, {BD}, {CD} }. 

O algoritmo realiza uma busca na base de dados DDDD testando a ocorrência dos elementos de 

C2, o que resulta nos dados apresentados da Tabela 6: 

Tabela 6. – Tabela de itens de tamanho 2 e seu suporte 

Item Suporte 

A B 50% 

A C   30% 

A D 30% 

B C 40% 

B D 50% 

C D 60% 

 

Excluindo os conjuntos de itens com suporte abaixo do mínimo teremos L2 = { {A B}, {B 

C}, {B D}, {C D} }.  

A partir de agora, durante a criação do conjunto de candidatos, o algoritmo irá levar em 

consideração a anti-monotonicidade de suporte dos conjuntos, ou seja, se um conjunto é freqüente 

então todos os seus subconjuntos também o são. Isto ajudará a podar candidatos que possuam 

subconjuntos não freqüentes. Destarte, podemos dizer que o Apriori realiza uma pré-poda no 

conjunto de dados para reduzir o espaço de busca. 

Caso o algoritmo fosse gerar todos os candidatos a partir de L2 teríamos C3={ {A B C}, {B 

C D} }. Ao aplicar a regra da anti-monotonicidade o algoritmo irá avaliar que os conjuntos de itens 

{A B C} e {B C D} devem ter todos os seus subconjuntos como conjunto de itens freqüentes. 

Para o caso de {A B C} os subconjuntos do mesmo são { {A B}, {B C}, {A C} }. Verifica-

se que o item {A C} não faz parte de L2. Portanto, o conjunto {A B C} não é um candidato válido, 

e não é incluído em C3. Em relação ao conjunto {B C D}, todos os seus subconjuntos estão 

contidos em L2, são eles { {BC}, {BD}, {CD} }.  Portanto C3 = { {B C D} }. 
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Criado o candidato com cardinalidade igual a três o algoritmo irá verificar seu suporte em 

DDDD. Nesta base de dados o conjunto de itens {B C D} ocorre em 40% dos casos, exatamente nos 

registros 3, 8, 9 e 10. 

Para geração de regras consideraremos o minconf=90% e verificaremos as regras possíveis 

de serem criadas a partir de C3 e seus subconjuntos onde os conseqüentes das regras sejam 

compostos por apenas um elemento. Tomando todos os subconjuntos de C3 teremos as seguintes 

possíveis regras: 

 

a) BC → D 

b) BD → C 

c) CD → B 

 

Seja conf(x) a confiança da regra x, então calculamos a confiança para cada regra: 

 

 

 

 

 

 Desta forma, a única regra que é mantida é a regra a, pois em 100% dos casos em que 

ocorre B e C simultaneamente também ocorrerá D. 

A utilização da confiança mínima é uma forma de filtrar a geração de regras evitando a 

explosão combinatória de possíveis regras com baixo suporte que não valeriam a pena serem 

descobertas. 
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3.4.2. Otimizações realizadas no Apriori 
 

O algoritmo Apriori apesar de ter recebido muitas contribuições posteriores para a melhoria 

no desempenho de execução ainda continua a ser o algoritmo padrão para descoberta de regras de 

associação. 

No mesmo artigo em que o Apriori foi apresentado (AGRAWAL et al., 1995), uma 

primeira otimização já é introduzida. O algoritmo modificado chamado de AprioriTid tenta reduzir 

o tempo utilizado para a contagem dos conjuntos de itens, substituindo as transações originais no 

banco de dados pelos candidatos que ocorrem naquelas transações, reduzindo o espaço de busca. O 

AprioriTid é mais rápido que o Apriori nas iterações finais. Por isso, um outro algoritmo chamado 

AprioriHybrid também foi proposto (AGRAWAL et al., 1995), (AGRAWAL et al., 1996) 

combinando o melhor desempenho de cada um deles e transferindo a execução do Apriori para o 

AprioriTid a partir de uma determinada iteração. (PARK et al., 1995)  propôs uma otimização 

chamada de DHP (Direct Hash and Pruning) para lidar com o problema de geração de candidatos. 

Esta geração de candidatos é muito grande nas iterações iniciais do algoritmo. O algoritmo colhe 

informações na k-ésima iteração dos candidatos de tamanho k+1 e realizar uma sumarização em 

uma tabela de hash. Particularmente para k=2, esta proposta reduziu o número de candidatos por 

um fator de mil. Apesar destes resultados, (SRIKANT, 1996) alterou a armazenagem para um array 

triangular no qual a freqüência dos candidatos de tamanho dois são armazenados reduzindo a 

contagem a um laço for de dois níveis, e afirmou que apenas neste momento havia um ganho do 

DHP em relação ao Apriori.  (ORLANDO et al., 2001) que propôs o DCP (Direct Count of 

candidates and Prune transaction) realizou modificações  no algoritmo com uma técnica similar e 

(ORLANDO et al., 2002) apresentando uma modificação chamada DCI (Direct count and 

intersect] embutiu no algoritmo uma heurística para levar em consideração outros fatores que 

afetam o desempenho do algoritmo tais como as características específicas dos dados e da 

arquitetura da plataforma computacional.  

(BRIN et al., 1997) tentou reduzir o número de vezes que é feita a  pesquisa no banco de 

dados dividindo em intervalos de tamanho especifico, com o algoritmo DIC (Dynamic Itemset 

counting) .  

(HIDBER, 1999) apresentou o CARMA (Continuous Association Rule Miner Algorithm) 

que permitia alterar os limiares do suporte dos conjuntos e também tentava realizar menos passes 

no banco de dados gerando os candidatos no momento que lia as transações, porém gerava um 

número maior de candidatos que o Apriori.  



40 

 

A partição da base de dados também foi outra técnica adotada, proposta por SAVARESE 

(1994). TOIVONEN (1996) realizou uma amostragem na base de dados para diminuir a quantidade 

de registros analisados, contudo se nem todos os conjuntos pudessem ser gerados uma nova 

amostragem era necessária o que piorava seu desempenho. Além do mais, a relação entre suporte 

mínimo e tamanho da amostra deveria ser bem ajustada para que o algoritmo tivesse bons 

resultados.  

 BAYARDO (1998) apresentou os algoritmos Maxminer e Apriori LB, que se 

aproveitavam das informações de limite inferior de freqüência dos conjuntos na contagem e fazia 

uma estimativa do suporte dos candidatos já eliminando aqueles que não atendiam aos limites 

mínimos. PASQUIER et al. (1999), BOULICAUT et al. ( 2003), CALDERS et al. (2002) também 

utilizaram as características do limite mínimo para realizar melhorias nos algoritmos de mineração 

de regras de associação. 

 

3.4.3. Algoritmos Depth-first 

 

Todos estes algoritmos e modificações apresentadas tinham uma estratégia de busca 

conhecida como breadth-first (primeiro na largura) e se utilizavam da configuração dos bancos de 

dados na vertical para minerar os dados. Contudo, a limitação da memória era o pior desafio que 

estes algoritmos tinham que lidar quando da geração de candidatos e contagem dos conjuntos 

freqüentes.  

Uma nova abordagem chamada de depth-first (primeiro em profundidade) então foi 

proposta. O primeiro algoritmo a usar esta estratégia é o ECLAT (ZAKI et al., 1997, ZAKI, 2000) 

e outros também foram propostos (AGARWAL et al., 2000), (AGARWAL et al., 2001) , (HAN et 

al., 2000) e (HAN et al., 2003). 

Muitos outros algoritmos têm sido propostos tais como (LIU et al., 2007) baseados em 

matrizes booleanas e outros baseados em otimização com algoritmos genéticos tais como 

(DEHURI et al., 2007), porém todos eles se reportam ao Apriori e tentam otimizar apenas o 

processo de contagem de suporte que é o ponto crítico neste algoritmo.  

Por ser o Apriori um algoritmo que serve de base para todo o desenvolvimento na área de 

mineração de regras de associação, por sua simplicidade de implementação e por que nosso 

interesse neste trabalho não é desenvolver técnicas para melhoria de algoritmos ou o desempenho 
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computacional não ser crucial, basearemos nosso trabalho no algoritmo Apriori padrão fazendo 

algumas modificações para se adaptar às características próprias dos dados utilizados. 

 

3.5. Mineração seqüencial de Dados 
 

A mineração de dados de padrões seqüenciais pode ser considerada um desenvolvimento 

sobre a mineração de regras de associação e considera não apenas a relação entre os atributos, mas 

também a ordem temporal na qual os registros ocorrem. O problema foi apresentado pela primeira 

vez por (AGRAWAL et al., 1995) e desenvolvido por (SRIKANT, 1996) e (SRIKANT et al., 

1996) . 

A entrada para o problema é um banco de dados D com transações de compras contendo os 

campos de identificação do cliente, a data-hora da transação e os itens comprados. Não 

consideramos quantidades dos itens comprados, sendo que cada item é representado por uma tabela 

relacional booleana. 

Uma seqüência é uma lista ordenada de um conjunto de itens. Denotamos um itemset i por 

(i1i2...im), onde ij é um item. Denotamos uma seqüência s por (s1s2...sn). 

Um seqüência (a1a2...an) está contida em outra seqüência (b1b2...bn) se existirem inteiros i1 < 

i2 < ...< in tal que a1 ⊆ b i1 , a2 ⊆ b i2, ..., an ⊆ b in. Por exemplo a seqüência { (3)  (4 5)  (8) } está 

contido em { (7)  (3 8) (4 5 6) (8) }, desde que (3) ⊆ (3 8), (4 5) ⊆ (4 5 6), (8) ⊆ (8). Em um 

conjunto de seqüências, uma seqüência s é um maximal se s não está contida em nenhuma outra 

seqüência. 

 O problema da mineração seqüencial de dados é encontrar as seqüências maximais entre 

todas as seqüências que possuem um suporte mínimo especificado. O suporte de uma seqüencia s é 

definido como a razão entre a quantidade de consumidores que tenham s e o total de consumidores 

(AGRAWAL  et al., 1995). 

Os algoritmos de regras de associação e mineração de padrões seqüenciais são 

caracterizados por uma complexidade computacional muito grande. No caso das regras de 

associação, as regras de enumeração se dão em um conjunto de potência 2A, onde A é o conjunto 

de todos os atributos considerados no problema. O caso dos padrões seqüenciais é ainda mais 

problemático, desde que o tamanho do espaço de busca é (2A)P (ADAMO, 2001), onde P é o 

comprimento da maior seqüência de eventos encontrada. 
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Dois algoritmos similares ao Apriori foram propostos que basicamente se diferenciavam 

deste pela inclusão de fases para ordenação da base de dados, para busca de seqüências e pela 

seleção de seqüências maximais dentre as seqüências encontradas. 

Entre os algoritmos clássicos desenvolvidos para esta tarefa (GOLDSMITH et al., 2005) 

estão o GSP (Generalized seqüencial Patterns), apresentado por (SRIKANT et al., 1996), o MSDD 

(Multi Stream Dependency Detection) apresentado por (OATES et al., 1996) e o 

SPADE(Sequential PAtterns Discovery using Equivalence classes) introduzido por (ZAKI, 2001). 

Várias tarefas correlatas estão associadas à descoberta de padrões em seqüenciais. Além da 

descoberta de padrões freqüentes, que é o nosso interesse, padrões regulares, padrões periódicos e 

aperiódicos, padrões estatisticamente significativos e padrões aproximados (WANG et al.; 2005) 

são outros exemplos. Alguns algoritmos foram desenvolvidos com a finalidade de tratar 

adequadamente estas tarefas, tais como (KUM et al., 2003), (WANG et al., 2001), (YANG et al., 

2001), (YANG et al., 2003a), (YANG et al., 2003b). 

Neste trabalho utilizamos a mineração de dados de padrões freqüentes em uma seqüência 

de dados, no nosso caso, os registros de dados representavam alarmes da rede de telecomunicações 

da Chesf.  A freqüência da ocorrência de determinado evento pode ser um parâmetro útil para 

categorização da importância de determinado padrão de alarme. Um padrão que ocorre com muita 

freqüência pode representar um indicador de alguma falha relevante se desenvolvendo no sistema. 

A repetição em si pode ser um fator, apesar do alarme não necessariamente ter alta severidade, de 

desvios na funcionalidade da rede. Ou seja, um alarme A não crítico pode não ter nenhuma 

influência para a operação de um sistema, porém a ocorrência freqüente deste mesmo evento pode 

estar relacionada à ocorrência de um alarme B crítico que leve a conseqüências catastróficas.  

Além da freqüência dos alarmes, levamos também em consideração o grau de interesse nas 

seqüências mineradas através da especificação de que algum evento possua tenha uma maior 

importância, para que desta forma as seqüências que o contenha sejam mais relevantes para a 

análise.  

 

3.5.1. Correlação de alarmes utilizando descoberta de itens freqüentes 
 

A primeira aplicação em telecomunicações da mineração de regras de associação foi 

realizada por (MANNILA, 1994) quando utilizou uma base de dados de falhas de centrais 

telefônicas em seu algoritmo de mineração. Em (MANNILA et al., 1996) foi utilizada pela 
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primeira vez a mineração seqüencial de dados para a descoberta de padrões em eventos de falha de 

uma rede de telecomunicações.  

A formulação matemática para lidar com o problema foi apresentada em (MANNILA et 

al., 1995) da seguinte forma:  

Dado uma classe E0 de tipos de eventos elementares, um evento é um par (e, t), onde e ∈∈∈∈ 

E0 e t é um inteiro representando o momento de ocorrência do evento.  Uma seqüência de eventos S 

é uma tripla (Ts, T
s, SSSS), onde Ts é o tempo de início do evento, Ts o tempo de término e S é uma 

seqüência de eventos ordenada dada por: 

S=(e1, t1), (e2, t2),...,(en, tn),  

onde ei ∈∈∈∈ E0 e Ts < ti < Ts para todo i = 1, ..., n, e ti ≤ ti+1 para todo i = 1, ..., n-1. 

Uma janela em uma seqüência de eventos S  = (Ts, T
s, S) é uma seqüência de eventos W = 

(Tw, Tw, W), onde Ts ≤ Tw, T
w ≤ Ts , e W consiste dos pares  (ei, ti) de S onde Tw ≤ ti ≤ T

w. Dada 

uma seqüência de eventos S e um inteiro w, denotamos por aw(S,w) o conjunto de todas as janelas 

W em S tal que a largura(W) = w . A fórmula para encontrar a quantidade de janelas, neste 

esquema é Ts  - Ts – w + 1. 

Definição de Episódios: Um episódio simples φ = (V, ≤,g) é um conjunto de nós V, uma 

ordem parcial ≤, e uma função definida g : V → E0 que associa cada nó do conjunto V a um tipo de 

evento pertencente ao conjunto E0. A interpretação de um episódio é que os eventos em g(V) têm 

que ocorrer na ordem descrita pela relação ≤.  

Um episódio composto é um episódio φ = (V, ≤,g) tal que o mapeamento g é um 

mapeamento V → E, onde o conjunto de tipos de eventos E = E U Σ, e Σ é o conjunto de todos os 

episódios compostos. 

O episódio φ é paralelo se a relação de ordem parcial ≤ é trivial (x ≰ y para todo x ≠ y). O 

episódio φ é serial se a relação de ordem parcial ≤ é total (não possui elementos não comparáveis).  

Um episódio φ’ = (V’, ≤’,g’)  é um subepisódio de  φ = (V, ≤,g), φ’ < φ, se V’ ⊂⊂⊂⊂ V, para 

todo v ∈∈∈∈ V’, g’(v) = g(v), e para todo v, w ∈∈∈∈ V’  com v ≤’ w  também v ≤ w. Um episódio φ’ é um 

subepisódio imediato de φ, φ’ <0 φ, se φ’ < φ e não há um subespisódio φ’’ tal que φ’ < φ’’ < φ. 

Um episódio φ é um superepisódio de φ’ se φ’ < φ e um superepisódio imediato se φ’ <0 φ. Uma 

classe de episódios C é fechada, se para cada episódio φ em C todos os subepisódios φ’ < φ estão 

em C também. 
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Definição de Episódios freqüentes: Um episódio elementar φ = (V, ≤,g) ocorre numa 

seqüência de eventos S  = (Ts, Ts, ((e1, t1), (e2, t2),...,(en, tn))), se existe uma função injetora            

h : V → {1, ..., n} tal que g(v) = eh(v) para todo v ∈∈∈∈ V, e para todo v, w ∈∈∈∈ V com v  ≤ w, h(v) < 

h(w). Um episódio paralelo φ = (V, ≤, g) ocorre numa seqüência de eventos S se todos os episódios 

em g(V) ocorrem disjuntamente em S. Um episódio serial φ = (V, ≤,g)  ocorre numa seqüência de 

eventos S se existem mapeamentos h1, h2 : V → {1, ..., n} tal que para todo v ∈∈∈∈ V o subepisódio 

g(v) ocorre em uma seqüência de eventos (th1(v), th2(v) + 1, ((eh1(v), th2(v), ..., eh2(v), th2(v)))) e para todo  

v, w ∈ ∈ ∈ ∈ V com v  ≤ w, h(v) < h(w). 

Se um episódio φ ocorre S, nós escrevemos S ╞ φ. A freqüência de φ em um conjunto 

aw(S,w) de todas as janelas em S de tamanho w é: 

fr(φ,S,w) = |{ W ∈∈∈∈ aw(S,w) | W ╞ φ}| / | aw(S,w) |       (6) 

Ou seja, a freqüência do episódio φ ocorrendo em uma seqüência é a quantidade 

(cardinalidade do conjunto) de janelas nas quais o episódio ocorre dividido pela quantidade total de 

janelas.  

Dado um limite min_fr para a freqüência, um dado episódio φ é freqüente se fr(φ,S,w)  ≥ 

min_fr. Se φ é freqüente então todos os seus subespisódios também o são. 

O problema se resume a dada uma seqüência S, uma classe C fechada de episódios, uma 

largura de janela win e um limite de freqüência min_fr, encontrar todos os episódios freqüentes de 

S.  

 

3.5.2. Aplicações da mineração seqüencial de dados em telecomunicações 
 
 

Algumas aplicações deste método foram realizadas na área de telecomunicações. O 

primeiro projeto a ser implantado foi o TASA (Telecommunication Network Alarm Sequence 

Analyzer) (HATÖNEN et al., 1996), um projeto experimental para descoberta do conhecimento em 

grandes bases de dados de alarmes e com o intuito de realizar diagnóstico de alarmes. 

O sistema Scout implantado pela AT&T (WEISS et al., 1998) identifica falhas recorrentes 

minerando uma base de dados histórica de falhas de telecomunicações, em períodos de semanas e 

meses e se utiliza de duas janelas de tempo diferentes.   

Além desses, o ANSWER, também implementado pela AT&T (WEISS et al., 1998), 

(WEISS, 2002) , foi um projeto que a princípio utilizava o conhecimento especialista para 
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diagnosticar falhas em centrais telefônicas. Porém, o processo de aquisição do conhecimento 

especialista é demorado e caro. Desta forma, um módulo de mineração de dados foi desenvolvido 

para prever falhas nestes equipamentos a partir de log de alarmes através da identificação de 

padrões.  

Como pode ser visto apenas dois casos são relatados na literatura. Outros sistemas 

inteligentes usados em telecomunicações usavam Sistemas Especialistas ou Redes Bayesianas para 

diagnóstico de falhas. 

Nenhum relato na literatura da aplicação da mineração de dados para detecção de falhas em 

redes de telecomunicações foi encontrado no Brasil. 

 
 
3.6. Conclusão 

 

Descrevemos neste capítulo o processo de descoberta do conhecimento em banco de dados 

destacando o modelo a ser utilizado. Apresentamos também as tarefas de mineração correlatas de 

Regras de Associação e Mineração Seqüencial de Dados. 

O modelo de mineração seqüencial de dados para descoberta de seqüências de alarmes 

freqüentes foi apresentado, bem como algumas aplicações desenvolvidas na área de 

telecomunicações. 

 Devemos salientar que as aplicações para detectar padrões em uma base de dados de 

alarmes de telecomunicações, não levavam em consideração o fato do comportamento aleatório da 

falha, pois estavam interessados apenas em aplicar um método computacional sem questionar a 

aplicabilidade no contexto usado. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo apresentamos o desenvolvimento do trabalho referente ao tratamento e 

mineração de dados. Um processo de descoberta do conhecimento em base de dados envolve várias 

etapas, sendo iterativo e interativo (FAYYAD et al.,  1996). Por iterativo, entende-se que é preciso  

executar um mesmo processo várias vezes para depurar o resultado. Por interativo entende-se que 

por vezes a intervenção humana se faz necessário para guiar o processo, para realizar avaliações ou 

para refazer determinada etapa.  

Como explicitado no capítulo 3, neste trabalho vamos seguir o modelo do processo de 

KDD proposto por FAYYAD et al. (1996) . As etapas desse processo, apresentadas no capítulo 

anterior, foram agrupadas em atividades similares como forma de facilitar a explanação do 

processo. As etapas estão apresentadas a seguir:  

o Entendimento do domínio de aplicação 

o Criação do conjunto de dados alvo 

o Limpeza e pré-processamento 

o Redução e projeção dos dados 

o Escolha da tarefa de mineração de dados 

o Escolha do algoritmo de mineração de dados 

o Mineração de dados 

o Avaliação 

o Interpretação dos padrões minerados 

 

Na primeira etapa, que lida com o entendimento do domínio, abordamos o contexto de 

exportação de alarmes e os equipamentos da rede de telecomunicações que foram objetos da 

pesquisa realizada. A última etapa referente à consolidação do conhecimento minerado está 

diretamente associada à implementação dos resultados deste trabalho na Chesf, o que esperamos 

realizar-se futuramente.  
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Neste capítulo desenvolveremos as etapas correspondentes ao entendimento do domínio da 

aplicação, tratamento de dados e mineração. A etapa relativa à avaliação dos resultados da 

mineração será apresentada no próximo. 

 

4.2 Entendimento do domínio 

 

A Chesf possui uma rede de telecomunicações responsável pelo fornecimento dos serviços 

de comunicação de voz, vídeo e dados da empresa, seja para suportar aplicações operacionais ou 

corporativas que permeia toda sua área de atuação. 

Este sistema é composto quase que totalmente por equipamentos de tecnologia digital e de 

propriedade da empresa, a qual possui também a infraestrutura física para a interconexão destes 

sistemas através de cabos OPGW (Optical Ground Wire), que é composto por fibras ópticas 

embutidas nos cabos pára-raios das linhas de transmissão de potência. 

Alguns sistemas ainda são suportados através de radioenlaces, sendo complementares aos 

sistemas da rede óptica. 

 Os sistemas que compõem a rede de telecomunicações da Chesf podem ser divididos em 

cinco áreas, também chamadas especialidades: 

• Sistema de telefonia corporativa, composto por sistema de telefonia fixa e sistema 

cordless, que possibilita a utilização de telefones móveis, dentro da área da empresa, como se 

fossem uma extensão dos ramais telefônicos; 

• Sistema de transmissão de alta capacidade, composto por equipamentos multiplex, 

transmissores ópticos e rádios digitais. Esse sistema é a base do sistema de telecomunicações; 

• Sistema de comunicação de dados IP, composto pela rede WAN (Wide Area 

Network, Rede de Longa Distância) e redes locais de computadores, responsável pela infra-

estrutura de comunicação de dados da empresa; 

• Sistema de videoconferência; 

• Sistema de teleproteção; 

O setor elétrico possui requisitos específicos e bastante estritos no que diz respeito à 

confiabilidade dos seus sistemas de comunicação. Esses sistemas por suportarem as aplicações e 

sistemas operacionais e corporativos da empresa, se caracterizam hoje por uma diversidade, 
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contemplando uma gama de equipamentos e uma abrangência geográfica comparável a uma rede 

de telecomunicações de uma operadora pública de serviços de telecomunicações. 

O presente trabalho foi realizado com os registros dos eventos de falha dos equipamentos 

de transmissão digital SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Hieraquia Digital Síncrona) modelo 

SMA-GPT de fabricação Siemens. No Anexo 1, apresentamos a estrutura do sistema de 

transmissão digital da Chesf, composta por seu backbone de telecomunicações. Este backbone 

possui vários tipos de equipamentos de transmissão diferentes, entre eles MUX (multiplexadores) 

SDH, MUX PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy, Hierarquia Digital Plesiócrona), 

equipamentos de Linha Óptica, Rádios Digitais (RADI) de alta capacidade e também RADI Mini-

link que são rádios para transmissão de curta distância e de baixa capacidade. 

Um diagrama dos equipamentos monitorados dos quais os dados de falha foram tratados é 

apresentado juntamente com a legenda no ANEXO 1. No total há quarenta e sete equipamentos 

deste modelo na rede. 

Como já havíamos citado no Capítulo 3, para monitorar e controlar esta rede dispersa de 

equipamentos, os sistemas de gerência de rede são aplicações operacionais de suma importância. 

Estas gerências coletam e armazenam informações de falhas, desempenho e configuração 

necessárias à operação do sistema de telecomunicações. Todas as informações coletadas são 

armazenadas em bancos de dados, contudo essas bases, por fazerem parte de sistemas de gerência 

de equipamentos diferentes e em sua maioria de fabricantes diferentes, estão distribuídas o que 

dificulta a análise e correlação dos dados. 

Além disso, como essas gerências foram desenvolvidas com o intuito de operação em 

tempo real do sistema, a base de dados que armazena os dados de falhas tem uma capacidade 

limitada, o que faz com que o sistema sobrescreva os registros de falha mais antigos.  

Tentando resolver os dois problemas citados anteriormente, perda de dados históricos e 

bases de dados distribuídas, foi desenvolvido um projeto de P&D para consolidar os dados de falha 

em uma única base de dados (MENEZES et al., 2003), o que permitiu a partir de 2002 a 

disponibilização desta base de dados única, projeto este que foi chamado como BIGETEL 

(Business Intelligence aplicado aos dados das GErências de TEL ecomunicações). 

A gerência de rede que controla os equipamentos que são o objeto deste trabalho é o 

EMOS SDH (EMOS-Equipment Management Operation System, Sistema Operacional de 

Gerenciamento de Equipamentos). É preciso destacar que a escolha dos registros de falha dos 

equipamentos de transmissão SDH se deveu primeiro pela importância desta rede, pois é a rede de 



49 

 

transporte para todos os outros sistemas citados (WAN, comutação, videoconferência, etc.), e 

também pela disponibilidade dos dados desta gerência em maior quantidade e melhor continuidade. 

 Devido a problemas nos servidores ou mesmo nos agentes que exportam estes dados para 

o BIGETEL, muitas vezes as informações históricas se perdem por dias ou semanas o que para o 

tipo de tarefa de mineração de dados que pretendemos executar pode ser problemático.  

O processo de exportação destes alarmes para o BIGETEL é executado diariamente às 

00h00min, quando os alarmes gerados no dia anterior são escritos em um arquivo texto contendo 

em cada linha o registro de um alarme. Este arquivo contém os campos separados pelo caractere 

especial # (sustenido), como pode ser visto em um trecho do arquivo de alarmes apresentado no 

anexo 2. 

Após serem gerados, scripts UNIX que são executados automaticamente no servidor da 

gerência de rede exportam estes arquivos para um servidor de arquivos. Neste momento, programas 

que são executados (Jobs e procedures) no servidor de banco de dados Oracle, banco de dados 

corporativo da Chesf, realizam a leitura destes arquivos e sua inserção nas tabelas de um Data-

Mart. 

A Figura 10 ilustra todo processo. 

 

Figura 10 - Processo de exportação dos dados de falhas da Gerência de Rede para um 

banco de dados centralizado (BIGETEL) 
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Esses dados podem ser acessados pelos usuários através de uma ferramenta de BI 

(Business Intelligence) chamada Oracle Discoverer para realização de consultas e pesquisa de 

falhas e facilita a análise do sistema por centralizar as informações de várias gerências de rede 

diferentes em um único Banco de dados. 

Apesar dos dados serem tratados e inseridos em um banco corporativo, no presente 

trabalho preferimos tratar os dados brutos gerados pela gerência de rede para evitar a filtragem 

realizada pelos scripts do banco de dados Oracle no tratamento de dados ausentes. A criação de um 

banco de dados próprio permitiu trabalhar com uma base dados maior para a manipulação dos 

dados, o que apesar de ser mais trabalhoso, possibilitou uma maior flexibilidade no tratamento de 

dados. 

 

4.2.1 Caracterização dos dados de falha 

 

Os dados de falhas são representados nestes registros de alarmes, com sete campos de 

dados representando vários aspectos da falha, tais como localidade onde ocorreu a falha ou seu 

grau de criticidade, data de ocorrência, módulo e equipamento onde foi detectada a mesma. No 

campo de descrição do evento de falha, temos 179 tipos de alarmes diferentes. Os campos 

disponíveis nos arquivos de alarmes exportados são os seguintes: 

• server – Informação do servidor da gerência TMN; 

• rota   - Informação referente ao enlace formado pelo equipamento de origem e 

destino; 

• local – Estação da Chesf onde está localizado o equipamento que gerou a falha; 

• eqpto – modelo do equipamento; 

• Modulo – unidade funcional onde foi detectada a falha; 

• Evento – descrição do evento de falha; 

• Severidade – Representa o grau de criticidade da falha; 

• dti  – data e hora de início da falha. Campo do tipo caractere que contém a data no 

formato bruto do arquivo texto; 
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• dtf  – data e hora de normalização da falha. Campo tipo caractere que contém a data 

no formato bruto do arquivo texto. 

Os dados de alarmes são exportados diariamente desde 2002. Os arquivos estão disponíveis 

no servidor de backup a partir do dia 17/07/2002, porém vários dias estão faltando. Quando 

iniciamos o tratamento dos dados de falha tínhamos disponíveis dados até o mês de agosto de 2007. 

A despeito dos arquivos ausentes tínhamos dados referentes a um histórico de falhas de cindo anos.  

O tratamento dos dados a partir dos arquivos originais permitiu trabalharmos com uma 

quantidade maior de alarmes, já que existem filtros na inserção da base de dados corporativa da 

Chesf que limitam a quantidade de dados. Por exemplo, uma de suas funções é eliminar os registros 

que contenham valores ausentes no campo de data fim, pois gerariam tempos infinitos para análise 

de duração de falha. 

O primeiro tratamento que os arquivos sofreram foi através do cygwin, um ambiente de 

emulação de Linux para o Windows, o que permitiu trabalhar com as ferramentas de tratamentos de 

texto como concatenação e busca de strings específicos. Isso nos possibilitou concatenar todos os 

arquivos em um único, para simplificar a tarefa de inserção em um banco de dados externo.  

O banco de dados escolhido para trabalhar com os dados de falha foi o Oracle Express 

Edition versão 10G. Esta é uma versão livre do banco de dados Oracle que pode ser utilizado para 

aplicações não comerciais e com uma limitação para bases de dados de até 5 Gigabytes.  

Para este trabalho criamos uma tabela chamada SDH, onde inserimos as informações 

contidas nos arquivos de falha. A Figura 11 ilustra a representação da descrição dos campos com a 

ferramenta Oracle: 

 

Figura 11 - Campos da tabela SDH do banco de dados Oracle 
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 A inserção na base dados é realizada de forma bastante simples através da ferramenta de 

carga de dados do próprio banco de dados Oracle, bastando para isso que haja uma correspondência 

biunívoca entre a tabela do banco de dados e os campos contidos dos arquivos de alarme.  

Após a inserção dos dados nesta tabela principal, começamos a realizar o processamento 

dos campos de forma a separar as informações necessárias para a execução do algoritmo.  Os 

campos principais para o nosso trabalho, como será explicado a seguir, são o evento ou descrição 

do alarme, a data de ocorrência e a severidade dos mesmos, apesar de que este último campo não 

participará diretamente no algoritmo de mineração seqüencial. 

Uma das grandes vantagens da base de dados de alarmes pesquisada é que por ter sido 

gerada de forma automática, erros decorrentes do preenchimento manual de campos não ocorrem, o 

que poupa muito esforço no momento de limpeza de dados. Um caso típico deste tipo de erro é o 

preenchimento de um mesmo valor com várias sintaxes diferentes, causando a criação de várias 

categorias com o mesmo significado, tais como “Falha de comunicação com o equipamento” que 

poderia, dependendo de quem preenchesse este campo ter várias grafias “Falha de comunic. eqpt” 

ou “Falha comunicação c/ equipamento”. 

Um problema detectado foi devido ao atraso na transferência de alarmes dos equipamentos 

de rede de telecomunicações para o sistema de gerência de rede alterando a ordem com que os 

alarmes não são inseridos na base de dados da gerência de rede na ordem seqüencial temporal em 

que eles ocorrem. Isto ocorre quando os NE perdem a comunicação com a gerência de rede por 

algum intervalo de tempo e armazenam, até um certo limite, os alarmes ocorridos neste ínterim. A 

seqüência dos alarmes não ser alterada é crucial para a correção dos padrões a serem encontrados 

pela tarefa de mineração de dados que pretendemos realizar. 

Os alarmes foram transformados em um código numérico pela maior facilidade de o 

MATLAB manipular dados neste formato. A representação das seqüências de eventos através de 

um vetor neste programa tornou bastante simples a manipulação dos mesmos e os algoritmos 

implementados no MATLAB se aproveitaram desta facilidade para realização de buscas e 

contagens nestas estruturas de dados. 

O campo de data de ocorrência da falha também foi convertido para o tipo numérico, pelos 

mesmos motivos expostos para o campo evento. Neste caso, convertemos a data de ocorrência em 

um número representando o total de segundos transcorridos entre a data e hora do evento atual em 

relação à data e hora do primeiro evento registrado. O primeiro evento gravado na base de dados é 

data de 18 de julho de 2002, às 9h48min. 
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Outro tratamento dado foi a separação das falhas em seqüências por cada estação. Outro 

tratamento dos dados foi realizado considerando todas as estações ao mesmo tempo, porém não 

encontramos correlações de alarmes entre estações diferentes o que no início achávamos provável 

de ocorrer.  

 

4.3 Construção do conjunto de dados alvo 

 

Antes de passar para os algoritmos de mineração, os dados precisam ser ajustados no 

formato adequado, já que a para a etapa de mineração de dados ser bem sucedida não basta 

selecionar um algoritmo de aprendizado e executá-lo sobre os dados (WITTEN et al., 2005). Várias 

tarefas aqui devem ser realizadas, tais como seleção dos dados, limpeza para retirada de ruídos e 

tratamento de dados ausentes e transformação do formato dos dados. 

A respeito dessa última tarefa, como os algoritmos foram implementados no MATLAB, e o 

processamento neste programa se faz de forma muito mais eficiente quando representamos os 

dados na forma numérica, esta transformação foi necessária. 

Vários autores consideram essa fase como muito importante, PYLE (1999) cita que a 

preparação dos dados consome em torno de 75% do tempo da mineração e tem uma importância de 

80% para o sucesso do modelo. Apesar deste autor aparentemente ter chegado a estes valores de 

forma subjetiva, pois não apresenta dados que os comprovem, esta parece ser a posição quanto ao 

assunto de outros autores tais como (WITTEN et al., 2005) “Preparar a entrada para uma 

investigação de mineração de dados geralmente consome uma grande parte dos esforços no 

processo de mineração de dados como um todo”, (CABENA et al., 1998 - apud WITTEN et al., 

2005), estima que a preparação de dados representa em torno de 60% do esforço envolvido na 

aplicação da mineração de dados, (BANDYOPADHYAY et al., 2005) afirma que apesar ser 

possível realizar a mineração sem o processo prévio de limpeza e seleção de dados, processo que os 

autores chamaram de “datawarehousing”, este “melhora largamente a eficiência da mineração de 

dados”.  

Pode-se então apreender que a importância da fase de tratamento dos dados reside na 

melhoria da qualidade dos dados de entrada para o algoritmo de mineração, o que impacta de forma 

decisiva na exatidão do modelo gerado. 

A etapa de construção dos dados alvo refere-se à seleção de um conjunto de dados se 

detendo no subconjunto de atributos e registros mais significativos para a descoberta do 
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conhecimento. Esta escolha pode ser realizada a partir de uma única base de dados ou a partir de 

várias bases de dados distribuídas, o que torna necessário, muitas vezes, termos que realizar uma 

integração de campos das mesmas.  

O conjunto de dados de falha utilizado foi retirado da gerência de redes EMOS SDH. Esta 

gerência tem seus registros de alarmes exportados diariamente em arquivos texto, onde os dados se 

encontram na sua forma bruta, sem nenhum processamento. Estes dados de alarme estavam 

distribuídos em 1221 (mil cento e vinte e um) arquivos, que posteriormente foram concatenados em 

um único arquivo antes de serem inseridos no banco de dados de trabalho. 

As tarefas de redução das dimensões dos dados e sua posterior adequação ao formato de 

entrada do algoritmo foram realizadas tanto na fase inicial de contato com os dados, bem como na 

fase de tratamento. Para identificar repetições, valores ausentes ou erros contidos nos registros e 

posteriormente realizar as devidas correções utilizamos as funcionalidades de processamento 

embutidas no banco de dados Oracle. 

Os arquivos de falha correspondiam aos alarmes ocorridos entre os dias 18/07/2002 e 

03/08/2007. Alguns arquivos são perdidos no processo, já que o total de dias para este período é de 

1478, o que representaria um total de 35448 horas de monitoração. Como houve perda de arquivos, 

consideramos o total de horas correspondente aos 1221 dias, ou seja, 29304 horas. Esta falta de 

arquivos pode ocorrer por vários motivos: não ocorrência de alarmes em determinada data; falha na 

geração dos arquivos pelo sistema de gerência de rede TMN ou falha no processo de exportação de 

arquivos. Dentre as causas citadas, a primeira é com certeza a de menor probabilidade de 

ocorrência, dado a quantidade de itens que geram falhas no sistema.  Após a inserção na base de 

dados de todos os registros, dispúnhamos de um total de 1.018.388 (um milhão, dezoito mil e 

trezentos e oitenta e oito) registros de alarmes. 

A seleção dos campos se deu de acordo com a necessidade do modelo de mineração 

seqüencial de dados aplicados para uma base histórica de alarmes. De acordo com este modelo uma 

seqüência de eventos é uma coleção de pares ordenados contendo o evento e o tempo de 

ocorrência, algo do tipo s=(A, 234), (D, 245),...(C,456). Desta forma, os campos que nos 

interessam serão o campo evento e o campo dti. 
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4.4 Limpeza e pré-processamento 

 

A limpeza dos dados envolve a retirada de ‘outiliers’, exclusão ou correção de registros 

com erro e o pré-processamento corresponde a toda e qualquer tarefa associada a preparação dos 

dados como transformações entre tipos de variáveis  e formatação dos dados para se adequar aos 

algoritmos de mineração. 

 

4.4.1 Limpeza de dados 

 

Na literatura alguns autores se referem de forma pessimista à qualidade dos dados, 

(WITTEN et al., 2005), “dados reais são desapontadoramente de baixa qualidade”, (HERNÁNDEZ 

et al., 1998) que afirmam que “grandes repositórios tipicamente contém inúmeras entradas com 

informações duplicadas” e ainda (PYLE, 1999) que usa a expressão “poluição de dados” para se 

referir à baixa qualidade dos dados gerada por várias fontes de erro, sejam exportação dos dados ou 

mesmo “a resistência humana” em fornecer informações completas e precisas nos campos de 

dados.  Confirmando a opinião deles, constatamos que do total de registros inseridos, apenas 

51.275 (cinqüenta e um mil duzentos e setenta e cinco) continham os campos de data e hora 

preenchidos, o que representa pouco mais de 5% dos registros.  

Para a tarefa de mineração de dados a ser executada a existências da informação de tempo é 

essencial para a exatidão dos padrões a serem extraídos. Algumas técnicas de preenchimento de 

valores existem para lidar com o problema de campos ausentes tais como: 

• Exclusão de casos; 

• Preenchimento manual de valores; 

• Preenchimento com valores globais constantes; 

• Preenchimento com medidas estatísticas; 

• Preenchimento com métodos de mineração de dados; 

 

O primeiro método se mostrou mais adequado neste caso, pois todas as outras técnicas 

eram inadequadas. No caso do preenchimento manual ou com valores constantes estaríamos 

embutindo erro por total desconhecimento dos valores, nas restantes não havia nenhuma evidência 
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que iriam gerar resultados precisos devido ao comportamento aleatório do valor deste campo.  

Outro ponto a ser destacado é que este campo tem uma importância significativa como entrada para 

o modelo a ser construído, portanto não faria sentido ele ser objeto de qualquer tentativa de 

predição sob o risco de afetar decisivamente os padrões descobertos. 

 

4.4.2 Pré-processamento dos dados 

 

Com os algoritmos sendo implementados no MATLAB, foi mais fácil trabalhar com dados 

numéricos, portanto, os campos categóricos foram transformados em campos daquele tipo. Os 

campos evento e dti, são na base de dados representados pelo tipo de dados varchar(2) que no 

SGDB Oracle representa texto. Para finalidade da aplicação estes campos são do tipo categórico e 

data-hora.  

A Figura 12 é a tela de resposta de uma consulta ao banco de dados contendo os primeiros 

eventos ocorridos na estação de RCD: 

 

 

Figura 12 - Seqüência de alarmes de RCD tal como apresentada pelo Oracle 

 

No caso dos alarmes, a cada um deles foi associado um código numérico, que apesar disto 

não tinha nenhum significado de hierarquia ou ordem, portanto manteve sua característica de valor 

categórico. Esta representação foi realizada apenas por que é mais simples lidar no MATLAB com 

um vetor de números que com um vetor de strings. Outro motivo determinante para que usássemos 
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essa representação foi que o desempenho dos algoritmos no MATLAB era muito superior ao 

processar vetores numéricos em relação a vetores de caracteres. Na verdade, antes do MATLAB  

processar vetores de caracteres precisa transformá-los em números, desta forma, o desempenho dos 

algoritmos foi melhorado pois realizamos esta codificação anteriormente. 

A codificação foi realizada através de uma lista de alarmes ordenada alfabeticamente a qual 

foi associado um número seqüencial a cada alarme. 

 Para o caso da data de ocorrência do alarme foi realizada uma transformação deste campo 

para um valor numérico representando a quantidade de segundos transcorrida entre o primeiro 

evento armazenado no banco de dados, ocorrido em 18/07/2002 às 09h48min56seg (t0), e qualquer 

outro evento ocorrido. 

A partir daí todos os eventos tiveram este campo transformado por uma função que subtraia 

a data do campo pela data t0 e convertia para o total de segundos transcorridos. 

Ao executar as transformações dos campos evento e data e exportar os resultados da 

consulta da Figura 12 para o MATLAB, foi criada uma matriz representando a sequência de 

eventos. A Figura 13 apresenta o printout do MATLAB com um trecho dessa matriz: 

 

Figura 13 - Seqüência de alarmes de RCD pronta para ser tratada no MATLAB 

 

4.5 Redução e Projeção dos dados 

 

A tarefa de redução de dados tem por objetivo minimizar o tamanho da base de dados a ser 

minerada, já que isto tem uma influência direta sobre o espaço de busca do algoritmo. Contudo, é 
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preciso ter em mente que esta redução se dá a medida que existam casos ou atributos que possuam 

uma representatividade maior sobre a base de dados. Esta redução pode ser realizada na horizontal 

através da escolha de casos ou na vertical, onde atributos são escolhidos de forma a maximizar a 

exatidão do modelo. Ainda existe a redução de valores que diminui o conjunto de valores 

utilizando apenas um subconjunto de todos os valores possíveis reclassificando os mesmos de 

acordo  com alguma hierarquia entre eles para o caso de valores nominais ou mesmo a supressão 

em faixas para valores contínuos. 

Após as tarefas de construção dos dados alvos com a escolha dos campos evento e dti, bem 

como na limpeza dos dados que resultou apenas em 5% dos dados originais já houve redução 

respectivamente na vertical e na horizontal e que foi bastante significativa. Apesar disso, ao realizar 

consultas na base de dados para analisar descritivamente os dados restantes, ainda pudemos 

vislumbrar algum tipo de redução de valor. 

O manual do equipamento Siemens SDH GPT apresenta no capítulo de informações de 

falhas, uma listagem com os 179 (cento e setenta e nove) alarmes possíveis a serem originados pelo 

equipamento para a gerência de rede. Verificamos que nos dados disponíveis havia um total de 147 

(cento e quarenta e sete) tipos de alarmes diferentes, o que representa 82,5% de todos os alarmes 

possíveis. Isto já representa uma redução automática de valores, pois não podemos reduzir o 

conjunto de alarmes possíveis para este último número, desde que na primeira fase do algoritmo os 

alarmes possíveis não precisarão ser comparados aos alarmes que realmente ocorreram. 

 

4.6 Escolha da tarefa de mineração 

 

Na fase de mineração de dados, que corresponde à busca de padrões em uma forma 

particular de representação (FAYYAD et al., 1996), utilizamos a mineração seqüencial de dados.   

A mineração seqüencial de dados, retornará eventos em seqüências específicas que 

chamaremos de episódios (MANNILA et al., 1996), desde que elas ocorram dentro de certos 

critérios especificados similares ao da mineração de regras de associação, a saber, que ocorram um 

mínimo de vezes dentro de uma janela de tempo de determinado tamanho. 

Basicamente a diferença entre o procedimento de busca em uma base de dados para um 

algoritmo de mineração de regras de associação e para outro de mineração seqüencial de dados é 

que o segundo deve considerar os resultados dos membros de seus conjuntos em um formato 
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ordenado temporalmente. Ou seja, para a mineração seqüencial de dados os conjuntos A, B e C 

apresentados a seguir são diferentes, enquanto que para a mineração de regras de associação não: 

A = [ A , B, C ] 

B = [ B, C, A ] 

C = [ C, A, B ] 

É de se esperar que a mineração de regras de associação encontre conjuntos de eventos 

com cardinalidade maior que a mineração seqüencial de dados, minerando uma mesma base e 

utilizando os mesmos critérios de entrada. Porém, ao considerar a ordem dos eventos e, portanto, 

testar várias combinações entre eles, a mineração seqüencial de dados tem um desempenho 

bastante pior na busca nas iterações iniciais, onde há uma explosão de candidatos, notadamente nas 

iterações com k=2 e k=3. Por esse motivo, utilizamos um algoritmo que só a partir da quarta 

iteração processa os conjuntos de eventos levando em consideração a seqüência dos eventos. Essa 

estratégia visou à melhoria da eficiência do algoritmo, havendo uma redução do tempo de 

execução. 

É preciso destacar que a mineração seqüencial de dados retornará um conjunto e não uma 

coleção de eventos, ou seja, não iremos pesquisar alarmes repetidos dentro de uma seqüência.  

 

4.7 Escolha do algoritmo 

 

O algoritmo de mineração seqüencial de dados foi desenvolvido baseado no algoritmo 

Apriori e em algumas idéias exploradas no algoritmo AprioriAll, desenvolvido por (AGRAWAL et 

al., 1996) e por (MANNILA et al., 1995) como já explicado antes. Além da descoberta das 

seqüências freqüentes, o algoritmo também computará o tempo decorrido entre os eventos do 

episódio dado referente ao intervalo P-F. A partir daí retornará estatísticas destes tempos. 

Duas medidas importantes no algoritmo são a freqüência de ocorrência dos eventos e o 

suporte das seqüências maximais de tamanho k em relação a uma subseqüência de tamanho k-n, 

onde 1 ≤ n < k. 

A freqüência de ocorrência de um episódio φ que ocorre em um conjunto de janelas 

aw(S,W), construído a partir de uma seqüência S será calculada de acordo com a fórmula 

(MANNILA et al., 1995): 
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        (7) 

Este episódio só fará parte do conjunto de episódios maximais caso atenda o critério 

fr(φ,S,W) > minFreq, sendo minFreq o percentual mínimo de janelas onde o evento deve ocorrer. 

Dado um episódio do tipo [A D B E], a criação de regras pode ser realizada de forma 

generalizada com qualquer número de elementos no antecedente ou conseqüente da regra gerada. 

Porém, para limitar a quantidade de regras podemos limitar o conseqüente de tal forma que tenho 

um suporte mínimo.  

 

4.7.1 O algoritmo de mineração 

 

A seguir apresentamos de forma genérica o algoritmo para mineração seqüencial de dados: 

Entrada:  
S S S S � seqüência de eventos em ordem temporal; 
minFreqminFreqminFreqminFreq � percentual mínimo de janelas na qual as seqüências de eventos ocorrem; 
TWTWTWTW � Tempo ocioso entre rajadas de alarmes para criação de janelas 
Algoritmo: 
WWWW⟵⟵⟵⟵Janelamento�S�;  Janelamento�S�;  Janelamento�S�;  Janelamento�S�;  //A partir de S cria as janelas de tempo 
KKKK⟵⟵⟵⟵1;  1;  1;  1;  //Inicializa o contador do tamanho das seqüências.    

LLLLkkkk⟵⟵⟵⟵    frfrfrfr(φ,S,W) > minFreq; (φ,S,W) > minFreq; (φ,S,W) > minFreq; (φ,S,W) > minFreq; // Encontra as seqüências freqüentes para k=1 

LSLSLSLSkkkk⟵⟵⟵⟵    LLLLk k k k ;;;;                    // Armazena em LS o conjunto de dos itens freqüentes para k    

Enquanto LEnquanto LEnquanto LEnquanto Lkkkk----1111≠≠≠≠∅ ou C∅ ou C∅ ou C∅ ou Ckkkk----1111≠≠≠≠∅∅∅∅            

    FaçaFaçaFaçaFaça    

        K++;                                   K++;                                   K++;                                   K++;                                   // Incrementa k    

        CCCCkkkk⟵⟵⟵⟵Gera os candidatos a partir de LkGera os candidatos a partir de LkGera os candidatos a partir de LkGera os candidatos a partir de Lk----1;1;1;1;    

        CSCSCSCSkkkk⟵⟵⟵⟵    CCCCk k k k ;;;;                                                                                                                                                    // Armazena em CSk o conjunto dos candidatos 

        Para todo cPara todo cPara todo cPara todo ciiii    ∈ C∈ C∈ C∈ Ck k k k                                                                 //Ci são os elementos do conjunto Ck    

        // Conta o número de ocorrências de ci nas janelas W. 

WSk WSk WSk WSk ⟵⟵⟵⟵(Wn | ci (Wn | ci (Wn | ci (Wn | ci ∈ Wn);     ∈ Wn);     ∈ Wn);     ∈ Wn);     //Armazena o número da janela Wn de em que cada ci ocorre. 

fr(φ,S,W) fr(φ,S,W) fr(φ,S,W) fr(φ,S,W) ⟵⟵⟵⟵ffffi i i i     para i=1...| Cpara i=1...| Cpara i=1...| Cpara i=1...| Ck k k k ||||;// armazena a contagem de todos elementos em fr. 

LLLLkkkk⟵⟵⟵⟵frfrfrfr(φ,S,W)>minFreq;(φ,S,W)>minFreq;(φ,S,W)>minFreq;(φ,S,W)>minFreq;   //armazena em Lk as seqüências freqüentes contidas em Ck. 

   LSLSLSLSkkkk⟵⟵⟵⟵    LLLLkkkk;;;;                

  Fim;Fim;Fim;Fim;    

    Fim;Fim;Fim;Fim;    

Fim;Fim;Fim;Fim;    

Para todo lsPara todo lsPara todo lsPara todo lsiiii    ∈ LS∈ LS∈ LS∈ LSkkkk    

 MSkMSkMSkMSk⟵⟵⟵⟵maximal(LSk);maximal(LSk);maximal(LSk);maximal(LSk);                

Fim;Fim;Fim;Fim;    

Se k>2Se k>2Se k>2Se k>2    

    FaçaFaçaFaçaFaça    

Para todo lPara todo lPara todo lPara todo liiii    ∈ L∈ L∈ L∈ Lkkkk    

VtVtVtVtiiii⟵⟵⟵⟵armazene os dados de tempo entre os eventos de larmazene os dados de tempo entre os eventos de larmazene os dados de tempo entre os eventos de larmazene os dados de tempo entre os eventos de liiii;;;;            

IPFIPFIPFIPFiiii⟵⟵⟵⟵Calcule as estatísticas dos intervalos de VtCalcule as estatísticas dos intervalos de VtCalcule as estatísticas dos intervalos de VtCalcule as estatísticas dos intervalos de Vtiiii;;;;    

SupSupSupSupiiii⟵⟵⟵⟵    frfrfrfr(l(l(l(li(k)i(k)i(k)i(k)))))    

Fim;Fim;Fim;Fim;    

Fim;Fim;Fim;Fim;    
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4.7.2 Etapas principais do algoritmo 

 

O algoritmo de mineração de dados foi implementado no MATLAB de forma modular, ou 

seja, vários algoritmos foram desenvolvidos para implementar as funções requeridas pelo algoritmo 

principal. A entrada de dados para estes algoritmos eram vetores e matrizes com a representação 

dos dados de falhas ordenados em uma seqüência temporal. A representação de uma seqüência de 

eventos típica foi ilustrada na Figura 13 no item 4.4.2.  

A seqüência de eventos é codificada para entrada em um script do MATLAB como o 

seguinte vetor: 

 

Quando precisarmos agregar informações de data, já transformada para um número 

representando os segundos decorridos entre o primeiro evento na base de dados, utilizamos a 

seguinte matriz: 

 

A matriz M é formada pelos vetores de pares de eventos seqüenciais e o momento 

correspondente onde os mesmos ocorreram no tempo.      

 

4.7.3 Criação das janelas de eventos 

 

As janelas de eventos são a forma do algoritmo de mineração de dados dividir a seqüência 

de alarmes exportada do banco de dados em vários subconjuntos desta base para realizar a pesquisa 

em cada um desses subconjuntos. 

No modelo adotado por MANNILA et al. (1996), foi descrita uma janela deslizante por 

tempo. Com os dados que dispúnhamos, caso quiséssemos analisar os dados através de uma janela 

temporal deslizante, teríamos que preencher todos os segundos em que não ocorreram alarmes com 

um código de enchimento, no nosso caso este código é o ID de alarme 0. Porém para analisarmos 

um intervalo de tempo de um mês teríamos uma seqüência com 2.592.000 (dois milhões 

quinhentos e noventa e dois mil) eventos, incluídos os alarmes de enchimento, o que seria bastante 

pesado para o algoritmo de mineração. 
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Uma característica importante a respeito do comportamento de ocorrência de alarmes é o 

que é conhecido em telecomunicações como rajada de alarmes. A rajada de alarmes caracteriza-se 

por haver uma concentração de eventos em torno de um determinado espaço de tempo, enquanto 

que entre essas ocorrências há um certo espaçamento. Isto é o mesmo que haver uma ocorrência 

esparsa de alarmes com conjuntos concentrados em torno de um alarme principal. Neste caso, um 

exemplo ilustra de forma mais clara este comportamento: Na base de dados analisada, durante um 

período de quatro anos, observamos que ocorreram na estação do COS 4493 (quatro mil, 

quatrocentos e noventa e três) alarmes o que, em média, nos daria 3 alarmes por dia, caso os 

mesmo estivessem distribuídos homogeneamente durante este tempo. Porém verificamos que esta 

estação já chegou a ficar sem ocorrência de alarmes por um período vinte e um dias, da mesma 

forma em que houve dias com ocorrência de duzentos alarmes. Aproveitando-se desta 

particularidade, uma heurística para criação de janelas baseada neste comportamento foi 

aproveitada, o que reduziu bastante o número de janelas criadas pelo algoritmo e consequentemente 

o espaço de busca do mesmo. Intuitivamente, temos a noção que alarmes que ocorrem 

conjuntamente, dentro de um determinado espaço de tempo, possuem uma correlação maior entre 

si. 

A quebra da seqüência para janelas deslizantes e para as janelas baseadas em eventos em 

rajadas, que denominamos janelamento em saltos é exemplificada a seguir. 

Para uma seqüência apresentada abaixo pelos pares ordenados de Id de alarme e de tempo 

de ocorrência apresentados a seguir teríamos os seguintes janelamentos: 

S= {(44, 873), (85, 875), (91, 890), (118, 911), (85, 4530), (94, 4617), (44, 7901)}  

Para a formação de janelas deslizantes com tamanho win=5 teríamos uma quantidade de 11 

(onze) janelas. 

Esta geraria uma matriz J [11x5] apresentada a seguir: 
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Considerando o comportamento em rajadas dos alarmes que podemos verificar a partir das 

diferenças de tempo entre as ocorrências. Criando um vetor para representar estas diferenças, 

teremos: 

 

 

 

Determinando o tempo máximo da janela poderíamos criar os janelamentos em saltos. Seja 

o tempo de janela igual a 3000 segundos então teríamos as seguintes janelas: 

 

Como as linhas podem possuir tamanhos diferentes, as linhas menores são preenchidas por 

zeros até o tamanho da janela de máximo comprimento.  

Outra possibilidade explorada foi a construção de janelas mistas. A partir das janelas em 

saltos criadas como explicado anteriormente, criaríamos um deslizamento em relação aos eventos 

principais destas janelas. Esta estratégia serviria para encontrar seqüências contendo eventos 

repetidos que tivessem ocorrido no início da janela de forma a considerar qualquer combinação 

possível. Isto poderia ser necessário pois o algoritmo não leva em consideração alarmes repetidos 

que ocorrem dentro da seqüência.  

Contudo o desempenho deste tipo de janelamento foi péssimo e não retornou nenhum outro 

padrão interessante. Além disso, ficou claro que este tipo de janelamento é um desperdício de 

tempo para o algoritmo, já que o mesmo padrão é contabilizado várias vezes enquanto ele 

permanece na janela de tempo. 

Para simplificar a execução do janelamento realizamos o processamento das janelas de 

tempo para realizar o cálculo da diferença de tempo das seqüências de eventos. Para exemplificar o 

processo seja a matriz M apresentada a seguir composta por duas linhas. A primeira linha 

representa os códigos dos alarmes ocorridos e a segunda, o tempo respectivo quando este evento 

ocorreu.  
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Para simplificar a criação do janelamento a partir da matriz M criamos uma nova matriz 

que chamaremos de N contendo na sua terceira linha as diferenças de tempo entre os eventos. Tal 

matriz é apresentada a seguir: 

 

Esta matriz se torna a nova seqüência de alarmes e a informação contida na terceira linha 

irá também ser útil na contabilização do intervalo P-F.  

 

4.7.4 Identificação das seqüências freqüentes 

 

 A identificação de itens frequentes é alcançada através de uma busca realizada na base de 

dados a partir de vários conjuntos de itens candidatos. Essa busca é feita especificamente em cada 

janela criada a partir da seqüência de alarmes com a finalidade de retornar o conjunto de itens 

freqüentes, ou seja, aquele conjunto de eventos seqüenciais que ocorra em um percentual maior de 

janelas que o definido na variável minFreq. 

A cardinalidade do conjunto de itens freqüentes aumenta a cada iteração do scritpt. Na 

primeira iteração este conjunto é composto apenas pelos tipos de alarmes contidos no conjunto E0 e 

possui tamanho k=1. 

Seja: 

Um conjunto de candidatos, isto é, seqüências que terão sua freqüência de ocorrência 

testada, representado pela matriz C2, onde as linhas são as seqüências:   

                                                   ; 

As janelas representadas pela matriz W, onde as linhas da matriz são as janelas de tempo 

criadas a partir de uma determinada seqüência 

; 
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Seja o minFreq=0,3.  

Para gerar o conjunto L2 de seqüências freqüentes, o algoritmo armazena no vetor f a 

quantidade de vezes que cada seqüência ocorre   

 . 

Realizando uma busca de quais linhas da matriz f possuem valores iguais ou maiores que 

minFreq, o algoritmo retorna que linha de C2 será usada para formar L2. Neste caso a linha 2 de 

C2 será utilizada, o que resultará em: 

   

 

4.7.5 Geração das seqüências candidatas 

 

Para k=1 os candidatos são os elementos do próprio conjunto de alarmes. Para k=2 os 

candidatos são gerados a partir da combinação dos alarmes freqüentes. A partir dos itens freqüentes 

de cardinalidade k≥2 a geração de candidatos se torna mais complexa. Neste caso temos que avaliar 

os predicados k-1 que são similares nestes conjuntos k para verificar quais são as possibilidades de 

geração de candidatos. 

Por exemplo, para um conjunto de itens iguais a: 

 

Neste caso k=3, então o algoritmo separa todos as seqüências com prefixos de tamanho 2 

iguais. São eles: 

 

Tomando os dois primeiros para verificar a possibilidade de geração de candidatos o 

algoritmo irá testar se é possível gerar a seqüência [1 2 3 4]. 
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De acordo com o critério do Apriori todos os subconjuntos possíveis de [1 2 3 4], ou seja, { 

[1 2 3], [ 1 2 4],  [1 3 4], [2 3 4] } deveriam ser freqüentes. A partir dos conjuntos com prefixo 

iguais, o algoritmo retira os elementos diferentes, neste caso 3 e 4, para compor as próximas 

seqüências a serem encontrados juntamente com cada um dos conjuntos k-2 dos prefixos, ou seja [1 

3 4] e [2 3 4] .Estes são os vetores a serem encontrados. Isto corresponde a uma pré-poda, ou seja 

as possibilidades são verificadas antes de gerar o candidato, ao invés de gerar um candidato, gerar 

as combinações, testar se as mesmas existem e manter ou apagar o candidato. 

No exemplo dado, as seqüências [1 3 4] e [2 3 4] são encontradas respectivamente nas 

linhas 5 e 4 da matriz e o candidato C4=[1 2 3 4] é criado. 

 

4.7.6 Contabilização do intervalo entre eventos 

 

Quando as janelas de tempo são criadas a partir da seqüência de alarmes, esta informação 

na verdade é armazenada em duas matrizes, uma matriz com os dados das janelas contendo os 

códigos dos eventos e outra com as janelas contendo a informação do tempo de ocorrência dos 

alarmes. Quando as seqüências freqüentes vão sendo armazenadas a cada iteração do algoritmo, 

também é armazenado o número das janelas (número da linha da matriz de janela).   

Quando o algoritmo encerra a fase de busca de geração de candidatos e busca por 

seqüências freqüentes na base de dados, a seqüência de eventos de maior comprimento encontrada 

é usada para contabilizar as estatísticas dos tempos de ocorrência. Isto é feito subtraindo-se de cada 

janela onde a seqüência ocorre o tempo de cada evento, que foi armazenada anteriormente. A partir 

daí o algoritmo calcula estatísticas tais como valor mínimo, máximo, média, mediana e o desvio 

padrão do intervalo de tempo entre os eventos.  

 

4.8 Execução dos algoritmos e extração de padrões 

 

A execução do algoritmo foi realizada nas seqüências de alarmes das dez estações com 

maior número de ocorrências. Juntas elas representam em torno de 83% de todos os alarmes 

gerados. A Tabela 7 apresenta as estações com a quantidade de alarmes ocorridos: 
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Tabela 7. – Estações com maior número de alarmes 

Estação Qde Alarme % %Acum 
RCD 16565 32,31% 32,31% 

PAF 5616 10,95% 43,26% 

COS 4493 8,76% 52,02% 

ICO 3443 6,71% 58,74% 

FTZ 3186 6,21% 64,95% 

CMD 2641 5,15% 70,10% 

MLG 1693 3,30% 73,40% 

BNB 1534 2,99% 76,39% 

DMG 1187 2,31% 78,71% 

PAQ 1167 2,28% 80,98% 

FLA 1047 2,04% 83,03% 
Outras 8703 16,97% 100,00% 

 

Os dados de cada estação foram concatenados para compor a sequência de alarmes. O 

algoritmo foi executado inúmeras vezes com os valores dos parâmetros de entrada minFreq e TW. 

Outro algoritmo foi criado para controlar a execução do algoritmo de mineração e repassar 

automaticamente os parâmetros com valores diferentes a cada execução. Este algoritmo também 

ficou responsável por armazenar os resultados gerados a cada execução em arquivos de variáveis 

de ambientes do MATLAB.  

 

4.9 Conclusão 

 

Neste capítulo, apresentamos as etapas referentes ao tratamento e mineração de dados para 

encontrar as seqüências de alarmes freqüentes. Estas etapas integram o processo de KDD. Neste 

processo, a etapa inicial corresponde ao entendimento do domínio da aplicação. Referente a esta 

etapa, apresentamos a rede de telecomunicações da Chesf, o processo de exportação dos registros 

de alarme desta rede e caracterizamos os dados exportados.  

A respeito destes dados verificamos que os mesmo continham uma baixa qualidade, desde 

que, apenas 5 % dos dados disponíveis puderam ser utilizados. Apresentamos o algoritmo utilizado 

e explicamos seus componentes essenciais responsáveis pela criação das janelas de tempo a partir 

da seqüências de alarmes, a geração de candidatos, identificação das seqüências freqüentes e da 

contabilização dos intervalos de tempo entre os eventos destas seqüências. 
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A execução do algoritmo foi realizada com os dados das quatro estações que apresentaram 

o maior número de alarmes, estas representaram em torno de 60% das ocorrências de falha. 

No próximo capítulo os resultados advindos da execução do algoritmo são apresentados.  
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5 RESULTADOS DA DESCOBERTA DE PADRÕES  

 

5.1 Introdução 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos com a execução dos scripts de 

mineração de dados tendo como entrada as seqüências de alarmes das estações da Chesf. Os 

alarmes das dez estações com maior número de eventos foram concatenados em uma única 

seqüência. Essas seqüências representam em torno de 83% (oitenta e três por cento) de todos os 

alarmes ocorridos na planta durante este período. 

Porém, apesar do critério de seleção de mineração ser a freqüência de ocorrência, nem 

sempre este parâmetro nos retorna padrões relevantes.  No nosso caso, como nossa intenção é 

calcular o intervalo P-F, isto é, o tempo entre a ocorrência de uma falha potencial e uma falha 

funcional, as seqüências que sejam compostas por alarmes não críticos nos seus predicados e 

alarmes críticos na sua extensão são aqueles que nos interessam. Por exemplo, seja uma seqüência 

de alarmes ou um episódio de tamanho k=6. Dividiremos este episódio em duas partes, onde a 

primeira tem um de tamanho de quatro eventos, que chamamos de predicado e a outra parte com 

tamanho de dois eventos, que chamamos a extensão da seqüência. A figura 14 ilustra esse 

procedimento. 

 

Figura 14 - Exemplo de predicado e extensão de uma seqüencia 

A divisão da seqüência em duas, com seu predicado contendo apenas eventos não-críticos e 

a sua extensão com pelo menos um evento crítico, representa a ocorrência de uma falha potencial 

seguida por uma falha funcional. A definição do evento crítico é realizada através da severidade do 

alarme.  
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Alarmes críticos são assim categorizados, a partir da configuração realizada na gerência de 

rede, como “Critical”. Os alarmes não-críticos são aqueles formados pelos conjuntos de alarmes 

classificados como “Major”, “Minor” ou “Warning”. Para fins deste trabalho, consideramos como 

críticos, aqueles eventos que estejam associados à indisponibilidade do equipamento, tais como: 

90 → Rx 2M AIS 

94 → Rx 2M Loss of Frame 

103 → STM-n Loss of Frame Alignment 

120 → Trib Input Loss of Frame 

126 → TU AIS Received 

129 → TU Path AIS 

 

Também consideramos interessantes apenas seqüências de alarmes que fossem compostas 

por no mínimo quatro eventos, já que verificamos que seqüências pequenas se tornam muito mais 

comuns de ocorrência. Isso está associado ao tamanho das janelas e às características aleatórias de 

determinados alarmes. 

 

5.2 Análise da cardinalidade máxima dos conjuntos seqüenciais gerados 

e desempenho do algoritmo. 

 

A execução do algoritmo foi realizada com a variação dos parâmetros de entrada minFreq e 

TW. O minFreq  corresponde ao percentual mínimo das janelas onde as seqüências de alarmes 

devem ocorrer para serem consideradas freqüentes. O parâmetro TW, representa a o espaço de 

tempo ocioso entre as rajadas de alarme, sendo fundamental para a criação das janelas. Quanto 

maior este tempo maior a tendência a criação de um número menor de janelas, contudo o tamanho 

das janelas, isto é, a quantidade de eventos por janela tende a aumentar.  

O parâmetro minFreq variou entre 2 (dois) e 20% (vinte por cento) e o tempo ocioso para 

agrupamento de eventos e criação das janelas, TW, foi testado com os valores de 1h, 2h e 4h. 
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A combinação de parâmetros que gerou o maior número de seqüências e também de maior 

tamanho foi para o menor valor minFreq e o maior valor TW.  

A Tabela 8 a seguir apresenta um resumo dos resultados obtidos com a execução do 

algoritmo: 

Tabela 8. – Resumo da execução do algoritmo para Chesf 

 
minFreq TW Tmáx (s) CandMax CandTot FreqMax FreqTot Kmax 

0,2 1h 153 78 247 0 20 3 

0,2 2h 130 120 296 0 23 3 

0,2 4h 124 120 304 0 24 3 

0,15 1h 185 210 303 0 31 3 

0,15 2h 149 210 303 2 34 3 

0,15 4h 143 216 309 5 38 3 

0,1 1h 214 3 512 0 59 4 

0,1 2h 173 12 533 3 77 4 

0,1 4h 190 70 674 11 125 4 

0,09 1h 213 11 532 3 74 4 

0,09 2h 199 47 651 7 108 4 

0,09 4h 210 2 754 0 162 4 

0,08 1h 234 32 618 7 101 4 

0,08 2h 216 74 726 16 136 4 

0,08 4h 253 8 984 0 225 5 

0,07 1h 254 69 727 14 135 4 

0,07 2h 247 6 929 0 192 5 

0,07 4h 311 40 1285 7 360 5 

0,06 1h 294 5 949 0 180 5 

0,06 2h 292 17 1184 4 281 5 

0,06 4h 370 1 1615 0 557 6 

0,05 1h 335 16 1138 5 259 5 

0,05 2h 348 1 1456 0 448 6 

0,05 4h 569 9 2577 1 998 6 

0,04 1h 498 2 1454 0 426 6 

0,04 2h 531 7 2166 1 792 6 

0,04 4h 1034 142 4541 30 1926 6 

0,03 1h 666 7 2342 3 809 6 

0,03 2h 929 1 3954 0 1647 7 

0,03 4h 2.226 40 9583 8 4656 7 

0,02 1h 1.237 1 4612 0 1979 7 

0,02 2h 2.082 39 9647 13 4622 7 

0,02 4h 6.687 980 29309 392 15995 7 
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A partir da Tabela 8, concluímos que à medida que a freqüência mínima diminui a 

cardinalidade dos conjuntos de seqüências freqüentes, representado pelo valor de kmax, aumenta. 

Isso acontece porque quanto menor a quantidade de janelas necessárias para uma seqüência 

ocorrer, maior será o percentual de candidatos que serão gerados, resultando em uma maior 

probabilidade de haver seqüências freqüentes. A Figura 15 ilustra bem este comportamento: 

 

 

Figura 15 - Diminuição do minFreq x aumento da cardinalidade 

 

5.3 Análise do tempo de execução do algoritmo baseados nos 

parâmetros de entrada 

 

Assim como o tamanho das seqüências é influenciado pela variação do parâmetro minFreq, 

o tempo de execução do algoritmo também é afetado. Esse tempo de execução está diretamente 

associado com a quantidade de seqüências que o algoritmo gera como candidatos, além de testar a 

freqüência de ocorrência dos conjuntos de seqüências dentro da base de dados. Provavelmente,  ao 

diminuirmos o valor do parâmetro usado como limiar de classificação para definir se uma 

seqüência é freqüente, teremos um maior número de conjuntos ultrapassando este limite e portanto 
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mais seqüências de eventos sendo consideradas freqüentes, e, por sua vez, um maior número de 

conjuntos candidatos. As próximas figuras ilustram aquilo enunciado anteriormente. Na Figura 16, 

a relação entre o tempo de execução do algoritmo e o parâmetro minFreq é ilustrada. Para este caso 

o tempo ocioso entre rajadas (TW) foi mantido fixo: 

 

Figura 16 - Tempo de execução versus minFreq para TW=1h. 

Observamos uma correlação negativa entre o valor da freqüência mínima e o tempo de 

execução. Quanto menor o limiar para busca de itens freqüentes, maior será o tempo gasto. Este 

comportamento se justifica porque como as seqüências precisam ocorrer em um número menor de 

janelas, provavelmente mais seqüências ultrapassarão este limiar. Isso termina por gerar um 

número maior de candidatos, resultando em um aumentando do número de testes que o algoritmo 

irá executar. A Figura a 17 ilustra a geração do número de candidatos totais quando alteramos o 

parâmetro minFreq:  
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Figura 17 - Total de candidatos gerados versus o minFreq 

O número de testes que afeta o tempo de execução pode ser então correlacionado 

indiretamente através do parâmetro minFreq. A Figura 18 ilustra o tempo de execução e o número 

de candidatos gerados: 

 

Figura 18 - Tempo  de execução versus número de candidatos gerados 
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Podemos observar no gráfico da Figura 18 que a quantidade de candidatos totais gerados 

durante as iterações é acompanhada pela variação do tempo de execução total do algoritmo. A 

quantidade de conjuntos candidatos totais gerados é o somatório dos conjuntos candidatos criados 

em cada iteração do algoritmo e é dado pela expressão: 

           h
i
 � ∑ |hk|lmno
kpq          (8) 

A geração de candidatos também influencia a quantidade de itens freqüentes gerados. Com 

um maior número de seqüências candidatas há uma maior a chance que haver um aumento na 

quantidade de seqüências freqüentes.   

A Figura 19 ilustra que o aumento de conjunto de sequências freqüentes e sequências 

candidatas esperado intuitivamente, ocorre na prática: 

 

Figura 19 – Candidatos totais gerados versus sequências frequentes totais 

 

5.4 Apresentação das seqüências freqüentes de alarmes 

 

Como pode ser observado nos gráficos e tabelas apresentados anteriormente, à medida que 

diminuímos o valor do parâmetro minFreq, aumentamos a quantidade de seqüências geradas. 
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Podemos diminuir o minFreq até valores muito baixos, o que fará o algoritmo descobrir uma 

quantidade cada vez maior seqüências freqüentes, porém irrelevantes. Por este motivo, um valor 

ótimo para minFreq talvez não possa ser definido a priori, já que este valor pode depender dos 

objetivos dados pelo usuário para a busca, do comportamento de falhas da rede ou da própria 

seqüência encontrada. Nesta seção, analisaremos as seqüências freqüentes para o minFreq=0,1 e 

minFreq=0,05. Para minFreq=0,1 o algoritmo encontrou onze seqüências de cardinalidade igual a 

quatro. São elas: 

 

Considerando o suporte para os prefixos k-1, ou seja, as seqüências de cardinalidade igual a 

três que as compões teríamos os seguintes valores: 

 

Cada linha da matriz SUP representa o suporte para cada seqüência da linha 

correspondente da matriz FR4. Tomemos a seqüência com maior suporte, que se encontra na linha 

6 FR4(6)=[44 116 122 97], o suporte neste caso significa que em 91,04%  dos casos após a 

seqüência  [44 116 122], ocorreu o alarme 97. 

 Para o minFreq=0,05 uma seqüência de cardinalidade igual a 6 foi gerada: 

 

Para esta seqüência podemos calcular a confiança em relação às seqüências anteriores para 

k=5 ou mesmo para k=4.  

Para a seqüência com k=5, dada por  
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 ,  

a confiança é  igual a 0,7866. 

Para a seqüência com k=4, ou seja, para o seu predicado de tamanho quatro, dada por 

,  

a confiança é igual a 0,6917. 

Podemos notar que a geração de itens freqüentes com a respectiva confiança em relação a 

seus predicados de tamanho k-n, não traz muitas informações substanciais para o gerenciamento da 

rede. Poderíamos, dependendo dos valores adotados nos parâmetros de entrada do algoritmo, gerar 

centenas de seqüências, ou seja, a freqüência de seqüências de eventos não necessariamente é um 

critério relevante para análise de alarmes.  Pode ser ou não. Desta forma, devemos agregar mais 

informações para obter padrões mais interessantes. Neste caso, nos referimos exatamente a 

intenção de buscar seqüências que contenham alarmes específicos e que sejam considerados 

relevantes. 

 

5.5 Determinação de seqüências interessantes e análise dos intervalos de 

tempo entre alarmes 

 

Se a freqüência com que os eventos ocorrem na rede não é tão significativos, precisamos 

identificar o que nos interessa na busca pelas seqüências de alarmes. 

O diferencial desta busca está em associar alarmes críticos a falhas funcionais, e alarmes 

não críticos a falhas potenciais. Numa seqüência de alarmes é possível atrelar um conjunto de 

alarmes a uma determinada categoria de falhas de forma a relacionar estas ocorrências. Em 

seguida, calcular o intervalo P-F tomando como entradas as medidas de tempo que estão contidas 

nos registros de alarme 

Portanto, para o nosso caso, seqüências interessantes são aquelas seqüências de eventos que 

possua apenas alarmes não críticos no seu predicado de tamanho k-1 e um alarme crítico na sua 

extensão. Em condições de operação normais da rede, a ocorrência de alarmes críticos não deve ser 

freqüente, caso contrário a rede de telecomunicações em questão se caracterizaria por uma alta 

indisponibilidade, o que deve ser evitado pelas equipes de manutenção.  

Estamos interessados em seqüências de alarmes que possuam no último evento um 

daqueles listados no início deste capítulo. Para aumentar as nossas chances de encontrar uma 
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seqüência com estas características, vamos levar em consideração a condição de execução do 

algoritmo que encontrou o maior número de seqüencias freqüentes. Também é de nosso interesse 

seqüências de cardinalidade alta. Consultando a Tabela 6, apresentada no início do capítulo, vemos 

que a execução do algoritmo para minFreq=0,02 e TW=4h atende a estas duas premissas. Esta 

condição de entrada gerou 392 (trezentas e noventa e duas) seqüências freqüentes de cardinalidade 

igual a sete. 

Tendo estas seqüências como entrada, vamos definir o alarme 94 como o evento de nosso 

interesse, ou seja, como falha funcional. Definiremos, ainda, que a seqüência a ser investigada deve 

possuir o maior suporte de todas as seqüências descobertas que atendam aos critérios descritos até 

agora. Contudo, este suporte deve ser de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento).  

Encontramos a seqüência, S=[122 85 119 97 44 116 94] com a maior confiança em relação 

ao seu predicado de tamanho k-1 dentre as seqüências extraídas com esta característica. A 

confiança desta seqüência em relação à Spred=[122 85 119 97 44 116] foi de 86,61%. 

Na Tabela 9, apresentamos um resumo das estatísticas de tempo referente aos intervalos 

entre alarmes. 

 

Tabela 9.- Tabela dos intervalos da seqüência dada 

Sequência 122 85 119 97 44 116 94 
Tmin (s) NA 0 0 14 1 0 0 

Tmáx (s) NA 25508 17503 19506 13206 29811 16228 

Tméd (s) NA 5230 746 935 3377 1743 1032 

Tmediana (s) NA 1754 3 17 1799 75 4 

Tdesviopad (s) NA 6373 2710 3126 3670 4230 2756 

 

De acordo com a Tabela 9, apresentada anteriormente, este intervalo variou de zero 

segundo a quatro horas e meia, com um tempo médio de dezessete minutos. Porém, a mediana dos 

intervalos de tempo, nos mostra que cinqüenta por cento dos valores deste intervalo ocorreram em 

menos de quatro segundos, o que demonstra uma distribuição assimétrica. Observamos que o valor 

do desvio padrão indica que os dados são bastante dispersos. 

A Figura 20 apresenta a distribuição dos valores entre o alarme 116 e o alarme 94:  
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Figura 20- Distribuição do tempo do intervalo P-F 

A Tabela 10 faz um resumo do que é apresentado na Figura 20: 

Tabela 10. - Valores do intervalo P-F 

Intervalo Qtde % %acum 
0seg 9 8,3% 8,3% 

1seg 17 15,6% 23,9% 

2seg 15 13,8% 37,6% 

3seg 13 11,9% 49,5% 

4seg 14 12,8% 62,4% 

5seg 8 7,3% 69,7% 

6seg 3 2,8% 72,5% 

26seg 1 0,9% 73,4% 

57seg 1 0,9% 74,3% 

1<t≤5min 4 3,7% 78,0% 

5<t≤20 min 7 6,4% 84,4% 

20<t≤60min 5 4,6% 89,0% 

t>1h 12 11,0% 100,0% 

 

O valor do intervalo P-F está assimetricamente distribuído, com um maior número de 

ocorrências na ordem de grandeza de poucos segundos.  
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Intervalos de tempo menores que um minuto representam quase três quartos (74,31% para 

ser mais exato) do total de eventos. Ainda, intervalos de tempo com valores acima de uma hora 

representam apenas 11% de todas as ocorrências mineradas da seqüência.  

A partir destes dados, podemos gerar uma regra que declare: 

Dada a ocorrência dos alarmes 122, 85, 119, 97, 44, 116, nesta ordem, existe uma 

probabilidade 86,61% de ocorrência do alarme 94. Se isto ocorrer, em aproximadamente 75% das 

vezes ele terá um intervalo P-F menor que um minuto. 

 

5.6 Conclusão 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos com a mineração seqüencial de dados. 

Além de mostrar o comportamento da geração de seqüências dependente dos parâmetros de entrada 

do algoritmo. Constatamos que dependendo do valor do parâmetro minFreq, uma quantidade 

enorme de seqüências podem ser geradas, como no caso para o minFreq=2% que gerou 392 

(trezentas e noventa e duas) seqüências freqüentes. Mas, Será que estas seqüências são realmente 

significativas? Como observado anteriormente, manipulando os parâmetros, geramos centenas de 

seqüências, que nos levaria a criar centenas de regras. Então outros parâmetros, tais como a 

severidade do alarmes e a importância das conseqüências de sua ocorrência para a rede, devem ser 

adicionados ao modelo para a análise de seqüências que chamamos de interessantes. 
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Parte da motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi a enorme quantidade de 

registros de alarmes disponíveis, advindos dos sistemas de gerência de rede de telecomunicações da 

CHESF. Estes dados eram a princípio perdidos, pois as gerências de rede são limitadas quanto ao 

armazenamento do histórico de falhas.  

Após o desenvolvimento e implantação do BIGETEL, os dados de falha eram consolidados 

em uma única base de dados, tornando disponíveis ferramentas para consulta e navegação nos 

dados. Com isso, esperava-se que os especialistas passassem a utilizar o sistema para realizar a 

análise dos dados disponíveis. Contudo não foi o que aconteceu, pois as pessoas ainda se 

mostravam reticentes a trabalhar com ferramentas ad hoc. A utilização de ferramentas automáticas 

como a mineração de dados apresentava-se como uma solução para superar estas dificuldades. 

Outro aspecto muito importante no desenvolvimento deste trabalho se refere na aplicação 

dos conhecimentos de engenharia de confiabilidade no âmbito dos sistemas de telecomunicações. 

Na literatura de RCM, encontramos dezenas de exemplos do uso do intervalo P-F, das falhas 

potenciais e funcionais para a determinação de políticas de manutenção, aplicadas a itens 

mecânicos ou estruturais. Mas não identificamos nada a respeito de ações preditivas em 

equipamentos eletrônicos. Para estes equipamentos, política de manutenção adotada segue a 

premissa  “deixar funcionar até a quebra”, ou, no máximo, verificar as condições de funcionamento 

dentro do contexto operacional do equipamento. Ou seja, monitoramento da temperatura, da 

umidade das salas de telecomunicações, a verificação da tensão de alimentação dos equipamentos, 

apenas verificando se estão em conformidade com as especificações técnicas do fabricante. 

Em contrapartida, também encontramos na literatura que técnicas de mineração de dados já 

foram utilizadas para identificação de padrões de ocorrência de alarmes, descoberta de episódios 

freqüentes e previsão do comportamento de falhas, tanto em redes de telecomunicações ou como 

em redes de computadores. Devemos salientar que estas aplicações para detectar padrões em uma 

base de dados de falhas não levavam em consideração o comportamento aleatório da falha. 

Aparentemente, aqueles que se utilizavam desta ferramenta para este propósito estavam 

interessados apenas no uso prático do método computacional, sem questionar em que contexto este 

método era aplicável. Ou seja, a execução de algoritmos a uma base de dados para previsão de 

falhas estava desconectada dos modelos de falha usados em confiabilidade.  
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Isto nos leva a crer que estas duas áreas estavam em discordância, pois os trabalhos 

apresentados se contradiziam: A engenharia de confiabilidade negava a possibilidade de prever 

falhas em equipamentos eletrônicos, uma vez que esses seguem um modelo de falha aleatório. 

Enquanto isso, vários artigos aplicando a mineração de dados em conjuntos históricos de alarmes 

detectavam padrões e realizavam previsões de falha. 

O presente trabalho contextualizou a aplicação da mineração de dados em uma base de 

dados histórica de alarmes de uma rede de telecomunicações, sem deixar de considerar os modelos 

de falha aceitos para equipamentos eletrônicos. Para isso utilizamos os conceitos de falha potencial, 

funcional e intervalo P-F emprestados da manutenção centrada na confiabilidade.  

Uma dificuldade enfrentada na aplicação destas técnicas foi a baixa qualidade dos dados. 

Como apresentado ao longo trabalho, apenas 5% dos dados de falha dispunham dos campos de data 

e hora preenchidos. Mesmo para qualquer outra tarefa de análise de dados que não utilizasse a 

mineração de dados, tal como a pesquisa de alarmes em alguma estação para correlação de alarmes 

ou outra atividade afim, a ausência destes campos nos dados os tornam praticamente inúteis.   

Os resultados obtidos com a mineração dos dados de falha da rede apontam que é possível 

encontrar o intervalo entre falhas menores e falhas críticas. A partir daí, é viável identificar o 

intervalo P-F. Diante da capacidade de identificar o padrão de falhas que nos levam a uma falha 

catastrófica, conseguiríamos reconhecer, em tempo real, quando esta falha ocorre no sistema e 

predizer, com um determinado grau de certeza, a ocorrência da falha. Este grau de certeza pode 

estar associado ao comportamento de ocorrência do próprio padrão, da metodologia utilizada ou da 

qualidade dos dados e requer uma investigação mais detalhada no futuro. 

Apesar de alguns padrões gerados possuírem tempo de desenvolvimento de falha de alguns 

minutos ou horas, a distribuição do intervalo P-F para os equipamentos analisados neste trabalho 

mostrou que 75% desses tempos é menor que um minuto, o que torna praticamente impossível 

qualquer ação humana para evitar a falha. Isto nos indica que, assim como a imensa quantidade de 

dados impossibilita a análise manual, a ação a ser tomada após a extração do conhecimento é algo 

que também esteja fora da capacidade de resposta de um operador humano. Por tudo isso, a 

necessidade que agentes automáticos sejam desenvolvidos se impõe neste ambiente. Esses agentes, 

ao detectar em tempo real a ocorrência de algum padrão, realizariam uma ação no equipamento, tal 

como a comutação de uma placa, o envio de algum comando ou a execução de algum diagnóstico.    

Contudo a determinação deste intervalo depende grandemente de quão antes conseguimos 

detectar a falha potencial. Desta forma, se dispormos de ferramentas ou dados mais acurados, 

seremos capazes de uma antecipação maior. Para o caso dos dados, poderíamos aplicar os métodos 

apresentados utilizando os dados da gerência de desempenho. Estes dados, aparentemente teriam 
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uma precisão maior, uma vez que não se tratam de indicativos de erros do funcionamento dos 

equipamentos. Os dados referentes a esta gerência são resultado da monitoração, em tempo real, de 

parâmetros a serem escolhidos pelos usuários, o que se adéqua muito melhor à medição da 

grandeza escolhida como padrão de desempenho da função de um ativo. 

Além dos dois aspectos citados anteriormente, que podem se tornar objeto de investigação 

futura, como melhoria do trabalho, podem ser realizados testes com algoritmos de mineração que 

implementem outras metodologias para gerar as seqüências freqüentes. Também é necessário 

trabalhar com dados de melhor qualidade, ou seja, não se caracterizem pelo alto índice de ausência 

de valores, que não necessitassem de um esforço de limpeza tão grande e que possuíssem uma 

maior disponibilidade de dados úteis. Enfim, com uma base de dados numericamente mais 

representativa, em que os casos aproveitáveis sejam pelo menos de 50% do total de registros da 

base, talvez pudéssemos encontrar padrões mais relevantes. 

Outra investigação possível de ser realizada é a execução dos algoritmos em uma base de 

dados de alarmes mista, ou seja, que contemple vários tipos de equipamentos diferentes. A extração 

de padrões neste caso poderia se tornar uma informação útil para a correlação de alarmes entre 

equipamentos diferentes da rede. Esta correlação poderia facilitar a determinação da causa raiz de 

falhas que se iniciam em um equipamento e acabam por afetar outros. 

Por último, devemos destacar que se por um lado existe a preocupação em se adquirir 

sistemas de informação ou, neste caso, sistemas de gerência de rede, que são ferramentas 

fundamentais na coleta de informações úteis sobre os equipamentos de telecomunicações, por 

outro, parece não existir uma preocupação em garantir a confiabilidade dos dados desses sistemas. 

Assim, esses sistemas criam uma expectativa de se tornarem a solução de todos os problemas, 

porém geram frustração diante da impossibilidade de extrair de forma precisa ou com maior 

facilidade as informações de que necessitamos. Outras vezes, apesar da disponibilidade dos dados, 

não há um interesse real em se explorar a capacidade destes sistemas.  

Por conseguinte, a utilização de ferramentas e metodologias automáticas para extração do 

conhecimento se mostra como a alternativa que não apenas facilita a obtenção de informações 

úteis, mas acima de tudo, explora a riqueza embutida na imensa quantidade de dados que se 

mostram disponíveis nos dias de hoje.  
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ANEXO 1 – DIAGRAMA E LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSMISSÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DA CHESF 
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Figura 21- Diagrama do sistema de transmissão Mux e Rádio da Chesf 
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Figura 22- Legenda do Diagrama de transmissão da Chesf 
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ANEXO 2 – EXEMPLO DO ARQUIVO DE ALARME 
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chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Signal Degrade #Warning#cstl#Tue 14 Jan 
2003 15:39:29#Tue 14 Jan 2003 16:30:00chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 3: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input 
Loss of Signal #Critical#cstl#Tue 14 Jan 2003 16:48:26#Tue 14 Jan 2003 16:48:27chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-
1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-4#Rx 2M Signal Degrade #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:37#Tue 14 Jan 2003 
16:29:54chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH LOVC 10: P-Switch: Slot 1-4#Received 2M Path Alarm #Major#cstl#Tue 
14 Jan 2003 15:39:16#Tue 14 Jan 2003 16:29:57chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-
4#Intermittent Rx 2M #Minor#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:17#Tue 14 Jan 2003 15:39:39chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-
1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-4#Rx 2M AIS #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:26#Tue 14 Jan 2003 
15:39:37chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-4#Rx 2M Loss of Frame #Major#cstl#Tue 14 
Jan 2003 15:39:14#Tue 14 Jan 2003 15:39:26chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib 
Input Distant Alarm #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:14#Tue 14 Jan 2003 15:39:15chesf1op#Anel 
Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input AIS #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:15#Tue 14 Jan 
2003 15:39:18chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Excessive BER 
#Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 15:39:18#Tue 14 Jan 2003 15:39:29chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 3: 2M 
Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal #Critical#cstl#Tue 14 Jan 2003 13:27:04#Tue 14 Jan 2003 13:27:35chesf1op#Anel 
Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Signal Degrade #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 
09:09:35#Tue 14 Jan 2003 10:00:17chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input AIS 
#Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 09:09:32#Tue 14 Jan 2003 09:09:35chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#PDH Port 11: 
2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Excessive BER #Warning#cstl#Tue 14 Jan 2003 09:09:37#Tue 14 Jan 2003 
09:09:44chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-4#Intermittent Rx 2M #Minor#cstl#Tue 14 Jan 
2003 09:09:34#Tue 14 Jan 2003 09:09:54chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-1#Path 10: PDH P-Switch: Slot 1-4#Rx 2M 
Loss of Frame #Major#cstl#Tue 14 Jan 2003 09:09:31#Tue 14 Jan 2003 09:09:43chesf1op#Anel Recife#RCD#SMA-
1#PDH LOVC 10: P-Switch: Slot 1-4#Received 2M Path Alarm #Major#cstl#Tue 14 Jan 2003 09:09:33#Tue 14 Jan 2003 
09:09:56chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#Card: Mux Controller: Slot 1-15#EM Comms Link Fail 
#Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#Card: 
Mux Controller: Slot 1-15#EM Comms Link Fail #Critical#Audit Discrepancy#??? ?? ??? ???? ??:??:??#chesf1op#Rota 
SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#Card: Mux Controller: Slot 1-15#Real Time Clock Not Set #Major#Audit Discrepancy#??? ?? 
??? ???? ??:??:??#chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#Card: Mux Controller: Slot 1-15#Real Time Clock Not Set 
#Major#Audit Discrepancy#??? ?? ??? ???? ??:??:??#chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#Path 3: PDH P-Switch: 
Slot 1-4#Rx 2M Signal Degrade #Warning#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-
FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH LOVC 3: P-Switch: Slot 1-4#Received 2M Path Alarm #Major#cstl#??? ?? ??? ???? 
??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 16: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input 
Loss of Signal #Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-
TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 15: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal #Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? 
?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 14: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal 
#Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 
13: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal #Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? 
??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 12: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal 
#Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 
11: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal #Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? 
??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 10: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal 
#Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:??chesf1op#Rota SVD-FLA-TSA#PTU#SMA-1#PDH Port 
9: 2M Trib: Slot 1-7#Trib Input Loss of Signal #Critical#cstl#??? ?? ??? ???? ??:??:??#??? ?? ??? ???? ??:??:?? 
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