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doutorado. Pelas oportunidades e desafios que me proporcionou, por seu apoio e incentivo

em todos os momentos e, principalmente, por sua confiança.

Ao Humberto, meu marido tão amado, por estar sempre presente, compartilhando as

alegrias dos momentos de sucesso e me ajudando a superar o desânimo dos momentos

mais dif́ıceis. Por compreender minha ausência nos inúmeros finais de semana e feriados
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feriados e reuniões em famı́lia. Por vibrarem com cada uma de minhas conquistas, grandes
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Ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, pela estrutura
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Resumo

O volume de informação manipulada em sistemas apoiados por computador tem crescido
tanto no número de objetos que compõem os conjuntos de dados quanto na quantidade
e na complexidade dos atributos. Em conjuntos de dados do mundo real, a uniformidade
na distribuição de valores e a independência entre atributos são propriedades bastante
incomuns. De fato, dados reais são em geral caracterizados pela ampla presença de cor-
relações entre seus atributos. Além disso, num mesmo conjunto podem existir correlações
de naturezas diversas, como correlações lineares, não-lineares e não-polinomiais. Todo esse
cenário pode degradar a performance dos algoritmos que manipulam e, principalmente,
dos que realizam análises dos dados. Além da grande quantidade de objetos a serem
tratados e do número elevado de atributos, as correlações nem sempre são conhecidas, o
que pode comprometer a eficácia de tais algoritmos. Nesse contexto, as técnicas de redução
de dimensionalidade permitem diminuir o número de atributos de um conjunto de dados,
minimizando assim os problemas decorrentes da alta dimensionalidade. Algumas delas
são baseadas na análise de correlações e, com o objetivo de reduzir a perda de informação
relevante causada pela remoção de atributos, procuram eliminar apenas aqueles que sejam
correlacionados aos restantes. No entanto, essas técnicas geralmente analisam como cada
atributo está correlacionado a todos os demais, tratando o conjunto de atributos como
um todo e usando ferramentas de análise estat́ıstica. Esta tese propõe uma abordagem
diferente, baseada na Teoria dos Fractais, para detectar a existência de correlações e
identificar subconjuntos de atributos correlacionados. Para cada correlação encontrada é
posśıvel ainda identificar quais são os atributos que melhor a descrevem. Conseqüen-
temente, um subconjunto de atributos relevantes para representar as caracteŕısticas
fundamentais dos dados é determinado, não apenas com base em correlações globais entre
todos os atributos, mas também levando em consideração especificidades de correlações
que envolvem subconjuntos reduzidos. A técnica apresentada é uma ferramenta a ser
utilizada em etapas de pré-processamento de atividades de descoberta de conhecimento,
principalmente em operações de seleção de atributos para redução de dimensionalidade.
A proposta para a identificação de correlações e os conceitos que a fundamentam são
validados por meio de estudos experimentais usando tanto dados sintéticos quanto reais.
Finalmente, os conceitos básicos da Teoria dos Fractais são aplicados na análise de
comportamento de data streams, também constituindo uma contribuição relevante desta
tese de doutorado.
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Abstract

The volume of information processed by computer-based systems has grown not only in
the amount of data but also in number and complexity of attributes. In real world
datasets, uniform value distribution and independence between attributes are rather
uncommon properties. In fact, real data is usually characterized by vast existence of
correlated attributes. Moreover, a dataset can present different types of correlations, such
as linear, non-linear and non-polynomial. This entire scenario may degrade performance
of data management and, particularly, data analysis algorithms, as they need to deal
with large amount of data and high number of attributes. Furthermore, correlations
are usually unknown, which may jeopardize the efficacy of these algorithms. In this
context, dimensionality reduction techniques can reduce the number of attributes in
datasets, thus minimizing the problems caused by high dimensionality. Some of these
techniques are based on correlation analysis and try to eliminate only attributes that
are correlated to those remaining, aiming at diminishing the loss of relevant information
imposed by attribute removal. However, techniques proposed so far usually analyze how
each attribute is correlated to all the others, considering the attribute set as a whole and
applying statistical analysis tools. This thesis presents a different approach, based on
the Theory of Fractals, to detect the existence of correlations and to identify subsets of
correlated attributes. In addition, the proposed technique makes it possible to identify
which attributes can better describe each correlation. Consequently, a subset of attributes
relevant to represent the fundamental characteristics of the dataset is determined, not
only based on global correlations but also considering particularities of correlations
concerning smaller attribute subsets. The proposed technique works as a tool to be
used in preprocessing steps of knowledge discovery activities, mainly in feature selection
operations for dimensionality reduction. The technique of correlation detection and its
main concepts are validated through experimental studies with synthetic and real data.
Finally, as an additional relevant contribution of this thesis, the basic concepts of the
Theory of Fractals are also applied to analyze data streams behavior.

iii



iv



Sumário

Lista de Figuras vii

Lista de Tabelas ix

Lista de Siglas e Acrónimos xi
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Caṕıtulo

1

Introdução

1.1 Considerações Iniciais

Os sistemas apoiados por computador tornaram-se componentes essenciais nas mais

diversas áreas do conhecimento humano. A evolução em software e hardware tem

permitido desde o desenvolvimento de alta tecnologia em grandes centros de ciência

até a criação de ferramentas que facilitam as atividades triviais de usuários domésticos.

Seguindo esta tendência, os sistemas de bases de dados vêm sendo utilizados em áreas de

aplicação cada vez mais diversificadas, tais como ciências, negócios, engenharia, medicina,

educação e entretenimento.

A tecnologia de bases de dados exerce um papel importante em aplicações que

exigem a manipulação eficiente da informação. Os Sistemas de Gerenciamento de Bases

de Dados (SGBD) comerciais consolidados no mercado atual apresentam soluções bem

fundamentadas para o tratamento da informação nas chamadas aplicações convencionais,

que em geral envolvem conjuntos de dados textuais e numéricos. Dentre as aplicações

convencionais destacam-se os sistemas de informação voltados para ambientes de negócio,

como gerenciamento de transações bancárias e reservas de passagens em companhias

aéreas.

Entretanto, a intensa utilização da ciência de computação em diferentes áreas do

conhecimento tem colocado em crescente evidência as aplicações não convencionais,

como sistemas de gerenciamento de projetos de engenharia, sistemas de apoio à medi-

cina, sistemas de informação geográfica, sistemas baseados em conhecimento, sistemas

1
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OLAP (On-Line Analytical Processing), sistemas multimı́dia em geral e sistemas de

gerenciamento de data streams (SGDS). Tais aplicações tratam conjuntos de dados

complexos, também chamados objetos complexos (ou objetos, por simplicidade), como

som, imagens, v́ıdeos, cadeias de DNA, dados geo-referenciados, dados de telemetria,

dados de engenharia, dados de exames médicos, séries temporais e data streams. O

suporte1 efetivo e eficiente a objetos complexos é, portanto, uma necessidade dos sistemas

de bases de dados.

Conjuntos de objetos complexos podem, de maneira geral, ser divididos em adi-

mensionais e multidimensionais. Os chamados dados adimensionais são aqueles que,

em sua concepção original (isto é, sem transformações), não podem ser eficientemente

representados em um espaço com dimensões pré-determinadas. São exemplos os conjuntos

de palavras de um idioma, cadeias de DNA, impressões digitais, dentre outros.

Os conjuntos de objetos multidimensionais, por outro lado, são modelados de

maneira eficiente em um espaço de dimensões pré-estabelecidas, em que cada elemento

é representado como um objeto no espaço definido pelos atributos do conjunto. Neste

domı́nio, é posśıvel dividir os conjuntos de dados em duas categorias principais: conjuntos

de objetos espaciais e conjuntos de dados pontuais. Na primeira categoria, cada elemento

do conjunto consiste, individualmente, em um objeto multidimensional, como um conjunto

composto por poĺıgonos que representam os estados do Brasil, por exemplo.

Um conjunto de dados pontuais (conjunto de pontos, por simplicidade) tem

cada um de seus elementos representado por um ponto no espaço determinado por seus

atributos. Por exemplo, um conjunto de coordenadas geográficas que determinam a

localização das estações rádio-base (ERB) de uma operadora de telefonia celular no Brasil.

O foco de interesse deste trabalho está em dados no domı́nio multidimensional

pontual, para o qual dois conceitos são fundamentais: dimensão de imersão (embedding

dimension) e dimensão intŕınseca (intrinsic dimension).

Definição 1.1. Dimensão de Imersão EEE: número de atributos que definem o

conjunto de dados, isto é, dimensão do espaço em que o conjunto está imerso, tal que

E ∈ N.

Definição 1.2. Dimensão Intŕınseca DDD: dimensão de conformação do conjunto

de dados, independentemente do espaço em que está imerso (Camastra e Vinciarelli, 2002;

Traina et al., 2000a), tal que D ∈ R+.

Um conjunto de dados com E atributos é dito E-dimensional. Porém, a conformação

do conjunto como um todo pode representar um objeto com dimensionalidade menor que

1Por suporte entenda-se armazenamento, recuperação, visualização, navegação, análise, extração de
conhecimento, edição, entre outros recursos para manipulação da informação.
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a do espaço onde está imerso. Por exemplo, um conjunto de pontos distribúıdos como uma

linha em um espaço bidimensional tem dimensão intŕınseca D = 1, embora sua dimensão

de imersão seja E = 2, como ilustrado na Figura 1.1.

Figura 1.1: Linha com D = 1 imersa em: (a) espaço bidimensional E = 2; (b) espaço
tridimensional E = 3.

Os conjuntos de pontos que representam objetos Euclideanos possuem dimensão

intŕınseca sempre inteira, correspondente à dimensão Euclideana. Portanto, retas,

circunferências e curvas padrão possuem dimensão intŕınseca D = 1; planos e superf́ıcies

possuem dimensão intŕınseca D = 2, e assim por diante para qualquer objeto Euclideano,

em qualquer dimensão de imersão.

É relevante ressaltar que as dimensões de imersão e intŕınseca são iguais para conjuntos

de pontos que obedecem às propriedades de uniformidade e independência, isto é, para

conjuntos compostos por atributos independentes entre si e cujos valores são distribúıdos

de maneira uniforme ou randômica. No entanto, sempre que houver correlação entre dois

ou mais atributos do conjunto de dados, sua dimensão intŕınseca será inferior à dimensão

de imersão. Na Figura 1.1(a), por exemplo, os atributos que compõem o conjunto de

pontos possuem correlação linear, o que determina uma dimensão intŕınseca menor que a

dimensão de imersão.

Em dados do mundo real, uniformidade e independência são bastante incomuns. De

fato, a existência de correlações entre atributos é uma caracteŕıstica presente na

maioria dos conjuntos de dados reais. Por conseguinte, a dimensão intŕınseca é geralmente

mais baixa que a dimensão de imersão.

Para exemplificar como as correlações afetam a dimensão intŕınseca, A = {a1, a2, ...aE}
denota um conjunto de pontos em domı́nio RE (ou um subespaço de RE, como ZE), tal

que A é composto por E atributos, {a1, a2, ...aE}, e cada atributo ai, 1 ≤ i ≤ E, assume

valores reais ou inteiros. Esta especificação do conjunto A é utilizada em exemplos,

definições e observações ao longo da tese. Para este exemplo em particular, considera-se

que os atributos possuem, individualmente, distribuição uniforme de valores. Com isso,
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se os atributos de A forem independentes, isto é, se não houver correlações entre eles,

então D = E. Por outro lado, se houver uma correlação linear tal que os valores de

um atributo aj sejam definidos pelos valores de um atributo ak, com ak 6= aj, então

D ≈ E − 1. Desse modo, cada correlação linear diminui a dimensão intŕınseca de A em

aproximadamente uma unidade. No entanto, a existência de outros tipos de correlação,

como a não-polinomial, pode resultar em reduções fracionárias no valor de D, levando a

dimensão intŕınseca a assumir valores positivos não inteiros.

Em geral, as correlações presentes em um conjunto de dados reais não são previamente

conhecidas. Os atributos envolvidos, os tipos de correlação e muitas vezes a própria

existência de correlações são desconhecidas quando o conjunto de dados é submetido a

um processo de análise. Neste caso, a dimensão intŕınseca provê uma medida que pode

indicar a presença de atributos correlacionados e permite uma estimativa inicial do número

mı́nimo de atributos necessários para manter as caracteŕısticas essenciais de um conjunto

de dados (Traina et al., 2005, 2000a).

Observação 1.1. Caracteŕısticas essenciais do conjunto de dados: a função

teto da dimensão intŕınseca, dDe, determina um limite inferior para a quantidade de

atributos necessários para representar as caracteŕısticas fundamentais do conjunto de

dados.

É fundamental mencionar que determinar se dDe é um número suficiente de atributos

para caracterizar o conjunto depende de uma análise mais detalhada da distribuição de

valores dos atributos, discutida no Caṕıtulo 5.

A dimensão intŕınseca é, portanto, uma ferramenta importante em tarefas de análise de

dados, pois mensura a quantidade de informação efetivamente representada pelo conjunto.

Em dados reais, o valor de D pode ser estimado por meio do cálculo da dimensão fractal,

que em geral assume valores não inteiros. O trabalho de Faloutsos e Kamel (1994) mostra

que grande parte dos conjuntos reais são fractais e, por isso, a dimensão fractal pode ser

utilizada como uma medida válida para D. Os conceitos de fractal e dimensão fractal são

definidos no Caṕıtulo 2.

A dimensão intŕınseca, estimada pela dimensão fractal, vem sendo utilizada como

uma ferramenta para auxiliar, e até mesmo aumentar, a performance de atividades de

indexação de dados, processamento de consultas e mineração de dados, como apresentado

no Caṕıtulo 2. Seguindo essa linha de pesquisa, este trabalho trata a aplicação da

dimensão fractal na análise de conjuntos de dados pontuais, propondo técnicas de

identificação de correlações entre atributos e conseqüente seleção de atributos em

etapas de pré-processamento dos dados. Além disso, é proposta uma técnica de análise

de comportamento em data streams usando a dimensão fractal.
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1.2 Definição do Problema e Motivação

O volume de informação gerada ou coletada por sistemas digitais nas mais diversas áreas

de aplicação tem crescido não só na quantidade de objetos que compõem um conjunto de

dados, mas também no número e complexidade de seus atributos. Esse panorama tem

motivado o desenvolvimento de técnicas e ferramentas que possam, de maneira inteligente

e automática, auxiliar os seres humanos nas tarefas de análise, compreensão e extração de

conhecimento dos dados (Fayyad et al., 1996a), impulsionando assim o crescimento das

áreas de Mineração de Dados (Data Mining) e Descoberta de Conhecimento em Bases de

Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases).

Entretanto, esse crescimento no volume de dados leva à chamada “maldição da

dimensionalidade” (Korn et al., 2001). O aumento no número de atributos nos

conjuntos de dados degrada significativamente a performance de técnicas desenvolvidas

para armazenamento, manipulação e análise de dados, assim como processos de KDD.

Além disso, a existência de correlações, em especial correlações não-lineares, também

compromete a eficácia destes processos, pois impõe uma complexidade maior que aquela

realmente presente nos dados. Assim, nos últimos anos, as comunidades de bases

de dados, aprendizado de máquina e descoberta de conhecimento têm trabalhado em

técnicas diversas para identificar atributos significativos em conjuntos de dados de alta

dimensionalidade2, visando à redução do custo computacional e ao aumento da eficácia

de atividades de manipulação, análise e descoberta de conhecimento.

A abordagem clássica para minimizar a influência da “maldição da dimensionalidade”

é a redução de dimensionalidade, dividida em técnicas de seleção de atributos e

extração de atributos. A redução de dimensionalidade, discutida no Caṕıtulo 3, é

fact́ıvel porque a maioria dos conjuntos de dados com alta dimensionalidade apresenta

atributos correlacionados e redundantes, tornando posśıvel sua representação em um

espaço de menor dimensão, seja por transformação dos dados ou por remoção de atributos

irrelevantes.

A seleção de atributos, abordada em mais detalhes neste trabalho, permite a escolha

de um subconjunto de atributos relevantes que pode melhorar o desempenho de uma

variedade de tarefas aplicadas aos dados. A seleção de atributos pode ser considerada

ainda um mecanismo de compressão, pois em algumas situações apenas os atributos que

mantêm as caracteŕısticas fundamentais dos dados são armazenados (Babu et al., 2001;

Fayyad, 1998).

2Por alta dimensionalidade entenda-se o elevado número de atributos em um conjunto de dados.
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Para contextualizar o problema tratado neste trabalho, seja A = {a1, a2, ...aE} um

conjunto de pontos com E atributos, e | A | o número de atributos em A, tal que | A |= E.

De modo geral, os algoritmos de seleção de atributos buscam por um subconjunto de

atributos B ⊆ A que possa ser efetivamente utilizado para representar A. No entanto,

estes algoritmos não fornecem respostas a questões relacionadas às correlações presentes

no conjunto de dados, tais como:

• Por que os atributos ak ∈ A− B não foram selecionados?

Três hipóteses principais podem ser estabelecidas:

1. ak está correlacionado a um ou mais atributos em B e, portanto, a informação

que representa já está, de algum modo, presente em B;

2. ak é um atributo constante e, por isso, pouco relevante para caracterizar o

conjunto;

3. ak representa um rúıdo.

No primeiro caso, se ak está de alguma maneira correlacionado a atributos em B,

então existe um mapeamento Mk(B) � ak que permite aproximar os valores de ak

a partir dos valores dos atributos em B. Este mapeamento pode ser, por exemplo,

uma função fk(B) → ak. Nas duas últimas hipóteses, seja constante ou rúıdo, ak é

um atributo independente dos demais. Assim, além dos atributos selecionados como

relevantes, é significativo saber se há um conjunto de | A | − | B | mapeamentos

Mk(B) � ak,∀ ak ∈ A− B, uma vez que a existência ou não destes mapeamentos é

um ind́ıcio da razão de os atributos em A− B não terem sido selecionados.

• Existem subconjuntos de atributos Ck ⊆ B tal que Mk(Ck) � ak,∀ ak ∈ A− B?

Estes mapeamentos indicam, especificamente, a quais atributos de B está correlaci-

onado cada atributo em A− B.

Essas questões, discutidas em mais detalhes no Caṕıtulo 5, são ilustradas na Figura 1.2,

em que B representa o subconjunto de atributos selecionados como relevantes para

caracterizar o conjunto de dados A. O mapeamento mais geral M1(B) � a1 mostra que

o atributo a1 está, de alguma maneira, correlacionado aos atributos em {a3, a4, a5, a6}.
O mapeamento mais espećıfico M1(C1) � a1 indica que o atributo a1 está, de fato,

correlacionado apenas a a4 e a6.

As informações sobre correlações entre atributos e respectivos mapeamentos repre-

sentam conhecimento mais espećıfico sobre as caracteŕısticas intŕınsecas do conjunto de
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Figura 1.2: Atributo a1 correlacionado aos atributos em C1.

dados. Por exemplo, em uma aplicação financeira de análise do mercado de câmbio, seja

Currency um conjunto de dados contendo 10 anos de cotações diárias de 6 moedas,

baseadas no Dólar Canadense. Em geral, um algoritmo de seleção de atributos identifica

as moedas mais relevantes para caracterizar o comportamento do conjunto completo.

Embora esta seja uma informação importante, descobrir a existência de correlações e,

principalmente, identificar quais moedas estão correlacionadas são tarefas que podem

gerar conhecimento adicional significativo no domı́nio da aplicação. Além disso, detectada

uma correlação entre duas moedas em particular, é interessante indicar qual delas é

mais relevante, uma vez que, a priori, apenas uma das duas é efetivamente necessária

na representação do conjunto de dados em um espaço de menor dimensão.

Atributos correlacionados a outros tendem a contribuir muito pouco, ou até mesmo

em nada, para as caracteŕısticas essenciais do conjunto de dados. Porém, tais atributos

implicam aumento do custo computacional, tanto de tempo quanto de espaço, em

processos de análise e manipulação dos dados. Assim, detectar e remover atributos

correlacionados a outros pode resultar em significativas melhorias a estes processos.

Neste contexto, o problema está justamente em definir quais dos atributos envolvidos

numa correlação devem ser exclúıdos para minimizar a perda de informação. Esta não

é uma tarefa trivial, pois está diretamente relacionada à natureza da correlação, que

geralmente não é conhecida. A natureza da correlação diz respeito ao tipo de correlação

- linear, não-linear, polinomial, não-polinomial, entre outras - e ao mapeamento que

determina o relacionamento entre os atributos envolvidos. Exemplos de como a natureza

da correlação influencia a escolha dos atributos relevantes são ilustrados na Figura 1.3,

com diferentes conjuntos de dados definidos em espaço bidimensional (E = 2).

O conjunto Linha, ilustrado na Figura 1.3(a), é composto por pontos distribúıdos

como uma linha. Neste exemplo, há uma correlação linear conhecida entre os atributos

x e y, tal que y = 1 − x, x ∈ [0, 1]. A existência de correlação é indicada pelo valor
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Figura 1.3: Exemplos de conjuntos de pontos em espaço bidimensional: (a) Linha, (b)
Quadrante, (c) Pico, (d) Sinusóide.

da dimensão intŕınseca D = 1 do conjunto (como mencionado na Seção 1.1, retas,

circunferências e curvas padrão possuem dimensão intŕınseca igual a um). Numa análise

visual da distribuição dos pontos, é posśıvel observar que o conjunto pode ser projetado em

um dos eixos, de maneira que apenas um dos atributos, e qualquer um deles, é suficiente

para representar as caracteŕısticas intŕınsecas dos dados. Neste caso, x pode aproximar

os valores de y e vice-versa.

A Figura 1.3(b) ilustra o conjunto Quadrante, composto por pontos cuja distri-

buição determina um quarto de circunferência no primeiro quadrante. Os atributos x e

y apresentam uma correlação não-linear y =
√

1− x2, x, y ∈ [0, 1]. Neste exemplo, o

conjunto também pode ser projetado em um dos eixos, de maneira que qualquer um dos

atributos pode aproximar os valores do outro. Assim sendo, a exclusão de x ou de y é

indiferente.

Na Figura 1.3(c), o conjunto Pico possui o atributo x constante. Neste caso, apenas

x pode ser descartado, uma vez que y é o atributo responsável pela dimensão intŕınseca

D = 1 do conjunto.

Finalmente, a Figura 1.3(d) apresenta uma situação em que há correlação entre os

atributos mas um deles é mais restritivo que o outro. O conjunto Sinusóide possui

pontos randômicos distribúıdos como uma sinusóide, tal que x ∈ [0, 4π]. O atributo x

determina univocamente o atributo y, pois para cada valor de x há apenas um valor

posśıvel para y. Por outro lado, x está restrito, mas não univocamente definido por y,

visto que para cada valor de y há até quatro valores posśıveis para x. Intuitivamente,

o atributo x representa uma quantidade maior informação do conjunto e, portanto, é o

candidato mais apropriado a ser selecionado.

Os exemplos apresentados nas Figuras 1.2 e 1.3 ilustram o contexto principal deste

trabalho. O problema mais geral a ser tratado é a identificação de atributos correlaci-

onados, utilizando análises baseadas no conceito de dimensão intŕınseca. Um problema

mais espećıfico é encontrar em cada correlação quais atributos carregam informação mais
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significativa para as caracteŕısticas intŕınsecas do conjunto de dados, viabilizando a seleção

de atributos.

1.3 Objetivos

Este trabalho explora conceitos da Teoria dos Fractais, particularmente a dimensão fractal,

na análise do comportamento de conjuntos de dados multidimensionais pontuais. Todo

ele foi desenvolvido com o objetivo de criar técnicas, baseadas na dimensão fractal, que

permitam responder às seguintes questões principais:

1. Existem atributos correlacionados no conjunto de dados?

2. Quais atributos devem ser mantidos para preservar as caracteŕısticas essenciais dos

dados?

3. Quais atributos estão correlacionados?

4. Quais atributos melhor descrevem cada correlação, ou seja, quais atributos melhor

aproximam os valores dos demais?

Embora vários trabalhos de seleção de atributos descritos na literatura das áreas de

aprendizado de máquina e mineração de dados apresentem soluções para responder à

questão 2, as técnicas propostas não resultam em conhecimento a respeito das correlações

entre os atributos selecionados e os não selecionados. Além do mais, a maioria dessas

propostas é aplicada a dados com informação de classe e voltada apenas para atividades

de classificação.

Assim, este trabalho tem como metas propor o embasamento teórico que descreve, de

maneira mais formal, as respostas às questões anteriores, e apresentar uma técnica que

efetivamente permite respondê-las.

1.4 Principais Contribuições

O trabalho apresentado nesta tese de doutorado expande a aplicação de conceitos da

Teoria dos Fractais nas áreas de bases de dados e descoberta de conhecimento. A principal

contribuição é a utilização destes conceitos na identificação de correlações entre atributos

e conseqüente redução de dimensionalidade (Caṕıtulos 5 e 6). Além disso, a Teoria dos

Fractais é explorada na análise do comportamento de data streams evolutivas (Caṕıtulo 4),
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fornecendo o suporte inicial para futuros trabalhos voltados identificação de correlações e

seleção de atributos neste tipo de dado.

O conceito de dimensão fractal é tratado de maneira aprofundada como ferramenta

para descobrir correlações entre atributos em conjuntos de dados multidimensionais

pontuais. Além disso, a dimensão fractal é aplicada para mensurar a importância de

cada atributo em uma correlação, resultando em um subconjunto de atributos relevantes

identificados a partir das correlações detectadas nos dados. Portanto, a proposta

desenvolvida também realiza seleção de atributos. A técnica criada com base nestes

prinćıpios possui as seguintes caracteŕısticas relevantes para o domı́nio do problema:

• identifica atributos correlacionados, definindo grupos de correlação;

• trata com a mesma eficácia correlações lineares, não-lineares, polinomiais e

não-polinomiais;

• fornece um indicativo inicial a respeito do tipo de correlação que define cada grupo

de correlação;

• provê um subconjunto de atributos relevantes para representar as caracteŕısticas

intŕınsecas de todo o conjunto de dados;

• seleciona atributos relevantes em dados com ou sem informação de classe.

O algoritmo que implementa esta técnica3, chamado FD-ASE() (Attribute Signi-

ficance Estimator based on the Fractal Dimension), é linear no número de pontos do

conjunto de dados e pode ser aplicado a conjuntos com alta dimensionalidade.

O embasamento teórico da técnica proposta é uma contribuição deste trabalho, que

apresenta definições mais formais de conceitos acerca de correlações entre os atributos e

do papel de cada um deles em cada correlação. Também são definidos e tratados aspectos

que não foram abordados em trabalhos anteriores, como a contribuição individual de cada

atributo para a dimensão fractal de um conjunto de dados e a análise que permite avaliar

se o limite mı́nimo de dDe atributos (mencionado na Observação 1.1) é suficiente ou não

para caracterizar o conjunto.

Tradicionalmente, as técnicas que fornecem medidas da dimensão fractal são aplicáveis

a conjuntos de dados finitos e relativamente estáticos4, que não sofrem variação ao longo do

3A técnica desenvolvida neste trabalho não pretende identificar (por meio de uma expressão
matemática, por exemplo) qual é a correlação exata existente entre dois ou mais atributos, mas sim
indicar o tipo de correlação, os atributos envolvidos e aqueles que melhor a descrevem.

4Por relativamente estático entenda-se um conjunto em que alterações no estado dos dados são pouco
freqüentes se comparadas à execução das operações de análise e consulta.
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tempo. Neste trabalho, é apresentada uma evolução das técnicas de cálculo da dimensão

fractal que permite estimar a dimensão intŕınseca de conjuntos de dados que sofrem

alterações no tempo. Como um estudo de caso de tais conjuntos, são tratadas as data

streams, caracterizadas como dados gerados ou coletados continuamente - por uma rede de

sensores, por exemplo - e cujo processamento deve ser realizado também continuamente,

conforme tornam-se dispońıveis.

A aplicação dos conceitos de dimensão fractal e dimensão intŕınseca na análise de

data streams apresenta resultados iniciais significativos. Potencialmente, atividades

que manipulam este tipo de dado também podem ser beneficiadas pela informação

inerente à medida de dimensão intŕınseca. O passo inicial para atingir este objetivo

foi o desenvolvimento de um módulo, chamado SID-meter (Stream Intrinsic Dimension

Meter), que mede a dimensão intŕınseca de data streams ao longo do tempo. Com isso,

é posśıvel detectar e analisar mudanças de comportamento dos dados, pois o valor da

dimensão intŕınseca varia de acordo com a evolução da data stream.

Finalmente, o desenvolvimento deste trabalho resultou na publicação de um caṕıtulo

de livro (Traina et al., 2005) e de 5 artigos em eventos internacionais (Felipe et al., 2005,

2006; Sousa et al., 2003, 2006, 2002).

1.5 Organização do Trabalho

Esta tese está organizada da seguinte maneira:

Caṕıtulo 1 - contexto, definição do problema tratado, principais objetivos e contri-

buições do trabalho desenvolvido.

Caṕıtulo 2 - fractais. São apresentados conceitos básicos da Teoria dos Fractais,

destacando definições e equações utilizadas para mensurar a dimensão fractal. É

descrito ainda um algoritmo eficiente para calcular a dimensão fractal de conjuntos

de pontos. Uma śıntese dos principais trabalhos encontrados na literatura apresenta

aplicações dos conceitos de fractais nas áreas de indexação de dados, processamento

de consultas e mineração de dados.

Caṕıtulo 3 - descoberta de conhecimento em bases de dados. São apresentados

conceitos de KDD e mineração de dados, destacando a atividade de seleção de

atributos executada em etapas de pré-processamento em KDD. São discutidos os

modelos de seleção de atributos e algumas das técnicas e algoritmos propostos na

literatura.
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Caṕıtulo 4 - evolução no cálculo da dimensão intŕınseca. São apresentadas as

extensões desenvolvidas para trabalhos anteriores para atender às necessidades da

técnica de identificação de correlações e uma evolução nas técnicas de cálculo da

dimensão intŕınseca, permitido seu cálculo continuado em data streams.

Caṕıtulo 5 - correlações entre atributos. São apresentados as definições e os

conceitos propostos neste trabalho, constituindo o embasamento teórico para a

técnica de identificação de correlações e seleção de atributos desenvolvida. A técnica

propriamente dita e os algoritmos que a implementam também são descritos neste

caṕıtulo.

Caṕıtulo 6 - experimentos. São apresentados estudos experimentais realizados com

conjuntos de dados sintéticos e reais. Os resultados obtidos em experimentos

aplicados a dados com informação de classe, numa etapa de pré-processamento para

uma tarefa de classificação, são comparados aos resultados apresentados por um

algoritmo de seleção de atributos bastante citado na literatura da área.

Caṕıtulo 7 - conclusão. São apresentadas as considerações finais, incluindo principais

contribuições e propostas de trabalhos futuros.



Caṕıtulo

2

Fractais

2.1 Considerações Iniciais

A Teoria dos Fractais vem sendo utilizada com bons resultados na modelagem de conjuntos

de dados reais, principalmente daqueles em domı́nios RE, ou seja, conjuntos de pontos

cujos atributos assumem valores no domı́nio R dos números reais. O trabalho apresentado

por Faloutsos e Kamel (1994) mostra que, em geral, dados reais comportam-se como

fractais, violando assim as conjecturas de uniformidade e independência entre atributos

assumidas por alguns algoritmos de análise de dados.

A suposição errônea das propriedades de uniformidade e independência quando da

modelagem de conjuntos reais pode, por exemplo, comprometer significativamente a

precisão dos resultados de atividades da mineração de dados e de análises de métodos de

indexação, como estimativa de seletividade e modelagem de custo. A solução proposta por

Faloutsos e Kamel (1994) é utilizar a dimensão fractal para mensurar o comportamento

não uniforme de conjuntos de dados reais, levando em consideração a existência de

atributos correlacionados.

As seções seguintes apresentam a definição básica e alguns exemplos de fractais (Seção

2.2), definições e métodos de estimativa da dimensão fractal (Seção 2.3), um algoritmo

de cálculo da dimensão fractal (Seção 2.4), algumas aplicações de conceitos da Teoria dos

Fractais em trabalhos de pesquisa nas áreas de análise de dados, indexação e descoberta

de conhecimento (Seção 2.5), e as considerações finais (Seção 2.6).

13
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2.2 Definição

Um fractal é definido pela propriedade de auto-similaridade, isto é, apresenta as mesmas

caracteŕısticas para diferentes variações em escala e tamanho. Assim sendo, partes do

fractal - seja ele uma estrutura, um objeto ou um conjunto de dados - são similares, exata

ou estatisticamente, ao fractal como um todo (Schroeder, 1991).

Figura 2.1: Triângulo de Sierpinsky.

Diversas estruturas matemáticas são fractais. O Triângulo de Sierpinsky, por exemplo,

é constrúıdo por meio de um processo iterativo recursivo teoricamente infinito: dado um

triângulo eqüilátero ABC, retira-se o triângulo central A′B′C ′; de cada um dos três

triângulos restantes, cujos lados têm comprimento igual à metade do lado de ABC,

retira-se novamente o triângulo central, e assim sucessivamente. A Figura 2.1 ilustra

alguns passos do processo de construção do Triângulo de Sierpinsky, que é utilizado ao

longo deste caṕıtulo para exemplificar os conceitos apresentados. É posśıvel observar que

o triângulo resultante possui “buracos” em qualquer escala e que cada um dos triângulos

interiores é uma “miniatura” do triângulo todo.

Outros exemplos de estruturas matemáticas fractais incluem o Conjunto de Cantor

(Figura 2.2(a)) e a Curva de Koch (Figura 2.2(b)), ambos exatamente auto-similares

e gerados iterativamente por meio de regras geométricas bem definidas, assim como o

Triângulo de Sierpinsky. O conjunto de Mandelbrot, ilustrado na Figura 2.2(c), é um

fractal estatisticamente auto-similar definido como um conjunto de pontos c, no plano

complexo, para os quais a seqüência zn+1 = z2
n + c, z0 = 0 não diverge, isto é, não tende

ao infinito. Na Figura 2.2(c), os pontos do conjunto de Mandelbrot propriamente dito

estão representados em preto, enquanto os demais estão representados numa escala de

tons de cinza, tal que os pontos que divergem mais rapidamente são coloridos com tons

mais claros. A natureza também exibe estruturas fractais, como nuvens, folhas e flores,

cadeias montanhosas e linhas costeiras. A Figura 2.2(d), por exemplo, ilustra parte da

costa da Noruega, considerada um fractal da natureza. Estes e outros exemplos de fractais

matemáticos e do mundo real são descritos em (Schroeder, 1991).
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Figura 2.2: Exemplos de fractais.

Os fractais geralmente possuem caracteŕısticas incomuns, e até mesmo paradoxais. O

Triângulo de Sierpinsky, por exemplo, tem peŕımetro infinito (proporcional a limi−→∞(1+

1/2)i) e área nula (proporcional a limi−→∞(3/4)i), pois a cada iteração de seu processo

de construção, teoricamente infinito, o peŕımetro aumenta e a área diminui. Com tais

propriedades, este fractal não pode ser considerado um objeto Euclideano unidimensional

(caso contrário teria peŕımetro finito) e nem um objeto Euclideano bidimensional (visto

que possui área nula). Desse modo, é fact́ıvel considerar uma dimensionalidade fracionária,

chamada de dimensão fractal (Mandelbrot, 1983). Intuitivamente, a dimensão fractal

do Triângulo de Sierpinsky é um valor entre 1 e 2.
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2.3 Dimensão Fractal

A Teoria dos Fractais define diversas medidas para a dimensão fractal, das quais algumas

são apresentadas nesta seção. As definições e respectivas equações são baseadas no

trabalho de Belussi e Faloutsos (1998).

A medida de dimensão fractal mais simples é voltada para fractais chamados de

exatamente auto-similares. Um fractal exatamente auto-similar é composto por M

réplicas em miniatura dele mesmo, sendo cada réplica uma versão em escala reduzida 1 : s

do fractal original.

Definição 2.1. Dimensão Fractal DDD: sendo M o número de réplicas e s o fator

de escala segundo o qual cada réplica está reduzida, a Dimensão Fractal D de um fractal

exatamente auto-similar definido em um espaço E-dimensional é:

D ≡ log M

log s
(2.1)

O Triângulo de Sierpinsky, por exemplo, é um fractal exatamente auto-similar, pois

sua regra de construção gera 3 réplicas em escala 1:2 a cada iteração. Logo, a dimensão

fractal do Sierpinsky é D = log 3/log 2 ≈ 1, 58. Na Figura 2.2, o Conjunto de Cantor

e a Curva de Koch são fractais exatamente auto-similares com dimensões fractais D =

log 2/log 3 ≈ 0, 63 e D = log 4/log 3 ≈ 1, 26, respectivamente.

Esta definição da dimensão fractal D é adequada para fractais matemáticos exata-

mente auto-similares, com regras de construção recursivas bem definidas. Entretanto,

para conjuntos chamados fractais estatisticamente auto-similares, aos quais não

estão associadas regras de construção bem definidas, é mais eficiente calcular a dimensão

fractal utilizando o método Box-Counting.

Definição 2.2. Método Box-Counting : seja P um conjunto de pontos imerso

em um espaço E-dimensional dividido por um hiper-reticulado com células de lado r, e

seja N(r) o número de células que contêm um ou mais pontos do conjunto. A dimensão

fractal D0 para fractais infinitos, denominada Dimensão Fractal de Hausdorff, é

definida por:

D0 ≡ − lim
r→0

log(N(r))

log(r)
(2.2)

Intuitivamente, a dimensão fractal de Hausdorff mostra como o número de “buracos”

no fractal cresce conforme a granularidade se torna mais fina, isto é, conforme o tamanho

do lado das células no hiper-reticulado diminui (Korn et al., 2001). A Figura 2.3 ilustra,

para o Triângulo de Sierpinsky, o aumento no número de células vazias quando o tamanho
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Figura 2.3: Reticulados de lados distintos dividindo o Triângulo de Sierpinsky.

de r diminui. Como o Sierpinsky é um fractal infinito, quanto mais fina a granularidade

maior o número de “buracos” observados. Na Figura 2.3, também é posśıvel notar que o

número de células ocupadas (N(r)) aumenta conforme o tamanho de r diminui.

A dimensão D0 também pode ser aplicada a fractais exatamente auto-similares, para

os quais log(N(r)) é linearmente dependente de log(r) em qualquer escala e D0 = D.

Como mencionado na definição do método Box-Counting, a Equação 2.2 define a

dimensão fractal de Hausdorff para conjuntos fractais teoricamente infinitos. Para fractais

com número de pontos finito, como é o caso dos conjuntos reais, a análise deve ficar restrita

a um intervalo de escalas (r1, r2) para o qual o conjunto apresente, estatisticamente,

auto-similaridade. Neste tipo de análise, é mais apropriado o uso da derivada equivalente

ao limr→0, permitindo o cálculo da dimensão fractal de Hausdorff do conjunto de dados

em intervalos significativos.

Definição 2.3. Dimensão Fractal de Hausdorff D0D0D0: para um conjunto finito

de pontos P que apresenta a propriedade de auto-similaridade em um intervalo de escalas

(r1, r2), a dimensão de Hausdorff D0 para este intervalo é definida por:

D0 ≡ −∂ log(N(r))

∂ log(r)
= constante r1 < r < r2 (2.3)

Na prática, o valor da derivada que define a dimensão fractal de Hausdorff D0

para conjuntos fractais finitos pode ser obtido pela construção do box-count plot, que

representa em um gráfico os valores de log(N(r)) por log(r). Como N(r) diminui com o

aumento de r, a curva resultante é decrescente e linear em um intervalo (r1, r2). Assim

sendo, a dimensão fractal de Hausdorff é estimada pelo negativo da inclinação da reta

que melhor se ajusta ao intervalo em questão. O valor máximo de r no box-count plot

é determinado, usualmente, pelo tamanho do lado de um hipercubo (hiper-reticulado de

célula única) que engloba todo o conjunto de pontos.
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A costa da Noruega (Figura 2.2(d)), por exemplo, é um fractal finito da natureza, e sua

dimensão de Hausdorff é estimada por meio do box-count plot em D0 ≈ 1, 52 (Schroeder,

1991).

Vale notar que, assim como a dimensão intŕınseca, a dimensão fractal de um objeto

Euclideano é igual à sua dimensão Euclideana. Desse modo, linhas, circunferências e

demais curvas padrão possuem dimensão fractal igual a 1; planos, ćırculos e superf́ıcies

possuem dimensão fractal igual a 2; e assim por diante. Uma demonstração deste fato é

apresentada em (Belussi e Faloutsos, 1998).

Como mencionado no ińıcio desta seção, existem várias definições para a dimensão

fractal. Uma famı́lia, teoricamente infinita, de dimensões fractais utilizadas para conjuntos

estatisticamente auto-similares é representada pela Dimensão Fractal Generalizada

DqDqDq. Para a famı́lia Dq, o método Box-Counting é estendido e utilizado numa abordagem

tal que: dado um hiper-reticulado de células de lado r, cada célula i que intercepta o

fractal recebe um peso, representado pela potência q; a contagem de ocupação, isto é,

a quantidade de pontos pi,r que incidem na i-ésima célula, é contabilizada e elevada a q.

A definição de Dq a ser apresentada é voltada para conjuntos fractais finitos, que são o

foco deste trabalho. Definições mais genéricas, e respectivas equações, são discutidas em

(Schroeder, 1991).

Definição 2.4. Dimensão Fractal Generalizada DqDqDq: para um conjunto de pontos

P com a propriedade de auto-similaridade em um intervalo de escalas (r1, r2), a Dimensão

Fractal Generalizada Dq é definida por:

Dq ≡
1

q − 1

∂ log(
∑

i p
q
i,r)

∂ log(r)
= constante q 6= 1, r1 < r < r2 (2.4)

D1 ≡
∂ log(

∑
i pi,r) log pi,r

∂ log(r)
= constante q = 1, r1 < r < r2 (2.5)

A partir da Definição 2.4, algumas observações são relevantes:

• para q = 0 obtém-se a dimensão fractal de Hausdorff D0 (Equação 2.3). Quando

uma célula i possui um ou mais pontos, ou seja, quando pi,r > 0, o somatório∑
i p

0
i,r =

∑
i 1 corresponde ao número de células que contêm um ou mais pontos do

conjunto, igualando as Equações 2.3 e 2.4;

• para um conjunto de pontos exatamente auto-similar, ∀ q : Dq = D0 (Schroeder,

1991);
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• para q = 2 define-se a Dimensão Fractal de Correlação D2D2D2:

D2 ≡
∂ log(

∑
i p

2
i,r)

∂ log(r)
= constante r ∈ (r1, r2) (2.6)

Assim como o método Box-Counting, o box-count plot é naturalmente estendido para

representar em um gráfico, em escala logaŕıtmica, os valores de
∑

i p
q
i,r para diferentes

r ∈ (r1, r2), permitindo uma estimativa da dimensão Dq.

A Figura 2.4 mostra um conjunto de 6561 pontos do Triângulo de Sierpinsky e o

respectivo gráfico box-count plot, em escala logaŕıtmica, de
∑

i p
2
i,r por r. O conjunto foi

constrúıdo por uma ferramenta desenvolvida no GBDI1, e o gráfico foi gerado usando

o algoritmo LiBOC() (Linear Box Occupancy Counter) (Traina et al., 2000a), também

desenvolvido por membros do GBDI. O LiBOC() calcula a dimensão fractal de correlação

D2 usando a abordagem Box-Counting, como descrito na Seção 2.4. É importante observar

que, de acordo com a Equação 2.6, a curva gerada no box-count plot é crescente, pois assim

como a contagem de ocupação em cada célula, o valor de
∑

i p
2
i,r também aumenta quando

r cresce. O valor de D2 é, portanto, estimado diretamente pelo coeficiente angular da reta

que melhor se ajusta à curva.

Figura 2.4: Box-count plot para Triângulo de Sierpinsky.

A dimensão fractal de correlação D2 destaca-se por sua relevância prática e teórica.

Experimentalmente, o cálculo da D2 para fractais estatisticamente auto-similares é

relativamente simples, além de adequado principalmente para os fractais chamados de

“dust” (ou “poeira”), formados por pontos isolados distribúıdos sobre algumas regiões do

espaço em que estão imersos. Na teoria, a D2 está relacionada ao conceito de correlação,

como descrito a partir das definições a seguir.

1Grupo de Bases de Dados e Imagens do ICMC - USP.
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Definição 2.5. Soma do Quadrado das Contagens de Ocupação2 S2(r)S2(r)S2(r): para

um conjunto de pontos P em um reticulado de células de lado r, soma do quadrado das

contagens de ocupação S2(r) é definido por:

S2(r) ≡
∑

i

p2
i,r (2.7)

Definição 2.6. Pares Únicos (ε)(ε)(ε): número de pares de pontos (−→qi ,
−→qj ) do conjunto

de dados P tal que a distância entre −→qi e −→qj é inferior ou igual a ε:

Pares Únicos(ε) ≡
N∑

i=1

N∑
j=i+1

step(ε− dist(−→qi ,
−→qj )) −→qi ,

−→qj ∈ P, (2.8)

em que N é o número de pontos do conjunto, dist(−→qi ,
−→qj ) é a distância Euclideana

entre dois pontos −→qi ,
−→qj , e step(x) é uma função que retorna 1 se x é positivo e 0 caso

contrário.

Definição 2.7. Integral de Correlação C(ε)C(ε)C(ε): a Integral de Correlação C(ε) de

um conjunto de pontos P é definida por:

C(ε) ≡
∑

(Pares Únicos(ε))

N × (N − 1)/2
, (2.9)

em que N × (N − 1)/2 é o número total de pares únicos do conjunto P , ou seja, o

número de pares (−→qi ,
−→qj ) tal que −→qi ,

−→qj ∈ P , i 6= j e (−→qi ,
−→qj ), (−→qj ,

−→qi ) são contados

apenas uma vez.

Definição 2.8. Lema de Schuster (Schuster, 1984): dado um conjunto de

pontos P e a Soma do Quadrado das Contagens de Ocupação S2(ε) em um reticulado

com células de lado ε, o Lema de Schuster mostra que a Integral de Correlação C(ε) é

proporcional a S2(ε).

C(ε) ∝ S2(ε) (2.10)

As Equações 2.6, 2.7 e 2.10 levam, trivialmente, à definição da equação da Dimensão

Fractal de Correlação baseada na função de correlação do conjunto de dados (Schroeder,

1991):

D2 ≡
∂ log(C(r))

∂ log(r)
= constante r1 < r < r2 (2.11)

2O termo em inglês encontrado na literatura é sum of squared occupancy.
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A Equação 2.11 determina que a Dimensão Fractal de Correlação pode ser estimada

por meio da função de correlação do conjunto fractal. Esta função fornece a probabilidade

de encontrar um ou mais elementos que estejam a, no máximo, uma distância (Euclideana)

r de um determinado elemento do conjunto (Schroeder, 1991). Além disso, o gráfico

box-count plot de C(r) por r representa a distribuição de distâncias acumuladas do

conjunto de dados. Portanto, intuitivamente, o valor de D2 mostra o crescimento do

número médio de vizinhos de um ponto do conjunto em relação ao aumento da distância

r (Korn et al., 2001).

2.4 Técnicas de Cálculo da Dimensão Fractal de Cor-

relação

Na Seção 2.3, foi apresentada a abordagem baseada no método Box-Counting para o

cálculo da dimensão fractal de correlação D2 de um conjunto de dados. Algoritmos

eficientes que implementam esta abordagem podem ser encontrados em (Belussi e

Faloutsos, 1998) e (Traina et al., 2000a). O primeiro possui complexidade computacional

O(N log(N)) em relação ao número de objetos N do conjunto de dados. O segundo

algoritmo, chamado LiBOC() - Linear Box Occupancy Counter, apresenta complexidade

linear (O(N)) em relação a N . Por ser computacionalmente mais eficiente, o LiBOC()

foi utilizado como base das técnicas desenvolvidas neste trabalho de doutorado.

O LiBOC(), descrito no Algoritmo 2.1, é baseado em uma estrutura de

hiper-reticulados de dimensão E em múltiplos ńıveis de refinamento, em que E é o

número de atributos do conjunto de dados. Cada ńıvel da estrutura é definido por um

hiper-reticulado de células de lado r. O primeiro ńıvel é formado por uma única célula de

lados iguais (um hipercubo de lado r em E dimensões), e a cada ńıvel o lado r é dividido

ao meio. Assim, a cada refinamento, uma célula no ńıvel j é dividida em 2E células no

ńıvel j + 1, definindo uma estrutura com R ńıveis. A Figura 2.5 ilustra múltiplos ńıveis

de hiper-reticulados em 2 e 3 dimensões.

O algoritmo trabalha com os dados normalizados em um hipercubo unitário. O lado

das células do hiper-reticulado em cada ńıvel j, com j variando de 0 a R−1, é determinado

de maneira que r0 = 1 e rj = rj−1/2. Cada célula em um ńıvel j é identificada como parte

de uma célula no ńıvel j − 1 por meio de um identificador id[a1, a2, ...aE], em que:

• ai = 0, se a célula está definida na metade inferior da dimensão i;

• ai = 1, caso contrário.
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Algoritmo 2.1. LiBOC()

Entrada: conjunto de dados A normalizado - N pontos com E atributos cada

Sáıda: dimensão de correlação fractal D2 de A
1: para cada ponto do conjunto faça

2: incremente o contador pi,r0 para a célula única no hiper-reticulado de lado r0 = 1;

3: acesse a célula apontada pela célula i no próximo ńıvel da estrutura;

4: para r = 1/2j, j = 1, 2, 3, ..., R− 1 faça

5: determine em que célula i o ponto incide;

6: incremente o contador pi,r desta célula;

7: acesse a célula apontada pela célula i no próximo ńıvel;

8: fim do para

9: calcule a soma do quadrado das contagens de ocupação S2(r) =
∑

i p
2
i,r;

10:fim do para

11: defina o box-count plot usando os valores de log(r) e log(S2(r)) como abscissas

e ordenadas, respectivamente;

12: retorne a inclinação da porção linear do gráfico como o valor de D2 para A.

Figura 2.5: Estruturas em 2 e 3 dimensões de hiper-reticulados em múltiplos ńıveis.

O id é ilustrado na Figura 2.5, em 2 e 3 dimensões.

A estrutura de hiper-reticulados em múltiplos ńıveis possibilita que o conjunto de

dados seja lido apenas uma vez para a contagem de ocupação pi,r das células, pois cada
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ponto lido do conjunto é associado diretamente a uma célula em cada ńıvel da estrutura,

incrementando um contador que contabiliza o número de pontos que incidem na célula.

Esta estrutura é implementada como uma árvore, chamada de árvore de contagem,

em que cada ńıvel j corresponde a um hiper-reticulado de células de lado rj, e cada nó

corresponde a uma célula. A Figura 2.6 ilustra 4 ńıveis de uma estrutura bidimensional

de hiper-reticulados e a árvore de contagem correspondente.

A altura da árvore é determinada pela quantidade R de hiper-reticulados criados, ou

seja, quantidade de valores definidos para r. Os nós possuem, cada um, os seguintes

elementos:

• id identificador da célula correspondente ao nó;

• contador para o número de pontos que ocupam a célula correspondente ao nó

(contagem de ocupação);

• ponteiro para os nós filhos no próximo ńıvel da árvore.

Figura 2.6: Árvore de contagem em 4 ńıveis para estrutura de hiper-reticulados em
espaço bidimensional.

No exemplo da Figura 2.6, cada célula do hiper-reticulado de lado rj é representada

em uma posição de um vetor de tamanho 2E, e cada uma destas células gera um vetor

de mesmo tamanho no ńıvel j + 1. No entanto, conforme a estrutura de hiper-reticulados

é refinada, o número de células vazias tende a aumentar, principalmente para conjuntos

de dados com alta dimensão de imersão. Assim, a fim de evitar a criação de sub-árvores
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vazias, os nós são alocados sob demanda, isto é, somente células ocupadas por pelo menos

um ponto são refinadas. Além disso, para reduzir a alocação desnecessária de posições de

vetor para células vazias, os nós da árvore de contagem para hiper-reticulados de dimensão

superior a 3 (E > 3) são implementados com listas encadeadas dinâmicas.

Uma vez lido o conjunto de dados por completo e gerada a árvore de contagem, a

soma do quadrado das contagens de ocupação S2(rj) é calculada por meio de navegação

em profundidade na árvore de contagem, visitando todos os nós i e computando
∑

i p
2
i,rj

para cada valor de r.

O box-count plot, definido na Seção 2.3, é gerado a partir dos valores de S2(r) por r.

Como cada ńıvel da árvore corresponde a um valor distinto para r, o gráfico resultante, em

escala logaŕıtmica, contém R pontos. O algoritmo calcula a reta que melhor se aproxima à

curva, e a inclinação desta reta fornece uma estimativa da dimensão fractal de correlação

D2, como ilustrado para o Triângulo de Sierpinsky na Figura 2.4 da Seção 2.3.

A complexidade do algoritmo LiBOC() é O(N ∗ E ∗ R), em que N é o número de

objetos no conjunto de dados, E é o número de atributos e R é o número de valores

de r usados para gerar o box-count plot. A implementação da árvore de contagem com

listas encadeadas é a mais utilizada, pois em geral conjuntos de dados reais possuem

dimensão de imersão E superior a 3. Neste contexto, a utilização máxima de memória

para armazenamento da árvore é atingida quando cada célula é ocupada por apenas um

ponto em cada ńıvel da estrutura de hiper-reticulados, ou seja, cada ńıvel da árvore contém

N nós. Por conseguinte, a quantidade de memória necessária para armazenar a árvore

de contagem com listas encadeadas também é linear em relação ao número de objetos do

conjunto de dados, mais especificamente O(N ∗R).

2.5 Aplicações da Teoria dos Fractais

A Teoria dos Fractais pode, potencialmente, ser explorada em atividades de análise e

processamento de dados reais. Estudos experimentais mostram que conjuntos de dados

reais, em geral, apresentam a propriedade da auto-similaridade, podendo ser considerados

conjuntos fractais (Faloutsos e Kamel, 1994).

A vantagem imediata desta conjectura é a possibilidade de a dimensão intŕınseca D
de um conjunto real fractal ser mensurada por meio da dimensão fractal, particularmente

as dimensões de correlação D2 e de Hausdorff D0. Além disso, como usualmente

dados reais apresentam alta dimensionalidade de imersão e baixa dimensionalidade

intŕınseca, a dimensão fractal pode ser aplicada para minimizar os efeitos da “maldição

da dimensionalidade” (Korn et al., 2001).
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Os conceitos de fractais vêm sendo amplamente explorados em trabalhos de indexação

e processamento de consultas. Na análise de métodos de acesso e estruturas de indexação

espaciais, a dimensão fractal do conjunto de dados é utilizada em (Faloutsos e Kamel,

1994) para derivação de fórmulas de estimativa de performance, mais especificamente o

número de acessos a disco em consultas por abrangência (Range Queries) em R-trees

(Guttman, 1984). A mesma idéia é desenvolvida em (Pagel et al., 2000) para consultas

aos k-vizinhos mais próximos (k-Nearest Neighbor Queries), resultando em fórmulas que

podem ser utilizadas para otimização de consultas. Em (Faloutsos e Gaede, 1996), a

dimensão fractal é aplicada para estimar o espaço necessário para armazenamento de

um conjunto de dados em estruturas Quad-tree (Gargantini, 1982). Em (Böhm, 2000),

é proposto um modelo de custo para consultas por abrangência e aos k-vizinhos mais

próximos em espaços de alta dimensionalidade, utilizando a dimensão fractal para tratar

correlação entre atributos. A dimensão fractal também é aplicada na derivação de fórmulas

para estimativa de seletividade em operações de junção espacial (Belussi e Faloutsos, 1998;

Faloutsos et al., 2000) e consultas por abrangência (Belussi e Faloutsos, 1995). Em (Böhm

e Kriegel, 2000), a estrutura proposta para a indexação de conjuntos de dados com alta

dimensão de imersão tem seu tamanho de página adaptado dinamicamente de acordo com

a distribuição dos dados, avaliada por meio da dimensão fractal do conjunto.

Na análise de métodos de acesso métricos, o trabalho de Traina et al. (2002) propõe,

para a estrutura de indexação métrica Slim-tree (Traina et al., 2000b), um modelo de

estimativa de custo em consultas por abrangência baseado no conceito de dimensão

fractal. Em (Arantes, 2005), conceitos da Teoria dos Fractais fornece embasamento para

a definição de um modelo de seletividade para consultas por similaridade complexas em

métodos de acesso métricos.

A dimensão fractal também vem sendo explorada em trabalhos na área de mineração

de dados. O algoritmo Fractal Clustering, proposto em (Barbará e Chen, 2000), utiliza

a dimensão fractal para determinar a similaridade entre os objetos de um conjunto de

dados, definindo os agrupamentos a partir das propriedades fractais do conjunto. Em

(Jiang et al., 2002), a análise das propriedades fractais do conjunto de dados é explorada

em uma técnica de coleta de amostras que preservam as caracteŕısticas de distribuição

originais. O trabalho apresentado em (Traina et al., 2000a) propõe o algoritmo FDR

(Fractal Dimensionality Reduction) para seleção de atributos baseada na dimensão fractal

do conjunto de dados. Uma discussão mais geral da aplicação de conceitos da Teoria dos

Fractais em mineração de dados é apresentada em (Traina et al., 2005), assim como

técnicas baseadas em fractais utilizadas em processos de detecção de agrupamentos,
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identificação de outliers, redução de dimensionalidade e análise de relacionamentos entre

conjuntos de dados.

Em pesquisas mais recentes, o conceito de dimensão fractal é aplicado na análise

de séries temporais e data streams. O trabalho apresentado em (Chakrabarti et al.,

2002) propõe um método não-linear de previsão de elementos futuros em séries temporais,

periódicas e caóticas, que usa a dimensão fractal para definir, automaticamente, os valores

dos parâmetros necessários à tarefa de previsão. Em (Kantardzic et al., 2004), a dimensão

fractal é usada como uma medida de diversidade em portfólio de ações em investimentos

financeiros. A idéia desta técnica é, de acordo com o valor da dimensão fractal do portfólio

em um peŕıodo de tempo, eliminar ações correlacionadas para diversificar o portfólio e,

conseqüentemente, reduzir os riscos de investimento.

Num trabalho recente na área de recuperação de imagens baseada em conteúdo, as

propriedades fractais do conjunto de dados são analisadas e utilizadas para discriminar

regiões segmentadas por textura em imagens médicas (Balan et al., 2005). Mais

especificamente, a dimensão fractal de regiões de textura compõe, junto com outras

propriedades relevantes, o conjunto de caracteŕısticas que permite separar imagens de

maneira eficaz, tornado mais precisos os algoritmos de busca por similaridade de conteúdo.

2.6 Considerações Finais

Conceitos da Teoria dos Fractais vêm sendo explorados com bons resultados na análise

de comportamento de conjuntos de dados reais. Vários trabalhos têm mostrado que, em

geral, dados reais apresentam a propriedade de auto-similaridade e, portanto, podem ser

modelados como conjuntos fractais. Em particular, as dimensões fractais de Hausdorff

(D0) e de correlação (D2) têm sido utilizadas com sucesso como ferramentas de análise da

distribuição dos dados no espaço de atributos, principalmente em trabalhos de pesquisa

nas áreas indexação, processamento de consultas e mineração de dados. Apesar de

ainda pouco explorada na recuperação por conteúdo e na análise de séries temporais

e data streams, a aplicação da dimensão fractal nestas áreas tem apresentado resultados

significativos, com perspectivas de trabalhos futuros.

De maneira geral, a análise de um conjunto de dados sob a perspectiva da Teoria

dos Fractais provê informações sobre as caracteŕısticas de sua distribuição intŕınseca.

Assim, a utilização apropriada desse conhecimento prévio pode resultar em ganhos

de performance e precisão em operações de manipulação dos dados, como discutido

nos trabalhos mencionados neste caṕıtulo. Esses resultados motivaram a utilização da
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abordagem baseada na Teoria dos Fractais no desenvolvimento do trabalho de doutorado

apresentado nesta tese.

Finalmente, o algoritmo LiBOC(), discutido na Seção 2.4, permite o cálculo eficiente

da dimensão fractal de correlação D2 e, conseqüentemente, fornece uma estimativa da

dimensão intŕınseca D de conjuntos de dados multidimensionais pontuais. Os prinćıpios

básicos do LiBOC() foram utilizados para a criação da técnica de identificação de

correlações e seleção de atributos, apresentada no Caṕıtulo 5, e da técnica de cálculo

continuado da dimensão intŕınseca em data streams, descrita no Caṕıtulo 4.
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Caṕıtulo

3

Descoberta de Conhecimento em Bases

de Dados

3.1 Considerações Iniciais

A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - Knowledge Discovery in

Databases) é considerada uma área de pesquisa interdisciplinar, envolvendo aprendizado

de máquina, reconhecimento de padrões, bases de dados, estat́ıstica, inteligência artificial,

visualização de dados e computação de alta performance (Fayyad et al., 1996b). O objetivo

principal em comum é extrair de um conjunto de dados volumoso o conhecimento a ser

utilizado em processos de tomada de decisão (Rezende et al., 2003). Neste contexto mais

amplo está inserida a área de Mineração de Dados (Data Mining), cujas técnicas visam à

identificação de padrões de interesse nos dados.

Os termos Mineração de Dados e Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados são

utilizados indistintamente por alguns autores para referenciar o processo de extração de

conhecimento como um todo, como em (Rezende et al., 2003). No entanto, uma distinção

entre estes conceitos permite uma melhor delimitação do escopo deste trabalho.

O processo de KDD é dividido em várias etapas, dentre as quais destaca-se a Mineração

de Dados. Esta é responsável pela extração de padrões de interesse dos dados, o que

viabiliza a geração do conhecimento propriamente dito. A performance e a eficácia das

técnicas de mineração são influenciadas, entre outros fatores, pela dimensionalidade do

conjunto de dados, ou seja, pelo número E de atributos (Fayyad, 1998). Em geral, como os

29
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algoritmos de mineração tendem a degradar significativamente com o aumento do número

de atributos, técnicas de redução de dimensionalidade são aplicadas ao conjunto numa

etapa de pré-processamento e transformação dos dados. A redução de dimensionalidade,

mais especificamente a seleção de atributos relevantes, é um dos focos de interesse deste

trabalho de doutorado.

Na Seção 3.2, são abordados conceitos básicos de KDD e mineração de dados, com

o objetivo de apresentar uma visão geral do principal cenário de aplicação do trabalho

proposto nesta tese. Na Seção 3.3, são discutidas as abordagens mais comuns para redução

de dimensionalidade, enfatizando as técnicas de seleção de atributos. As considerações

finais são apresentadas na Seção 3.4.

3.2 KDD e Mineração de Dados

Definição 3.1. Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados: processo não

trivial de identificar padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreenśıveis em um

conjunto de dados (Fayyad et al., 1996a).

O termo dados refere-se a um conjunto de fatos ou casos em um repositório. Em uma

base de dados relacional, por exemplo, os dados correspondem a tuplas em uma ou mais

tabelas, e os atributos (ou variáveis) de cada item de dado correspondem aos campos da

tabela. Os padrões representam abstrações descobertas em um subconjunto dos dados e

são considerados conhecimento quando atendem a alguns critérios (Fayyad et al., 1996a;

Rezende et al., 2003):

• validade - padrões devem ser válidos para novos casos, com algum grau de certeza;

• novidade - padrões devem fornecer informação inédita sobre os dados;

• utilidade - padrões devem ser incorporados e utilizados em alguma atividade, como

em um processo decisório, por exemplo;

• compreensibilidade - padrões devem ser compreenśıveis para os usuários, facili-

tando a análise dos dados.

Um quinto critério é a interessabilidade1, usualmente considerada uma combinação

de validade, novidade, utilidade e compreensibilidade. O conceito de interessabilidade é

utilizado na definição de conhecimento apresentada em (Fayyad, 1998), segundo a qual “o

termo conhecimento em KDD é orientado ao usuário, espećıfico do domı́nio e determinado

1Tradução para o termo interestingness, retirada de (Rezende et al., 2003).
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pela medida de interessabilidade”. Esta abordagem bem espećıfica determina o que um

algoritmo utilizado no processo de KDD pode considerar conhecimento.

Definição 3.2. Conhecimento: um padrão extráıdo de um conjunto de dados

é chamado de conhecimento se seu grau de interessabilidade for superior a um limiar

definido pelo usuário (Fayyad et al., 1996a).

O processo de KDD é tipicamente interativo e iterativo, e muitas ações e decisões

são realizadas por usuários, sejam eles especialistas no domı́nio, analistas do processo ou

usuários finais. A Figura 3.1 (Fayyad et al., 1996a) ilustra as principais etapas deste

processo.

Figura 3.1: Etapas do processo de KDD.

O ponto de partida do processo de KDD é a identificação do problema, o que geral-

mente envolve o entendimento do domı́nio da aplicação e do conhecimento previamente

estabelecido, a definição dos objetivos da extração de conhecimento sob a perspectiva do

usuário final, a identificação das fontes de dados e a definição das poĺıticas de consolidação

e utilização do conhecimento extráıdo.

Iniciando efetivamente o processo, a etapa de seleção cria o conjunto de dados a ser

utilizado como fonte para extração do conhecimento. Esta tarefa é realizada por meio de

seleção e integração de dados dispońıveis, especificação de subconjuntos de atributos ou

coleta de amostras dos dados (sampling). O pré-processamento consiste em operações

como remoção de rúıdos e outliers, identificação de valores inválidos ou duplicados,

definição de estratégias para tratamentos de dados incompletos (falta de valor para um

atributo, por exemplo), normalização dos dados, entre outras. A etapa de transformação

refina os dados a serem manipulados na etapa seguinte, utilizando, por exemplo, métodos

de redução de dimensionalidade e redução de número de casos.
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A etapa de mineração de dados, responsável pela extração de padrões de interesse,

inclui a definição da atividade a ser realizada (classificação, regressão, detecção de

agrupamentos, sumarização, regras de associação, entre outras) e a escolha do algoritmo a

ser aplicado. Uma visão geral das atividades de mineração é apresentada na Seção 3.2.1.

Definição 3.3. Mineração de Dados: passo do processo de KDD que consiste na

aplicação de algoritmos espećıficos para enumerar padrões dos dados, dentro de limitações

aceitáveis de eficiência computacional (Fayyad et al., 1996a).

O espaço de padrões posśıveis é potencialmente infinito, e a tarefa de enumerar padrões

requer uma busca neste espaço. Logo, os limites do subespaço a ser explorado pelos

algoritmos de mineração são impostos por restrições de eficiência computacional.

Os padrões gerados na etapa de mineração de dados são interpretados e avaliados,

e se os resultados não forem satisfatórios (válidos, novos, úteis, compreenśıveis e de

interesse), o processo retorna a um dos estágios anteriores. Caso contrário, o conhecimento

descoberto é consolidado.

3.2.1 Atividades da Mineração de Dados

A Mineração de Dados envolve as noções de modelo e padrão. Um modelo é uma

representação abstrata do conjunto de dados como um todo, enquanto os padrões

descrevem caracteŕısticas mais espećıficas em subconjuntos dos dados. Assim sendo, um

padrão pode ser considerado uma instância de um modelo (Fayyad et al., 1996a), por

exemplo: y = 3x2 + x representa um padrão de um modelo cuja representação funcional

é y = αx2 + βx. As tarefas de mineração consistem, portanto, em ajustar modelos para

(ou determinar padrões de) conjuntos de dados.

Figura 3.2: Atividades da mineração de dados.
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As atividades de mineração de dados são agrupadas em preditivas e descritivas, como

ilustrado na Figura 3.2. O propósito das tarefas preditivas é encontrar, por meio da

generalização de exemplos conhecidos, um modelo capaz de predizer o valor de um atributo

de interesse a partir dos valores de outros atributos. As tarefas descritivas, por outro lado,

buscam padrões que descrevem comportamentos intŕınsecos dos dados.

Classificação - atividade de aprendizado cujo objetivo primordial é encontrar uma

função que mapeie casos em classes pré-definidas, representadas por atributos

discretos ou categóricos.

Regressão - conceitualmente similar à Classificação. A diferença principal está no

atributo de interesse a ser predito, que na Regressão usualmente é um atributo

cont́ınuo.

Regras de Associação - regras do tipo if L then R que identificam situações em que

os valores de um conjunto de atributos (L) determinam os valores assumidos por

outro conjunto de atributos (R).

Sumarização - atividade descritiva cujo propósito é encontrar uma descrição compacta

para um subconjunto dos dados, como valores de média e desvios padrão dos

atributos.

Detecção de Agrupamentos (clustering) - atividade que visa à identificação de

agrupamentos (clusters) que descrevem os dados, de maneira que os casos de um

agrupamento sejam similares uns aos outros e o mais distintos posśıvel dos casos de

outros agrupamentos.

Modelagem de Dependências - atividade que consiste em encontrar um modelo que

descreva as dependências significativas entre atributos.

A mineração de dados é considerada a etapa mais importante em um processo de

KDD, pois resulta em um conjunto de padrões que descrevem os dados. No entanto, o

avanço nas tecnologias de aquisição e armazenamento de dados permite o acúmulo de

uma quantidade imensa de dados a serem submetidos às atividades de mineração, o que

torna as etapas de pré-processamento essenciais para garantir o sucesso destas atividades.

A redução de dimensionalidade, em particular a seleção de atributos, é considerada uma

das técnicas mais importantes e utilizadas para pré-processamento de dados (Liu e Yu,

2005).
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3.3 Redução de Dimensionalidade

A alta dimensionalidade, comum em conjuntos de objetos reais, aumenta a complexi-

dade de tarefas de manipulação de dados. Em conseqüência, a eficiência de técnicas

desenvolvidas para executar estas tarefas é afetada significativamente pela “maldição da

dimensionalidade”. Em outras palavras, o aumento do número de atributos degrada a

performance dos algoritmos não só em tempo de processamento, mas também na qualidade

dos resultados em algumas atividades.

Em mineração de dados, a “maldição da dimensionalidade” é um problema enfrentado

tanto em atividades preditivas quanto em atividades descritivas. Por exemplo, a grande

quantidade de atributos aumenta o espaço de busca para a definição de modelos de

classificação, reduzindo a precisão na discriminação de objetos em classes distintas

(Aggarwal, 2005). Além disso, os objetos em um espaço de alta dimensionalidade tendem

a ficar mais esparsos e as distâncias entre pares de objetos tendem a ser muito próximas

(Beyer et al., 1999), o que dificulta a detecção eficiente de agrupamentos (Aggarwal e Yu,

2002).

Para reduzir os efeitos da “maldição da dimensionalidade” nas tarefas de mineração

de dados, técnicas de redução de dimensionalidade podem ser aplicadas na etapa de

transformação dos dados no processo de KDD ilustrado na Figura 3.1. Estas técnicas têm

como objetivo representar um conjunto de dados com alta dimensionalidade em um espaço

de dimensão inferior à original E, mantendo as propriedades intŕınsecas do conjunto tanto

quanto posśıvel e reduzindo a complexidade da tarefas realizadas na etapa de mineração.

Em geral, a redução de dimensionalidade é fact́ıvel, pois conjuntos de dados reais são

usualmente caracterizados pela distribuição não uniforme e pela existência de correlações

entre os atributos (Faloutsos e Kamel, 1994). Como discutido na Seção 1.2, se dois

(ou mais) atributos estão correlacionados, então existe um mapeamento tal que o valor

de um deles pode ser diretamente determinado pelo(s) outro(s), ou há um número

reduzido de valores que ele pode assumir. Logo, uma das abordagens para redução de

dimensionalidade é eliminar atributos envolvidos nestas correlações.

É relevante notar que, quando os atributos de um conjunto estão correlacionados, os

dados tendem a ocupar um subespaço de dimensão menor que E. Assim, encontrar uma

representação para este subespaço é o objetivo da redução de dimensionalidade.

Na literatura, principalmente na área de aprendizado de máquina, pode ser encontrada

uma variedade de técnicas de redução de dimensionalidade seguindo prinćıpios distintos.

Neste trabalho, pretende-se apresentar apenas uma visão geral de conceitos básicos e das

linhas de pesquisa, e não uma revisão exaustiva das técnicas propostas na literatura.
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Figura 3.3: Abordagens para redução de dimensionalidade.

A Figura 3.3 ilustra as duas principais abordagens para redução de dimensionalidade:

extração de atributos (Seção 3.3.1) e seleção de atributos (Seção 3.3.2). A seleção

pode ser dividida em quatro modelos principais: embedded, wrapper, filtro e h́ıbrido.

As técnicas baseadas no modelo de filtros, por estarem diretamente relacionadas a este

trabalho, são tratadas com maior ênfase na Seção 3.3.2.

3.3.1 Extração de Atributos

A extração de atributos (feature extraction) tem por objetivo definir um subespaço de

dimensão menor ou igual à do espaço de atributos original, mapeando o conjunto de

dados neste subespaço e procurando manter as caracteŕısticas fundamentais do conjunto.

A extração de atributos é baseada na transformação do espaço de atributos original

em um espaço de dimensão mais baixa.

Métodos clássicos de extração de atributos são o PCA (Principal Component Analysis)

e SVD (Singular Value Decomposition), ambos descritos em (Haykin, 1999). Em

geral, técnicas baseadas nestes métodos reduzem a dimensão dos dados originais por

meio de transformações lineares, com o objetivo de identificar direções ortogonais de

máxima variância. Os dados são mapeados no espaço de dimensão menor formado

pelo subconjunto de componentes de variância mais alta. O método ICA (Independent

Component Analysis), também baseado em transformações lineares, tenta minimizar a

dependência entre os componentes de representação do conjunto de dados (Hyvärinen,

1999).

Os métodos PCA, SVD e ICA eliminam apenas correlações lineares e, portanto, são

pouco eficientes na redução de dimensionalidade de conjuntos de dados caracterizados

pela existência de correlações não-lineares. As propostas para extração não-linear de

atributos encontradas na literatura seguem prinćıpios diversos. Algumas delas são gene-

ralizações não-lineares de PCA que utilizam, por exemplo, redes neurais autoassociativas

(auto-associative feedforward neural networks) (DeMers e Cottrell, 1992; Kramer, 1991),
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funções kernel (kernel PCA) (Schölkopf et al., 1998) e curvas principais (principal curves)

(Chang e Ghosh, 1998). Numa abordagem diferente, os trabalhos apresentados em

(Roweis e Saul, 2000) e (Tenenbaum et al., 2000) são baseados em mapeamento de

atributos com preservação de distâncias locais.

3.3.2 Seleção de Atributos

Técnicas de seleção de atributos vêm sendo tradicionalmente exploradas para tarefas de

classificação, que na área de aprendizado de máquina é tratada como uma atividade de

aprendizado supervisionado (Dash e Liu, 1997; Kohavi e John, 1997). Neste contexto, a

chamada seleção de atributos supervisionada é aplicada a conjuntos de dados com

informação de classe (dados rotulados - labeled data), ou seja, a classe de cada item de

dado é conhecida. Trabalhos mais recentes propõem redução de dimensionalidade por

seleção de atributos em tarefas de detecção de agrupamentos, considerada uma atividade

de aprendizado não supervisionado. A seleção de atributos não supervisionada é,

portanto, aplicada a dados sem informação de classe (dados não rotulados - unlabeled

data) (Dash e Liu, 2000; Dy e Brodley, 2004).

A seleção de atributos (feature selection) tem como objetivo encontrar, no conjunto

de dados original, um subconjunto de atributos relevantes, mantendo as propriedades

dos dados e minimizando a perda de informação. A seleção, ao contrário da extração de

atributos, define um espaço de dimensão mais baixa formado por atributos do espaço

original, o que facilita a interpretação do resultado alcançado.

Na literatura da área de aprendizado de máquina, o termo relevância é bastante

discutido, normalmente considerando a questão “atributo relevante para que?”. Os

trabalhos apresentados em (Blum e Langley, 1997) e (Kohavi e John, 1997) discutem

definições de relevância em seleção de atributos para classificação. De modo geral, a

relevância do atributo é determinada por sua capacidade em discriminar elementos de

classes distintas. Numa outra abordagem, as técnicas de seleção de atributos para detecção

de agrupamentos consideram a interessabilidade de cada atributo para a formação de

agrupamentos “naturais e de interesse”, de acordo com o domı́nio da aplicação (Dy

e Brodley, 2004). Em suma, a qualidade (ou a relevância) de um subconjunto de

atributos selecionados é mensurada por algum critério de avaliação, de maneira que

critérios diferentes podem resultar em avaliações de relevância distintas para um mesmo

subconjunto de atributos (Liu e Yu, 2005).

A seleção de atributos é, em sua concepção ideal, um processo para encontrar

um subconjunto de atributos ótimo em um conjunto de dados que contém atributos



3.3 Redução de Dimensionalidade 37

irrelevantes ou redundantes. Entretanto, encontrar este subconjunto ótimo é, geralmente,

um problema computacionalmente complexo, caro e muitas vezes intratável (Liu e Yu,

2005), pois um conjunto de dados com E atributos requer a análise de 2E possibilidades.

Um paradigma conveniente para representar de maneira mais ampla e viável a

atividade de seleção de atributos é, segundo o trabalho apresentado em (Blum e Langley,

1997), a busca heuŕıstica. Neste paradigma, cada estado no espaço de busca é determinado

por um subconjunto de posśıveis atributos. Assim, um algoritmo de seleção de atributos

pode ser caracterizado a partir das seguintes questões primordiais em buscas heuŕısticas.

1. Estado Inicial - determinar o ponto de partida no espaço de busca e a direção da

busca. O estado inicial pode ser definido pelo conjunto completo de atributos, pelo

conjunto vazio ou por um conjunto gerado randomicamente. O ponto de partida

influencia a direção de busca e os mecanismos para criação de estados sucessores,

seguindo uma de três abordagens principais:

• forward selection - parte de um estado inicial vazio e insere os atributos um a

um, definindo subconjuntos de atributos incrementais que definem os estados

de busca;

• backward elimination - parte do conjunto completo de atributos e os remove

um a um, definindo os estados de busca;

• bidirectional selection - caracterizada pela combinação das abordagens anteri-

ores. A busca parte de ambos os extremos (conjunto vazio e completo), e os

atributos são inseridos e removidos simultaneamente.

2. Estratégia de Busca - determinar como são escolhidos os subconjuntos de

atributos que efetivamente compõem o espaço de busca, isto é, os estados que

serão avaliados no processo de seleção. Por exemplo: numa seleção por forward

selection, como são definidos os subconjuntos contendo de 1 a E atributos? Uma

busca exaustiva avalia todos os subconjuntos de atributos posśıveis segundo um

determinado critério de avaliação, garantindo a descoberta de um subconjunto

ótimo. Entretanto, tal processo é computacionalmente inviável, pois gera um espaço

de busca com 2E estados. Algumas estratégias mais viáveis são a busca completa,

a busca seqüencial e a busca randômica (Liu e Yu, 2005).

• Busca Completa - utiliza funções heuŕısticas que garantem um resultado ótimo

sem avaliar todo o espaço de busca. A busca completa é, depois da exaustiva,

a estratégia mais cara computacionalmente.
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• Busca Seqüencial - utiliza métodos gulosos (greedy methods), que direcionam

a busca considerando as melhores condições locais. As principais abordagens

de busca seqüencial são determinadas pela direção de busca:

– sequential forward selection: parte de um subconjunto vazio de atributos.

Todos os subconjuntos com exatamente um atributo são submetidos ao

critério de avaliação, e aquele que apresentar melhor avaliação (maior

relevância) é selecionado. A este subconjunto são inseridos, um a um,

os demais atributos, definindo os subconjuntos com dois atributos a serem

submetidos ao critério de avaliação. O subconjunto selecionado é utilizado

no passo seguinte. O processo todo se repete até que o critério de parada

seja satisfeito;

– sequential backward elimination: similar à sequential forward selection.

Parte do conjunto completo de E atributos e, a cada passo, retira-os um

a um.

– bidirectional selection: combinação das abordagens anteriores.

• Busca Randômica - parte de um subconjunto de atributos randômico. Pros-

segue utilizando uma das abordagens de busca seqüencial ou gerando novos

subconjuntos de maneira completamente randômica.

3. Avaliação dos Estados de Busca - definir o critério de avaliação, ou seja, a

estratégia para avaliar os subconjuntos de atributos em potencial e selecionar um

deles. Em (Liu e Yu, 2005), os critérios de avaliação são divididos em dependentes

e independentes:

• Critérios Dependentes - aplicam um algoritmo de mineração de dados a um

subconjunto de atributos e utilizam a medida de performance do algoritmo

para avaliar os atributos selecionados. Em seleção de atributos supervisionada,

por exemplo, é avaliada a precisão de classificação alcançada com os atributos

selecionados, ou seja, um subconjunto é avaliado por sua capacidade de

separação correta dos dados em classes distintas. Já em seleção de atributos

não supervisionada, os atributos são avaliados por meio da qualidade dos

agrupamentos resultantes, estimada por algum critério de avaliação (separação

dos agrupamentos, por exemplo).

• Critérios Independentes - avaliam os subconjuntos de atributos levando em

consideração as caracteŕısticas intŕınsecas do conjunto de dados, sem envolver
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algoritmos de mineração. Exemplos de critérios independentes incluem me-

didas de distância (ou medidas de discriminação entre classes), medidas de

ganho de informação, medidas de dependência (ou medidas de correlação entre

atributos) e medidas de consistência. Dash e Liu (2003) discutem estas medidas

e apresentam trabalhos que as utilizam.

4. Critério de Parada - determinar quando a busca é encerrada. O critério de parada,

de maneira geral, é determinado de acordo com a abordagem de relevância adotada,

podendo variar de problema para problema. São exemplos de critérios de parada

(Liu e Yu, 2005):

• todos os atributos serem varridos pelo processo de busca;

• um limite pré-determinado ser alcançado. Por exemplo: um número mı́nimo

de atributos selecionados;

• inserções ou remoções não resultarem em subconjuntos de atributos mais

relevantes;

• um subconjunto de atributos apresentar qualidade suficiente. A qualidade pode

ser medida, por exemplo, por uma taxa de erro de classificação inferior a um

valor mı́nimo aceitável.

As técnicas de seleção de atributos são tipicamente divididas em três modelos

principais, de acordo com o tipo de interação realizado com algoritmos de aprendizado

de máquina (Blum e Langley, 1997): wrapper , embedded e filtro. Em trabalhos mais

recentes, uma quarta abordagem, chamada de h́ıbrida, combina os modelos wrapper e

filtro, explorando seus diferentes mecanismos de avaliação em fases distintas do processo

de busca (Liu e Yu, 2005). O modelo embbeded é usualmente aplicado em atividades

de seleção de atributos supervisionada. As técnicas wrapper, filtro e h́ıbrida, por outro

lado, vêm sendo aplicadas tanto para seleção de atributos supervisionada como para não

supervisionada.

Modelos Embedded e Wrapper

No modelo embedded, comum na área de aprendizado de máquina, a seleção de atributos

está embutida em um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou seja, é realizada

internamente pelo próprio algoritmo. A Figura 3.4 ilustra o processo de seleção de

atributos baseada nesta abordagem, em que o estado inicial do espaço de busca é o

conjunto completo de atributos. Técnicas embbeded bastante citadas na literatura incluem
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os métodos CART (Breiman et al., 1984), ID3 (Quinlan, 1986) e seu sucessor C4.5

(Quinlan, 1993). Estes métodos são baseados em árvores de decisão e realizam busca

gulosa no espaço de árvores, usando uma função de avaliação que seleciona os atributos

com maior capacidade de discriminar elementos de classes distintas. Os trabalhos

apresentados em (Blum e Langley, 1997) e (Guyon e Elisseeff, 2003) discutem, numa visão

geral, várias outras propostas para seleção de atributos seguindo a abordagem embedded.

Figura 3.4: Modelo embedded para seleção de atributos.

O modelo wrapper, ilustrado na Figura 3.5, utiliza algoritmos de aprendizado de

máquina como sub-rotinas que avaliam os atributos selecionados. O processo de seleção de

atributos começa com um subconjunto inicial (estado inicial), seleciona um subconjunto de

atributos de acordo com uma estratégia de busca espećıfica e submete-o a um algoritmo de

aprendizado pré-determinado. A qualidade dos resultados obtidos é utilizada como critério

de avaliação. Este processo é repetido para diferentes subconjuntos de atributos até que

um critério de parada seja satisfeito. O objetivo, portanto, é encontrar um subconjunto

de atributos que melhore a eficácia do algoritmo de aprendizado, que nesta abordagem

é utilizado como uma “caixa preta”. No modelo wrapper, diferentes estratégias de busca

associadas a diferentes algoritmos de aprendizado definem algoritmos de seleção distintos,

que geralmente resultam em subconjuntos de atributos selecionados também distintos.

Figura 3.5: Modelo wrapper para seleção de atributos.
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Na seleção de atributos supervisionada, cada subconjunto de atributos é usualmente

avaliado por uma estimativa de precisão de classificação do classificador gerado com o

subconjunto em questão. Neste caso, o objetivo é encontrar um subconjunto de atributos

que melhore a precisão de um algoritmo de classificação espećıfico. Esta abordagem é

discutida em detalhes nos trabalhos apresentados em (Dash e Liu, 1997) e (Kohavi e

John, 1997).

Na seleção de atributos não supervisionada, a qualidade de um subconjunto de

atributos é medida pela qualidade dos agrupamentos gerados, de acordo com algum

critério de avaliação. Este critério pode ser o mesmo utilizado no processo de formação

dos agrupamentos ou um critério distinto, combinado com o primeiro para uma melhor

avaliação (Dash e Liu, 2000; Dy e Brodley, 2004; Liu e Yu, 2005).

Modelo Filtro

O modelo de filtro tem como prinćıpio básico selecionar atributos levando em consideração

as caracteŕısticas próprias do conjunto de dados, sem envolver algoritmos de aprendizado

de máquina. Em uma técnica de filtro, o processo de seleção começa com um estado

inicial pré-determinado, percorre o espaço de busca utilizando uma estratégia de busca

em particular e avalia cada subconjunto de atributos utilizando um critério de avaliação

espećıfico. Estes passos são repetidos até que um critério de parada seja satisfeito (Blum

e Langley, 1997; Kohavi e John, 1997; Liu e Yu, 2005).

Figura 3.6: Modelo de filtro para seleção de atributos.

Os algoritmos de seleção de atributos por filtro aplicados em atividades de mineração

de dados são executados em etapas de pré-processamento e transformação dos dados.

Estes algoritmos independem do algoritmo de aprendizado utilizado, como ilustrado na

Figura 3.6. Por isso, o modelo de filtro é considerado uma abordagem de propósito mais

geral que o modelo wrapper. Além do mais, as técnicas de filtro não são influenciadas

por particularidades do algoritmo de aprendizado utilizado para avaliação. Por outro

lado, o modelo wrapper tende a gerar melhores resultados para atividades espećıficas,

pois são selecionados os atributos que levam os algoritmos de aprendizado a apresentarem

resultados mais precisos. Conseqüentemente, os wrappers são computacionalmente mais

caros que os filtros (Liu e Yu, 2005).
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Na literatura, são encontrados vários trabalhos que discutem a seleção de atributos

supervisionada baseada no modelo de filtro, em particular para classificação. Em geral,

estes trabalhos utilizam a informação de classe para determinar a relevância dos atributos.

Alguns dos algoritmos de seleção de atributos supervisionada mais citados são brevemente

discutidos a seguir.

FOCUS (Almuallim e Dietterich, 1991) - busca uma combinação mı́nima de atributos

capaz de separar elementos do conjunto em classes distintas. O FOCUS examina,

inicialmente, cada atributo em separado. O passo seguinte avalia todos os pares

posśıveis, seguidos de todos os trios posśıveis, até encontrar uma combinação

mı́nima que particione o conjunto de dados de maneira que todos os elementos

de uma partição pertençam à mesma classe. Contudo, a busca exaustiva pela

combinação mı́nima de atributos pode tornar o FOCUS inviável computacional-

mente. Numa extensão, Almuallim e Dietterich (1994) propõem algoritmos baseados

em heuŕısticas gulosas que buscam um subconjunto de atributos suficiente (não

necessariamente mı́nimo) para distinguir classes. Os algoritmos propostos em

(Almuallim e Dietterich, 1991) e (Almuallim e Dietterich, 1994) foram originalmente

projetados para tratar conjuntos de dados com atributos booleanos e apenas duas

classes. De acordo com os autores, a extensão dos algoritmos para tratamento

de atributos discretos com múltiplas classes é uma tarefa simples, ao contrário da

adequação a atributos cont́ınuos.

RELIEF (Kira e Rendell, 1992a,b) - tem como prinćıpio básico atribuir pesos de

relevância aos atributos de acordo com a capacidade de cada um deles em distinguir

elementos próximos uns dos outros. O algoritmo executa os seguintes passos

principais:

1. seleciona randomicamente um conjunto de elementos do conjunto de dados;

2. para cada elemento eli, busca o vizinho mais próximo da mesma classe

(chamado de nearest hit) e o vizinho mais próximo de uma classe diferente

(chamado de nearest miss);

3. para cada atributo At, calcula a diferença Dif1 entre os valores de At no

elemento eli e em seu nearest hit ;

4. para cada atributo At, calcula a diferença Dif2 entre os valores de At no

elemento eli e em seu nearest miss ;

5. subtrai do peso de At (inicializado com zero) a diferença Dif1 e soma a

diferença Dif2;
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O RELIEF trata atributos cont́ınuos e discretos, mas é limitado a conjuntos de

dados com apenas duas classes. Como resultado, o algoritmo gera uma lista de

atributos relevantes, cada um associado a um peso de relevância. No entanto, apenas

atributos totalmente irrelevantes na separação de classes são exclúıdos desta lista,

isto é, atributos correlacionados, apesar de redundantes, são selecionados. Com

isso, o RELIEF pode, potencialmente, retornar todos os atributos como relevantes

(Kohavi e John, 1997).

RELIEF-F (Kononenko, 1994) - extensão do RELIEF para tratar problemas com

múltiplas classes. A diferença fundamental em relação ao RELIEF original é que

o RELIEF-F busca, para cada elemento eli selecionado, um vizinho mais próximo

de cada classe distinta. Uma média das diferenças de valores de cada atributo é

utilizada para calcular os pesos. Dessa maneira, o algoritmo pretende estimar a

capacidade de cada atributo em distinguir cada par de classes, independentemente

de quais classes estão mais próximas ou mais distantes.

CFS (Hall, 2000) - Correlation-based Feature Selecion - tem como prinćıpio básico uma

heuŕıstica de avaliação de relevância baseada na correlação entre cada um dos

atributos e a classe. Esta heuŕıstica tem como fundamento a hipótese de que um

bom subconjunto de atributos contém atributos altamente correlacionados à classe

e não correlacionados entre si. O CFS utiliza a medida denominada symmetrical

uncertainty para mensurar a correlação entre atributos em dados discretos, e

variações da correlação linear de Pearson para dados cont́ınuos.

Referências para outros algoritmos de seleção de atributos supervisionada por filtro

podem ser encontradas em (Blum e Langley, 1997; Kohavi e John, 1997; Liu e Yu, 2005).

Trabalhos mais recentes propõem técnicas de seleção de atributos não supervisionada

baseadas no modelo de filtro. Uma das primeiras propostas foi o algoritmo SUD - Sequential

Backward Selection for Unsupervised Data - (Dash et al., 1997), que utiliza uma medida

de entropia para avaliar a importância de cada atributo para a formação de agrupamentos.

Em teoria, a entropia é baixa para dados que possuem agrupamentos distintos e alta para

dados sem agrupamentos. Como a entropia é mensurada a partir das distâncias entre

pares de elementos do conjunto de dados, seu valor é baixo para pares de elementos muito

próximos ou muito distantes, e alto para pares de elementos separados pela distância

média do conjunto. O algoritmo utiliza a sequential backward elimination como estratégia

de busca, e a cada iteração é calculado o valor de entropia da projeção do conjunto de

dados sem cada um dos atributos. O atributo cuja remoção minimizar a entropia, ou
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seja, que menos interferir na formação dos agrupamentos, é efetivamente eliminado como

menos importante e desconsiderado nas iterações seguintes. O SUD cria uma lista de

atributos em ordem decrescente de relevância, tal que os atributos menos relevantes são

aqueles eliminados nas primeiras iterações.

Dash et al. (2002) propõem um algoritmo que também utiliza uma medida de entropia

para avaliar a relevância dos atributos. A medida proposta leva em consideração a

forma do histograma de distâncias dos pares de elementos do conjunto de dados. O

algoritmo parte do pressuposto que histogramas de conjuntos com e sem agrupamentos

são significativamente distintos, e utiliza parâmetros extráıdos do histograma para ajustar

a medida de entropia de maneira que seu valor seja baixo para dados com agrupamentos

e alto para dados sem agrupamentos. Em outras palavras, esta medida garante que

os valores de entropia não serão altos para pares de elementos interagrupamentos

com distâncias próximas à média, e que não serão muito distintos para distâncias

intra-agrupamentos. A estratégia de busca utilizada é a sequential forward selection.

Mitra et al. (2002) propõem um algoritmo de seleção que utiliza uma nova medida

de similaridade entre atributos. A medida, chamada de ı́ndice para compressão máxima

de informação (maximum information compression index ), é baseada em dependências

lineares existentes entre pares de atributos. O algoritmo usa a similaridade (ou

dependência) entre atributos para eliminar redundâncias sem executar buscas. O prinćıpio

básico do método proposto é particionar o conjunto original de atributos em subconjuntos

distintos, aplicando a medida de similaridade e o conceito de k vizinhos mais próximos. O

objetivo é que atributos de uma mesma partição sejam muito similares (ou dependentes)

e atributos de partições diferentes sejam independentes. Num segundo passo, o algoritmo

seleciona um representante de cada partição para compor o subconjunto de atributos

resultante.

Em uma abordagem diferente, mais voltada para a área de bases de dados, Traina et al.

(2000a) propõem o algoritmo FDR (Fractal Dimensionality Reduction), que determina a

relevância dos atributos por meio do impacto que cada um deles causa na dimensão fractal

do conjunto de dados. O algoritmo utiliza a busca por sequential backward elimination,

em que são descartados os atributos cuja remoção causam menor alteração na dimensão

fractal. O resultado final é uma lista de atributos em ordem crescente de relevância.

O FDR é um algoritmo de seleção de atributos de propósito geral e, como tal, pode

ser aplicado a conjuntos de dados com ou sem informação de classe e em etapas de

pré-processamento em qualquer atividade de manipulação de dados.
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Modelo H́ıbrido

O modelo h́ıbrido, proposto em trabalhos mais recentes, incorpora as vantagens dos

modelos wrapper e filtro, explorando as diferentes abordagens de critério de avaliação

em etapas distintas da busca (Liu e Yu, 2005). Segundo Liu e Yu (2005), um método

h́ıbrido t́ıpico utiliza uma medida independente para determinar os melhores subconjuntos

com números diferentes de atributos (cardinalidades distintas) e aplica um algoritmo

de aprendizado para selecionar o melhor subconjunto final entre os melhores de cada

cardinalidade, como ilustrado na Figura 3.7.

Os trabalhos apresentados em (Das, 2001) e (Dash e Liu, 2000) propõem soluções

h́ıbridas baseadas em algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado,

respectivamente.

Figura 3.7: Modelo h́ıbrido para seleção de atributos.

3.4 Considerações Finais

Num processo de KDD, a etapa de mineração de dados é considerada uma das mais

importantes e complexas, pois é responsável por encontrar o conhecimento intŕınseco a

um conjunto de dados. Porém, com o crescimento no volume de dados dispońıvel nas

mais diversas áreas de aplicação de KDD, o sucesso das atividades de mineração depende,

muitas vezes, das etapas de pré-processamento e transformação dos dados. Neste contexto,

a redução de dimensionalidade é uma das tarefas mais comuns, pois a maioria das técnicas

de mineração são afetadas pela “maldição da dimensionalidade”.
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As técnicas de redução de dimensionalidade usualmente seguem duas abordagens

distintas: extração e seleção de atributos. A primeira gera uma representação dos dados

num espaço de menor dimensão que a original, realizando transformações dos atributos

e dos itens de dado. A seleção de atributos, por outro lado, resulta em um espaço de

dimensão inferior definido por atributos originais do conjunto. Portanto, os itens de dado

são projetados (e não transformados), tornando mais fáceis a interpretação e a avaliação

do conhecimento gerado numa tarefa de mineração.

Dentre as técnicas de seleção de atributos, as mais eficientes computacionalmente

são as baseadas em modelo de filtro, pois são executadas sem envolver algoritmos de

aprendizado de máquina ou de mineração para a avaliação de relevância dos atributos.

Na literatura, são encontradas várias propostas para seleção de atributos supervisionada,

direcionadas especificamente para atividades de classificação. Entretanto, ainda são

poucos e recentes os trabalhos que tratam dados sem informação de classe, e a maioria

deles é voltada para atividades de detecção de agrupamentos.

Assim, um primeiro aspecto a ser destacado é que são raras as propostas de algoritmos

de seleção de atributos de propósito geral, que possam ser indistintamente aplicadas não

só em etapas de pré-processamento em KDD, mas também em atividades diversas, como

indexação ou recuperação de dados. Um segundo aspecto comum à maioria das técnicas de

seleção de atributos é o fato de, mesmo aquelas que utilizam a correlação entre atributos

como prinćıpio básico, não fornecerem informação adicional a respeito das correlações

existentes no conjunto de dados.

Estes dois aspectos são tratados no trabalho proposto nesta tese. No Caṕıtulo 5, é

apresentada uma técnica de identificação de correlações que, além de permitir a seleção

de atributos por filtro, detecta quais atributos estão correlacionados, provê um ind́ıcio

do tipo de cada correlação encontrada e indica os atributos que melhor descrevem cada

uma delas. Além disso, a técnica é de propósito geral e pode ser aplicada em atividades

diversas de análise e manipulação de conjuntos de dados multidimensionais, com ou sem

informação de classe.



Caṕıtulo

4

Evolução das Técnicas de Cálculo da

Dimensão Intŕınseca

4.1 Considerações Iniciais

Neste caṕıtulo, são apresentadas as evoluções propostas neste trabalho para as técnicas

de cálculo da dimensão intŕınseca discutidas na Seção 2.4. A primeira proposta inclui

extensões elaboradas para o algoritmo LiBOC(), a fim de suprir duas necessidades

encontradas durante o desenvolvimento da técnica de identificação de correlações e de

seu algoritmo FD-ASE(): ajuste mais preciso de retas no box-count plot (descrito

na Seção 2.3) e suporte ao cálculo da dimensão intŕınseca de conjuntos de dados com

alta dimensionalidade. Na Seção 4.2.1, é discutido o algoritmo RLA() (Region-based

Line-fitting Algorithm), desenvolvido para ajuste de reta na curva do box-count plot. O

RLA() foi utilizado com o LiBOC() nos cálculos de dimensão intŕınseca, dimensão

intŕınseca parcial e contribuição individual na maioria dos experimentos reportados no

Caṕıtulo 6. Na Seção 4.2.2, é apresentada uma solução simples que permite o cálculo da

dimensão intŕınseca de conjuntos com qualquer dimensionalidade.

A segunda evolução proposta é o cálculo continuado da dimensão intŕınseca em data

streams evolutivas, o que permite a análise do comportamento de data streams ao longo

do tempo. A técnica apresentada na Seção 4.3 oferece o suporte inicial para a identificação

de correlações em data streams, em trabalhos futuros.

47
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4.2 Extensões para o Algoritmo LiBOC()

4.2.1 Algoritmo RLA() para Ajuste de Reta

O algoritmo LiBOC(), descrito na Seção 2.4, fornece a inclinação da reta que melhor se

ajusta ao box-count plot como estimativa da dimensão intŕınseca do conjunto de dados

analisado. O algoritmo de ajuste de retas originalmente implementado no LiBOC() pode

ser sucintamente descrito da seguinte maneira: considera-se todos os pontos do box-count

plot, exceto o primeiro, e ajusta-se a reta; em seguida, considera-se todos os pontos, exceto

o último, e define-se uma nova reta. Em ambos os casos, o ajuste é feito pelo método dos

Mı́nimos Quadrados, que fornece os respectivos erros de ajuste. O ponto cuja remoção

resulta em menor erro é eliminado, e o processo todo é repetido até que seja encontrada

uma reta cujo erro de ajuste seja inferior a um valor pré-determinado (normalmente, o

valor utilizado é 0,05, ou seja, 5% de erro).

Apesar do algoritmo de ajuste de reta do LiBOC() apresentar bons resultados para

uma variedade de conjuntos de dados, em alguns casos o comportamento da curva gerada

no box-count plot não permite um ajuste satisfatório, em geral em razão da disposição

desalinhada dos pontos. Nestas situações, torna-se necessário um ajuste local em regiões

espećıficas da curva. Assim, com o objetivo de suprir esta necessidade e conseqüentemente

melhorar os resultados do FD-ASE(), foi desenvolvido o algoritmo RLA() (Region-based

Line-fitting Algorithm) para ajuste de retas baseado em regiões.

O RLA() define retas nas regiões de pontos alinhados do box-count plot e, portanto,

é capaz de ajustar mais de uma reta por curva, dependendo do comportamento dos

pontos. Como resultado final, ou seja, como estimativa da dimensão intŕınseca, o

RLA() retorna a inclinação da reta que se ajusta à região com o maior número de

pontos alinhados. Se houver mais de uma região com o mesmo número de pontos, o

algoritmo retorna a inclinação da região com os maiores valores de r. Como estes valores

correspondem a hiper-reticulados de lados maiores, a dimensão intŕınseca em tal região

reflete o comportamento do conjunto analisado em maior escala.

Na Figura 4.1, são exemplificadas duas curvas do box-count plot. Na primeira, o

algoritmo desenvolvido encontra três retas, com inclinações α1, α2 e α3 correspondentes

às regiões identificadas. Como resposta, é retornada a inclinação α3 da região que contém

mais pontos. Na segunda curva, o RLA() ajusta duas retas, com inclinações α1 e α2,

apresentando como resultado a inclinação α1, correspondente à região com maior número

de pontos.
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Figura 4.1: Ajuste de reta por região com algoritmo RLA(): (a) curva com três regiões;
(b) curva com duas regiões.

O RLA(), descrito no Algoritmo 4.1, é iniciado com a definição das regiões mı́nimas

de pontos, ou seja, regiões formadas apenas por pares de pontos consecutivos (passo 1 no

Algoritmo 4.1). Para cada região mı́nima é calculada a inclinação da reta determinada

por seus pontos. No passo seguinte, os valores de inclinação de regiões consecutivas são

comparados; a diferença entre estes valores é calculada com o objetivo de unir regiões

vizinhas com inclinações próximas. A proximidade entre as inclinações é avaliada por

meio de um valor de diferença aceitável, inicialmente definido a partir da média das

diferenças entre as inclinações das regiões mı́nimas (passos 3-5 no Algoritmo 4.1).

O algoritmo repete esse procedimento num processo iterativo. A cada iteração, todos

os pares de regiões consecutivas da curva são analisados, e regiões vizinhas com inclinações

próximas são transformadas numa única região (passos 6-10 no Algoritmo 4.1). O valor

da diferença aceitável é incrementado a cada iteração (passo 12 no Algoritmo 4.1), até

atingir a diferença média calculada no ińıcio do algoritmo. Assim, a cada etapa, um limite

maior para a diferença aceitável permite a fusão gradual de regiões. Em cada região, a

reta é ajustada pelo método dos Mı́nimos Quadrados, e a união de regiões só é efetivada

se o erro de ajuste for inferior a um erro máximo pré-determinado.

O RLA() possui duas caracteŕısticas principais que permitem a identificação de regiões

em gráficos com diferentes comportamentos:

1. o processo iterativo, baseado no crescimento gradual das regiões e no aumento

incremental do valor da diferença aceitável entre inclinações, resulta em uma

separação mais precisa dos pontos, definindo regiões compostas por pontos vizinhos

e alinhados;
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2. o valor de diferença aceitável, determinado a partir das inclinações de pares de

pontos consecutivos, permite que a definição de regiões seja baseada no comporta-

mento particular de cada curva. Desta maneira, curvas com pontos mais alinhados

têm suas regiões determinadas com base em diferenças menores entre as inclinações,

resultando em ajustes de reta mais precisos. Por outro lado, curvas com pontos mais

desalinhados são tratadas com maior flexibilidade na comparação de proximidade

das inclinações, caso contrário seriam geradas inúmeras regiões com quantidades

muito baixas de pontos.

Algoritmo 4.1. RLA()

Entrada: conjunto de R pontos Pi = {xi, yi} do box-count plot ;

erromax: erro máximo permitido no ajuste de reta.

Sáıda: inclinação da reta ajustada na região do box-count plot com maior número de

pontos alinhados.

1: para i = 1 a R− 1 faça

definia regiaoi = {Pi, Pi+1};
2: para i = 1 a R− 2 faça

calcule dif(i,i+1) = |inclinacao(regiaoi)− inclinacao(regiaoi+1)| /

(inclinacao(regiaoi) + inclinacao(regiaoi+1));

3: calcule a média difmedia dos valores dif(i,i+1), desconsiderando os valores mı́nimo

e máximo;

4: difpasso = difmedia/2;

5: inc = difpasso/2;

6: se (difpasso ≤ difmedia)

7: então para i = 1 a R− 2 faça

8: se (|inclinacao(regiaoi)− inclinacao(regiaoi+1)| /

(inclinacao(regiaoi) + inclinacao(regiaoi+1))) < difpasso

9: então se (erroajuste(regiaoi ∪ regiaoi+1)) < erromax

10: então faça regiaoi ∪ regiaoi+1;

11: fim para

12: difpasso = difpasso + inc;

13: fim se

14: enquanto (difpasso ≤ difmedia), repita do passo 7 para cada região definida;

15: retorne a inclinação da reta ajustada para a região com maior número de pontos.
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Figura 4.2: Ajuste de reta do LiBOC() com algoritmo original e com RLA(): (a)
SyntSierp; (b) BreastCancer, (c) Iris.

Para ilustrar os resultados do RLA(), comparando-os aos resultados fornecidos pelo

algoritmo originalmente implementado com o LiBOC(), são apresentados na Figura 4.2

os gráficos box-count plot e as retas ajustadas por ambos os algoritmos para 3 conjuntos

de dados:
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1. SyntSierp - conjunto de dados sintético, descrito na Seção 6.2. É posśıvel observar

na Figura 4.2(a) que, em curvas caracterizadas pela presença de uma quantidade

significativa de pontos alinhados, a reta é ajustada de maneira precisa pelos dois

algoritmos, resultando em inclinações muito próximas.

2. BreastCancer - conjunto de dados real descrito na Seção 6.4. O box-count

plot gerado para este conjunto possui duas regiões bem distintas de pontos, como

ilustrado na Figura 4.2(b). Entretanto, o algoritmo original de ajuste de reta não

distingue estas regiões, definindo uma reta pouco satisfatória. O RLA(), por outro

lado, identifica as duas regiões e fornece como resultado a inclinação da reta que

melhor se ajusta à região formada pelos 3 primeiros pontos.

3. Iris - conjunto de dados real dispońıvel no repositório UCI - Irvine (Blake e Merz,

1998). Na Figura 4.2(c), é posśıvel observar que os pontos do box-count plot gerado

para o Iris apresentam comportamento pouco alinhado. Neste exemplo, enquanto

o algoritmo original do LiBOC() provê uma solução considerando todos os pontos,

o RLA() ajusta a reta para os 4 pontos mais alinhados, na região de maior r.

Um experimento complementar foi realizado para o Iris, por tratar-se de um conjunto

bastante utilizado e de comportamento conhecido. O Iris é composto por medidas de

sépala e pétala de flores divididas em 3 classes: setosa, versicolour e virginica. Para cada

flor, são armazenados o comprimento e a largura da sépala, o comprimento e a largura

da pétala, e a classe a que pertence. De acordo com a descrição do conjunto dispońıvel

em (Blake e Merz, 1998), o comprimento e a largura da pétala são os atributos mais

significativos para a determinação da classe da flor.

Com o objetivo de ilustrar o impacto que a precisão no ajuste da reta pode causar

na identificação de atributos relevantes, o algoritmo FD-ASE() foi aplicado ao Iris com

duas configurações do LiBOC(): a primeira utilizando o algoritmo original de ajuste de

reta, e a segunda utilizando o RLA(). Em ambos os casos, foram solicitados 2 atributos

relevantes. Com a primeira configuração, o FD-ASE() selecionou o comprimento e

a largura da sépala, que são considerados menos significativos. Já com o RLA(),

foram selecionados como atributos relevantes o comprimento e a largura da pétala, em

concordância com a informação conhecida sobre o conjunto. O experimento com o Iris

mostra que, em geral, um ajuste mais preciso considerando uma região espećıfica do

box-count plot resulta em maior qualidade na análise do conjunto de dados que um ajuste

efetuado sobre pontos significativamente desalinhados.
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4.2.2 Suporte a Conjuntos com Alta Dimensionalidade

O algoritmo LiBOC() tem como principal estrutura de dados a árvore de contagem,

ilustrada na Figura 2.6 da Seção 2.4. Para conjuntos de dados com até 3 atributos, os

ńıveis da árvore são implementados por vetores de tamanho 2E; para conjuntos com

4 ou mais atributos, são utilizadas listas encadeadas dinâmicas. Os nós da árvore

correspondem a células na estrutura de hiper-reticulados em E dimensões. Em um ńıvel j

do hiper-reticulado, cada célula é identificada como parte de uma célula no ńıvel j−1 por

meio do identificador id[a1, a2, ...aE], em que ai = 0 se a célula está definida na metade

inferior da dimensão i, e ai = 1 se a célula está definida na metade superior de i.

Na implementação original do LiBOC(), o id é tratado como uma variável de um tipo

de dado com 32 bits, em que cada bit corresponde a um atributo ai e recebe valor 0 ou 1

de acordo com a localização da célula em questão. Para conjuntos de dados com menos

de 32 atributos, os bits excedentes recebem valor 0. Embora simplifique a manipulação

do identificador da célula em todo o processamento LiBOC(), esta abordagem restringe

a aplicação do algoritmo a conjuntos de dados com até 32 atributos.

Como o LiBOC() é utilizado pelo FD-ASE() e este foi projetado com o objetivo de

identificar correlações entre atributos em conjuntos de pontos em qualquer dimensão de

imersão, a implementação do LiBOC() foi estendida para permitir a aplicação efetiva de

ambos os algoritmos também a conjuntos com mais de 32 atributos (E > 32). Assim, a

principal alteração foi a implementação do id como um vetor com posições de 8 bits, cujo

tamanho (número de posições) é determinado pela quantidade de atributos do conjunto de

dados tratado. No vetor, cada bit também recebe valor 0 ou 1, de acordo com a posição

da célula no hiper-reticulado. O número de bits em cada posição foi minimizado para

reduzir o espaço de memória ocupado por bits excedentes. A Figura 4.3 ilustra o id de

uma célula definida num hiper-reticulado com E = 40.

Figura 4.3: Exemplo de id implementado como vetor para E = 40.

A abordagem baseada em vetores foi implementada como uma extensão à imple-

mentação original, de maneira que a variável com 32 bits continua sendo utilizada para

conjuntos com E ≤ 32, enquanto o vetor é usado apenas para conjuntos com E > 32.

Para tanto, foram criadas: uma classe abstrata, que fornece a interface das operações que

envolvem o id no processamento do LiBOC(), e duas classes concretas, que implementam
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as operações para cada uma das abordagens. Toda a manipulação do id é baseada no

conceito de polimorfismo da orientação a objetos, permitindo portanto um tratamento

único, no código principal do LiBOC(), para qualquer quantidade de atributos.

4.3 Cálculo da Dimensão Intŕınseca em Data Streams

Tecnologias desenvolvidas na área de bases de dados têm sido utilizadas em aplicações

que requerem armazenamento persistente e suporte a consultas complexas, operações de

descoberta de conhecimento e mineração de dados, entre outras tarefas de acesso e análise

dos dados. Tradicionalmente, uma base de dados pode ser considerada um conjunto de

objetos não ordenados finito e relativamente estático, ou seja, alterações no estado da

base são pouco freqüentes se comparadas à execução das operações de análise e consulta.

No entanto, esse modelo tradicional de base de dados finita e pouco dinâmica não

atende às necessidades de uma classe recente de aplicações, em que a informação é repre-

sentada como uma seqüência (stream) de valores potencialmente ilimitada. Dentre estas

aplicações destacam-se: gerenciamento e monitoramento em redes de telecomunicação

e de dados, monitoramento de tráfego na Internet, transações financeiras, análise de

mercado de ações, sistemas de segurança, e análise de dados gerados por sensores, tais

como medidas atmosféricas, medidas em processos industriais, medidas de tráfego em

estradas, entre outras.

Em bases de dados tradicionais, a dimensão intŕınseca é considerada uma das

caracteŕısticas que podem diretamente afetar a performance de processos de análise dos

dados. De maneira similar, processos de análise do comportamento de data streams

também podem fazer uso da informação fornecida pela dimensão intŕınseca.

Sob a perspectiva da área de bases de dados, uma das maiores diferenças entre um

conjunto de dados tradicional e uma data stream é o primeiro ser caracterizado por um

estado atual, que pode ser atualizado quando necessário e sobre o qual são realizadas

consultas de interesse. Em uma data stream não há estado atual dos dados e as consultas

são executadas, em geral, considerando os eventos (ou itens de dado) em um peŕıodo

de tempo recente. Estas consultas normalmente são cont́ınuas, ou seja, são reavaliadas

periodicamente para a obtenção de respostas que reflitam as alterações ocorridas ao longo

do tempo. Além disso, em sistemas de processamento de data streams é comum os eventos

serem processados quando recebidos e descartados em seguida. Neste cenário, as consultas

cont́ınuas utilizam parâmetros obtidos dos dados para fornecer respostas aproximadas.

Dentre os parâmetros em potencial, uma das propriedades relevantes para caracterizar

uma data stream é a dimensão intŕınseca D. Em particular, o valor de D avaliado ao
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longo do tempo pode ser utilizado para representar o comportamento dos dados em tarefas

de estimativa de custo e de seletividade no processamento de consultas, como já é feito

em conjuntos de dados tradicionais. A dimensão intŕınseca pode ainda ser explorada na

redução de dimensionalidade e na previsão de comportamento (como já proposto para

séries temporais em (Chakrabarti e Faloutsos, 2002)).

Assim, este trabalho propõe uma evolução das técnicas utilizadas para calcular a

dimensão intŕınseca D, visando a sua aplicação em data streams. A técnica resultante,

baseada nos prinćıpios do método Box-Counting, permite o cálculo continuado de valores

de D em data streams evolutivas. Estes valores refletem as alterações de comportamento

da stream no tempo e podem ser utilizados como ferramentas de aux́ılio a processos de

análise dos dados. Os algoritmos que implementam a técnica desenvolvida compõem o

módulo SID-meter (data Stream Intrinsic Dimension meter), descrito na Seção 4.3.2.

4.3.1 Data Streams

Uma data stream pode ser caracterizada como uma seqüência de itens de dado cont́ınua,

ordenada e potencialmente infinita. Mais especificamente, uma data stream pode ser

definida como uma seqüência de eventos e1, e2, ...eN , ..., em que cada evento é representado

por um conjunto de E valores (atributos), tal que ei = (a1, ..., aE). Usualmente, os eventos

são gerados e processados em tempo real.

Data streams podem ser divididas em dois tipos principais (Chaudhry, 2005):

1. Streams de Transações - são logs resultantes da interação entre entidades de

um sistema. Por exemplo: logs gerados pela interação de usuários com um śıtio

da Internet e utilizados por aplicações de personalização e de monitoramento de

performance; logs de transações realizadas com cartões de crédito e utilizados para

detectar anomalias que indicam posśıveis fraudes.

2. Streams de Medidas - são geradas como resultado de atividades de moni-

toramento de entidades de interesse num sistema. Por exemplo: medidas de

monitoramento de pacotes numa rede de dados, a fim de localizar gargalos ou

diagnosticar ataques de v́ırus e invasões; medidas de sensores que monitoram

temperatura em estações climáticas, tráfego em rodovias, soldados num campo de

batalha, entre outras entidades.

Os eventos de uma stream são tratados de acordo com uma determinada ordem, que

pode ser definida por dois tipos distintos de marca de tempo:
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1. impĺıcita - adicionada ao evento quando este é recebido no sistema que processa

a data stream. Neste caso, a marca de tempo pode ser simplesmente um número

seqüencial que determina uma ordem total entre os eventos da stream;

2. expĺıcita - é uma propriedade do próprio evento, isto é, a marca de tempo é um

de seus atributos. Data streams definidas por eventos do mundo real tipicamente

possuem marcas de tempo expĺıcitas.

Em sistemas de processamento e análise de data streams cont́ınuas, potencialmente

infinitas, o foco de interesse usualmente está em uma seqüência de eventos, e não na stream

inteira. Neste contexto, o modelo de janelas permite limitar a seqüência de eventos a serem

tratados. As janelas de eventos são definidas basicamente em função de dois critérios:

tamanho e escopo (Chaudhry et al., 2005):

• Tamanho da janela - a janela baseada em tempo, também chamada de janela

f́ısica, tem seu tamanho definido por um intervalo de tempo. Por exemplo: em

um sistema que monitora o tráfego em rodovias, com eventos gerados por medidas

de velocidade de cada véıculo ao passar por um determinado ponto, uma consulta

cont́ınua do tipo “obter a velocidade média dos véıculos nos últimos 10 minutos”

requer uma janela baseada em tempo. Desse modo, a consulta é executada sobre

os eventos contidos na janela e reavaliada continuamente, sempre considerando os

eventos ocorridos nos 10 minutos mais recentes. Uma abordagem alternativa é

a janela baseada em eventos, também chamada de janela lógica, definida por

uma quantidade de eventos pré-determinada de acordo com as particularidades do

domı́nio da aplicação.

• Escopo da janela - a janela móvel (sliding window) tem tamanho fixo, mas seus

pontos de ińıcio e fim movimentam-se para substituir eventos antigos à medida que

novos eventos são recebidos. Seguindo o exemplo do sistema de monitoramento

de tráfego, a janela movimenta-se de maneira a abranger os eventos recebidos nos

últimos 10 minutos e descartar os mais antigos. Numa outra abordagem, a janela

por marcação (landmark window) tem um de seus pontos, inicial ou final, mantido

fixo, enquanto o outro movimenta-se. No exemplo, para uma consulta do tipo

“calcular a velocidade média dos véıculos desde de a ocorrência de um acidente na

rodovia”, é mais apropriada uma janela por marcação.

Data streams geralmente são muito volumosas, o que torna inviável seu armazena-

mento em memória principal. Portanto, os eventos devem ser acessados seqüencialmente,
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processados e imediatamente armazenados em memória secundária ou descartados. Em

ambientes que tratam streams transientes, ou seja, que não são armazenadas em disco, os

eventos podem ser acessados somente uma vez e devem ser analisados assim que obtidos.

A comunidade de bases de dados tem dedicado particular atenção ao gerenciamento

de data streams, pois a tecnologia desenvolvida para Sistemas de Gerenciamento de Bases

de Dados Relacionais (SGBDR) não oferece o suporte necessário ao armazenamento,

gerenciamento e consultas a este tipo de dado. O trabalho de Golab e Özsu (2003)

menciona alguns requisitos importantes para um Sistema de Gerenciamento de Data

Streams (SGDS):

• O modelo de dados e o mecanismo de consultas devem permitir operações baseadas

em ordem e tempo, com foco de interesse em uma seqüência de eventos recentes.

Além disso, como os eventos são cont́ınuos, as consultas também devem ser

cont́ınuas, com respostas reavaliadas periodicamente.

• Em geral, data streams não são armazenadas em sua totalidade, tornando necessário

o uso de estruturas e algoritmos que permitam sumarizar a informação contida

nos dados originais. Conseqüentemente, consultas realizadas sobre estas estruturas

retornam respostas aproximadas, e não exatas como em bases de dados tradicionais.

• As restrições de desempenho e armazenamento, impostas pela necessidade de

processamento eficiente de grande quantidade de dados, inviabilizam mais de um

acesso aos eventos.

• Sistemas que processam eventos em tempo real devem oferecer mecanismos eficazes

para reagir a eventos não usuais, como um ataque de v́ırus numa rede de dados, por

exemplo. Um desafio na construção de tais sistemas é torná-los capazes de reagir

de maneira igualmente eficiente mediante uma grande quantidade de eventos não

usuais.

• O processador de consultas deve estar preparado para eventuais mudanças nas

condições do sistema, como variações na velocidade em que os eventos são recebidos.

Os trabalhos em (Babcock et al., 2002) e (Golab e Özsu, 2003) apresentam uma visão

geral das caracteŕısticas relevantes do modelo de data streams e dos aspectos voltados para

processamento de consultas cont́ınuas, linguagens de consulta, operadores e algoritmos,

assim como uma coletânea interessante de trabalhos de pesquisa. Trabalhos mais recentes

incluem otimização de consultas cont́ınuas (Babu et al., 2004, 2005; Bowman e Salem,

2004; Law et al., 2004; Zhu et al., 2004), consultas aproximadas (Dobra et al., 2004; Guha
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et al., 2004; Srivastava e Widom, 2004), agregações (Arasu e Widom, 2004), indexação

(Golab et al., 2004; Wu et al., 2004), e representação de data streams (Maier et al., 2005).

As pesquisas em gerenciamento de data streams têm resultado no desenvolvimento

de diversos SGDS, dentre os quais estão: Aurora (Abadi et al., 2003), projetado para

tratar dados XML; OpenCQ (Liu et al., 1999), desenvolvido para processar consultas

cont́ınuas em aplicações de monitoramento na Internet; STREAM (Group, 2003), um

SGDS de propósito geral, com foco em processamento de consultas sobre data streams

cont́ınuas, rápidas e asśıncronas; e TelegraphCQ (Krishnamurthy et al., 2003), voltado

para processamento de consultas cont́ınuas adaptativas sobre streams volumosas.

Na área de mineração de streams, os resultados mais recentes incluem análises de

tendências em data streams evolutivas (Aggarwal, 2003; Kifer et al., 2004; Papadimitriou

et al., 2004), detecção de agregações anormais (burst detection) (Kleinberg, 2003; Zhu e

Shasha, 2003), detecção de agrupamentos (Aggarwal et al., 2004a; Guha et al., 2003),

classificação (Aggarwal et al., 2004b; Gama et al., 2003), identificação e processamento de

eventos freqüentes (Jin et al., 2003; Manjhi et al., 2005; Metwally et al., 2005), e avaliação

da distância entre streams (Capitani e Ciaccia, 2005).

4.3.2 Dimensão Intŕınseca em Data Streams

O comportamento de uma data stream pode mudar ao longo do tempo, como ilustrado

na Figura 4.4. Assim sendo, é esperado que o valor da dimensão intŕınseca também seja

alterado, refletindo a variação nos dados. Por exemplo: em uma rede de sensores que

medem o fluxo de ar em um túnel de vento, o movimento de um fluxo lento tende a

ser linear, gerando uma data stream com dimensão intŕınseca baixa. Entretanto, se o

fluxo de ar aumenta e torna-se turbulento, espera-se que o valor da dimensão intŕınseca

aumente de acordo. A técnica proposta neste trabalho permite, justamente, obter um

valor continuado da dimensão intŕınseca, refletindo a variação de comportamento da data

stream.

Figura 4.4: Variação de comportamento em uma data stream.
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Em conjuntos de dados tradicionais finitos, a dimensão intŕınseca D pode ser estimada

pela dimensão fractal de correlação D2, cujo valor pode ser calculado de maneira eficiente

por algoritmos baseados no método Box-Counting. Em data streams, o valor de D
também pode ser estimado por meio da D2, mas duas caracteŕısticas gerais dos algoritmos

propostos para dados tradicionais tornam sua aplicação ineficaz em data streams :

• a dimensão intŕınseca D é calculada apenas uma vez, considerando que todos os

elementos do conjunto de dados estão dispońıveis. Em sistemas de processamento

de data streams, os eventos são recebidos de maneira cont́ınua e o armazenamento

total de uma seqüência de eventos potencialmente infinita é inviável;

• o hiper-reticulado usado para a contagem de ocupação é definido com um lado

r máximo, determinado pelo lado do hipercubo que engloba todo o conjunto de

pontos, como ilustrado na Figura 2.3 da Seção 2.3. Logo, uma vez definido este r

máximo, não são permitidos pontos fora do hipercubo. Em data streams, eventos

recebidos após a definição do hipercubo inicial podem estar fora do hiper-reticulado,

tornando imposśıvel o tratamento destes eventos no cálculo da dimensão intŕınseca.

Fundamentalmente, um algoritmo de cálculo da dimensão intŕınseca D de uma data

stream deve ser projetado em conformidade com 6 requisitos principais:

1. o sistema de processamento da data stream pode requisitar o valor atualizado de D
em qualquer momento;

2. os eventos podem ser processados assim que recebidos e descartados em seguida,

limitando o acesso aos dados a uma única leitura;

3. o espaço de representação de uma data stream pode mudar ao longo do tempo. Em

outras palavras, um hipercubo definido para englobar uma seqüência de eventos

pode aumentar, diminuir ou movimentar-se com o tempo, de acordo com as posições

dos eventos recebidos e descartados;

4. o valor de D pode mudar continuamente ao longo do tempo, refletindo a alteração de

comportamento causada na stream quando novos eventos são computados e eventos

antigos são desconsiderados;

5. uma seqüência de eventos pode exceder à quantidade de memória principal dis-

pońıvel;
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6. individualmente, cada evento representa pouca informação a respeito dos dados.

Logo, uma alteração significativa no comportamento da data stream e conseqüente-

mente no valor de D requer uma seqüência de eventos.

Com o objetivo de atender a esses requisitos, foi desenvolvida uma técnica que, baseada

nos prinćıpios do método Box-Counting, permite o cálculo continuado da dimensão

intŕınseca de uma data stream, sem as limitações impostas pela concepção original do

método. Os algoritmos que implementam a técnica compõem o módulo denominado

SID-meter (data Stream Intrinsic Dimension meter), que pode ser utilizado em um

ambiente de processamento de data streams, como o ilustrado na Figura 4.5. Os eventos

que chegam a um Processo de Análise são capturados pelo SID-meter, que avalia e

atualiza o valor da dimensão intŕınseca D. Com isso, o Processo de Análise pode requisitar

D de maneira asśıncrona.

Figura 4.5: Avaliação da dimensão intŕınseca D em data streams.

SID-meter

O SID-meter utiliza uma janela móvel baseada em eventos para processar a data stream.

A janela é dividida em nc peŕıodos seqüenciais, chamados neste trabalho de peŕıodos de

contagem. Cada peŕıodo é definido por um número pré-determinado e parametrizado de

eventos, denotado por ne. Assim, quando ne novos eventos são recebidos, os ne eventos

mais antigos são descartados. É relevante mencionar que embora o SID-meter tenha

sido implementado com uma janela baseada em eventos, o método proposto também

pode utilizar janelas baseadas em tempo, mediante alterações triviais.

O SID-meter, por ser baseado na abordagem Box-Counting, tem como primeira

operação a estimativa de um hipercubo inicial que englobe os primeiros eventos recebidos.

Neste estágio inicial, o algoritmo não fornece um valor para a dimensão intŕınseca, pois

uma medida significativa de D requer um número mı́nimo de eventos, como determinado

no requisito 6.
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Os primeiros eventos da data stream são armazenados em seqüência na memória

principal até que um número ne de eventos seja recebido, permitindo que um hipercubo

inicial seja determinado. Os valores mı́nimo li e máximo hi assumidos por cada atributo

ai na seqüência de ne eventos são computados, e o intervalo r0 = max(hi− li) determina o

tamanho do lado do hipercubo. Definido o tamanho r0, as coordenadas rli e rhi recebem,

respectivamente, os limites inferior e superior de cada dimensão do hipercubo, tal que

|rhi − rli| = r0, ∀ i ∈ [1, E].

A estrutura de hiper-reticulados é criada de maneira similar à estrutura do algoritmo

LiBOC(), isto é, com a geração de até R reticulados com dimensão E, em que R

determina o número de pontos no box-count plot. Em cada ńıvel j (tal que 0 ≤ j ≤ R−1),

as células têm lado rj = rj−1/2 e, para cada célula, são geradas 2E novas células no ńıvel

j +1. Assim como no LiBOC(), a estrutura de dados que implementa o hiper-reticulado

é uma árvore, mantida em memória principal. No SID-meter, a árvore é chamada de

árvore de contagem continuada, pois permite a contagem de ocupação ao longo do

tempo.

Figura 4.6: Eventos ei = (a1, a2, a3) de uma data stream tridimensional recebidos em
peŕıodos de contagem de uma janela móvel.

Cada ńıvel j da árvore corresponde a um hiper-reticulado com células de lado rj,

e cada nó corresponde a uma célula. Os peŕıodos de contagem são representados

nos nós da árvore por vetores C[ ] com nc contadores, sendo um contador para cada

peŕıodo k. O vetor C[ ] é utilizado como uma lista circular, em que um contador

corrente de ı́ndice kc acumula a contagem de ocupação (número de eventos) de cada
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célula da estrutura de hiper-reticulados, considerando os eventos recebidos no peŕıodo de

contagem correspondente a kc. Quando um peŕıodo expira, o próximo contador na lista

torna-se o corrente, iniciando a contagem dos eventos do peŕıodo seguinte. Desse modo,

quando nc peŕıodos chegam ao fim, os eventos mais antigos são descartados e o próximo

contador é disponibilizado para calcular a ocupação de novos eventos, como ilustrado nas

Figuras 4.6(a) a (d).

A árvore de contagem continuada, ilustrada na Figura 4.7, é similar à árvore de

contagem implementada no algoritmo LiBOC(). A diferença principal entre as duas

é a estrutura dos nós, definidos na árvore de contagem continuada pelos elementos:

• idi[a1, a2, ...aE] - identificador da célula correspondente ao nó i;

• Ci[ ] - vetor de contadores que armazena a contagem de ocupação das células

correspondentes ao nó i, em cada peŕıodo de contagem;

• irmao - ponteiro para o nó irmão no mesmo ńıvel da árvore;

• filho - ponteiro para os nós filhos no próximo ńıvel da árvore.

Figura 4.7: Árvore de contagem continuada em 4 ńıveis para estrutura de
hiper-reticulados em espaço bidimensional.

Os primeiros ne eventos, utilizados para determinar o hipercubo inicial, são conside-

rados no primeiro peŕıodo de contagem. Assim que todos os contadores são atualizados,

a memória ocupada por estes eventos é liberada.

Ao final de cada peŕıodo, a Equação 2.6 da dimensão D2 é aplicada para calcular a

dimensão intŕınseca D dos eventos contidos na janela móvel. A contagem de ocupação

pi,rj
para cada nó i em cada ńıvel j é determinada a partir da soma dos valores acumulados

nos contadores:
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pi,rj
=

k<nc∑
k=0

Ci[k] (4.1)

A soma do quadrado das contagens de ocupação, de acordo com a Equação 2.6, é

calculada como S2(rj) =
∑i<2E

i=0 p2
i,rj

. O box-count plot é constrúıdo por meio de uma

navegação completa na árvore, definindo os pontos {log(S2(rj)), log(rj)} para cada ńıvel j.

Finalmente, a inclinação da reta que melhor se ajusta à curva gerada fornece a estimativa

de D para os eventos limitados pela janela móvel.

A solução baseada na janela móvel dividida em peŕıodos de contagem atende ao

requisito 4, pois os valores de D são calculados apenas com a contribuição dos eventos

mais recentes, acompanhando a evolução da data stream.

No SID-meter, os primeiros ne eventos são armazenados em memória principal, pois

são realizadas duas leituras dos dados: uma para definir o hipercubo inicial e outra para

calcular o primeiro valor de D. Nos demais peŕıodos de contagem, os eventos são apenas

monitorados para atualização das contagens de ocupação. Contudo, em concordância

com o requisito 5, a primeira seqüência de eventos pode exceder à quantidade de memória

principal dispońıvel. Neste caso, estes eventos são monitorados mas não armazenados,

postergando o primeiro cálculo de D para o final do segundo peŕıodo de contagem. Com

isso, o requisito 2 também é satisfeito, pois nem mesmo os primeiros ne eventos precisam

ser armazenados ou acessados mais de uma vez para estimar D.

A fim de atender o requisito 1, o SID-meter permite o cálculo da dimensão intŕınseca

ao término de cada peŕıodo de contagem ou quando requisitado pelo Processo de Análise.

No último caso, como o peŕıodo corrente pode não estar completo, o contador corrente

Ci[kc] não é considerado no valor de pi,rj
.

Finalmente, como mencionado no requisito 3, o espaço de representação de uma data

stream e o hipercubo definido para englobar os eventos contidos numa janela móvel podem

sofrer alterações ao longo do tempo. Em particular, são quatro os movimentos posśıveis

para o espaço de representação, como ilustrado na Figura 4.8:

a. Ocupação de regiões.

b. Liberação de regiões.

c. Expansão do espaço de representação.

d. Contração do espaço de representação.

A ocupação de regiões ocorre quando um novo evento incide em uma célula

anteriormente vazia da estrutura de hiper-reticulados. Um novo nó é então alocado no
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Figura 4.8: Movimentos do espaço de representação: (a) Ocupação de regiões; (b) Li-
beração de regiões; (c) Expansão do espaço de representação; (d) Contração
do espaço de representação.

ńıvel correspondente da árvore de contagem continuada, como ilustrado na Figura 4.8(a).

De maneira apropriada, quando um nó é criado no ńıvel j, novos nós são recursivamente

criados em cada ńıvel j + 1, até que o ńıvel das folhas seja alcançado.

A liberação de regiões acontece quando uma célula anteriormente ocupada em um

ńıvel j fica vazia após um descarte de eventos antigos, ocorrido ao término de um peŕıodo

de contagem. Neste caso, todos os contadores Ci[ ] do nó i correspondente à célula

possuem valor zero, ou seja,
∑

i pi,rj
= 0. Portanto, como todos os nós da sub-árvore de

raiz i também estão relacionados a células vazias, toda a sub-árvore pode ser liberada,

como exemplificado na Figura 4.8(b).

A expansão do espaço de representação, tratada no Algoritmo 4.2, ocorre quando

um novo evento e incide fora dos limites do hipercubo que engloba os eventos de uma janela

móvel. O movimento de expansão requer uma atualização das dimensões do hipercubo

de maneira a alcançar o evento e. De acordo com a posição do evento no espaço, o limite

mı́nimo (rli) ou o limite máximo (rhi) de cada dimensão do hipercubo é atualizado, assim

como o tamanho r0 do seu lado. A Figura 4.9(a) exemplifica, em duas dimensões, a

operação de expansão. Como o valor do atributo x do evento e é superior a rhx, o lado do

hipercubo tem seu tamanho dobrado (r0 = 2r0). Por simplicidade, as dimensões que são

expandidas apenas para manter o tamanho r0 têm seu valor rh atualizado, como ocorre

com a dimensão y no exemplo.

Num movimento de expansão, o lado do hipercubo é duplicado para que a estrutura

de hiper-reticulados possa ser expandida sem alterações nas células já existentes e nas
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Figura 4.9: Movimentos do hiper-reticulado: (a) expansão do hiper-reticulado; (b)
contração do hiper-reticulado.

contagens de ocupação já realizadas. Assim, mais um ńıvel é criado de maneira que a

estrutura existente torna-se uma célula do novo hiper-reticulado, como exemplificado na

Figura 4.9(a). Em conformidade com a nova estrutura, a árvore de contagem continuada

também é expandida em um ńıvel acima da raiz, como ilustrado na Figura 4.8(c). Além

disso, o último ńıvel da árvore é removido, visando à conservação do número de pontos

R no box-count plot. Com a árvore devidamente expandida, o evento e é computado.

A contração do espaço de representação é necessária quando há somente uma

célula ocupada no segundo ńıvel da estrutura de hiper-reticulados, em que r1 = r0/2.

Neste caso, a árvore possui, em seu segundo ńıvel, apenas um nó i em que a contagem de

ocupação é pi,rj
> 0; os demais nós correspondem às células vazias e, portanto, apresentam

pi,rj
= 0. A contração do espaço requer duas operações:

1. remoção da sub-árvores vazias, como realizado no movimento de liberação de regiões;

2. eliminação do primeiro ńıvel da árvore, elegendo como nova raiz o nó i em que

pi,rj
> 0. A Figura 4.8(d) ilustra esta operação.
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Algoritmo 4.2. Expand()

Entrada: evento e = (a1, a2, ...aE) que incide fora do hipercubo

Resultado: árvore de contagem continuada expandida

1: expandido = falso;

2: para i = 1 a E

3: se ai < rli

4: então aux = raiz;

5: raiz = new(no);

6: expandido = verdadeiro;

7: raiz → filho = aux;

8: raiz → irmao = null;

9: raiz → id = [00...0];

10: para k = 0 a nc − 1

11: raiz → C[k] = aux → C[k];

12: calcule aux → id;

13: rli = rli − r0;

14: r0 = 2r0;

15: remova todos os nós no último ńıvel da árvore

16: senão se ai > rhi

17: então aux = raiz;

18: raiz = new(no);

19: expandido = verdadeiro;

20: raiz → filho = aux;

21: raiz → irmao = null;

22: raiz → id = [11...1];

23: para k = 0 a nc − 1

24: raiz → C[k] = aux → C[k];

25: calcule aux → id;

26: rhi = rhi + r0;

27: r0 = 2r0;

28: remova todos os nós no último ńıvel da árvore

29: senão se expandido

30: então rhi = rhi + r0/2;

31: fim para

32: se expandido

33: então se rh1 − rl1 < r0

34: então rh1 = rh1 + r0/2

35: Expand(e);

36: fim então



4.3 Cálculo da Dimensão Intŕınseca em Data Streams 67

Algoritmo 4.3. Contract()

Entrada: ponteiro para a raiz da árvore de contagem continuada

Resultado: árvore de contagem continuada contráıda

1: contraido = falso;

2: aux = raiz → filho;

3: para i = 1 a E

4: se aux → id [ai] = 0

5: então r0 = r0/2;

6: rhi = rhi − r0;

7: senão r0 = r0/2;

8: rli = rli + r0;

9: fim para

10: remover raiz;

11: raiz = aux;

As caracteŕısticas do SID-meter, discutidas nesta seção, mostram que os 6 requisitos

necessários ao cálculo da dimensão intŕınseca de uma data stream ao longo do tempo

são satisfeitos. O SID-meter pode, portanto, ser descrito por 3 métodos principais,

sintetizados a seguir.

Leitura de um evento eee: a posição do evento e, em relação ao hipercubo que engloba

os eventos da janela móvel, é determinada de acordo com os valores de seus

atributos. Se e estiver fora do hipercubo, torna-se necessária a expansão do

espaço de representação. Os valores dos atributos de e direcionam a navegação

em profundidade na árvore de contagem continuada, de maneira que exatamente

um nó i em cada ńıvel j tem seu contador corrente Ci[kc] incrementado, atualizando

a contagem de ocupação da célula correspondente. Nesse processo, quando e ocupa

uma célula previamente vazia, a operação de ocupação de região é executada, criando

novos nós na árvore. Como os nós são criados sob demanda, se não houver memória

principal dispońıvel o último ńıvel da árvore é eliminado, liberando a memória para

novos nós. É relevante mencionar que, com o objetivo de reduzir o custo de alocação

e liberação dinâmica de memória, o SID-meter mantém uma lista encadeada de

nós vazios, alocados quando o módulo inicia o processamento e liberados ao final

do processo. Com isso, a criação e a eliminação de nós na árvore requer apenas a

obtenção ou a devolução de um nó da lista, respectivamente.

Cálculo de DDD: os nós da árvore de contagem continuada são visitados para o cálculo da

soma do quadrado das contagens de ocupação S2(rj) em cada ńıvel j correspondente
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a um hiper-reticulado de lado rj. A árvore é percorrida em largura, utilizando os

ponteiros que ligam nós irmãos. Ao final, o box-count plot é gerado, e a inclinação

da reta que melhor se ajusta ao gráfico fornece a estimativa da dimensão intŕınseca

D dos eventos contidos na janela móvel.

Sinalização de um peŕıodo de contagem: o ı́ndice kc do contador corrente é incre-

mentado, tal que kc = (kc + 1) % nc.
1 A árvore é percorrida em largura para

reinicializar o contador corrente Ci[kc] em cada nó i. Durante este processo,

aproveitando a navegação completa na árvore, os valores dos contadores são

verificados em todos os nós, indicando ou não a necessidade de liberação de regiões e

contração do espaço de representação. Assim, os nós associados a células vazias, isto

é, nós em que todos os contadores têm valor zero, são removidos da árvore. Além

disso, se o ńıvel imediatamente abaixo da raiz possuir apenas um nó, a operação de

contração do espaço é executada.

O SID-meter mantém a árvore de contagem continuada em memória principal,

visando a um melhor desempenho no processo de cálculo da dimensão intŕınseca. Como

um nó da árvore é criado apenas quando a célula correspondente no hiper-reticulado está

ocupada por pelo menos um evento, o número de nós por ńıvel da árvore é limitado pela

quantidade de eventos contidos na janela móvel, isto é, ne ∗ nc. Portanto, a memória

utilizada para o armazenamento da árvore é da ordem de O(ne ∗nc ∗R). A complexidade

computacional do cálculo da dimensão intŕınseca dos eventos contidos numa janela móvel

é O(ne ∗ nc ∗ E ∗R).

4.3.3 Experimentos

A eficácia do SID-meter é avaliada por meio de experimentos realizados com dados

sintéticos e reais. Os dados sintéticos permitem validar o método proposto com a

avaliação do resultado alcançado mediante o comportamento conhecido da data stream.

Os conjuntos de dados utilizados nos experimentos diferem no número de eventos (N),

no número de atributos (E) e no domı́nio de aplicação, como apresentado na Tabela 4.1.

O SID-meter foi implementado em linguagem C++, no ambiente de desenvolvimento

Borland C++ Builder. Em todos os experimentos, o valor de D foi calculado após cada

peŕıodo de contagem, considerando todos os eventos contidos na janela móvel. Foi adotada

uma estrutura de 20 hiper-reticulados, isto é, R = 20. Os experimentos foram executados

1O operador % denota a operação que retorna o resto de uma divisão inteira.
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Tabela 4.1: Data Streams
Nome Descrição NNN EEE

Synthetic3D Dados sintéticos - eventos divididos de acordo com a 10.000 3
distribuição de seus valores: linha, plano e cubo

Lis2D Dados sintéticos - eventos descrevendo curvas de Lissajou 20.000 2

SpotExrates Dados reais - valores de 12 moedas coletados em dias 2.567 12
úteis no peŕıodo de 10 anos

Wind Dados reais - velocidade média do vento em 12 estações 6.574 12
meteorológicas

Evaporator Dados reais - evaporador industrial usado para reduzir 6.305 6
a quantidade de água de produtos

em um processador Intel Pentium 4 3,0GHz, com 0,5GB de memória RAM, rodando o

sistema operacional Microsoft Windows XP Professional.

Resultados em Dados Sintéticos

A data stream Sintético3D foi constrúıda de maneira que os valores dos atributos

nos primeiros 3.000 eventos caracterizam uma linha, enquanto os 3.000 eventos seguintes

caracterizam um plano e os 4.000 restantes estão distribúıdos como um cubo. Por isso,

o comportamento de D foi avaliado com uma janela móvel dividida em 10 peŕıodos de

contagem (nc = 10) com 300 eventos cada (ne = 300), de modo que os 3.000 primeiros

eventos determinam a primeira janela móvel completa.

Figura 4.10: Variação da dimensão intŕınseca na stream Sintético3D com nc = 10 e
ne = 300.

Na Figura 4.10, são apresentados os valores da dimensão intŕınseca D medidos ao

final de peŕıodos de contagem consecutivos. Como esperado, D é muito próxima a 1,0 ao
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final do 10o peŕıodo, quando a janela móvel está completa e o cálculo de D considera os

primeiros 3.000 eventos distribúıdos ao longo de uma linha. Do 10o peŕıodo em diante, os

300 eventos mais antigos são descartados a cada novo peŕıodo de contagem. Do 11o ao 20o

peŕıodo, os eventos que definem o plano elevam o valor de D para 2,0, em conformidade

com a mudança de comportamento da stream. Finalmente, quando os últimos 4.000

eventos começam a ser processados, D evolui até estabilizar próximo a 3,0. É relevante

notar que o valor D = 3, 044 é superior a E em razão de aproximações numéricas e do erro

no ajuste da reta no box-count plot, uma vez que conceitualmente a dimensão intŕınseca

deve ser menor ou igual à dimensão de imersão.

Figura 4.11: Curvas de Lissajou: (a) x = sen(7t), y = cos(5t); (b) x = sen(23t), y =
cos(21t).

Figura 4.12: Variação da dimensão intŕınseca na stream Lis2D com nc = 10 e ne = 500.

A data stream Lis2D é composta por eventos cujos valores caracterizam duas curvas

de Lissajou: a primeira, ilustrada na Figura 4.11(a), é definida por 10.000 pontos {x =

sen(7t), y = cos(5t)}, t ∈ [0, 2π]; a segunda curva é determinada com o aumento da

freqüência dos sinais, resultando em 10.000 pontos {x = sen(23t), y = cos(21t)}, t ∈
[0, 2π], ilustrados na Figura 4.11(b).
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No experimento, foi definida uma janela divida em 10 peŕıodos de contagem (nc = 10)

e 500 eventos por peŕıodo (ne = 500). A dimensão intŕınseca da stream Lis2D evolui de

acordo com a freqüência do sinal, ou seja, o valor de D apresenta um aumento significativo

quando os eventos da segunda curva são recebidos do 20o em diante, como ilustrado na

Figura 4.12.

Resultados em Dados Reais

A data stream SpotExrates (Keogh e Folias, 2002) consiste em valores das cotações

de 12 moedas em relação ao dólar americano, coletados em dias úteis no peŕıodo de

10/09/1986 a 08/09/1996. As moedas que compõem a stream são Australian Dollar,

Belgian Franc, Canadian Dollar, French Franc, German Mark, Japanese Yen, Dutch

Guilder, New Zealand Dollar, Spanish Peseta, Swedish Krone, Swiss Franc, Pound.

Nos experimentos, as moedas são consideradas atributos (E = 12), e as cotações

diárias para as 12 moedas são tratadas como eventos (N = 2, 567). Os eventos de cada

peŕıodo de aproximadamente um ano (cerca de 257 eventos) definem cada peŕıodo de

contagem, com o objetivo de permitir uma posterior análise do comportamento da stream

de ano para ano. Os parâmetros ne = 257 e nc = 5 determinam a ocorrência de duas

janelas móveis completas.

Figura 4.13: Variação da dimensão intŕınseca na stream SpotExrates com nc = 5 and
ne = 257.

Na Figura 4.13, observa-se que a variação de D é mais significativa durante os 4

primeiros anos, indicando que houve maior flutuação das cotações neste peŕıodo que

nos anos subseqüentes. Além disso, é posśıvel supor que há moedas correlacionadas na

stream, visto que ao longo do tempo a dimensão intŕınseca D é significativamente inferior

à dimensão de imersão E.
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A data stream Wind (Keogh e Folias, 2002) é composta por medidas diárias da

velocidade média do vento, obtidas em 12 estações meteorológicas na Irlanda entre os

anos de 1961 e 1978. Os dados originais contêm 15 atributos: a velocidade média do

vento em cada uma das 12 estações, e ano, mês e dia da obtenção de cada medida.

Como para o SID-meter são relevantes apenas os valores de velocidade, os atributos que

armazenam as datas das medições foram exclúıdos.

As medidas de cada dia são, portanto, consideradas eventos com 12 atributos. Cada

peŕıodo de contagem é determinado pelos eventos de um peŕıodo de aproximadamente

um ano, tal que ne = 365 e nc = 10.

Figura 4.14: Variação da dimensão intŕınseca na stream Wind com nc = 10 e ne = 365.

Como pode ser observado na Figura 4.14, o crescimento no valor de D durante os 10

primeiros anos indica uma variação significativa no comportamento dos eventos, ou seja,

da velocidade do ventos nas localidades das estações meteorológicas. E ainda, é conceb́ıvel

supor que estas mudanças de comportamento signifiquem alterações nas correlações entre

as medidas de estações distintas, provocando o aumento do valor da dimensão intŕınseca

de 5,6 para 6,9.

A data stream Evaporator (Keogh e Folias, 2002) possui 6 atributos, dos quais

3 correspondem a medidas coletadas na entrada de um sistema evaporador industrial e

outros 3 a medidas coletadas na sáıda do mesmo sistema. Os valores medidos na entrada

do evaporador são o fluxo de ar, o fluxo de vapor e o fluxo de água de resfriamento,

enquanto na sáıda são obtidos a proporção de massa seca, o fluxo e a temperatura do

produto resultante.

A descrição dos dados em Evaporator não inclui informação sobre o peŕıodo ou

freqüência de coleta. Assim, nos experimentos foi utilizado aproximadamente 1/10 da

stream em cada peŕıodo de contagem, determinando ne = 630 e nc = 5.
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Figura 4.15: Variação da dimensão intŕınseca na stream Evaporator com nc = 5 e
ne = 630.

Os valores da dimensão intŕınseca calculados ao longo da stream, mostrados na

Figura 4.15, indicam que as medidas de entrada e sáıda do sistema estão de alguma

maneira correlacionadas, pois D se mantém significativamente inferior a E. Este ind́ıcio

condiz com uma situação real, em que os parâmetros de ajuste de entrada do evaporador

determinam o resultado final alcançado. Finalmente, é posśıvel observar que não há

alteração significativa no comportamento dos dados ao longo do tempo, uma vez que o

maior e o menor valor de D são bastante próximos.

4.4 Considerações Finais

As contribuições discutidas neste caṕıtulo sintetizam trabalhos desenvolvidos em conjunto

com o tema principal desta tese, isto é, a identificação de correlações entre atributos

aplicando conceitos da Teoria dos Fractais. Em particular, as extensões implementadas

para o LiBOC() - mais especificamente o algoritmo RLA() e o suporte a conjuntos com

mais de 32 atributos - contribuem para uma maior precisão dos resultados alcançados

com o algoritmo FD-ASE(), além de viabilizarem a efetiva aplicação da técnica de

identificação de correlações a conjuntos de dados com alta dimensionalidade. É relevante

mencionar que todos os experimentos reportados no Caṕıtulo 6 utilizaram estas extensões.

A técnica de cálculo continuado de D em data streams consiste em uma evolução no

cálculo da dimensão intŕınseca. As estimativas de D fornecidas pelo módulo SID-meter

refletem alterações no comportamento de uma data stream, mesmo que estas alterações

sejam intensas e freqüentes.
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A técnica proposta é baseada no Box-Counting, um método consolidado e bastante

utilizado para calcular a dimensão fractal de correlação e estimar a dimensão intŕınseca

em conjuntos de dados tradicionais finitos. Um dos diferenciais propostos neste trabalho

é a utilização da janela móvel dividida em peŕıodos de contagem, associada à lista

de contadores dos nós da árvore. Esta solução viabiliza o cálculo continuado de

D considerando os eventos mais recentes, sem a necessidade de armazenar dados ou

reconstruir a árvore a cada peŕıodo. O segundo diferencial é o suporte aos movimentos

de expansão e contração do espaço de representação dos eventos, caracteŕısticos em data

streams.

O SID-meter requer apenas um acesso aos eventos. Sua complexidade é linear no

número de eventos limitados pela janela móvel e independente do número de atributos na

stream. Além disso, o módulo pode ser ajustado para atingir maior precisão quando há

maior disponibilidade de memória principal.

Finalmente, o SID-meter oferece o suporte inicial para um dos trabalhos futuros

propostos nesta tese: identificação de correlações e seleção de atributos em data streams.



Caṕıtulo

5

Identificação de Correlações entre

Atributos

5.1 Considerações Iniciais

Como discutido na Seção 2.5, Faloutsos e Kamel (1994) propõem o uso da dimensão fractal

como ferramenta para mensurar o comportamento não uniforme de conjuntos de dados

reais. O valor da dimensão fractal reflete a existência de correlações, lineares ou não, entre

os atributos de um conjunto. Esta conjectura tem embasado o desenvolvimento de vários

trabalhos, cujos resultados indicam que a dimensão fractal é uma medida significativa

para análise da distribuição dos dados.

Dentre as propostas baseadas na aplicação da Teoria dos Fractais, o trabalho de Traina

et al. (2000a), discutido na Seção 3.3.2, propõe o algoritmo FDR para seleção de atributos.

O algoritmo utiliza, como critério de seleção, a medida da dimensão intŕınseca D do

conjunto de dados, estimada por meio da dimensão fractal de correlação D2 definida

na Equação 2.6 da Seção 2.3. O FDR remove atributos redundantes do conjunto, mas

não identifica correlações espećıficas. Logo, não é posśıvel conhecer quais dos atributos

selecionados estão correlacionados a cada um dos atributos removidos. Com o objetivo de

identificar estas correlações, foi desenvolvida, neste trabalho de doutorado, uma técnica

que utiliza a dimensão intŕınseca D do conjunto de dados como critério para identificar

grupos de atributos correlacionados e, conseqüentemente, selecionar um subconjunto de

atributos relevantes capazes de representar as caracteŕısticas essenciais dos dados.

75
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O embasamento teórico desta técnica é apresentado na Seção 5.2. Seus prinćıpios

básicos e os algoritmos projetados para implementá-la são discutidos na Seção 5.3. As

considerações finais são apresentadas na Seção 5.4.

5.2 Embasamento Teórico

A técnica de identificação de correlações entre atributos proposta neste trabalho é voltada

para dados numéricos. Assim, ao longo desta seção, A = {a1, a2, ...aE} denota um

conjunto de dados composto por E atributos {a1, a2, ...aE}, tal que os valores de cada

atributo ak ∈ A são definidos no domı́nio R de números reais.

As definições e observações apresentadas nesta seção são, em sua maioria, contribuições

deste trabalho. As exceções estão devidamente referenciadas.

Definição 5.1. Dimensão Intŕınseca Parcial (Partial Intrinsic Dimension)

pD()pD()pD(): dado um conjunto A com E atributos e um subconjunto de atributos C ⊂ A, a

Dimensão Intŕınseca Parcial1 pD(C) é obtida por meio do cálculo da dimensão fractal de

correlação D2, considerando apenas o subconjunto de atributos C (Traina et al., 2000a).

O valor de pD(C) corresponde à dimensão intŕınseca da projeção do conjunto de dados

sobre os atributos em C.

Definição 5.2. Contribuição Individual (Individual Contribution) iC()iC()iC():

dado um conjunto A com E atributos, a Contribuição Individual iC() de um atributo

ai ∈ A é a contribuição em potencial máxima de ai para a dimensão intŕınseca de A, tal

que:

iC(ai) = pD({ai}) (5.1)

Observação 5.1. Variação da Contribuição Individual: a Contribuição

Individual iC(ai) de um atributo ai ∈ A assume um valor no intervalo [0,1] de modo

a refletir a distribuição de valores de ai:

• se ai possui valor constante, então iC(ai) = 0;

• se não há uma lei de formação na distribuição dos valores de ai, ou seja, se os valores

de ai não apresentam uma estrutura particular, então iC(ai) ≈ 1;

• se há uma regra que determina a distribuição de valores de ai, então iC(ai) é um

valor no intervalo (0, 1). Como regra geral, distribuições de valores não estruturadas

resultam em contribuições individuais próximas a 1, enquanto distribuições mais

estruturadas levam a contribuições individuais próximas a 0.

1A Dimensão Intŕınseca Parcial é também chamada de Dimensão Fractal Parcial.
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Por exemplo, um atributo ai definido por valores uniformemente distribúıdos possui

iC = 1. Por outro lado, um atributo aj cujos valores apresentam a distribuição fractal

que determina pontos do Conjunto de Cantor (ilustrado na Figura 2.2(a) da Seção 2.2)

possui iC = 0, 63.

O conceito de contribuição individual dos atributos é fundamental para determinar a

existência ou não de correlações entre os atributos. Como discutido ao longo desta tese,

a existência de correlações entre os atributos leva a uma dimensão intŕınseca

D inferior à dimensão de imersão E. Porém, o inverso nem sempre é verdadeiro, ou

seja, o fato de D ser inferior a E não implica a existência de correlações. Por

isso, quando D < E, uma análise mais detalhada é necessária para determinar se há ou

não atributos correlacionados no conjunto de dados. Esta análise é baseada na soma das

contribuições individuais dos atributos.

Definição 5.3. Soma das Contribuições Individuais (Sum of Individual

Contributions) SiCSiCSiC: dado um conjunto A com E atributos e a contribuição individual

iC(ak) de cada atributo ak ∈ A, a Soma das Contribuições Individuais SiC é definida por:

SiC =
E∑

k=1

iC(ak) (5.2)

A soma das contribuições individuais representa o total de informação que o conjunto

de atributos pode produzir, considerando a contribuição de cada atributo individualmente.

Portanto, esta soma não é afetada por qualquer correlação que possa existir entre dois

ou mais atributos. No entanto, havendo alguma correlação, a soma das contribuições

individuais certamente é maior que a informação total contida no conjunto de dados.

Esta idéia é apresentada na Observação 5.2.

Observação 5.2. Soma das Contribuições Individuais e a Dimensão

Intŕınseca: a soma das contribuições individuais de todos os atributos de um conjunto

A varia entre sua dimensão intŕınseca D e sua dimensão de imersão de E:

D ≤ SiC ≤ E.

A diferença entre SiC e D indica a existência ou não de correlações entre os atributos

do conjunto de dados, tal que:

• se SiC −D ≈ 0SiC −D ≈ 0SiC −D ≈ 0, os atributos do conjunto são independentes entre si;

• se SiC −D > 0SiC −D > 0SiC −D > 0, há correlação entre os atributos do conjunto.
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Os exemplos seguintes apresentam situações que ilustram estas afirmações2.

• Exemplo 1: A = {a1, a2}, em que a1 e a2 são atributos completamente

independentes um do outro, e não existe nenhuma regra que determina a distribuição

dos valores de cada atributo. Em outras palavras, o conjunto A é formado por pontos

que definem um plano, enquanto os valores de a1 e a2 definem, cada um, uma linha.

Por conseguinte, iC(a1) = iC(a2) = 1 e SiC = D = E = 2.

• Exemplo 2: A = {a1, a2}, em que a1 e a2 são atributos completamente

independentes um do outro, e não há nenhuma regra que determina a distribuição

dos valores de a1 (iC(a1) = 1). Porém, os valores de a2 seguem uma lei de formação

que define um Conjunto de Cantor, isto é, iC(a2) = 0, 63. Como a contribuição

individual corresponde à contribuição máxima que um atributo pode oferecer para

determinar D, o valor máximo que D pode assumir, neste exemplo, é SiC = 1, 63. A

dimensão intŕınseca do conjunto é D = SiC = 1, 63, refletindo o fato de a1 e a2 serem

independentes. O valor de D, mesmo não existindo correlações, é inferior à dimensão

de imersão E, uma vez que um dos atributos possui contribuição individual inferior

a 1.

• Exemplo 3: A = {a1, a2}, em que a1 = f(a2) e iC(a1) = iC(a2) = 0, 63. Como há

uma correlação linear entre a1 e a2, a dimensão intŕınseca do conjunto é D = 0, 63,

enquanto SiC = 1, 26. O cenário D < SiC < E indica, e confirma, a existência de

correlação entre os atributos do conjunto.

• Exemplo 4: A = {a1, a2}, em que a1 e a2 são atributos que compõem o Triângulo de

Sierpinsky, ilustrado na Figura 2.1 da Seção2.2. Neste exemplo, há uma correlação

fractal entre os atributos a1 e a2, inerente ao processo de construção do Sierpinsky.

Individualmente, a1 e a2 são definidos por regras de distribuição de valores, tal

que iC(a1) ≈ 0, 85 e iC(a2) ≈ 0, 96, resultando em SiC ≈ 1, 81. Com dimensão

intŕınseca D = 1, 63, a existência de correlação entre os atributos do conjunto A é

refletida no cenário D < SiC < E.

De acordo com a Observação 1.1 da Seção 1.1, dDe estabelece o limite inferior para a

quantidade de atributos necessários para representar um conjunto de dados. Contudo, dDe
pode não ser um número suficiente, uma vez que as contribuições individuais dos atributos

2Nos Exemplos de 1 a 4, assim como nos exemplos subseqüentes apresentados nesta seção, os valores de
dimensão intŕınseca, dimensão intŕınseca parcial e contribuição individual foram obtidos com o algoritmo
LiBOC(), descrito na Seção 2.4.
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determinam o valor máximo queD pode assumir. Assim, a análise dos valores da dimensão

intŕınseca D e da soma das contribuições individuais SiC dos atributos do conjunto A
permite determinar se dDe é um número suficiente de atributos para representar as

caracteŕısticas intŕınsecas dos dados sem perda significativa de informação.

Observação 5.3. Número Mı́nimo de Atributos Relevantes RFRFRF : dado um

conjunto A com dimensão de imersão E, dimensão intŕınseca D e soma das contribuições

individuais de atributos SiC , o número mı́nimo de atributos relevantes RF em A é

determinado com base nas seguintes considerações:

• se SiC ≈ DSiC ≈ DSiC ≈ D, não existem correlações entre os atributos e, portanto, RF = ERF = ERF = E. Se

D < E, há um ou mais atributos com contribuição individual inferior a 1, e todos

devem ser mantidos no conjunto, com exceção de atributos constantes;

• se D < SiCD < SiCD < SiC e SiC ≈ ESiC ≈ ESiC ≈ E, há correlações entre os atributos e estes possuem contri-

buições individuais próximas a 1. Assim sendo, RF = dDeRF = dDeRF = dDe;

• se D < SiC < ED < SiC < ED < SiC < E, há correlações entre os atributos, e um ou mais deles possuem

contribuições individuais inferiores a 1. Logo, RF = dDe + KRF = dDe + KRF = dDe + K, 0 ≤ K ≤ (E−dDe),
tal que a dimensão parcial do conjunto de dados, considerando os RF atributos

relevantes, seja próxima à dimensão intŕınseca do conjunto completo. O valor ótimo

de K depende da quantidade e da natureza das correlações existentes no conjunto

de dados, e por isso não é fact́ıvel pré-determinar um valor exato. Ainda assim,

a análise da diferença entre a dimensão de imersão E do conjunto e a soma das

contribuições individuais de seus atributos permite estimar um valor máximo para

K:

K ≈ bE − SiCc (5.3)

Esta estimativa do limite superior de K é emṕırica, obtida de estudos experimentais,

e considera a quantidade de atributos com iC = 1 necessários para que a soma das

contribuições individuais aproxime o valor E. Em dados reais, os atributos possuem

distribuições diversas, o que significa que a dimensão intŕınseca parcial medida para

RF atributos relevantes tende a aproximar-se de D, mas pode apresentar alguma

diferença, para mais ou para menos, dependendo do comportamento dos dados.

É importante mencionar que a análise discutida na Observação 5.3 também pode

ser aplicada a conjuntos de dados com atributos constantes. Em geral, estes atributos

não são considerados relevantes para a representação do conjunto e, portanto, podem
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ser eliminados. Com isso, a análise que estima o valor de RF é realizada levando em

consideração apenas os atributos não constantes, isto é, os valores de SiC e D devem ser

comparados ao número de atributos não constantes.

Neste trabalho, um atributo é considerado independente quando seus valores não

podem ser inferidos pelos valores de outros atributos, como ocorre em distribuições

randômicas. O termo correlação forte é adotado para expressar uma situação em que

o valor de um atributo pode ser aproximado, com alto ńıvel de precisão, pelos valores de

um subconjunto de outros atributos, como ocorre em correlações lineares. Finalmente, o

termo correlação fraca é usado quando a aproximação do valor de um atributo a partir

dos valores de outros atributos é posśıvel, mas com um ńıvel de precisão mais baixo, como

em correlações não-polinomiais e fractais3.

Observação 5.4. Dimensão Intŕınseca Parcial e Correlações: dado um

conjunto A, seja C ⊂ A um subconjunto de atributos tal que pD(C) denota a dimensão

intŕınseca parcial de C. Um atributo ai ∈ (A − C), quando inserido em C provoca

um aumento na dimensão intŕınseca parcial de no máximo o valor de sua contribuição

individual iC(ai), de acordo com o grau de correlação entre ai e os atributos de C:

• se ai é completamente independente de todos os atributos em C, então a inclusão

de ai em C resulta em um aumento próximo a iC(ai) na dimensão intŕınseca parcial

de C:

pD(C ∪ {ai})− pD(C) ≈ iC(ai);

• se ai está, de alguma maneira, fortemente correlacionado aos atributos de C,

então a inclusão de ai em C resulta em um aumento na dimensão intŕınseca parcial

de C bastante próximo ou igual a zero:

pD(C ∪ {ai})− pD(C) ≈ 0;

• se ai está, de alguma maneira, fracamente correlacionado aos atributos de C,

então a inclusão de ai em C resulta em um aumento na dimensão intŕınseca parcial

de C que pode variar entre zero e a contribuição individual de ai:

0 ≤ pD(C ∪ {ai})− pD(C) ≤ iC(ai).

3Por correlação fractal entenda-se o tipo de correlação entre atributos que define, por exemplo, o
Triângulo de Sierpinsky.
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Figura 5.1: Dimensão intŕınseca parcial: (a) todos os atributos independentes uns dos
outros; (b) todos os atributos fortemente correlacionados entre si.

De maneira geral, conforme apresentado nas Observações 5.1 e 5.4, cada atributo ak

em um domı́nio R de números reais pode contribuir para a dimensão intŕınseca D de

todo o conjunto de dados com, no máximo, o valor de sua contribuição individual iC(ak).

Além do mais, quanto mais forte a correlação entre ak e os demais atributos do conjunto,

menor sua contribuição para o valor de D.

Observação 5.5. Atributos correlacionados e atributos independentes: dado

um conjunto A e E seqüências de atributos Sj ⊆ A, tal que S1 = {a1}, Sj = Sj−1 ∪
{aj}, 1 < j < E, e SE = A, duas considerações principais podem ser feitas.

1. se todos os atributos em A forem completamente independentes uns dos outros:

pD(Sj)− pD(Sj−1) ≈ iC(aj), 1 < j ≤ E;

2. se todos os atributos em A forem fortemente correlacionados entre si:

pD(Sj)− pD(Sj−1) ≈ 0, 1 < j ≤ E.

A Observação 5.5 é ilustrada na Figura 5.1. Os conjuntos A1 e A2 possuem 10

atributos, cada um com contribuição individual igual a 1. Os 10 atributos em A1

são completamente independentes, enquanto os de A2 estão fortemente correlacionados.

As Figuras 5.1(a) e 5.1(b) mostram a dimensão intŕınseca parcial de seqüências Sj

consecutivas em A1 e A2, respectivamente. É posśıvel observar na Figura 5.1(a)

que a dimensão intŕınseca parcial aumenta em uma unidade para cada novo atributo

considerado. Por outro lado, na Figura 5.1(b), o valor da dimensão intŕınseca parcial

permanece inalterado quando atributos correlacionados aos anteriores são considerados.
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As correlações podem ser tratadas por meio de mapeamentos entre os atributos

envolvidos. Assim, dado um conjunto A com E atributos, é posśıvel assumir que um

atributo ai ∈ A está correlacionado a um atributo aj ∈ A se existe um mapeamento

simétrico Mi({aj}) � ai, isto é :

• aj restringe os posśıveis valores que ai pode assumir, definindo Mi({aj}) � ai;

• ai restringe os posśıveis valores para aj, determinando Mj({ai}) � aj.

De maneira similar, se um atributo ai está correlacionado a todos os atributos de um

subconjunto C ⊂ A, então existe um mapeamento Mi(C) � ai, isto é:

• os atributos em C restringem os valores que ai pode assumir, determinando Mi(C) �

ai;

• ∀ ak ∈ C existe um mapeamento Mk((C− {ak}) ∪ {ai}) � ak;

• logo, qualquer atributo aj ∈ C′ | C′ = C ∪ {ai} fica restrito pelos atributos em

C′ − {aj}.

Para exemplificar, seja o conjunto de dados definido por A = {x, y, z, w = x2 + y2}
e o subconjunto C = {x, y}. A função x2 + y2 é um mapeamento M4({x, y}) � w, o

que permite a definição de M1({w, y}) � x e M2({x, w}) � y. Desse modo, os valores

posśıveis para qualquer atributo em C′ = {x, y, w} ficam restritos pelos outros dois, isto

é, qualquer par de atributos de C′ restringe os valores que podem ser assumidos pelo

terceiro.

Se um atributo ai pode ser univocamente inferido a partir de outros, como w no

exemplo anterior, então a contribuição deste atributo para a dimensão intŕınseca de todo

o conjunto de dados é quase nula, como definido na Observação 5.4. Por outro lado, se um

mapeamento não permite a inferência de um único valor para ai, mas restringe o número

de valores posśıveis, a contribuição deste atributo é superior a 0. Mais especificamente,

quanto maior o número de valores posśıveis para ai maior a sua contribuição, que atinge

o valor máximo iC(ai) quando o atributo é completamente independente dos demais.

Em um mapeamento envolvendo dois atributos ai e aj, se o valor de ai determina

univocamente o valor de aj e vice-versa, é fact́ıvel considerar que ambos os atributos são

igualmente restritivos e significativos no mapeamento. Por outro lado, se o atributo aj

apenas restringir os valores posśıveis de ai, então ai pode ser considerado mais restritivo

que aj e mais significativo para o mapeamento. Assim sendo, é relevante conhecer

não só os atributos correlacionados de um conjunto de dados, mas também quais deles
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melhor representam cada correlação. Em geral, atributos com contribuições individuais

maiores são mais restritivos e carregam mais informação que aqueles com contribuições

mais baixas. Este aspecto foi discutido intuitivamente na Seção 1.2 e exemplificado na

Figura 1.3. Para ilustrar uma explicação mais formal, os exemplos da Figura 1.3 estão

repetidos na Figura 5.2, com uma pequena alteração na definição do conjunto Sinusóide.

Figura 5.2: Exemplos de conjuntos de pontos em espaço bidimensional: (a) Linha, (b)
Quadrante, (c) Pico, (d) Sinusóide.

O conjunto Linha (Figura 5.2(a)) é caracterizado pela correlação linear entre x e y,

tal que y = 1− x, x ∈ [0, 1]. Numa análise da distribuição dos dados, as medidas obtidas

para dimensão intŕınseca e contribuição individual permitem as seguintes afirmações:

• com iC(x) = iC(y) = 1, os valores de cada um dos atributos são distribúıdos sem

nenhuma lei de formação, de acordo com a Observação 5.1 sobre a variação da

contribuição individual;

• com SiC = 2 e D = 1, a relação D < SiC indica que há uma correlação entre

os atributos, em conformidade com a Observação 5.2 sobre a relação entre as

contribuições individuais e a dimensão intŕınseca;

• as relações D < SiC e SiC = E implicam RF = dDe, de acordo com a Observação 5.3

sobre o número de atributos relevantes RF . Com isso, apenas um dos atributos é

necessário para representar o conjunto de dados;

• tanto x quanto y pode compor o conjunto de atributos relevantes. Ambos possuem

contribuições individuais idênticas e, portanto, são igualmente importantes na

correlação. Em outras palavras, x pode aproximar os valores de y e vice-versa.

A Figura 5.2(b) ilustra o conjunto Quadrante, definido pela correlação não-linear

y =
√

1− x2, x, y ∈ [0, 1]. As contribuições individuais medidas para x e y são iC(x) =

iC(y) = 0, 9. Numa análise similar à realizada para o conjunto Linha, é posśıvel constatar
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que há correlação entre os atributos e que qualquer um deles é suficiente para representá-la,

pois ambos possuem contribuição individual muito próxima à dimensão intŕınseca de todo

o conjunto.

Na Figura 5.2(c), o conjunto Pico também possui D = 1, mas as contribuições

individuais dos atributos, iC(x) = 0 e iC(y) = 1 revelam, de acordo com as mesmas

observações mencionadas para o conjunto Linha, que:

• o atributo x é constante;

• não há correlação entre os atributos, pois SiC = D = 1;

• por ser constante, o atributo x é desconsiderado, determinando RF = E − 1;

• apenas o atributo y pode compor o conjunto de atributos relevantes, pois é

responsável por determinar a dimensão intŕınseca de todo o conjunto Pico.

O conjunto Sinusóide da Figura 5.2(d) é definido como uma sinusóide, com x ∈
[0, 20π]. A análise das medidas de dimensão intŕınseca e contribuição individual provê as

seguintes informações, também considerando as Observações 5.1, 5.2 e 5.3:

• com iC(x) = 1 e iC(y) = 0, 85, apenas o atributo y tem seus valores distribúıdos

segundo alguma lei de formação;

• com SiC = 1, 85 e D = 1, a relação D < SiC indica que há correlação entre os

atributos;

• com SiC < E e nenhum atributo constante, o número mı́nimo de atributos é definido

por RF = dDe+ K, em que K = bE − SiCc = 0;

• atributo x apresenta contribuição individual maior, sendo mais restritivo que y. Por

conseguinte, x é o melhor candidato para compor o conjunto de atributos relevantes,

resultando em pD({x}) = D = 1.

O exemplo da Figura 5.2 ilustra conjuntos de dados sintéticos com diferentes tipos

de correlação. Do mesmo modo, correlações em dados reais também podem ocorrer em

diferentes graus, que refletem o quanto os atributos estão relacionados no mundo real. O

problema é que, em geral, os tipos de correlação, e muitas vezes a própria existência de

correlações, não são previamente conhecidos. Para tratar este aspecto, neste trabalho foi

definida uma variável limı́trofe, um threshold denotado por ξ, que permite expressar o

grau de correlação que se deseja buscar nos dados.
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Observação 5.6. Threshold ξξξ: os valores de ξ variam de 0 a 1, indicando de

correlação forte a completa independência entre os atributos, respectivamente.

Definição 5.4. ξξξ-Correlação: dado um conjunto A, um subconjunto de atributos

B ⊂ A está ξ-correlacionado a um subconjunto de atributos C ⊂ A, B ∩ C = ∅, se:

|pD({C ∪ ai})− pD(C)| < ξ ∗ iC(ai), ∀ ai ∈ B.

O termo ξ ∗ iC(ai) garante que a diferença na dimensão intŕınseca parcial seja

mensurada considerando o potencial máximo de contribuição de cada atributo. Para

ilustrar, seja A = {x, y, z = x + y, w = exy} e C = {x, y}. Um threshold ξ = 0, 1 indica

interesse em encontrar um conjunto B cujos atributos estejam fortemente correlacionados

aos atributos em C. Como z possui uma correlação linear com os atributos x e y, a

inclusão de z em C causa um aumento quase nulo em sua dimensão intŕınseca parcial, tal

que |pD(C ∪ {z})− pD(C)| < ξ ∗ iC(z). Logo, z é membro de B. Por outro lado, como a

correlação não-polinomial entre w e os atributos em C é mais fraca, o impacto de w em C é

superior a ξ∗iC(w). Conseqüentemente, w não pertence a B. Em śıntese, conceitualmente

B só deve incluir atributos cujo grau de correlação com todos os atributos em C seja

inferior a ξ. A partir deste prinćıpio, são definidos os demais conceitos apresentados nesta

seção.

Definição 5.5. Conjunto Primitivo de Atributos (Attribute Set Core) ξCξCξC:

dado um conjunto A com dimensão intŕınseca D, um Conjunto Primitivo de Atributos

ξC é um subconjunto de atributos em A de maneira que:

|pD(ξC)−D| <
∑

(ξ ∗ iC(ai)), ∀ ai ∈ (A− ξC),

e não existe nenhum atributo ak ∈ ξC tal que:

|pD(ξC)− pD(ξC − {ak})| < ξ ∗ iC(ak).

Essencialmente, ξC é um subconjunto de atributos cuja dimensão intŕınseca parcial é

significativamente próxima à dimensão intŕınseca do conjunto completo. Assim sendo,

ξC determina o conjunto de atributos relevantes para representar as caracteŕısticas

fundamentais dos dados como um todo.

O threshold ξ ∈ [0, 1] permite ajustar o grau de correlação de interesse na definição de

ξC, ou seja, permite determinar quão fortes devem ser as correlações entre os atributos

de ξC e (A − ξC). Como regra geral, quanto mais baixo o valor de ξ mais fortes as

correlações a serem identificadas.

O conjunto primitivo de atributos contém o número de atributos mı́nimo e suficiente

para representar o conjunto de dados considerando o grau de correlação determinado
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em ξ. Conseqüentemente, a quantidade de atributos em ξC deve ser sempre superior ou

igual a RF , discutido na Observação 5.3 sobre número mı́nimo de atributos relevantes.

Definição 5.6. Base de Correlação (Correlation Base) ξBpξBpξBp: dado um conjunto

A e um Conjunto Primitivo de Atributos ξC ⊆ A, uma Base de Correlação ξBp é um

subconjunto de atributos ξBp ⊆ ξC tal que:

ou ∃ ai ∈ (A− ξC) | ∃ Mi(ξBp) � ai,

ou não há atributos ξ-correlacionados em A e:

ξBp = ξC = A.

Assim, se houver pelo menos um atributo ai que satisfaça a condição da Definição 5.6,

tanto a base de correlação ξBp quanto o conjunto primitivo de atributos ξC diferem do

conjunto A.

Uma base de correlação ξBp é um conjunto mı́nimo de atributos necessários e

suficientes para definir um mapeamento Mi(ξBp) � ai. Os atributos em uma base

de correlação ξBp, assim como os atributos em um conjunto primitivo ξC, não são

ξ-correlacionados entre si. É relevante mencionar ainda que o conjunto primitivo de

atributos e as bases de correlação são determinados em função da existência de atributos

ξ-correlacionados. Isto significa que eventuais correlações mais fracas que as identificadas

com um valor espećıfico de ξ não são consideradas na formação de ξC e das bases ξBp.

Definição 5.7. Grupo de Correlação (Correlation Group) ξGpξGpξGp: dado um

conjunto A, um Conjunto Primitivo de Atributos ξC ⊆ A e uma Base de Correlação

ξBp ⊆ A, um Grupo de Correlação ξGp é um subconjunto de atributos ξGp ⊆ A tal que:

ξGp = ξBp ∪ {ai ∈ (A− ξC) |
|pD(ξGp)− pD(ξGp − {ai})| < ξ ∗ iC(ai) e ∃ Mi(ξBp) � ai},

em que Mi é um mapeamento indicando que ai está ξ-correlacionado a todos os

atributos em ξBp.

Um grupo de correlação ξGp inclui a base de correlação ξBp e os atributos que estão

ξ-correlacionados a todos os atributos de ξBp. Os atributos que sejam ξ-correlacionados

a algum, mas não a todos os elementos de ξBp, não fazem parte de ξGp. Para ilustrar

esse conceito, seja A = {a1, a2, a3, a4, a5} um conjunto de dados contendo 5 atributos e

3 mapeamentos, M2({a1}) � a2, M5({a1}) � a5 e M4({a1, a3}) � a4. Supondo um

ξ compat́ıvel com os graus das correlações associadas aos mapeamentos, o conjunto A
possui dois grupos de correlação, apresentados na Figura 5.3(a):
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1. ξG1 = {a1, a2, a5} com base de correlação ξB1 = {a1};

2. ξG2 = {a1, a3, a4} com base de correlação ξB2 = {a1, a3}.

O grupo ξG1 inclui a1 e todos os atributos ξ-correlacionados apenas a ele, ou seja,

a2 e a5. O atributo a4, apesar de ξ-correlacionado a a1, não está em ξG1 por estar

ξ-correlacionado a a1 e a3 juntos. Assim, o grupo ξG2 é composto por a1 e a3 e pelo

atributo a4, que está ξ-correlacionado a ambos. Finalmente, os atributos a2 e a5 não

estão no grupo ξG2 por estarem ξ-correlacionados apenas a a1, e não a a1 e a3 juntos.

Figura 5.3: Exemplo de um conjunto de dados A com 5 atributos: (a) dois grupos
de correlação, ξG1 = {a1, a2, a5} com base de correlação ξB1 = {a1}, e
ξG2 = {a1, a3, a4} com base de correlação ξB2 = {a1, a3}; (b) conjunto
primitivo de atributos ξC = {a1, a3}.

No exemplo da Figura 5.3, o conjunto primitivo de atributos de A é formado pela

união das bases de correlação ξB1 e ξB2, que definem o conjunto mı́nimo de atributos

necessários e suficientes para representar as caracteŕısticas fundamentais dos dados em

A, de acordo com o grau de correlação definido em ξ. Como ilustrado na Figura 5.3(b),

ξC = {a1, a3}.
Observação 5.7. Grupo de Correlação e Mapeamentos: se existe uma função

fi(ξBp) → ai, ξBp ⊂ ξGp, ai ∈ A, então ai ∈ ξGp e pD(ξGp) ≈ pD(ξGp −
{ai}). Entretanto, correlações não estão limitadas a funções, pois qualquer mapeamento

Mi(ξBp) � ai, tal que

|pD(ξBp ∪ {ai})− pD(ξBp)| < ξ ∗ iC(ai),

é considerado uma ξ-correlação. Neste caso, todo atributo ai ∈ ξGp, ai /∈ ξBp atende

à seguinte restrição:

|pD(ξGp)− pD(ξGp − {ai})| < ξ ∗ iC(ai).
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Em um grupo de correlação, um atributo ai que não pertence à base de correlação não

contribui para dimensão intŕınseca parcial do grupo com mais que ξ ∗ iC(ai). Logo:

|pD(ξGp)− pD(ξBp)| <
∑

(ξ ∗ iC(ai)), ∀ ai ∈ (ξGp − ξBp).

Em conformidade com a Observação 5.7, atributos em um grupo de correlação

ξGp podem ser descartados sem alterar significativamente a dimensão intŕınseca parcial

do grupo, desde que a base de correlação permaneça. É importante ressaltar que,

conceitualmente, uma base de correlação não precisa ser formada por um subconjunto

espećıfico de atributos, mas apenas por algum subconjunto de atributos completamente

independentes entre si, de maneira que a soma de suas contribuições individuais atinja a

dimensão intŕınseca parcial do grupo de correlação, considerando o threshold ξ.

Ainda no exemplo da Figura 5.3, o mapeamento que define o grupo de correlação ξG2

é M4({a1, a3}) � a4. É posśıvel, portanto, definir os mapeamentos M1({a4, a3}) � a1 e

M3({a1, a4}) � a3, de maneira que quaisquer dois atributos possam restringir os valores

do terceiro. Conseqüentemente, a base de correlação ξB2 pode ser, a priori, composta

por qualquer par de atributos do grupo ξG2. A Observação 5.8 discute este aspecto e

complementa a Observação 5.7.

Observação 5.8. Grupo de Correlação e ξ-Correlação: um Grupo de Correlação

ξGp composto por uma Base de Correlação ξBp e por um atributo ai ∈ (ξGp − ξBp) é

caracterizado pela existência de uma ξ-correlação entre ai e os atributos em ξBp, isto

é, há um mapeamento Mi(ξBp) � ai. A partir disso, é posśıvel definir mapeamentos

Mk(ξBp ∪ {ai} − {ak}) � ak, ∀ ak ∈ ξBp, tal que:

|pD(ξBp ∪ {ai})− pD(ξBp ∪ {ai} − {ak})| < ξ ∗ iC(ak).

Na prática, visando à definição de uma base de correlação cuja dimensão intŕınseca

parcial seja o mais próxima posśıvel àquela do grupo de correlação, os atributos que

compõem a base são escolhidos entre aqueles completamente independentes entre si e com

as maiores contribuições individuais, uma vez que atributos com contribuições individuais

mais altas são mais restritivos que os demais. Criada desta maneira, a base de correlação

inclui os atributos que melhor descrevem a correlação representada no grupo.

Seguindo o exemplo da Figura 5.3, o atributo a2 não pertence ao grupo ξG2 por estar

ξ-correlacionado apenas ao atributo a1. No entanto, a2 pode compor um super conjunto

de ξG2 que inclua atributos que não estão ξ-correlacionados a toda a base ξB2. Esta idéia,

utilizada no processo de identificação de correlações da técnica proposta neste trabalho,

embasa a definição do conceito de super-grupo de correlação.
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Definição 5.8. Super-Grupo de Correlação (Correlation Super-Group)

ξSGpξSGpξSGp: dado um conjunto A e um Grupo de Correlação ξGp ⊆ A, um Super-Grupo

de Correlação ξSGp é um super-conjunto de ξGp, ξGp ⊆ ξSGp, tal que ξSGp pode conter

atributos ai ∈ (A− ξGp) que não estão ξ-correlacionados a toda a base de correlação de

ξGp. Logo, pD(ξSGp) ≥ pD(ξGp).

De acordo com a Definição 5.8, um super-grupo de correlação ξSG2 = {a1, a2, a3, a4}
pode ser criado no exemplo da Figura 5.3. Em ξSG2, o fato de o atributo a2 estar

ξ-correlacionado a parte da base de correlação ξB2 é uma particularidade do exemplo.

Por definição, um super-grupo ξSGp pode incluir qualquer atributo não pertencente ao

grupo ξGp.

Os conceitos discutidos nesta seção fundamentam a técnica de identificação de

correlações e seleção de atributos relevantes apresentada na Seção 5.3.

5.3 Técnica de Identificação de Correlações

Conforme discutido ao longo desta tese, a dimensão intŕınseca D de um conjunto de dados

é menor ou igual à dimensão de imersão E. Estes valores permitem determinar o limite

inferior dDe para a quantidade de atributos que devem compor o conjunto primitivo de

atributos ξC. Logo, podem existir no máximo E − dDe atributos ξ-correlacionados a

algum subconjunto de atributos em ξC. Com isso, é posśıvel distinguir dois subconjuntos

principais de atributos: o conjunto ξC e um conjunto com E − |ξC| atributos que,

individualmente, estão ξ-correlacionados com pelo menos um dos atributos em ξC. Neste

caṕıtulo, é apresentada uma técnica para identificar quais atributos, especificamente, estão

ξ-correlacionados. Em outras palavras, a técnica proposta tem como objetivo encontrar

grupos de correlação ξGp em um conjunto de dados A.

O prinćıpio fundamental da técnica é identificar ξ-correlações entre um determinado

atributo e diferentes subconjuntos de atributos no conjunto de dados, buscando grupos

de correlação baseados no threshold ξ. A Observação 5.4 indica que, dados um conjunto

A, seu conjunto primitivo de atributos ξC, um subconjunto B ⊆ ξC e um atributo

ai ∈ (A − ξC), é posśıvel quantificar o grau de correlação entre ai e os atributos em B
por meio da análise do quanto a inserção de ai aumenta a dimensão intŕınseca parcial

de B. Se ai provocar um aumento inferior a ξ ∗ iC(ai), então ai está ξ-correlacionado

a pelo menos um atributo em B. A identificação de quais atributos em B estão de fato

ξ-correlacionados a ai determina uma base de correlação, a partir da qual pode ser criado

um grupo de correlação no conjunto de dados.
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Uma abordagem direta para encontrar esse grupo é descobrir um conjunto mı́nimo B′ ⊆
B, tal que pD(B′) ≈ pD(B′∪{ai}). Entretanto, um algoritmo exaustivo para encontrar B′

requer calcular todas as posśıveis combinações de atributos um a um, dois a dois, e assim

por diante. Isto leva a uma complexidade computacional exponencial, certamente inviável,

em relação ao número de atributos em B. Como alternativa, foi desenvolvido o algoritmo

FD-ASE() (Attribute Significance Estimator based on the Fractal Dimension) que, em

vez de buscar exaustivamente uma combinação de atributos apropriada, remove de B,

um a um, os atributos que não estão ξ-correlacionados a ai. Utilizando as propriedades

apresentadas na Observação 5.7, o FD-ASE() avalia cada atributo de B apenas uma vez,

excluindo aqueles que não pertencem ao mesmo grupo de ai. Além disso, de acordo com

a Observação 5.8, se Mi(B′) � ai então Mk(B′ ∪ {ai} − {ak}) � ak, ∀ ak ∈ B′, o que

permite ao algoritmo identificar atributos correlacionados a ai sem influência da ordem

em que são avaliados. Essas caracteŕısticas levam a uma complexidade computacional

linear em relação ao número de atributos em B. Vale ressaltar ainda que a complexidade

do FD-ASE() é linear no número de pontos do conjunto de dados.

5.3.1 Algoritmo FD-ASE()

Com base nos conceitos apresentados ao longo deste trabalho, o algoritmo FD-ASE() foi

projetado para identificar grupos de correlação em um conjunto de dados multidimensional

pontual, denotado por A = {a1, a2, ..., aE}, em que cada atributo ai ∈ A assume valores

no domı́nio R. O algoritmo parte de um estado inicial definido pelo conjunto vazio e

utiliza a abordagem forward selection como direção da busca de atributos no processo

de identificação de correlações. A idéia fundamental é calcular a dimensão intŕınseca

parcial pD() de seqüências incrementais de atributos, usando a diferença entre pD()

de seqüências consecutivas para identificar a existência ou ausência de ξ-correlações e,

conseqüentemente, de grupos de correlação. Em suma, dado um conjunto de pontos

A = {a1, a2, ...aE}, o FD-ASE() retorna um conjunto de grupos de correlação em A,

como descrito no Algoritmo 5.1.

Para ilustrar o funcionamento completo do algoritmo, seja A = {a1, a2, a3, a4, a5, a6}
um conjunto de dados em 6 dimensões. Nos passos 1 a 5 do FD-ASE(), calcula-se a

contribuição individual iC(ai) para cada atributo ai ∈ A, inserindo em A’ os atributos

que não são considerados constantes4. Os atributos em A’ são ordenados em ordem

decrescente de contribuição individual, ou seja, ai precede aj se iC(ai) > iC(aj).

4No FD-ASE(), um atributo é considerado constante quando sua contribuição individual é inferior a
0,1, o que permite excluir atributos com variação de valores tão pequena que os torna pouco significativos
para o conjunto de dados.
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Algoritmo 5.1. FD-ASE()

Entrada: conjunto de dados A = {a1, a2, ...aE} e valor do threshold ξ

Sáıda: conjunto {ξG1, ξG2, ...} de grupos de correlação em A
1: para cada atributo ai ∈ A, i = 1, 2, ...E faça

2: calcule iC(ai) = pD({ai});
3: se iC(ai) ≥ 0, 1 então insira ai em A’;

fim para

4: c = 1;

5: ordene os atributos em A’, em ordem decrescente de iC(ai);

6: faça calcule pD({a1}), pD({a1, a2}), ...
até |pD({a1..ak})− pD({a1..ak−1})| < ξ ∗ iC(ak);

7: se k = E e |pD({a1..ak})− pD({a1..ak−1})| ≥ ξ ∗ iC(ak) então saia;

8: ξSGc = {a1, ..ak};
9: ξGc=FindGroup({a1, ..ak});

ξBc = base de correlação de ξGc;

se ξGc = ∅, volte ao passo 6 e continue;

10: para j = k + 1 a E faça

11: se |pD(ξBc ∪ {aj})− pD(ξBc)| < ξ ∗ iC(aj)

12: então se, para todo atributo ab ∈ ξBc,

|pD(ξBc ∪ {aj})− pD((ξBc − {ab}) ∪ {aj})| < ξ ∗ iC(ab) e

|pD(ξBc − {ab})− pD((ξBc − {ab}) ∪ {aj})| ≥ ξ ∗ iC(aj)

então inclua aj em ξGc;

13: remova (ξGc − ξBc) de A’;

14: retorne ξGc e ξBc;

15: c = c + 1;

16: repita do passo 6, até que nenhum novo grupo seja encontrado;

Para simplificar a apresentação e a explicação do Algoritmo 5.1, e sem perda de

generalidade, considera-se que todos os atributos de A são inseridos em A’ (isto é, não

são constantes) e que os atributos em A’, após ordenados, mantêm suas posições originais

A’ = {a1, a2, a3, a4, a5, a6}, como ilustrado na Figura 5.4(a).

Os passos 6 a 8 no Algoritmo 5.1 buscam um super-grupo de correlação em A’

por meio de um processo iterativo baseado em seqüências incrementais de atributos.

Estas seqüências são criadas por inclusão progressiva de atributos na ordem em que estes

aparecem em A’. Assim, as seqüências podem ser definidas como subconjuntos de atributos

Sj ⊆ A’, com j variando de 1 a E, tal que S1 = {a1} e Sj = Sj−1∪{aj | aj /∈ Sj−1, j > 1}.
Duas seqüências consecutivas diferem, portanto, apenas pelo último atributo.
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Algoritmo 5.2. FindGroup()

Entrada: super-grupo de correlação ξSG com k atributos

Sáıda: grupo de correlação ξG em ξSG

1: ξG = ξSG;

ξB = ∅;
2: para j = 1 a k − 1 faça

3: se |pD({a1..aj−1, aj+1..ak, aj})− pD({a1..aj−1, aj+1..ak})| ≥ ξ ∗ iC(aj)

então remova aj de ξGc;

senão

4: se |pD({a1..aj−1, aj+1..ak−1})− pD({a1..aj−1, aj+1..ak−1, ak})| < ξ ∗ iC(ak)

então ξG = FindGroup({a1..aj−1, aj+1..ak−1, ak});
5: se ξG 6= ∅ então retorne ξG;

fim senão

6: para todo ag ∈ ξG faça

7: se |pD(ξB ∪ {ag})− pD(ξB)| ≥ ξ ∗ iC(ag) então adicione ag em ξB;

8: se ξG− ξB = ∅ então ξG = ∅;
9: senão para todo ag ∈ (ξG− ξB) faça

10: se, para algum atributo ab ∈ ξB,

|pD(ξB ∪ {ag})− pD((ξB − {ab}) ∪ {ag})| ≥ ξ ∗ iC(ab)

então remova ag de ξG;

11: retorne ξG;

O algoritmo prossegue calculando a dimensão intŕınseca parcial de seqüências incre-

mentais até encontrar uma seqüência Sk tal que |pD(Sk)−pD(Sk−1)| < ξ ∗ iC(ak), em que

ak é o atributo adicionado a Sk−1 para gerar Sk. Se todo o conjunto original de atributos

for recriado sem encontrar esta seqüência Sk, então não há atributos ξ-correlacionados em

A’. Assim sendo, não há grupos de correlação, e o algoritmo retorna o conjunto primitivo

de atributos ξC = A’.

Na Figura 5.4, a seqüência de atributos em análise é denotada por linhas pontilhadas,

e as linhas verticais separam os atributos indicando, da esquerda para a direita, a ordem

em que foram inseridos na seqüência. No exemplo, a4 é o primeiro atributo que não

provoca aumento na dimensão intŕınseca parcial da seqüência anterior, ou seja, |pD(S4 =

{a1, a2, a3, a4}) − pD(S3 = {a1, a2, a3})| < ξ ∗ iC(a4). Logo, a seqüência S4 define o

primeiro super-grupo de correlação ξSG1 = {a1, a2, a3, a4} em A’, como ilustrado na

Figura 5.4(a). De acordo com a Observação 5.4, a4 está ξ-correlacionado a pelo menos

um dos atributos em S3. A próxima tarefa é encontrar quais atributos em particular estão
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Figura 5.4: Encontrando grupos de correlação usando FD-ASE().

ξ-correlacionados a a4, removendo os demais atributos de S4. Esta operação é descrita

pelo algoritmo FindGroup() (Algoritmo 5.2), executado no passo 9 do FD-ASE().

As primeiras etapas do algoritmo FindGroup() testam todos os atributos no

super-grupo ξSG1, com exceção do atributo a4. O teste rotaciona a seqüência S4



94 5. Identificação de Correlações entre Atributos

de maneira que, a cada rotação, cada um dos atributos é colocado ao final de S4.

No exemplo, a primeira rotação coloca a1 ao final da seqüência, como ilustrado na

Figura 5.4(b). Se |pD({a2, a3, a4, a1}) − pD({a2, a3, a4})| ≥ ξ ∗ iC(a1), isto é, se a1

aumentar significativamente a dimensão intŕınseca parcial de {a2, a3, a4}, então a1 não

está ξ-correlacionado a nenhum dos atributos na seqüência, incluindo a4. Neste caso,

o atributo a1 não está no mesmo grupo de correlação de a4 e deve ser removido do

super-grupo ξSG1. No entanto, a1 pode estar ξ-correlacionado, concomitantemente, a um

ou mais atributos de ξSG1 e a algum outro atributo ainda não testado. Esta possibilidade

é testada em iterações posteriores, quando o algoritmo buscar outros grupos de correlação.

O teste aplicado ao atributo a1 é repetido no passo 3 do Algoritmo 5.2 para todo

atributo aj ∈ ξSG1. As Figuras 5.4(c) e 5.4(d) ilustram os testes para a2 e a3, em que o

atributo a1, removido no teste anterior, não é mais considerado.

Seguindo o exemplo, se o teste de a2 falhar, ou seja, se |pD({a3, a4, a2}) −
pD({a3, a4})| < ξ ∗ iC(a2), é posśıvel afirmar que a2 está ξ-correlacionado a um ou

mais atributos em {a3, a4}, mas não se pode garantir que a2 está ξ-correlacionado a

a4. Assim, sempre que o teste no passo 3 falha, um teste complementar é executado no

passo 4. O algoritmo avalia a contribuição de a4 para a seqüência sem a2, verificando

se |pD({a3}) − pD({a3, a4})| < ξ ∗ iC(a4). Se o teste falhar, isto é, se a4 aumentar

significativamente a dimensão intŕınseca parcial da seqüência {a3}, então não existe um

grupo em {a3, a4}. Neste caso, fica descartada a possibilidade de a4 estar ξ-correlacionado

apenas a a3. O algoritmo então mantém a2 em ξSG1 e retorna ao passo 3 para

testar os demais atributos. Por outro lado, se a4 não aumentar significativamente a

dimensão intŕınseca parcial da seqüência {a3}, então pode existir um grupo em {a3, a4},
e o algoritmo FindGroup() é repetido recursivamente para esta seqüência. Se nenhum

grupo for encontrado, a2 é mantido em ξSG1 e o algoritmo retorna ao passo 3. No

exemplo, considerando que os testes nos passos 3 e 4 para o atributo a2 falham, a2 é dito

ξ-correlacionado a a4 de alguma maneira. Ambos os testes são repetidos para o atributo

a3, refinando a seqüência S4 para que mantenha apenas os atributos com os quais a4 está

ξ-correlacionado. A Figura 5.4(e) mostra a4 ξ-correlacionado a a2 e a3, definindo o grupo

de correlação ξG1 = {a2, a3, a4}.
Assim que todos os atributos em ξSG1 são testados, o algoritmo FindGroup()

identifica a base de correlação ξB1 do grupo ξG1 nos passos 6 a 10. A base de

correlação ξB1, inicialmente vazia, recebe seqüencialmente cada atributo ag ∈ ξG1 que

não esteja ξ-correlacionado àqueles já inseridos em ξB1, isto é, ag é adicionado a ξB1

se |pD(ξB1 ∪ {ag}) − pD(ξB1)| ≥ ξ ∗ iC(ag). Como os atributos são processados em

ordem decrescente de contribuição individual, a base de correlação do grupo é composta
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primordialmente pelos atributos com as contribuições individuais mais altas e que,

portanto, melhor descrevem a ξ-correlação representada pelo grupo. A Figura 5.4(f)

mostra que ξB1 = {a2, a3}.
A configuração do grupo ξG1 e de sua respectiva base de correlação ξB1, encontrados

até o passo 7 do Algoritmo 5.2, mostram que os atributos em (ξG1 − ξB1) estão

ξ-correlacionados aos atributos em ξB1. Contudo, ainda é necessário garantir que os

atributos não pertencentes à base de correlação estão ξ-correlacionados a todos os

seus atributos. Logo, os passos 9 e 10 subseqüentes verificam, para cada atributo

ag ∈ (ξG1 − ξB1), se |pD(ξB1 ∪ {ag}) − pD((ξB1 − {ab}) ∪ {ag})| < ξ ∗ iC(ab), ou seja,

verificam se cada atributo ab da base está ξ-correlacionado a ag. Se o teste falhar para

algum atributo ab ∈ ξB, então ag não está ξ-correlacionado a ab, sendo removido de ξG1.

O grupo de correlação ξG1 e sua base ξB1 são retornados para o algoritmo FD-ASE(),

dando continuidade ao processamento no Algoritmo 5.1. Se o grupo for vazio, o algoritmo

volta ao passo 6, definindo novas seqüências incrementais, a partir da última criada.

O FD-ASE() prossegue verificando, nos passos 10 a 12, se existe algum outro atributo

em A’, mais especificamente na seqüência {a5, a6} do exemplo, que deva ser inserido no

grupo ξG1. De acordo com a Definição 5.7 de grupos de correlação, um atributo é membro

de ξG1 se estiver ξ-correlacionado a todos os atributos de ξB1. Este teste é executado

em duas etapas para todos os atributos aj que não tenham sido analisados na iteração

corrente. Na primeira etapa, se |pD(ξG1∪{aj})−pD(ξG1)| ≥ ξ ∗ iC(aj), então o atributo

aj não está ξ-correlacionado a nenhum atributo em ξG1 e, portanto, não pertence ao

grupo. Caso contrário, se aj estiver ξ-correlacionado a algum atributo em ξG1, a segunda

etapa verifica se aj está ξ-correlacionado a todos os atributos em ξB1, realizando dois

testes para todo atributo ab ∈ ξB1:

1. |pD(ξB1 ∪ {aj})− pD((ξB1 − {ab}) ∪ {aj})| < ξ ∗ iC(ab)

2. |pD(ξB1 − {ab})− pD((ξB1 − {ab}) ∪ {aj})| ≥ ξ ∗ iC(aj)

O primeiro teste garante que ag e ab estão ξ-correlacionados, e o segundo garante que

sem ab a ξ-correlação fica incompleta. Se ambos os teste forem verdadeiros para todos

os atributos em ξB1, então aj é membro de ξG1. Entretanto, se algum dos testes falhar

para qualquer ab, então aj está ξ-correlacionado a apenas parte da base de correlação e,

portanto, não pertence a ξG1.

O exemplo na Figura 5.4(g) mostra que o atributo a5 está ξ-correlacionado ao atributo

a3, mas não ao a2, isto é, embora o teste na primeira etapa seja verdadeiro, os testes na

segunda etapa falham para o atributo a2. Logo, a5 não é membro do grupo ξG1. Por
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outro lado, como ilustrado na Figura 5.4(h), o atributo a6 está ξ-correlacionado tanto a

a2 quanto a a3, e por isso é inserido em ξG1.

Ao final dos passos 10 a 12, o grupo de correlação ξG1 está completo, como ilustrado

na Figura 5.4(i). Os atributos em (ξG1−ξB1) certamente não pertencem a nenhum outro

grupo de correlação a não ser ξG1, como discutido a seguir.

Seja ag ∈ (ξG1 − ξB1) tal que existe um mapeamento Mg(ξB1) � ag. Se houver

um atributo aj ξ-correlacionado apenas a ag de maneira que Mj({ag}) � aj, então é

posśıvel afirmar que existe Mj(ξB1) � aj, e aj já está em ξG1. Caso contrário, se aj

estiver ξ-correlacionado a ag e a qualquer outro subconjunto de atributos C, tal que

Mj(C ∪ {ag}) � aj, então é posśıvel considerar que existe Mj(C ∪ ξB1) � aj. Como ag

pode ser representado por ξB1 em razão do mapeamento Mg, aj deve ser inserido em um

grupo de correlação cuja base seja composta não só pelos atributos em ξB1, mas também

pelo subconjunto C.

Os atributos em ξB1, ao contrário, podem definir outras ξ-correlações e participar

de outros grupos de correlação, a serem identificados em iterações subseqüentes do

FD-ASE(). Por exemplo, o atributo a3 está em ξB1 e, como mencionado anteriormente,

também está ξ-correlacionado a a5. Neste caso, a3 deve compor uma outra base de

correlação em um outro grupo.

Os atributos que não pertencem à base de correlação ξB1 do grupo ξG1 são removidos

de A’, como ilustrado na Figura 5.4(j). Finalmente, o algoritmo apresenta como primeira

sáıda os atributos que formam o grupo de correlação ξG1 e sua respectiva base de

correlação ξB1.

Todo o processo descrito é repetido a partir do passo 6, considerando apenas os

atributos restantes em A’. No exemplo, a segunda iteração do FD-ASE() identifica

o grupo ξG2 = {a3, a5} e sua base de correlação ξB2 = {a3}, como mostrado na

Figura 5.4(k). A terceira e última iteração sobre os atributos em A’, mostrados na

Figura 5.4(l), não encontra nenhum grupo, finalizando a execução do algoritmo. Os

atributos restantes em A’ compõem o conjunto primitivo de atributos ξC do conjunto de

dados A.

O FD-ASE() funciona de acordo com o valor atribúıdo ao parâmetro ξ, o que

significa que valores de parâmetro distintos resultam em grupos de correlação e conjuntos

primitivos diferentes. Como mencionado na Observação 5.6 sobre o threshold ξ, valores

mais baixos de ξ levam à identificação de correlações mais fortes. Por exemplo, correlações

lineares usualmente são descobertas com ξ próximo a 0, enquanto correlações fractais

requerem valores mais altos. Embora o valor de ξ forneça um indicativo do grau das

correlações encontradas pelo FD-ASE(), definir este valor é uma tarefa mais experimental



5.4 Considerações Finais 97

que exata. Assim, o algoritmo pode ser executado em um processo iterativo, em que ξ é

inicializado com um valor próximo a 0 e incrementado gradualmente, até que uma condição

pré-estabelecida seja satisfeita ou que ξ atinja um valor limitante5. Duas abordagens

alternativas são adotadas na implementação do FD-ASE():

1. executar o algoritmo até que um conjunto primitivo ξC com um número

pré-determinado de atributos seja encontrado;

2. executar o algoritmo até seja identificado um conjunto primitivo, com o menor

número posśıvel de atributos, cuja dimensão intŕınseca parcial seja próxima à

dimensão intŕınseca do conjunto de dados completo. Uma porcentagem determina

a diferença aceitável entre os dois valores.

Vale notar que, de acordo com a Definição 5.5 de conjunto primitivo de atributos, a

diferença máxima entre a dimensão intŕınseca D de um conjunto de dados e a dimensão

intŕınseca parcial pD(ξC) de seu conjunto primitivo é definida em função do número de

atributos não inseridos em ξC, de suas contribuições individuais e do valor de ξ. Logo,

como regra geral para a alternativa 2, quanto menor a porcentagem de diferença aceitável

entre D e pD(ξC), maior o número de atributos em ξC. Isto é especialmente marcante

em conjuntos de dados em que D � E e a contribuição individual de cada atributo é

bastante próxima a 1.

A quantidade de memória necessária para executar o FD-ASE() é determinada

pela memória consumida para calcular a dimensão intŕınseca parcial pD() por meio do

algoritmo LiBOC(). Portanto, o custo de memória do FD-ASE() é aproximadamente o

mesmo requerido pelo LiBOC(), isto é, da ordem de O(N ∗R), em que N é o número de

objetos do conjunto de dados e R é a quantidade de ńıveis da estrutura de hiper-reticulados

utilizada pelo algoritmo.

5.4 Considerações Finais

A seleção de atributos é um mecanismo de redução de dimensionalidade fundamental

em processos de análise e manipulação dos dados, pois reduz os efeitos da “maldição da

dimensionalidade”. Na literatura, são encontradas inúmeras propostas de algoritmos para

seleção de atributos em dados com e sem informação de classe. No entanto, a identificação

de correlações associada à seleção de atributos, principalmente em conjuntos de dados não

classificados, é uma tarefa até então não abordada.

5Na implementação atual ξ varia de 0,1 a 0,9 com incremento de 0,05.
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Neste caṕıtulo, é proposta uma técnica para a identificação de grupos de correlação

que definem quais atributos estão correlacionados e quais deles melhor representam

cada correlação encontrada (bases de correlação). Correlações de naturezas variadas

- lineares, não-lineares, polinomiais, não-polinomiais e fractais - são detectadas com a

mesma eficácia, e o valor definido para o threshold ξ provê um ind́ıcio do quanto são

fortes as correlações em cada grupo.

A técnica desenvolvida, ao contrário da maioria dos métodos de seleção de atributos

propostos na literatura, é de propósito geral e pode ser aplicada para dados com ou

sem informação de classe. O conceito de dimensão intŕınseca, estimada pela dimensão

fractal, é utilizado para avaliar a existência ou não de correlações entre os atributos e,

conseqüentemente, para selecionar um conjunto de atributos relevantes.

Embora a dimensão fractal seja utilizada em vários trabalhos como medida significativa

em conjuntos de dados reais, uma análise mais detalhada, levando em consideração a

contribuição individual dos atributos, ainda não havia sido tratada. A análise proposta

neste caṕıtulo permite descobrir detalhes a respeito da distribuição dos valores que definem

o conjunto de dados, identificar a existência ou não de correlações, direcionar a busca por

correlações distintas e estimar o número mı́nimo de atributos necessários e suficientes para

representar as caracteŕısticas essenciais dos dados.

Finalmente, as definições e observações apresentadas neste caṕıtulo constituem o

embasamento teórico para a técnica de identificação de correlações. A grande maioria

dos conceitos e prinćıpios descritos são contribuições deste trabalho de doutorado.



Caṕıtulo

6

Experimentos

6.1 Considerações Iniciais

Na literatura das áreas de bases de dados e mineração de dados, a abordagem mais

comum encontrada para validação de novas técnicas é baseada em estudos experimentais.

Em geral, os experimentos envolvem:

• análises de resultados obtidos com conjuntos de dados sintéticos, cujo comporta-

mento controlado permite comprovar que a técnica avaliada produz os resultados

esperados;

• análises de resultados obtidos com conjuntos de dados reais, preferencialmente com

caracteŕısticas distintas, a fim de mostrar que a técnica proposta é igualmente

aplicável a dados reais;

• comparações com técnicas clássicas ou que representem o estado da arte, com o

objetivo de avaliar a eficácia e o desempenho da nova técnica e discutir resultados

que destaquem aspectos de uma ou outra abordagem.

Os experimentos discutidos neste trabalho têm por objetivo mostrar que a técnica

implementada pelo algoritmo FD-ASE() apresenta as seguintes caracteŕısticas:

1. permite identificar diferentes tipos de correlação entre os atributos de um conjunto

de dados, definindo grupos de correlação;

99
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2. seleciona atributos relevantes para representar as caracteŕısticas intŕınsecas dos

dados;

3. sua precisão é comparável à de uma técnica de seleção de atributos bastante citada

na literatura.

É importante mencionar que a técnica proposta neste trabalho foi projetada para

tratar conjuntos de dados multidimensionais pontuais compostos por atributos numéricos,

alcançando resultados melhores para valores cont́ınuos. Além disso, como a identi-

ficação de correlações e a seleção de atributos são baseadas no conceito de dimensão

intŕınseca estimada pela dimensão fractal, a qualidade dos resultados obtidos depende da

auto-similaridade do conjunto de dados. Assim, um conjunto de dados que não apresenta

a propriedade de auto-similaridade1 não pode ser considerado um fractal, e portanto não

é pasśıvel de análise pela técnica proposta. Entretanto, esta restrição raramente é uma

limitação, já que a maioria dos conjuntos de dados reais exibem um comportamento fractal

para um intervalo significativo de escalas.

Um outro aspecto a ser destacado é que o FD-ASE() não requer informação de

classe para realizar identificação de correlações e seleção de atributos, podendo portanto

ser aplicado indistintamente a dados rotulados e não rotulados.

Os experimentos apresentados neste caṕıtulo são divididos em quatro grupos:

1. experimentos com dados sintéticos, discutindo os passos realizados no processo de

identificação de correlações (Seção 6.2);

2. experimentos com dados reais sem informação de classe, destacando as correlações

identificadas (Seção 6.3);

3. experimentos com dados reais com informação de classe. Os atributos selecionados

pelo FD-ASE() têm sua qualidade avaliada para atividades de classificação e com-

parada aos resultados obtidos por um método de seleção de atributos supervisionada

(Seção 6.4);

4. medidas de tempo de processamento dos algoritmos LiBOC() e FD-ASE(),

mostrando a escalabilidade2 de ambos para conjuntos de dados de tamanhos e

dimensionalidades distintas (Seção 6.5).

1Na prática, o conjunto de dados pode ser considerado auto-similar se for posśıvel, de maneira
satisfatória, ajustar uma reta ao box-count plot gerado para o conjunto, como discutido na Seção 2.3.

2Escalabilidade é uma tradução direta do termo em inglês scalability, aceita na área de bases de dados.
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Os experimentos discutidos neste caṕıtulo utilizam o algoritmo LiBOC() com as

extensões apresentadas na Seção 4.2, isto é, com suporte a conjuntos de dados com alta

dimensionalidade e ajuste de reta mais preciso com o algoritmo RLA().

O LiBOC() e o FD-ASE() foram implementados em linguagem C++, com o

ambiente de desenvolvimento Borland C++ Builder. Os estudos experimentais foram

executados em um processador Intel Pentium 4 3,0GHz, com 0,5GB de memória RAM,

rodando o sistema operacional Microsoft Windows XP Professional.

6.2 Processo de Análise dos Dados

Para detalhar o processo de análise de dados baseada na técnica proposta, são avaliados

os resultados de estudos experimentais realizados com dois conjuntos sintéticos sem

informação de classe. A Tabela 6.1 descreve, brevemente, os conjuntos de dados utilizados,

incluindo nome, número de pontos (N), dimensão de imersão (E), dimensão intŕınseca

(D) e a definição de cada atributo. Ambos os conjuntos são compostos por atributos

correlacionados e não correlacionados, definidos por distribuições com e sem leis de

formação, em particular distribuições randômicas e fractais, respectivamente.

Tabela 6.1: Conjuntos de dados sintéticos.
Nome NNN EEE DDD Descrição

a1 = Conjunto de Cantor
a2 = rand()

SyntCantor 2.049 6 2,898 a3 = rand()
a4 = f(a1, a2)
a5 = f(a1)
M6({a3}) � a6

a1 = Sierpinsky(x)
a2 = Sierpinsky(y)

SyntSierp 6.561 5 2,687 a3 = 0, 1 ∗ rand()
a4 = f(a1, a2)
M5({a3}) � a5

6.2.1 Conjunto de Dados SyntCantor

Os atributos do conjunto SyntCantor apresentam correlações e distribuições de valores

variadas. Os valores do atributo a1 definem o fractal geométrico Conjunto de Cantor

(ilustrado na Figura 2.2(a) da Seção 2.2), gerado com 11 ńıveis de iteração. Os atributos

a2 e a3 possuem distribuições randômicas; a4 está linearmente correlacionado a a1 e a2,
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assim como a5 está correlacionado a a1; por fim, a6 apresenta uma correlação não-linear

com a3.

O processo de análise começa pelo cálculo da dimensão intŕınseca do conjunto

utilizando o algoritmo LiBOC(), descrito na Seção 2.4. Figura 6.1 ilustra o gráfico

box-count plot, que apresenta em escala logaŕıtmica a soma dos quadrados da contagem

de ocupação S2(r) (definida na Equação 2.7 da Seção 2.3) pelo raio r. Como explicado

na Seção 2.3, a inclinação da reta que melhor se ajusta ao gráfico aproxima o valor da

dimensão fractal de correlação do conjunto. Logo, D2 = 2, 898.

Figura 6.1: Dimensão fractal D2 = 2, 898 do conjunto SyntCantor.

O valor D2 fornece uma estimativa da dimensão intŕınseca D do conjunto e, de acordo

com a Observação 1.1 (Seção 1.1) sobre as caracteŕısticas essenciais do conjunto de dados,

pode-se afirmar que dDe = 3 determina o limite inferior para a quantidade de atributos

do conjunto primitivo ξC.

A tarefa seguinte no processo de análise dos dados é aplicar o algoritmo FD-ASE(),

descrito na Seção 5.3.1. Inicialmente, algoritmo é executado de maneira iterativa até que

seja encontrado um conjunto primitivo com 3 atributos. No experimento, a busca por 3

atributos relevantes resultou em um threshold ξ = 0, 35.

A primeira operação realizada pelo FD-ASE() é o cálculo da contribuição individual

de cada atributo ai do conjunto. A Tabela 6.2 apresenta os resultados, incluindo a soma

das contribuições individuais SiC e a seqüência gerada pela ordenação dos atributos. Como

é posśıvel notar, a diferença entre D e SiC confirma a existência de correlações.

O passo seguinte do algoritmo é descobrir um super-grupo e um grupo de correlação.

Os atributos são analisados após o passo de ordenação, isto é, as seqüências são criadas

por meio de inclusões progressivas de atributos consecutivos ordenados da maior para a

menor contribuição individual.
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Tabela 6.2: Valores de iC() para SyntCantor.

iC(a1) 0,632 iC(a3) 0,983 iC(a5) 0,665
iC(a2) 0,993 iC(a4) 0,966 iC(a6) 0,979

SiC = 5, 218

D = 2, 898

Seqüência ordenada: {a2, a3, a6, a4, a5, a1}

Figura 6.2: Encontrando o primeiro grupo de correlação em SyntCantor.

As medidas intermediárias da dimensão intŕınseca parcial das seqüências de atributos

criadas durante a identificação do primeiro grupo de correlação do conjunto são mostradas

nos gráficos da Figura 6.2. Em cada gráfico, as barras verticais representam seqüências

de atributos para as quais é medido o valor da dimensão intŕınseca parcial, indicada no

eixo das ordenadas. A primeira barra representa a seqüência com apenas um atributo; a

segunda barra corresponde à seqüência anterior acrescida de um novo atributo, e assim

sucessivamente até o número de atributos definido no eixo das abscissas. Os atributos de

cada seqüência são indicados ao lado de suas respectivas barras.
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A Figura 6.2(a) apresenta o super-grupo ξSG1 = {a2, a3, a6}, visto que a6 é o primeiro

atributo ai cujo impacto na dimensão intŕınseca é menor que ξ ∗ iC(ai) (passo 6 do

Algoritmo 5.1). A Figura 6.2(b) ilustra a seqüência definida para testar se o atributo a2

faz parte ou não do mesmo grupo que a6 (passo 3 do Algoritmo 5.2). A diferença causada

por a2 na dimensão intŕınseca parcial da seqüência composta pelos demais atributos do

super-grupo excede ξ∗iC(a2), indicando que a2 não está ξ-correlacionado a a6 e, portanto,

não é membro de ξG1. Os primeiros elementos do grupo de correlação ξG1 = {a3, a6}
e sua base de correlação ξB1 = {a3} são definidos. Este grupo indica que o atributo a6

está de alguma maneira ξ-correlacionado a a3, refletindo a correlação definida na criação

do SyntCantor. Logo, apenas um destes atributos deve compor o subconjunto de

atributos relevantes selecionados.

Os atributos {a4, a5, a1}, que também podem estar ξ-correlacionados a ξB1, são

testados por meio do cálculo das diferenças entre pD({a3}) e pD({a3, a4}), pD({a3, a5})
e pD({a3, a1}), respectivamente (passos 10-12 of Algoritmo 5.1). A Figura 6.2(c) mostra

que cada um dos atributos a4, a5 e a1 aumenta significativamente a dimensão intŕınseca

parcial de ξB1, o que indica que nenhum deles está ξ-correlacionado a a3. Assim sendo,

a4, a5 e a1 não fazem parte de ξG1.

O atributo a6, que já foi colocado em um grupo mas não em uma base de correlação,

certamente não compõe nenhum outro grupo de correlação, como explicado na Seção 5.3.1.

Portanto, a6 não é mais considerado nos próximos passos do algoritmo.

Todo o procedimento (a partir do passo 6 do Algoritmo 5.1) é repetido para os atributos

restantes, {a2, a3, a4, a5, a1}. A Figura 6.3(a) ilustra o impacto causado por cada atributo

no processo de descoberta do segundo super-grupo. Nas seqüências incrementais, a5

não causa nenhuma mudança significativa na dimensão intŕınseca parcial da seqüência

anterior, o que determina o super-grupo de correlação ξSG2 = {a2, a3, a4, a5}.
A operação seguinte é a redução de ξSG2 para determinar ξG2, como ilustrado nas

Figuras 6.3(b) a 6.3(e). O atributo a2 está ξ-correlacionado a pelo menos um atributo

da seqüência anterior (passo 3 do Algoritmo 5.2), como mostrado na Figura 6.3(b).

O atributo a3, por outro lado, não está ξ-correlacionado a nenhum outro atributo da

seqüência (Figura 6.3(c)), e por isso é removido do grupo. Na Figura 6.3(d), observa-se

que a4 está ξ-correlacionado aos demais atributos, definindo o grupo de correlação

ξG2 = {a2, a4, a5}.
A base de correlação de ξG2 é identificada por uma operação de inclusão progressiva

de atributos a uma base de correlação ξB2 inicialmente vazia, até que sejam encontrados

os atributos que não estão ξ-correlacionados entre si. Como ilustrado na Figura 6.3(e),

os atributos a2 e a4 definem ξB2 (passos 6-7 do Algoritmo 5.2), e o atributo a5 está
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Figura 6.3: Encontrando o segundo grupo de correlação de SyntCantor.

Tabela 6.3: Grupos de correlação do SyntCantor.

ξ = 0, 35ξ = 0, 35ξ = 0, 35

ξG1 = {a3, a6} ξB1 = {a3}

ξG2 = {a2, a4, a5, a1} ξB2 = {a2, a4}

ξC = {a2, a3, a4}

ξ-correlacionado a ξB2 (passos 9-10 do Algoritmo 5.2). Finalmente, a Figura 6.3(f) ilustra

o atributo a1 ξ-correlacionado a ξB2 e inclúıdo em ξG2 (passos 10-12 do Algoritmo 5.1).
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Figura 6.4: Medidas de dimensão intŕınseca parcial do conjunto SyntCantor.

O grupo de correlação ξG2 indica que os atributos a5 e a1 estão ξ-correlacionados

a ambos os atributos a4 e a2, que compõem ξB2. Embora estas correlações não

apareçam explicitamente na definição do conjunto de dados apresentada na Tabela 6.1, os

mapeamentos a4 = f(a1, a2) e a5 = f(a1) implicam M1(a4, a2) � a1 e M5(a4, a2) � a5,

confirmando que a5 e a1 estão ξ-correlacionados a ξB2, como detectado pelo algoritmo.

Os atributos a5 e a1 não são mais considerados na próxima iteração do FD-ASE(),

executada sobre a seqüência {a2, a3, a4}. Como estes atributos são independentes entre

si, nenhum grupo de correlação é encontrado, finalizando a execução do algoritmo.

Os grupos de correlação ξG1 e ξG2 descobertos pelo FD-ASE() representam todas as

correlações que definem o conjunto de dados, inclusive a correlação não-linear representada

no mapeamento M6({a3}) � a6. O conjunto primitivo de atributos ξC = {a2, a3, a4} é

composto pelos atributos restantes na última seqüência analisada. Neste exemplo, como o

conjunto de dados não possui atributos completamente independentes de todos os demais,

ξC consiste apenas da união das bases de correlação ξB1 e ξB2. O resultado final do

processamento do FD-ASE() para o SyntCantor é apresentado na Tabela 6.3.

As medidas de dimensão intŕınseca parcial considerado os atributos em ξC e a inclusão

dos demais são ilustradas na Figura 6.4. É posśıvel observar que, com pD(ξC) = 2, 602,

a seguinte comparação é verdadeira:

|pD(ξC)−D| <
∑

(ξ ∗ iC(ai)), ∀ ai ∈ (SyntCantor−ξC)

Portanto, de acordo com a Definição 5.5 (Seção 5.2) sobre o conjunto primitivo de

atributos, os 3 atributos selecionados pelo FD-ASE() são suficientes para representar as

caracteŕısticas essenciais do conjunto SyntCantor.
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6.2.2 Conjunto de Dados SyntSierp

No conjunto SyntSierp, os atributos a1 e a2 estão relacionados por uma correlação

fractal, pois correspondem a coordenadas de um Triângulo de Sierpinksy (ilustrado na

Figura 2.1 da Seção 2.2), constrúıdo com 8 ńıveis de iteração. O atributo a3 possui valores

randômicos; a4 apresenta uma correlação linear com a1 e a2; e a5 está correlacionado a a3

de maneira não-linear.

Figura 6.5: Dimensão fractal D2 = 2, 687 do conjunto SyntSierp.

A Figura 6.5 ilustra o box-count plot gerado pelo LiBOC() para o conjunto SyntSi-

erp. Como a dimensão intŕınseca estimada é D = 2, 687, o FD-ASE() é executado de

maneira iterativa até selecionar 3 atributos relevantes, atingindo um threhsold ξ = 0, 1.

As contribuições individuais dos atributos do conjunto, calculadas pelo FD-ASE(),

são listadas na Tabela 6.4. O valor do somatório SiC é significativamente superior a D e

bastante próximo a E, indicando respectivamente que há correlações e que a quantidade

de atributos necessária para manter as caracteŕısticas intŕınsecas do conjunto de dados

é RF = dDe = 3, em conformidade com a Observação 5.3 (Seção 5.2) sobre o número

mı́nimo de atributos relevantes. Os grupos de correlação e conjunto de atributos relevantes

ξC identificados para ξ = 0, 1 são apresentados na primeira coluna da Tabela 6.5. É

posśıvel observar que a correlação fractal existente entre os atributos a1 e a2 não foi

detectada, uma vez que o valor de ξ é bastante baixo.

A fim de encontrar a correlação fractal entre a1 e a2, o threshold ξ foi incrementado até

alcançar ξ = 0, 8, valor que resultou na formação dos grupos de correlação apresentados

na segunda coluna da Tabela 6.5. Com um ξ mais alto, o grupo ξG2 tem sua base

de correlação alterada, pois se a4 = f(a1, a2) e a1 está ξ-correlacionado a a2, então é

posśıvel supor os mapeamentos M1(a2) � a1, M2(a1) � a2, M4(a1) � a4, M1(a4) � a1,
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Tabela 6.4: Valores de iC() para SyntSierp.

iC(a1) 0,849 iC(a3) 0,977 iC(a5) 0,999
iC(a2) 0,964 iC(a4) 0,973

SiC = 4, 762

D = 2, 687

Seqüência ordenada: {a5, a3, a4, a2, a1}

Tabela 6.5: Grupos de correlação do SyntSierp para diferentes thresholds.

ξ = 0, 1ξ = 0, 1ξ = 0, 1 ξ = 0, 8ξ = 0, 8ξ = 0, 8

ξG1 = {a5, a3} ξB1 = {a5} ξG1 = {a5, a3} ξB1 = {a5}

ξG2 = {a4, a2, a1} ξB2 = {a4, a2} ξG2 = {a4, a2, a1} ξB2 = {a4}

ξC = {a5, a4, a2} ξC = {a5, a4}

Figura 6.6: Conjuntos primitivos de atributos identificados em SyntSierp com: (a)
ξ = 0, 1; (b) ξ = 0, 8.

M4(a2) � a4, M2(a4) � a2. Conseqüentemente, a base de correlação ξB2 passa a conter

apenas o atributo a4, que possui maior contribuição individual.

As Figuras 6.6(a) e 6.6(b) mostram o comportamento da dimensão intŕınseca parcial

para os conjuntos primitivos de atributos detectados com ξ = 0, 1 e ξ = 0, 8,

respectivamente. Embora o número de atributos que compõem ξC varie para valores

distintos de ξ, a diferença entre a dimensão intŕınseca parcial de ξC e a dimensão intŕınseca

D do conjunto atende, em ambos os casos, à condição estabelecida na Definição 5.5 de

conjunto primitivo de atributos. Em outras palavras, os atributos selecionados com cada ξ
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definem conjuntos ξC capazes de representar o conjunto de dados completo com a precisão

determinada pelo threshold especificado em cada caso.

Entretanto, o valor ξ = 0, 8 resulta em um conjunto ξC com apenas 2 atributos

relevantes, enquanto o número mı́nimo de atributos necessários, em concordância com

a Observação 1.1, é dDe = 3. Nesta situação, se por um lado a Observação 1.1

determina que utilizar apenas 2 atributos do conjunto SyntSierp implica perda de

informação significativa, um threshold mais alto é necessário para detectar a correlação

fractal existente entre a1 e a2, considerada uma correlação fraca. Assim, como regra

geral, thresholds mais altos são úteis para tarefas cujo objetivo principal é identificar

as correlações mais fracas, como as fractais. Em atividades de seleção de atributos

para posterior processamento dos dados, é mais apropriado que o limite mı́nimo de dDe
atributos relevantes seja respeitado.

6.3 Resultados em Dados sem Informação de Classe

Conjuntos de dados reais usualmente não possuem correlações tão bem definidas como

as presentes nos conjuntos sintéticos discutidos na seção anterior. Ainda assim, a técnica

proposta neste trabalho é capaz de identificar correlações fortes e fracas e realizar a tarefa

de seleção de atributos.

Os conjuntos de dados analisados nesta seção são descritos na Tabela 6.6. Ambos

contêm dados sem informação de classe.

Tabela 6.6: Conjuntos de dados sem informação de classe.
Nome NNN EEE DDD Descrição

Currency 2.561 6 2,022 Cotações de moedas baseadas em Dólar Canadense

Eigenfaces 11.900 16 4,251 Eigenvalues extráıdos de imagens de faces humanas

6.3.1 Conjunto de Dados Currency

O conjunto Currency é composto por cotações de moedas baseadas em Dólar Cana-

dense. Os dados foram coletados por meio de observações efetuadas em dias úteis no

peŕıodo de 01/01/1987 a 28/01/97, resultando em 2.561 cotações das seguintes moedas:

Hong Kong Dollar, Japanese Yen, American Dollar, German Mark, French Franc e British

Pound. Cada uma das moedas representa um atributo do conjunto de dados.
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Figura 6.7: Dimensão fractal D2 = 2, 022 do conjunto Currency.

Tabela 6.7: Valores de iC() para Currency.

iC(H.K.Dollar) 0,906 iC(A.Dollar) 0,972 iC(F.Franc) 0,927
iC(J.Y en) 0,956 iC(G.Mark) 0,974 iC(B.Pound) 0,982

SiC = 5, 717

D = 2, 022

Seqüência ordenada: {B.Pound, G.Mark,A.Dollar, J.Y en, F.Franc, H.K.Dollar}

Tabela 6.8: Grupos de correlação do Currency para diferentes thresholds.

ξ = 0, 3ξ = 0, 3ξ = 0, 3 ξ = 0, 2ξ = 0, 2ξ = 0, 2

ξG1 = {B.Pound, G.Mark, J.Y en, F.Franc} ξG1 = {G.Mark, J.Y en, F.Franc}

ξB1 = {B.Pound, G.Mark} ξB1 = {G.Mark, J.Y en, }

ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar}ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar}ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar} ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar}ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar}ξG2 = {A.Dollar, H.K.Dollar}

ξB2 = {A.Dollar}ξB2 = {A.Dollar}ξB2 = {A.Dollar} ξB2 = {A.Dollar}ξB2 = {A.Dollar}ξB2 = {A.Dollar}

ξC = {B.Pound, G.Mark,A.Dollar} ξC = {B.Pound, G.Mark,A.Dollar, J.Y en}

O valor da dimensão intŕınseca D = 2, 022 do Currency, mensurado pelo LiBOC(),

é apresentado no box-count plot da Figura 6.7. Este valor direciona a execução do

FD-ASE() para selecionar 3 atributos relevantes, alcançando um valor final ξ = 0, 3.

As contribuições individuais dos atributos, calculadas pelo FD-ASE(), são apresen-

tadas na Tabela 6.7. A soma das contribuições individuais SiC , bastante próxima ao

valor de E, indica que RF = dDe atributos são suficientes para representar o conjunto

de dados. Os grupos de correlação descobertos pelo FD-ASE() são listados na primeira

coluna da Tabela 6.8. É importante mencionar que a correlação entre os atributos Hong
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Figura 6.8: Conjuntos primitivos de atributos identificados em Currency com: (a)
ξ = 0, 3; (b) ξ = 0, 2.

Kong Dollar e American Dollar, destacada na Tabela 6.8, corresponde a uma correlação

de conhecimento comum no domı́nio de aplicação do conjunto de dados.

A Figura 6.8(a) ilustra a dimensão intŕınseca parcial pD(ξC) = 1, 933 do conjunto

de atributos relevantes ξC = {B.Pound,G.Mark,A.Dollar} muito próxima à dimensão

intŕınseca D do conjunto completo.

Num segundo experimento, o valor de ξ foi reduzido, com o objetivo de identificar

apenas correlações mais fortes. Os resultados são apresentados na segunda coluna da
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Tabela 6.8 e na Figura 6.8(b). O valor de ξ = 0, 2 não permite a detecção da correlação

definida entre British Pound, Japanese Yen e French Franc, indicando tratar-se de uma

correlação mais fraca em relação às demais encontradas. Com isso, British Pound é

considerado independente das outras moedas, e como tal compõe o conjunto primitivo de

atributos ξC.

É relevante notar que o grupo de correlação ξG1 encontrado com ξ = 0, 2 é

coerente com o grupo ξG1 encontrado com ξ = 0, 3. De acordo com a Ob-

servação 5.8 (Seção 5.2) sobre grupos de correlação e ξ-correlações, no grupo ξG1 =

{B.Pound,G.Mark, J.Y en, F.Franc} quaisquer duas moedas podem determinar as de-

mais. Isto significa que os atributos G.Mark e J.Y en podem determinar F.Franc, como

sugerido no grupo ξG1 encontrado com ξ = 0, 2.

Numa análise final, o conjunto primitivo ξC definido com ξ = 0, 2 possui um atributo

a mais que aquele formado com ξ = 0, 3. Contudo, é posśıvel observar na Figura 6.8 que a

dimensão intŕınseca parcial é praticamente a mesma em ambos os casos, indicando que o

Japanese Yen não contribui em nada para dimensão intŕınseca do conjunto. Este resultado

confirma que RF = dDe = 3 atributos relevantes são suficientes para caracterizar o

conjunto de dados completo, como indicado na análise inicial da soma das contribuições

individuais dos atributos.

6.3.2 Conjunto de Dados Eigenfaces

O conjunto Eigenfaces consiste de 11.900 vetores de 16 dimensões gerados com o

processamento de imagens de faces humanas usando no método Eigenfaces (Turk e

Pentland, 1991). Os vetores foram disponibilizados pelo projeto Informedia (Wactlar

et al., 1996), desenvolvido na Universidade Carnegie Mellon.

Tabela 6.9: Valores de iC() para Eigenfaces.

0, 998 ≤ iC(ai) ≤ 1, 0, ∀ ai ∈ Eigenfaces

SiC = 15, 998

D = 4, 251

O box-count plot da Figura 6.9 mostra que, apesar de o conjunto estar imerso em um

espaço de 16 dimensões, sua dimensão intŕınseca é apenas D = 4, 251. Na Tabela 6.9, os

valores de contribuição individual próximos a 1 indicam que todos os atributos podem,

potencialmente, oferecer a mesma quantidade de informação para caracterização do

conjunto.
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Figura 6.9: Dimensão fractal D2 = 4, 251 do conjunto Eigenfaces.

Tabela 6.10: Grupos de correlação do Eigenfaces.

ξ = 0, 35ξ = 0, 35ξ = 0, 35

ξG1 = {a1, a2, a3, a4, a5}
ξB1 = {a1, a2, a3}

ξG2 = {a1, a2, a3, a6, a7, a10, a12, a13, a14, a16}
ξB2 = {a1, a2, a3, a6}

ξG3 = {a1, a3, a6, a9, a15}
ξB3 = {a1, a3, a6}

ξG4 = {a1, a3, a6, a8, a11}
ξB4 = {a1, a3, a6, a8}

ξC = {a1, a2, a3, a6, a8}

A busca por um conjunto de 5 atributos significativos, aplicando o FD-ASE(), resulta

na identificação dos 4 grupos de correlação apresentados na Tabela 6.10, definidos com

um threshold ξ = 0, 35.

A dimensão intŕınseca parcial do conjunto de atributos relevantes ξC é inferior à

dimensão intŕınseca D do Eigenfaces, como ilustrado na Figura 6.10. No entanto,

a diferença entre estes valores atende à restrição estabelecida na Definição 5.5 sobre o

conjunto primitivo de atributos, pois é significativamente inferior à contribuição que os

11 atributos não selecionados podem oferecer na reconstrução do conjunto completo.

É importante destacar que a identificação dos atributos a1, a2 e a3 como relevantes

corresponde a um panorama esperado. O método Eigenfaces extrai eigenvectors da

matriz de covariância das imagens de face, de maneira que os eigenvectors com os maiores

eigenvalues (correspondentes às maiores variâncias no conjunto de faces) são utilizados
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Figura 6.10: Conjunto primitivo de atributos identificado em Eigenfaces com ξ =
0, 35.

para determinar o espaço de representação das imagens. No conjunto Eigenfaces,

cada atributo corresponde a um eigenvector, e portanto os primeiros atributos podem

ser considerados mais relevantes. Entretanto, o método Eigenfaces não garante que os

primeiros eigenvectors sejam completamente independentes entre si, o que explica o grupo

de correlação ξG1, em que os atributos a4 e a5 são ditos correlacionados a a1, a2 e a3.

6.4 Resultados em Dados com Informação de Classe

Os estudos emṕıricos apresentados nas seções anteriores mostram que a técnica proposta

neste trabalho identifica diferentes tipos de correlação entre atributos em conjuntos de

dados não rotulados. A fim de avaliar a eficácia da técnica também para seleção de

atributos em dados rotulados, os atributos relevantes selecionados pelo FD-ASE() em

diferentes conjuntos de dados são submetidos ao algoritmo de indução C4.5 (Quinlan,

1993), baseado em árvore de decisão. A precisão de classificação obtida em cada

caso é comparada à precisão alcançada com os atributos relevantes selecionados pelo

RELIEF-F (Kononenko, 1994). O RELIEF-F é um algoritmo de seleção de atributos

supervisionada bastante citado na literatura da área de aprendizado de máquina e

freqüentemente utilizado em experimentos comparativos.

Os experimentos foram realizados em duas etapas:
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Tabela 6.11: Conjuntos de dados com informação de classe - descrição.
Nome Descrição

BreastCancer Medidas obtidas em exames de células de mama para diagnóstico de
tumores malignos e benignos.

PageBlocks Medidas de blocos identificados, por processo de segmentação, no layout
de páginas de documentos. Os itens de dado são classificados de acordo
com o elemento que representam no documento.

SatImages Valores multi-espectrais de pixels em imagens de satélite. A classificação
dos itens de dado corresponde ao tipo de solo capturado na imagem.

Pendigits Vetores de caracteŕısticas extráıdas de d́ıgitos (0 a 9) escritos à mão
utilizando um tablet. Cada d́ıgito determina uma classe do conjunto de
dados.

Wavelets Vetores de caracteŕısticas extráıdas de imagens de ressonância magnética.

1. testes com conjuntos mı́nimos de RF = dDe atributos relevantes selecionados pelo

FD-ASE() e pelo RELIEF-F, comparando a qualidade dos resultados em atividades

de classificação;

2. testes de comparação repetidos para os conjuntos de dados em que a soma das

contribuições individuais SiC indica que são necessários RF = dDe + K (K > 0)

atributos para representar as caracteŕısticas relevantes dos dados. Como o valor

ótimo de K depende da natureza das correlações em cada conjunto, os experimentos

foram realizados com o valor máximo K ≈ bE−SiCc, de acordo com a Equação 5.3

definida na Observação 5.3 sobre o número mı́nimo de atributos relevantes.

As duas etapas de testes foram planejadas com o objetivo de estabelecer condições

de comparação uniformes, em que ambos os algoritmos fossem testados com as mesmas

quantidades mı́nima e máxima de atributos selecionados.

Os conjuntos de dados utilizados nos experimentos são descritos na Tabela 6.11. Os

quatro primeiros estão dispońıveis no repositório de dados UCI - Irvine (Blake e Merz,

1998). O conjunto Wavelets contém vetores de caracteŕısticas com 27 dimensões,

compostos por medidas de energia, entropia e média extráıdas de cada um dos 9

subespaços de alta freqüência gerados com a aplicação da técnica Daubechies Wavelets

em imagens de ressonância magnética (Traina et al., 2003).

A Tabela 6.12 apresenta, para cada conjunto de dado, número de classes, número

de pontos (N), dimensão de imersão (E), dimensão intŕınseca (D) e números mı́nimo e

máximo de atributos relevantes, dDe e dDe+ K respectivamente.

Os experimentos executados com dados rotulados foram realizados em 6 passos

principais, descritos a seguir.
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Tabela 6.12: Conjuntos de dados com informação de classe - caracteŕısticas.
Nome ### Classes NNN EEE DDD SiCSiCSiC dDedDedDe dDe+ KdDe+ KdDe+ K

BreastCancer 2 683 9 2,3 3,555 3 8
PageBlocks 5 5.473 10 2,323 9,147 3 3
SatImages 6 6.435 36 6,116 31,259 7 11
Pendigits 10 7.494 16 6,548 12,777 7 10
Wavelets 19 4.311 27 4,369 26,181 5 5

Passo 1. Preparando os dados: o atributo de classe foi retirado dos conjuntos de

dados submetidos aos algoritmos LiBOC() e FD-ASE(), para os quais a informação de

classe é irrelevante.

Passo 2. Calculando a dimensão intŕınseca: a dimensão intŕınseca de cada um

dos conjuntos de dados foi calculada com o LiBOC(), determinando dDe.
Passo 3. Selecionando atributos com FD-ASE(): foi executada, na primeira

etapa de experimentos, uma busca iterativa por um conjunto ξC com o número mı́nimo

de atributos dDe, para o qual foi medida a dimensão intŕınseca parcial.

Passo 4. Selecionando atributos com RELIEF-F: os cinco conjuntos de

dados originais, contendo a informação de classe, foram submetidos à implementação

do RELIEF-F dispońıvel no sistema de aprendizado CORE3 (Robnik-Sikonja, 1997). A

execução do RELIEF-F no CORE resulta em uma lista com a estimativa da relevância

de cada atributo. Assim, os dDe atributos com maior relevância foram selecionados para

compor o conjunto mı́nimo de atributos relevantes da primeira etapa de experimentos.

Os resultados dos passos 2 a 4 dos estudos experimentais são sintetizados na

Tabela 6.13, que apresenta os atributos selecionados com cada algoritmo, a dimensão

intŕınseca parcial pD() de cada conjunto de atributos relevantes e o threshold ξ utilizado

no FD-ASE(). Os atributos em comum selecionados pelos algoritmos estão destacados.

O FD-ASE() identificou dDe atributos relevantes em todos os conjuntos de dados.

Na maioria dos casos, a dimensão intŕınseca parcial dos atributos selecionados é inferior

à dimensão intŕınseca do conjunto completo. Contudo, as condições estabelecidas na

Definição 5.5 de conjunto primitivo de atributos são respeitadas.

Passo 5. Aplicando um método de classificação: como os atributos diferem

para cada algoritmo, a qualidade dos conjuntos de atributos selecionados foi avaliada por

meio do classificador J48, que é a implementação em JAVA do método C4.5. O J48 está

dispońıvel na ferramenta de mineração de dados WEKA4 (Witten e Frank, 2005).

Para o processo de avaliação foram constrúıdas três versões de cada conjunto de dados:

3Os códigos fonte e binário do CORE estão dispońıveis em http://lkm.fri.uni-lj.si/rmarko/software.
4WEKA é um software de código aberto dispońıvel em http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka.
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Tabela 6.13: Seleção de atributos em dados rotulados - RF = dDe.
RELIEF-F FD-ASE()

Conjunto Atributos pD()pD()pD() Atributos pD()pD()pD() ξξξ

BreastCancer 6, 2, 3 0,492 1, 7, 6 1,193 0,35
PageBlocks 6, 5, 2 2,208 5, 2, 6 2,208 0,45
SatImages 17, 25, 21, 29, 13, 5, 9 1,762 3, 29, 8, 23, 35, 28, 10 2,612 0,60
Pendigits 14, 8, 10, 12, 16, 11, 6 3,195 6, 7, 3, 13, 12, 15, 16 4,148 0,65
Wavelets 26, 27, 24, 23, 25 3,077 19, 21, 4, 15, 14 2,863 0,40

1. Completo - com todos os atributos originais, incluindo a informação de classe;

2. Fdase - com os atributos selecionados pelo FD-ASE() e a informação de classe;

3. ReliefF - com os atributos selecionados pelo RELIEF-F e a informação de classe.

As três versões de cada conjunto de dados foram submetidas ao classificador J48,

utilizando 10-fold cross-validation5 para teste e treinamento. O erro médio de classificação

(me) e desvio padrão (sd) resultantes dos modelos de indução (ou classificadores) gerados

a partir de cada versão dos dados são listados na Tabela 6.14.

Passo 6. Comparando os resultados: um teste estat́ıstico foi utilizado para

comparar de maneira mais precisa os resultados obtidos no passo 5. Mais especificamente,

foi aplicado um Teste-t simples para mensurar o quão significativa é a diferença entre os

valores de erro resultantes de modelos de indução gerados para versões distintas de um

mesmo conjunto de dados. A utilização das variantes do Teste-t é comum em trabalhos

na área de aprendizado de máquina, pois viabiliza uma comparação mais precisa entre

dois métodos de classificação distintos.

A diferença entre os erros médios de modelos de indução é avaliada como significativa

ou não de acordo com o valor da variável t, calculado na Equação 6.3 a partir da média

combinada (Equação 6.1) e do desvio padrão combinado (Equação 6.2), em que I1 e I2

denotam os modelos de indução comparados (Lee, 2000):

me(I1 − I2) = me(I1)−me(I2) (6.1)

sd(I1 − I2) =

√
sd(I1)2 + sd(I2)2

2
(6.2)

5Na abordagem baseada em k-fold cross-validation, o conjunto de dados é dividido em k subconjuntos
mutuamente exclusivos. A cada passo do algoritmo de classificação, k − 1 subconjuntos são usados para
treinamento e 1 é usado para teste. O erro em cada passo k permite determinar o erro médio e o desvio
padrão do modelo de indução gerado (Haykin, 1999).
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t =
me(I1 − I2)

sd(I1 − I2)
(6.3)

A análise do valor de t é baseada na distribuição t-Student. Assim, com um ńıvel de

confiança de 95%, é posśıvel afirmar que:

• se |t| ≤ 2, 1, não há diferença estat́ıstica entre os erros dos modelos I1 e I2;

• se t < −2, 1, a precisão do modelo I1 é superior à do modelo I2;

• se t > 2, 1, I2 possui uma precisão de classificação melhor, com erro médio

estatisticamente inferior a I1.

No estudo experimental, o Teste-t foi utilizado para analisar a qualidade dos atributos

selecionados pelo FD-ASE() em atividades de classificação e para compará-lo ao

RELIEF-F. Para tanto, a precisão de classificação da versão Fdase de cada conjunto

de dados foi comparada à precisão alcançada com as versões Completo e ReliefF.

Assim, o teste foi aplicado duas vezes: uma para o par I1=Fdase e I2=Completo, e

outra para o par I1=Fdase e I2=ReliefF.

Os valores de t calculados para comparar Fdase a Completo e a ReliefF, em

cada um dos conjuntos de dados, são apresentados na segunda e terceira linhas da

Tabela 6.14, respectivamente. Estes valores também estão ilustrados na Figura 6.11. As

barras acima de 2, 1 indicam os conjuntos de dados para os quais a versão Fdase resultou

em menor precisão de classificação. Por outro lado, as barras abaixo de −2, 1 indicam os

conjuntos para os quais a versão Fdase resultou em maior precisão de classificação.

Finalmente, barras entre −2, 1 e 2, 1 apresentam os conjuntos para os quais não há

diferença significativa na precisão de classificação dos modelos gerados por Fdase em

relação às versões ReliefF ou Completo. Sintetizando a análise da Figura 6.11:

• o modelo de indução atinge maior precisão (t > 2, 1) para todos os conjuntos de

dados quando gerado a partir de suas versões completas, uma vez que a redução no

número de atributos é bastante significativa;

• não há diferença significativa (|t| ≤ 2, 1) entre os erros de classificação resultantes

das versões Fdase e ReliefF dos conjuntos BreastCancer e PageBlocks;

• o FD-ASE() é mais eficaz que o RELIEF-F para os demais conjuntos de dados

(t < −2, 1), ou seja, os modelos de indução gerados pelas versões Fdase dos

conjuntos SatImage, Pendigits e Wavelets são significativamente mais precisos

se comparados aos modelos gerados pelas versões ReliefF.
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Tabela 6.14: Classificação com FD-ASE() e RELIEF-F - RF = dDe.
Conjunto de Dados Versão do Conjunto Erro Médio ttt

Fdase 0,0754±0,0071
BreastCancer Completo 0,0555±0,0065 2,92

ReliefF 0,0611±0,0081 1,89
Fdase 0,0324±0,0007

PageBlocks Completo 0,0162±0,0006 25,49
ReliefF 0,0324±0,0007 0,00
Fdase 0,0718±0,0012

SatImage Completo 0,0504±0,0009 20,44
ReliefF 0,1434±0,0007 -73,71
Fdase 0,0205±0,0005

Pendigits Completo 0,0089±0,0005 24,62
ReliefF 0,0230±0,0006 -4,53
Fdase 0,0378±0,0007

Wavelets Completo 0,0262±0,0005 18,71
ReliefF 0,0438±0,0006 -9,01

Figura 6.11: Classificação com FD-ASE() e RELIEF-F - RF = dDe.

É importante ressaltar que o algoritmo FD-ASE(), ao contrário do RELIEF-F, não

utiliza a informação de classe para selecionar atributos relevantes. Mesmo assim, os

valores mostrados na Tabela 6.14 indicam que a qualidade dos atributos selecionados

com o FD-ASE() é equivalente ou superior à qualidade dos atributos selecionados

com o RELIEF-F, principalmente para os conjuntos com dimensões de imersão mais

altas. Outro diferencial são os grupos de correlação identificados em cada conjunto de

dados e apresentados na Tabela 6.15. Como não há conhecimento prévio a respeito

das correlações reais existentes nos conjuntos de dados analisados, avaliar o quanto as
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Tabela 6.15: Grupos de correlação em dados rotulados - RF = dDe.
Conjunto Grupos de Correlação

BreastCancer ξC = {a1, a7, a6}
ξG1 = {a1, a7, a5, a3, a2, a4, a8, a9} ξB1 = {a1, a7}

PageBlocks ξC = {a5, a2, a6}
ξG1 = {a5, a9, a8, a7, a3, a1} ξB1 = {a5}
ξG2 = {a2, a4, a10} ξB2 = {a2}

SatImage ξC = {a3, a29, a8, a23, a35, a28, a10}
ξG1 = {a3, a29, a12, a20, a36, a6, a1, a5, a30} ξB1 = {a3, a29}
ξG2 = {a29, a8, a24, a31, a11, a15, a16, a19, ξB2 = {a29, a8}

a27, a2, a14}
ξG3 = {a29, a32, a21, a33, a17, a13, a25, a9} ξB3 = {a29}
ξG4 = {a8, a4, a7} ξB4 = {a8}
ξG5 = {a10, a22, a18} ξB5 = {a10}
ξG6 = {a35, a34} ξB6 = {a35}
ξG7 = {a28, a10, a26} ξB7 = {a28, a10}

Pendigits ξC = {a6, a7, a3, a13, a12, a15, a16}
ξG1 = {a6, a8, a4} ξB1 = {a6}
ξG2 = {a7, a3, a5} ξB2 = {a7, a3}
ξG3 = {a6, a7, a3, a9, a10, a11} ξB3 = {a6, a7, a3}
ξG4 = {a6, a3, a1} ξB4 = {a6, a3}
ξG5 = {a6, a7, a2, a14} ξB5 = {a6, a7, a14}
ξG6 = {a7, a13, a12, a14} ξB6 = {a7, a13, a12}

Wavelets ξC = {a19, a21, a4, a15, a14}
ξG1 = {a4, a15, a14, a24, a20, a25, a23} ξB1 = {a4, a15, a14}
ξG2 = {a19, a15, a14, a26, a8, a3, a12, a11} ξB2 = {a19, a15, a14}
ξG3 = {a21, a15, a14, a1, a10, a2, a22, a16, a13} ξB3 = {a21, a15, a14}
ξG4 = {a15, a14, a6, a27} ξB4 = {a15, a14}
ξG5 = {a21, a4, a15, a9, a18, a5} ξB5 = {a21, a4, a15}
ξG6 = {a21, a4, a14, a17, a7} ξB6 = {a21, a4, a14}

correlações descobertas refletem o comportamento real dos dados é tarefa para estudos

mais aprofundados com especialistas nos domı́nios.

A segunda etapa de estudos experimentais trata os conjuntos de dados para os quais

a soma das contribuições individuais SiC indica que o mı́nimo de RF = dDe atributos

não é suficiente para representar os dados de maneira eficiente. Os conjuntos que se

enquadram nestas condições são BreastCancer, SatImages e Pendigits, como pode

ser observado nos valores da Tabela 6.12. Portanto, os passos 3 e 4 do estudo experimental

foram repetidos com o objetivo de selecionar, com cada algoritmo, RF = dDe + K

atributos relevantes. O número espećıfico de atributos selecionados para cada conjunto é

determinado a partir do valor K = bE − SiCc.
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Tabela 6.16: Seleção de atributos em dados rotulados - RF = dDe+ K.
RELIEF-F FD-ASE()

Conjunto Atributos pD()pD()pD() Atributos pD()pD()pD() ξξξ

BreastCancer 6, 2, 3, 1, 7, 5, 8, 4 2,275 1, 7, 3, 2, 4, 8, 6, 9 2,048 0,2
SatImages 17, 25, 21, 29, 13, 5, 9, 5,598 3, 29, 7, 23, 15, 35, 16, 5,639 0,65

33, 1, 18 9, 27, 34
Pendigits 14, 8, 10, 12, 16, 11, 6, 4,815 6, 8, 7, 3, 13, 12, 11, 5,622 0,35

15, 5, 7 14, 15, 16

Os RF = dDe + K atributos selecionados por cada algoritmo em cada conjunto de

dados são apresentados na Tabela 6.16, que inclui os valores da dimensão intŕınseca

parcial medida com cada conjunto de atributos e o threshold ξ utilizado no FD-ASE().

Como é posśıvel observar, o FD-ASE() conseguiu selecionar somente 10 atributos para o

conjunto SatImages, apesar do valor RF = 11 indicado na Tabela 6.12. Este resultado é

conseqüência do fato de a seleção de atributos no FD-ASE() estar vinculada à operação

de identificação de correlações. Para o SatImages, não foram encontrados grupos de

correlação tal que a união de suas bases (e dos atributos completamente independentes)

determinassem um conjunto primitivo ξC com 11 atributos. Com isso, foram selecionados

10 atributos tanto com o FD-ASE() quanto com o RELIEF-F.

Para cada um dos 3 conjuntos de dados, a dimensão intŕınseca parcial dos atributos

selecionados com ambos os algoritmos é bem próxima à dimensão intŕınseca do conjunto

todo, principalmente se comparada ao valor alcançado na primeira etapa de experimentos.

Vale notar que para o conjunto de dados BreastCancer são necessários quase todos

os atributos para atingir uma dimensão intŕınseca parcial próxima a D, uma vez que as

contribuições individuais dos atributos são baixas, como indicado no valor de SiC . Isso

significa que, embora a contribuição de cada atributo seja pequena, todos contribuem com

alguma informação para o conjunto de dados como um todo, existindo pouca correlação

entre eles.

Os passos 5 e 6 do estudo experimental também foram repetidos, com o objetivo de

comparar a qualidade dos novos conjuntos de atributos selecionados pelo FD-ASE() e

pelo RELIEF-F. O erro médio e valor da variável t para cada versão dos dados são listados

na Tabela 6.17.

A Figura 6.12 ilustra os valores de t, indicando que:

• como esperado, a precisão de classificação do BreastCancer é equivalente

para as versões completa e reduzidas do conjunto, pois apenas um atributo foi

desconsiderado;
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Tabela 6.17: Classificação com FD-ASE() e RELIEF-F - RF = dDe+ K.
Conjunto de Dados Versão do Conjunto Erro Médio ttt

Fdase 0,0549±0,0063
BreastCancer Completo 0,0555±0,0065 -0,093

ReliefF 0,0587±0,0064 -0,590
Fdase 0,0660±0,0013

SatImage Completo 0,0504±0,0009 13,888
ReliefF 0,0696±0,0013 -2,77
Fdase 0,0150±0,0004

Pendigits Completo 0,0089±0,0005 13,73
ReliefF 0,0119±0,0005 6,35

Figura 6.12: Classificação com FD-ASE() e RELIEF-F - RF = dDe+ K.

• para o conjunto SatImage, o erro de classificação alcançado com os atributos em

Fdase continua, como na primeira etapa dos experimentos, estatisticamente inferior

ao erro gerado pelos atributos em ReliefF. No entanto, o valor de t que compara a

versão Fdase à Completa foi reduzido significativamente, confirmando a esperada

melhora na precisão de classificação.

• para o Pendigits também houve um aumento na precisão de classificação da versão

Fdase em relação à Completa, mas o erro médio gerado com Fdase é maior

que o erro gerado com o ReliefF. Neste caso, a seleção de atributos baseada na

informação de classe executada pelo RELIEF-F tornou os resultados mais precisos

para a atividade de classificação.

Os grupos de correlação identificados pelo FD-ASE() são apresentados na Ta-

bela 6.18. É posśıvel observar que, em geral, os grupos e suas respectivas bases diferem

daqueles identificados na primeira etapa dos experimentos e listados na Tabela 6.15.

Esta diferença é conseqüência da utilização de valores distintos para ξ na execução do

FD-ASE(), o que resulta na detecção de correlações também distintas. Além disso,
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Tabela 6.18: Grupos de correlação em dados rotulados - RF = dDe+ K.
Conjunto de Dados Grupos de Correlação

BreastCancer ξC = {a1, a7, a3, a2, a4, a8, a6, a9}
ξG1 = {a1, a7, a5} ξB1 = {a1, a7}

SatImage ξC = {a3, a29, a7, a23, a15, a35, a16, a19, a27, a34}
ξG1 = {a3, a29, a12, a24, a20, a36, a2, a6, a1, a5, ξB1 = {a3, a29}

a22, a30}
ξG2 = {a3, a8, a4, a10, a18} ξB2 = {a3}
ξG3 = {a29, a32, a31, a21, a33, a28, a17, a13, a25, ξB3 = {a29}

a9, a26}
ξG4 = {a3, a7, a11} ξB4 = {a3, a7}
ξG5 = {a16, a27, a14} ξB5 = {a16, a27}

Pendigits ξC = {a6, a8, a7, a3, a13, a12, a11, a14, a15, a16}
ξG1 = {a8, a7, a5, a10} ξB1 = {a8, a7, a5}
ξG2 = {a6, a1, a2, a4} ξB2 = {a6, a1, a2}
ξG3 = {a7, a5, a13, a12, a2, a11, a14} ξB3 = {a7, a5, a13,

a12, a11, a14}
ξG4 = {a8, a7, a3, a5} ξB4 = {a8, a7, a3}
ξG5 = {a8, a7, a3, a9, a1} ξB5 = {a8, a7, a3}

uma mesma correlação, identificada com thresholds diferentes, pode ser representada de

maneiras diversas nos grupos, em razão da existência de outras correlações.

6.5 Medidas de Desempenho

O FD-ASE() utiliza o algoritmo LiBOC() para o cálculo das contribuições individuais

dos atributos e das dimensões intŕınsecas parciais, necessárias no processo de identificação

dos grupos de correlação. Ambos os algoritmos são lineares no número de elementos do

conjunto de dados, como discutido nas Seções 6.5.1 e 6.5.2

6.5.1 LiBOC()

o LiBOC() foi desenvolvido para calcular a dimensão fractal de correlação D2 - e

conseqüentemente estimar a dimensão intŕınseca D - com complexidade linear no número

de pontos (N) e no número de atributos (E) do conjunto de dados. O algoritmo também é

linear no número R de hiper-reticulados de lado r utilizados para determinar a quantidade

de pontos no box-count plot, o que define a precisão dos resultados. O valor de R

usualmente utilizado está entre 10 e 20, a fim de obter um melhor ajuste de reta para a

estimativa de D. Nos experimentos realizados neste trabalho foi determinado R = 20.
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Os conjuntos de dados utilizados para medidas de desempenho do LiBOC() são

sintéticos, com as seguintes caracteŕısticas:

• número de pontos N variando de 10 a 100 mil;

• dimensão de imersão E = 4, 8 e 16;

• dimensão intŕınseca D = 4, considerando que em dados reais a dimensão intŕınseca

é, geralmente, inferior à dimensão de imersão.

O tempo de processamento necessário para o cálculo da dimensão intŕınseca de cada

um dos conjuntos é apresentado na Figura 6.13. É posśıvel observar que o tempo de

execução do LiBOC() é linear no número de pontos e no número de atributos.

Figura 6.13: Tempo de processamento para calcular D com LiBOC().

6.5.2 FD-ASE()

O algoritmo FD-ASE() foi projetado para encontrar grupos de correlação com comple-

xidade computacional linear no número de elementos do conjunto e no número de grupos

de correlação identificados com um determinado threshold ξ. Em todos os experimentos

foi utilizado ξ = 0, 2 e R = 20.

Na Figura 6.14(a), é apresentado o tempo de processamento necessário para en-

contrar os grupos de correlação em conjuntos de dados constrúıdos com as seguintes

caracteŕısticas:

• número de pontos N variando de 10 a 100 mil;
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• dimensão de imersão E = 4, 8 e 16;

• atributos distribúıdos em dois grupos definidos por correlações lineares, de maneira

que:

– D = 2 para os conjuntos de dados com E = 4;

– D = 4 para os demais.

O gráfico da Figura 6.14(b) mostra o tempo necessário para processar conjuntos com

50.000 elementos com as caracteŕısticas a seguir:

• dimensão de imersão E variando de 4 a 16;

• atributos distribúıdos em 1, 2 e 4 grupos de correlação, cada um com a base de

correlação composta por 2 atributos.

É posśıvel observar que as curvas da Figura 6.14 apresentam comportamento próximo

ao linear em relação ao número de atributos E, pois os conjuntos de dados utilizados,

como é usual em dados reais, possuem D � E, reduzindo o impacto de E no tempo de

processamento do algoritmo.

Figura 6.14: Tempo de processamento para identificar correlações usando FD-ASE():
(a) variando o número de pontos N e a dimensão de imersão E; (b) variando
a dimensão de imersão E e o número de grupos de correlação.

6.6 Considerações Finais

Os estudos experimentais apresentados neste caṕıtulo mostram que a técnica de identi-

ficação de correlações e seleção de atributos implementada com o algoritmo FD-ASE()
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trata tanto conjuntos de dados rotulados quanto não rotulados, indistintamente. Portanto,

o FD-ASE() pode ser aplicado em tarefas de pré-processamento e análise de dados

voltadas para atividades supervisionadas e não supervisionadas de mineração dados, bem

como em tarefas de indexação, recuperação de informação por conteúdo, entre outras.

Os experimentos em dados sintéticos mostram que a técnica proposta trata correlações

de naturezas diversas, criando grupos correspondentes a correlações fortes e fracas e

identificando os atributos relevantes para definir cada correlação. Em dados reais, o

FD-ASE() é capaz de descobrir correlações previamente desconhecidas, e correlações

de conhecimento comum no domı́nio de aplicação dos dados, como a correlação entre

o American Dollar e o Hong Kong Dollar no conjunto Currency. Neste caso em

particular, o algoritmo aponta o American Dollar como o atributo mais apropriado para

definir a correlação, o que reflete o fato de a moeda americana ser mais forte no mercado

de cotações.

Em estudos mais voltados para a seleção de atributos associada a atividades de

mineração de dados, os resultados obtidos em operações de classificação realizadas com

atributos selecionados pelo FD-ASE() são equiparáveis aos resultados obtidos pelo

algoritmo RELIEF-F, mesmo com o fato de o FD-ASE() não utilizar a informação de

classe na seleção dos atributos.

Em todos os experimentos, a utilização de conjuntos de dados com caracteŕısticas vari-

adas (número de elementos, dimensão de imersão, número de classes, tipos de correlação e

domı́nio de aplicação) indica que a técnica proposta pode, a priori, ser aplicada a qualquer

conjunto de dados numérico que apresente a propriedade de auto-similaridade.

Finalmente, as medidas de desempenho comprovam que os algoritmos LiBOC() e

FD-ASE() são lineares no número de elementos do conjunto de dados, o que é essencial

em bases de dados volumosas.



Caṕıtulo

7

Conclusão

7.1 Considerações Finais

O volume de dados manipulados em sistemas apoiados por computador, em aplicações

nas mais diversas áreas de conhecimento, tem crescido tanto na quantidade de objetos

que compõem um conjunto de dados quanto no número e complexidade de seus atributos.

Esse crescimento leva à “maldição da dimensionalidade”, que degrada a performance de

técnicas desenvolvidas para armazenamento, manipulação e análise de dados. Além disso,

a existência de correlações entre os atributos compromete a eficácia destas técnicas, pois

impõem uma complexidade maior que aquela realmente presente nos dados.

Neste contexto, o trabalho descrito nesta tese fornece mecanismos para responder às

seguintes questões relevantes em conjuntos de dados multidimensionais pontuais:

1. Existem atributos correlacionados no conjunto de dados?

2. Quais atributos devem ser mantidos para preservar as caracteŕısticas essenciais dos

dados?

3. Quais atributos estão correlacionados?

4. Quais atributos melhor descrevem cada correlação, ou seja, quais atributos aproxi-

mam melhor os valores dos demais?

127
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A técnica de identificação de correlações e seleção de atributos relevantes, apresentada

no Caṕıtulo 5, responde a estas perguntas aplicando conceitos da Teoria dos Fractais. Em

particular, a dimensão intŕınseca, estimada pela dimensão fractal, é utilizada para avaliar

a existência ou não de correlações entre os atributos e, conseqüentemente, para selecionar

um conjunto de atributos relevantes.

Os conceitos propostos e a técnica desenvolvida são validados nos estudos experimen-

tais descritos no Caṕıtulo 6. Os experimentos realizados com dados sintéticos apresentam

resultados esperados e, em conformidade com os prinćıpios da técnica de identificação

de correlações, comprovam o fundamento teórico proposto. Os experimentos com dados

reais validam a eficácia da técnica em conjuntos de dados com e sem informação de classe,

demonstrando tratar-se de uma solução de propósito geral que pode ser aplicada em

tarefas de pré-processamento e análise voltadas para atividades diversas. Finalmente, os

resultados obtidos nos experimentos efetuados para avaliação de desempenho demonstram

que o algoritmo FD-ASE() possui complexidade linear no número de pontos do conjunto

de dados.

Num outro domı́nio de aplicação, a técnica descrita no Caṕıtulo 4 explora a utilização

da dimensão intŕınseca na análise do comportamento de data streams evolutivas. Os

algoritmos propostos viabilizam o cálculo continuado da dimensão intŕınseca, o que

reflete as alterações no comportamento dos eventos da stream ao longo do tempo.

Potencialmente, estas medidas podem ser utilizadas em tarefas de análise e processamento

de data streams, tais como identificação de correlações entre atributos, redução de

dimensionalidade, estimativas de custo e de seletividade, e otimização de consultas.

Os experimentos realizados com data streams sintéticas mostram que a técnica de

cálculo continuado da dimensão intŕınseca fornece os resultados esperados, refletindo o

comportamento conhecido dos dados. Os resultados alcançados com data streams reais

validam a utilização da técnica em aplicações do mundo real.

7.2 Principais Contribuições

Este trabalho de doutorado explorou, de maneira aprofundada, a aplicação de conceitos

da Teoria dos Fractais na seleção de atributos relevantes e na identificação de correlações

entre atributos em conjuntos de dados multidimensionais pontuais. Além disso, estudos

iniciais indicam resultados promissores na utilização da dimensão fractal na análise de

comportamento de data streams.

As principais contribuições desta tese são sintetizadas nos itens seguintes.
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• Desenvolvimento de uma técnica para identificação de atributos correlacionados

e definição de grupos de correlação. Cada grupo corresponde a uma correlação

detectada e, portanto, inclui todos atributos envolvidos. A base de correlação,

identificada em cada grupo, contém os atributos mais relevantes para descrever

a correlação, isto é, aqueles que melhor aproximam os valores dos demais. A

técnica desenvolvida identifica tanto correlações lineares quanto não-lineares e

não-polinomiais. Além disso, o threshold ξ fornece um indicativo inicial a respeito

do tipo de correlação que define cada grupo. Finalmente, a avaliação dos atributos

correlacionados resulta na seleção de um subconjunto de atributos relevantes para

representar as caracteŕısticas intŕınsecas de todo o conjunto de dados, seja ele

rotulado ou não rotulado.

• Definição dos conceitos que fornecem o embasamento teórico da técnica desenvol-

vida, destacando Contribuição Individual de atributos, Grupo de Correlação, Base

de Correlação, Conjunto Primitivo de Atributos e ξ-Correlação.

• Tratamento da contribuição individual dos atributos na determinação da relevância

de cada um deles para a caracterização do conjunto de dados.

• Proposta do mecanismo de análise que permite estimar um limite mı́nimo e um

limite máximo para o número de atributos necessários à representação dos dados

sem perda significativa de informação.

• Desenvolvimento do algoritmo FD-ASE(), que implementa a técnica de identi-

ficação de correlações e seleção de atributos. O FD-ASE() possui complexidade

linear em relação ao número de pontos do conjunto de dados, o que é uma

caracteŕıstica essencial em grandes bases de dados.

• Criação de uma técnica para cálculo continuado da dimensão intŕınseca em data

streams, o que permite a análise da variação do comportamento dos eventos ao longo

do tempo. O valor da dimensão intŕınseca pode ser utilizado no processamento de

streams como parâmetro que reflete as caracteŕısticas intŕınsecas dos eventos.

• Desenvolvimento do módulo SID-meter, que implementa a técnica de cálculo da

dimensão intŕınseca em data streams. O SID-meter foi projetado para atender às

necessidades oriundas das caracteŕısticas particulares deste tipo de dado, tais como

acesso único aos eventos, alterações no espaço de representação e tratamento de

eventos recentes. O SID-meter pode ser ajustado de acordo com a quantidade de
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memória dispońıvel, e seus algoritmos possuem complexidade computacional linear

em relação o número de eventos contidos numa janela móvel.

Estas contribuições resultaram em 5 trabalhos publicados em eventos internacionais e

1 artigo submetido a uma revista também internacional.

As idéias iniciais da técnica de identificação de correlações e seleção de atributos foram

apresentadas em (Sousa et al., 2002). Uma descrição detalhada dos principais conceitos e

dos algoritmos que implementam a técnica em sua concepção final está no artigo “A Fast

and Effective Method to Find Correlations among Attributes in Databases”, por E. P. M.

Sousa, C. Traina, A. J. M. Traina, L. Wu e C. Faloutsos, submetido para a revista Data

Mining and Knowledge Discovery.

A técnica de identificação de correlações foi utilizada, no trabalho de doutorado de um

pesquisador do GBDI, como ferramenta para redução de dimensionalidade em conjuntos

de dados compostos por caracteŕısticas extráıdas de imagens médicas. Os resultados são

apresentados em (Felipe et al., 2005) e (Felipe et al., 2006).

A técnica de cálculo da dimensão intŕınseca em data streams evolutivas teve sua idéia

inicial apresentada em (Sousa et al., 2003), sendo descrita em mais detalhes em (Sousa et

al., 2006).

Finalmente, é interessante mencionar que os estudos realizados acerca dos conceitos da

Teoria dos Fractais e de suas aplicações em bases de dados e descoberta de conhecimento

resultaram na publicação de um caṕıtulo de livro (Traina et al., 2005). O livro em questão

(Kantardzic e Zurada, 2005) aborda a aplicação da mineração de dados em áreas como

negócios, indústria, medicina, biotecnologia, engenharia e sistemas de informação.

7.3 Propostas para Trabalhos Futuros

As contribuições deste trabalho de doutorado representam um ponto de partida para

o desenvolvimento de novas pesquisas em três vertentes principais: identificação de

correlações e seleção de atributos em conjuntos de dados tradicionais; identificação de

correlações e seleção de atributos em data streams ; e uso de conceitos da Teoria dos

Fractais no processamento de data streams. As principais propostas para trabalhos futuros

em cada uma destas frentes de pesquisa são discutidas a seguir.

1. Seleção de atributos e identificação de correlações em dados tradicionais.

• Desenvolvimento de técnicas e algoritmos para seleção de atributos e identi-

ficação de correlações entre atributos em conjuntos de dados caracterizados
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pela presença de agrupamentos. Em dados reais, as correlações entre atributos

podem diferir em agrupamentos distintos, o que implica subconjuntos de

atributos relevantes também distintos para cada um deles. O gráfico box-count

plot, descrito no Caṕıtulo 2, pode ser utilizado para identificar a presença de

agrupamentos nos dados, além de fornecer estimativas da dimensão intŕınseca

média nos agrupamentos e no conjunto de dados como um todo. Esta análise

permite explorar mecanismos para identificar as correlações definidas em cada

agrupamento e, conseqüentemente, para selecionar atributos relevantes em

cada um.

2. Seleção de atributos e identificação de correlações em data streams.

• Extensão e adaptação da técnica de identificação de correlações e seleção de

atributos para o tratamento de data streams persistentes, levando em consi-

deração suas caracteŕısticas particulares. A proposta é explorar o conceito de

dimensão intŕınseca, estimada pela dimensão fractal, para encontrar correlações

entre os atributos que definem uma stream, e analisar como estas correlações

se alteram ao longo do tempo. Por exemplo: em um determinado peŕıodo

de tempo, pode haver alguma correlação entre itens espećıficos da bolsa de

valores; no entanto, em decorrência de mudanças no mercado financeiro, estas

correlações podem sofrer alterações significativas.

• Desenvolvimento de estruturas de dados e algoritmos otimizados para análise

de correlação entre atributos em data streams transientes. A identificação

de correlações entre os atributos é um passo inicial para a redução de

dimensionalidade, o que permite, num sistema com grande volume de eventos

gerados continuamente, que apenas alguns atributos sejam monitorados e

processados.

3. Processamento de data streams.

• Definição de modelos de estimativa de custo e de seletividade para o proces-

samento de consultas cont́ınuas em data streams, usando a dimensão fractal

como parâmetro de representação das caracteŕısticas intŕınsecas dos eventos.

A dimensão intŕınseca já é utilizada com resultados significativos na criação de

modelos similares em dados tradicionais.

• Desenvolvimento de técnicas de otimização de consultas cont́ınuas em data

streams, também aplicando a dimensão intŕınseca como parâmetro de interesse.



132 7. Conclusão

• Incorporação dos modelos e técnicas mencionados nos itens anteriores a um

Sistema de Gerenciamento de Data Streams.
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Chakrabarti, D.; Faloutsos, C. F4: large-scale automated forecasting using

fractals. In: Proceedings of the 11th International Conference on Information and

Knowledge Management (CIKM’02), McLean, EUA: ACM Press, 2002, p. 2–9.

Chakrabarti, K.; Keogh, E.; Mehrotra, S.; Pazzani, M. Locally adaptive

dimensionality reduction for indexing large time series databases. ACM Transactions

on Database Systems, v. 27, n. 2, p. 188–228, 2002.

Chang, K.; Ghosh, J. Principal curves for nonlinear feature extraction and

classification. Applications of Artificial Neural Networks in Image Processing III

(SPIE), v. 3307, p. 120–129, 1998.

Chaudhry, N. Introduction to stream data management. In: (Chaudhry et al., 2005),

p. 1–13, 2005.

Chaudhry, N.; Shaw, K.; Abdelguerfi, M., eds. Stream data management.

Advances in Database Systems. New York, USA: Springer Science+Business Media,

2005.

Das, S. Filters, wrappers and a boosting-based hybrid for feature selection. In: Pro-

ceedings of the Eighteenth International Conference on Machine Learning (ICML’01),

Williamstown, USA: Morgan Kaufmann, 2001, p. 74–81.

Dash, M.; Choi, K.; Scheuermann, P.; Liu, H. Feature selection for clustering

- a filter solution. In: Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on

Data Mining (ICDM 2002), Maebashi City, Japan: IEEE Computer Society, 2002, p.

115–122.

Dash, M.; Liu, H. Feature selection for classification. Intelligent Data Analysis, v. 1,

n. 1-4, p. 131–156, 1997.

Dash, M.; Liu, H. Feature selection for clustering. In: Proceedings of the 4th

Pacific-Asia Conference, Knowledge Discovery and Data Mining, Current Issues and

New Applications (PAKDD’00), Kyoto, Japan: Springer, 2000, p. 110–121 (Lecture

Notes in Computer Science, v.1805).

Dash, M.; Liu, H. Consistency-based search in feature selection. Artificial Intelligence,

v. 151, n. 1-2, p. 155–176, 2003.
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