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Resumo 

No Ensino à Distância via Internet, o professor não tem contato físico com seus alunos e, por 

isso, perde consideravelmente a percepção da interação destes em relação ao material didático. 

Além disso, pode-se atingir um número muito grande de usuários caso o meio de ensino seja a 

Web. Então, é importante dar ao professor ferramentas que o ajudem a conhecer seus alunos e a 

planejar sua atuação de forma a atender melhor um grande número de alunos. 

Sabe-se que a Web é um meio que pode ser ricamente instrumentado. Em princípio, cada clique 

num hyperlink, cada visita e outros dados de atividade online podem ser capturados e 

armazenados para futura análise. Entretanto, a quantidade de dados que se obtém pode ser 

imensa, tornando sua análise trabalhosa e demorada. Surge, então, o problema de analisar esses 

dados a fim de se extrair informações úteis. Pesquisas na área de Mineração de Dados fornecem 

ferramentas úteis para tratar este problema, sendo que métodos de agrupamento são 

particularmente interessantes. Uma das dificuldades encontradas nesta nova área, chamada de 

Web Usage Mining (WUM), é lidar simultaneamente com dados categóricos e contínuos. 

Neste trabalho desenvolveu-se um novo método de agrupamento, o LogiCluster, baseado no 

Modelo de Regressão Logística, o qual é adequado para dados categóricos e contínuos, tanto em 

separado quanto em conjunto. 

1 



Abstract 

In Distance Learning, teacher and students are physically apart. This characteristic causes a 

considerable loss in the perception the teacher has of the students learning process. Even worst, if 

a distance course is provided openly through the Web, the audience could be huge. Therefore, 

tools that can help a teacher get a better understanding of his students could be very useful. 

A Web site can be highly monitored. Every visit to a page, every mouse click in a hyperlink and 

many other online activities can be captured and stored for future analysis. The amount of stored 

data can reach enormous quantities, which become a challenge for data analysis. It is very difFicult 

to extract useful information from this data. Data Mining tools, such as clustering methods, could 

be very useful in dealing with such large amounts of data. But one of the problems with this new 

research area, Web Usage Mining (WUM), is to deal with categorical and continuous data 

simultaneously. 

In this work, a new method of clustering is presented, the LogiCluster. It is based in the Logistic 

Regression Model and can handle categorical and continuous data simultaneously. The data can 

be purely categorical or mixed with continuous data. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações iniciais 

A Internet vem se expandindo a grande velocidade e se tornando cada vez mais acessível. Estima-

se que o número de usuários ativos fique por volta de 245 milhões de pessoas e que o número de 

pessoas com acesso à Internet em suas residências seja algo em torno de 400 milhões [Nielsen, 

2003], No Brasil, os números são 7,8 milhões e 14 milhões de pessoas, respectivamente [IBOPE, 

2003], A facilidade com que se pode disponibilizar conhecimento a um grande número de 

pessoas, associada às capacidades mulíimídia do World Wide Web, vieram a caracterizar uma 

iníraestrutura tecnológica que pode ser muito útil na área de Educação à Distância via Internet. 

Isto se comprova pelo grande número de sistemas de apoio ao ensino via Internet existentes. São 

exemplos desses sistemas: WebCT [WebCT, 2003]; Angel [Angel, 2003]; Blackboard 

[Blackboard, 2003]; IBM Lotus LearningSpace [LearningSpace, 2003]; TelEduc [TelEduc, 

2003]; Aulanet [Aulanet, 2003]; WebCoM [Silva & Moreira, 2000]; TopClass [TopClass]; eClass 

[Abowd, 1999], 

A Educação à Distância (EAD) é caracterizada pela separação física e, possivelmente, temporal 

entre professores e alunos. Também é caracterizada pela utilização de meios técnicos de 

comunicação para transmitir os conteúdos educativos [Keegan, 1996], como é o caso da EAD via 

Internet. 

Talvez a característica que mais diferencie a EAD da educação tradicional, em sala de aula, seja a 

separação física entre as partes. Esta característica empobrece a comunicação aluno-professor, 

que tem no tipo presencial sua forma mais rica. Consequentemente, diminui a percepção que o 

professor tem do desenvolvimento do aluno durante um curso. Além disso, na EAD via Internet 

pode-se atingir um número de alunos muito grande a um custo relativamente baixo por aluno, e a 

audiência numerosa certamente dificulta a atuação do professor. 

Ferramentas que ajudem os professores a entender melhor os perfis de seus alunos podem 

compensar, ao menos em parte, as perdas decorrentes da separação física entre as partes. Com 

algum conhecimento sobre as características dos alunos, os professores podem ser mais eficientes 
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na tarefa de educar na medida em que podem adequar o conteúdo educativo e planejar melhor sua 

atuação em função dos perfis de seus alunos. 

No caso da EAD via Internet, onde um dos pontos principais de interação entre os alunos e os 

professores é geralmente o conteúdo educativo disponibilizado na forma de um Web site, uma 

maneira interessante de se saber algo sobre os alunos é analisar seu comportamento no site. 

Sabe-se que dados Web podem atingir grandes volumes e isto toma a tarefa de analisá-los 

complexa, podendo tornar-se impossível para um examinador humano munido de ferramentas 

convencionais, como planilhas e representações gráficas comuns. Pesquisas na área de Mineração 

de Dados (MD) fornecem ferramentas úteis para tratar este problema. 

No decorrer deste capítulo serão apresentadas a motivação, os objetivos deste trabalho, as 

possíveis contribuições ao conhecimento científico da área e a forma como esta dissertação foi 

organizada. 

1.2 - Motivação 

Monitorar o uso de um sistema de EAD pode ser útil ao professor uma vez que pode levá-lo a 

perceber as características de seus alunos quanto ao processo de aprendizagem. Esse 

conhecimento pode ajudá-lo a melhorar o sistema, por exemplo, através da melhoria do material. 

Alguns dos sistemas citados no item 1.1 fornecem ao professor informações sobre o uso que é 

feito do sistema (ex. WebCT e Angel). Mas, geralmente, essas informações são apenas estatísticas 

básicas, como contagem de acessos ao sistema, quais alunos acessaram o material num dado 

período, etc. Técnicas e ferramentas capazes de realizar análises mais sofisticadas sobre o uso 

desses sistemas podem ser muito úteis. 

Nos últimos anos, têm surgido um número relevante de trabalhos tratando da aplicação de 

técnicas de Mineração de Dados em dados de uso de Web sites, por exemplo, [Cooley et al., 

1997], [Srivastava et al., 2000] e [Shahabi & Banaei-Kashani. 2001], Convencionou-se chamar 

essa linha de pesquisa de Web Usage Mining (WUM). Em [Zaiane, 2001], apresentou-se uma 

visão geral da WUM com foco em EAD. Foi destacada a falta de trabalhos voltados a este 

domínio. Entretanto, é apontado que boa parte da pesquisa feita em WUM, que geralmente foca o 

e-Commerce, é suficientemente genérica para ser aproveitada em EAD. Portanto, estudar a 
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aplicação da WUM ao EAD via Internet é uni tópico importante e carente de estudos. 

Um tópico específico da Web Usage Mining é a aplicação de técnicas de agrupamento 

(<clustering) [Srivastava et al., 2000], Julgou-se interessante aplicar um algoritmo de agrupamento 

aos dados, gerados pelos alunos ao acessar um site de um curso, uma vez que eles, em princípio, 

poderiam fornecer uma solução automática para o problema de identificar grupos de alunos com 

perfis semelhantes. 

Dados de acesso a Web sites são predominantemente categóricos, como, por exemplo, a URL 

visitada e o navegador usado. Alguns dados interessantes são, porém, numéricos e contínuos. O 

método de agrupamento a ser utilizado deve ser capaz de lidar com os dois tipos 

simultaneamente. Além disso, sabe-se que algoritmos de agrupamento, geralmente, não escalam 

bem e o domínio em questão costuma gerar grandes volumes de dados com um bom número de 

parâmetros. Não se encontrou na literatura nenhum algoritmo de agrupamento que trabalhasse 

simultaneamente com dados categóricos e contínuos. Surgiu, então, o interesse em se pesquisar 

novas formas de se efetuar agrupamento. 

1.3 - Objetivos 

O conhecido Modelo de Regressão Logístico foi desenvolvido para lidar com variáveis de 

resposta binárias e variáveis explanatórias categóricas ou continuas (em conjunto ou não). Foi a 

partir deste que se desenvolveu um novo método de agrupamento, o LogiCluster, a ser 

apresentado e utilizado neste trabalho. 

A ideia básica do método proposto é usar o Modelo Logístico para analisar os dados de pares de 

alunos (dois a dois) e, então, avaliar se são similares ou não. Uma vez determinada a similidade 

dos usuários é tarefa trivial agrupá-los. 

Em suma, o objetivo deste trabalho é apresentar um método de agrupamento em dados. 

1.4 - Contribuições 

De modo geral, a principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de um novo método 

de agrupamento de dados baseado no Modelo de Regressão Logístico. Não foram encontradas 
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referências bibliográficas que tratassem do uso deste modelo como forma de se agrupar 

elementos. 

Outra contribuição relevante é o uso do Modelo de Regressão Logístico num domínio atípico: a 

World Wide Web, Este modelo é tipicamente empregado nas áreas de Ciências Biológicas e 

Médicas como forma, por exemplo, de se analisar a influência de variáveis (ex. peso e idade) na 

ocorrência de doenças 

É importante ressaltar que o desenvolvimento deste trabalho, apesar de motivado por um 

problema da área de EAD, não se prendeu a conceitos ou sistemas desta. A técnica e a ferramenta 

desenvolvida podem ser aplicadas a outros tipos de sistemas Web e, até mesmo, outro domínio 

onde se tenha simultaneamente dados com variável de resposta categórica e contínua. 

Por ter sido desenvolvido tendo em mente a aplicação em um sistema de EAD via Internet, este 

trabalho fez frequente uso do termo aluno neste capítulo. Porém, o aluno nada mais é que o 

usuário de um sistema de EAD via Internet e, como dito anteriormente, este trabalho se aplica a 

outros sistemas Web. Então, o termo usuário é mais genérico e será usado no resto da 

dissertação. 

1.5 - Estrutura 

Esta monografia está organizada de forma a apresentar o contexto teórico do qual depende o 

desenvolvimento deste trabalho, seus aspectos práticos e os resultados obtidos. 

Podem ser coletadas diversas informações de um Web site. Em princípio, cada clique num 

hyperiink, cada visita e outros dados de atividade online podem ser capturados e armazenados 

para futura análise. As diferentes formas de se coletar dados de uso de um site, com suas 

vantagens e desvantagens, são discutidas no Capítulo 2. 

Conceitos básicos da área de Mineração de Dados, conceitos relevantes sobre algoritmos de 

agrupamento e sua aplicação a dados de uso de Web sites são os tópicos apresentados e 

discutidos no Capítulo 3. 

No Capítulo 4, serão apresentados os princípios do Modelo de Regressão Logística e como, a 

partir deste modelo, se desenvolveu o procedimento de agrupamento LogiCluster. 
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Foi parte deste trabalho a implementação de um conjunto de ferramentas capaz de efetuar a coleta 

dos dados e aplicar as técnicas propostas. Os resultados obtidos através do uso destas 

ferramentas são apresentados e discutidos no Capítulo 5. 

Finalmente, as conclusões obtidas neste trabalho serão apresentadas e discutidas no Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 2 - MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA 
NA WEB 

2.1 - Considerações iniciais 

A coleta de dados de uso de Web sites é usualmente tratada por medição de audiência. Existem 

duas abordagens básicas adotadas pela indústria para a medição de audiência: user-centric e site-

centric. A abordagem user-centric se caracteriza pelo foco no usuário ou cliente, e a site-centric 

pelo foco no Web site (lado do servidor). 

Na abordagem user-centric, a medição é feita em relação ao usuário. As empresas que adotam 

essa abordagem recrutam usuários que constituem amostras representativas de uma categoria e, 

através de cálculos estatísticos, traçam um panorama demográfico. Programas instalados nas 

máquinas clientes registram toda a navegação do recrutado. 

Isso é o equivalente Web para o que é feito na televisão. É interessante notar que empresas que 

prestam este tipo de serviço na TV, passaram a aplicar seu knowhow na WWW. Por exemplo, o 

IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) no Brasil e o Nielsen nos EUA (veja 

Tabela 2.1). 

A princípio, a abordagem user-centric parece ser a ideal uma vez que o interesse principal é 

conhecer o usuário. Porém, essa abordagem implica em grandes dificuldades na execução de 

experimentos práticos. Pode ser difícil recrutar usuários. É necessário utilizar um programa de 

captura instalado na máquina cliente, o qual deve ser adequado a sistemas heterogéneos, com 

diferentes sistemas operacionais e navegadores. 

Tabela 2.1 - Empresas que usam a abordagem user-centric 

1 < Oâ̂ "' S ^ÊMzMMÊSÊÈÈ 
IBOPE e-Ratings www. ibope. com. br/eratings 1 

Nielsen//NetRatings www.nielsen-netratings.com J 
Na abordagem site-centric a medição é feita em relação a um site. Isto pode ser feito de 

diferentes formas, que serão discutidas no item 2.2. Dadas as atuais tecnologias de 
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desenvolvimento para a Web, é possível coletar uma enorme variedade de dados no lado servidor. 

Isto tornou viável a utilização desta abordagem neste trabalho. 

Provavelmente pelas razões apontadas anteriormente, a abordagem site-centric se tornou a mais 

popular. As empresas que usam essa abordagem são numerosas (veja Tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Algumas empresas que usam a abordagem site-centric 

' 1 II TIWpí'' j 1 1 / i sf 4 
p •< mmiMmi Á km \ maiaaMMâAMâ » 

Accrue Software www.accrue.com 

IBM Surfaid surfaid.dftv.ibm.com 

Analog www.analog.cx 

LogDoor (p/ Mac) www. opendoor. com/logdoor 

Pilot Hit List www.marketwave com/products_solutions/hitlist.html 

NetGenesis www. customercentricsolutions. com 
NetTracker www.sane.com 

WebStat www. webstat. com 

WebTrends www.webtrends.com 

ClickTracks www. clicktracks. com 

2.2 - Coleta de dados 

Os dados, que são tipicamente coletados quando se monitora o uso de um Web site, são: 

• Endereço LP. (Internet Protocol) do visitante: todos os computadores conectados à 

Internet são identificados por um número. O I.P. geralmente é relacionado a um nome de 

domínio (ex: www.internet.com). É uma informação importante uma vez que pode 

auxiliar na identificação de um usuário; 

• Data e hora do pedido: este dado pode ser usado para estimar o tempo que um usuário 

passou em uma página visitada. É preciso atentar para o formato adotado; 

• Método HTTP do pedido (GET, POST, HEAD): indica o tipo do pedido feito pelo 

cliente ao servidor Web. Útil apenas para se detectar atividades suspeitas. Por exemplo, 

um hacker pode enviar um pedido, com o método DELETE, numa tentativa de apagar um 

hiperdocumento; 
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• URL requerido: é o endereço do recurso pedido ao servidor Web, ou seja, qual 

documento o usuário acessou; 

• Status HTTP: é um código que indica a situação da transação entre o cliente e o 

servidor. Pode ser usado para identificar problemas no serviço; 

• URL do referente (Referrer URL): Identifica a página que estava sendo visitada antes 

do atual pedido. Pode ser uma URL de um outro Web site ou do próprio site Neste caso, 

este dado é usado para se determinar a sequência de acessos executada por um usuário; 

• Agente do cliente (User agent): geralmente é um navegador. Contém tipicamente 

informação sobre o tipo e versão do navegador e do sistema operacional do usuário. É útil 

na identificação de robôs; 

• Cookies: São pequenos arquivos de texto enviados junto com a resposta de um pedido do 

navegador. Pode conter informações que identifiquem o usuário; 

A coleta dos dados citados pode ser feita basicamente de duas maneiras: usando-se o arquivo de 

log do servidor Web ou softwares independentes. Nesta última categoria incluem-se códigos 

ECMAScript (Javascript) adicionados aos hiperdocumentos, applets Java, servíeis Java, 

programas CGI, etc. 

2.2.1 - Arquivos de log de servidores Web 

Arquivos de log de servidores Web são arquivos de texto onde cada linha (ou entrada) 

corresponde aos dados de uma requisição de arquivo recebida. Alguns servidores permitem que 

estas entradas sejam registradas numa tabela em um banco de dados relacional. 

Para ter uma idéia do tipo de dados que usualmente constituem um log, vejamos uma entrada 

típica que contém os seguintes campos: tempo, LP. do cliente, método HTTP, URI, status e 

versão HTTP: 

Esta entrada indica que em 2 de Maio de 1998, as 5:42 P.M. (Universal Time Coordinate), um 

usuário com número LP. 172.16.255.255 executou um comando HTTP GET para o arquivo 
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Default.htm usando o protocolo HTTP versão 1.0. O pedido foi retornado sem erros (código de 

status 200). 

Esta é, sem dúvida, a solução mais simples e mais adotada É uma funcionalidade padrão da 

maioria desses programas, e exige poucos recursos de hardware. O processamento dos arquivos 

pode ser feito em outra máquina ou num momento mais apropriado. No mercado existem 

inúmeras opções de programas que analisam esses logs e geram estatisticas de uso do site em 

questão. 

Em contrapartida, é uma solução relativamente pouco flexível. Nem todos servidores Web 

possibilitam a customização do formato do log, e muitos ficam presos a formatos proprietários ou 

ao chamado common log file format (CLF), que fornece poucas informações. Por exemplo, o IIS 

5.0 (servidor Web da Microsoft) se prende a quatro formatos preexistentes (W3C, NSCA, IIS e 

ODBC log file format'), enquanto o Apache (multiplataforma, mas comumente usado em 

plataformas Unix) permite que se escolha individualmente os campos que compõem o log. 

Uma vez que o servidor Web registra todo pedido de arquivo que recebe, quando um navegador 

recupera um documento hipertexto composto, por exemplo, por texto e duas imagens são geradas 

três entradas no arquivo de log (uma para o documento html e uma para cada imagem). Mas o 

que nos interessa saber é se o documento como um todo foi visto [Frost & Strauss, 1996], Então, 

informações desnecessárias são registradas e precisam ser eliminadas antes da análise dos dados. 

Uma limitação relevante se deve ao fato de que os logs só registram pedidos de arquivos e nada 

dizem sobre a interação do usuário com o documento. Por exemplo, nada é registrado sobre o 

preenchimento de formulários, sobre cliques em checkboxes e outras interações com um 

hiperdocumento. Além disso, existem problemas na identificação de usuários e sessões de acesso 

(ver item 2.2,3). 

2.2.2 - Programas independentes 

Escrever programas que façam a coleta dos dados independentemente do servidor Web é uma 

solução mais versátil. No mercado encontram-se várias empresas que fornecem soluções desse 

tipo, sendo a mais comum aquela que usa código Javascript2. A empresa fornece um trecho de 

1 Usualmente, a documentação dos softwares servidores Web contém mais informações sobre estes formatos. Nas 
referências são listados os orgãos responsáveis. 

2 A linguagem Javascript foi inicialmente proposta pela empresa Netscape. Acabou se tornando muito popular, e 
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código que deve ser adicionado a todas as páginas a serem monitoradas. Esse pequeno programa, 

que é processado pelo navegador, coleta e envia os dados através de uma string de consulta numa 

URL. Para tanto, usa-se o atributo src de uma tag HTML <img> para fazer um pedido de 

arquivo e passar os dados coletados através da URL (veja Figura 2.1). É uma solução interessante 

pois permite a coleta de dados que são impossíveis de se coletar no lado do servidor e permite 

que os dados sejam facilmente enviados para uma máquina diferente da que roda o servidor Web. 

Entretanto, se usada a mesma máquina do servidor Web, esse método pode duplicar o número de 

conexões no pior caso. Mas, geralmente, uma página é composta por mais de um arquivo (cada 

um gera uma conexão) e por isso o custo computacional desta técnica tende a ser baixo. 

Tímaline 

Cl iente /Navegador Servidor Web 

GET/rocrt/indeH.htm 

irtdex.hnn I 

<SCEIPT> 
C o l e t a dados ( I P , Tempo, e t e ) 
«IH& SRC=SERVXD0R/SBEV1BT?IP=Í27.0.0. 1 * . . . > 
</SCKIPT> 

Figura 2.1 - Coleta de dados com Javascript 

Por exemplo, para se medir o tempo exato de visualização de um documento (com o arquivo de 

log pode-se apenas estimar esse dado através de clickstreams3) pode-se usar os eventos onLoad 

e onUnload do objeto Document. A sequência de eventos é a seguinte: o arquivo é requerido ao 

servidor (1 conexão); ao carregar a página, os dados coletados são (inclusive a hora) registrados 

em variáveis no lado cliente; quando a página for fechada, o evento onUnload é ativado; subtrai-

se a hora atual da hora inicial e envia-se todos os dados ao servidor (1 conexão). 

Para receber os dados podem ser usados códigos script (PHP, ASP ou JSP), programas CGI ou 

servíeis Java. Servíeis e JSPs4 têm a melhor portabilidade e escalabilidade e são, portanto, a 

hoje é suportada pela grande maioria dos navegadores (com pequenas diferenças). Foi normalizada pela ECMA 
e recebeu o nome de ECMAScript. 

3 Clickstream é o nome dado a uma sequência de acessos. Então, para se estimar o tempo de estada em uma 
página, subtrai-se da hora de acesso a uma página o tempo em que foi acessada a página anterior. 

4 JSPs são transformadas em servíeis pelo servidor de aplicação Java. Portanto, de um ponto de vista estritamente 
computacional, ambos possuem as mesmas características quanto à performance, escalabilidade etc. 
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principal solução a ser considerada. Alternativamente, pode-se usar applets Java no lugar de 

Javascript, entretanto eles tendem a resultar em downloads maiores e o navegador do cliente pode 

não estar preparado para executá-los, ou seja, não pode não possuir uma Máquina Virtual Java 

instalada. 

Uma solução muito versátil é a utilização de Javascript em conjunto com servíeis Java ou JSPs. 

Com essa combinação, pode-se coletar dados tanto sobre a interação cliente-servidor, como I P. 

do cliente, quanto sobre a interação usuário/hiperdocumento, como o tempo de visualização. 

2.2.3 - Identificação de usuários únicos 

O aspecto mais delicado do monitoramento é a identificação de usuários únicos. Há um certo 

consenso em se usar cookies e/ou exigir registro do usuário como método de identificação. 

Alguns usam o número LP. do cliente somado a outro identificador (cookie, tipo de navegador, 

etc). A fim de entender o problema, vejamos duas situações típicas: 

• Numa faculdade, possivelmente existem diversos laboratórios com microcomputadores 

compartilhados por muitos usuários, então deve ser comum a situação em que diferentes 

usuários acessam um mesmo Web site de uma mesma máquina e de um mesmo navegador, 

portanto com mesmo I.P. e mesmo cookie de identificação. Neste caso a única possibilidade de 

identificação confiável é a exigência de registro ("login"). 

• Caso o aluno acesse o Web site de sua casa, provavelmente ele estará usando uma conexão 

discada com atribuição dinâmica de LP. onde, a cada conexão, seu micro pode receber um 

número diferente. Alguns provedores, como a AOL, podem alterar o I.P. várias vezes durante 

uma sessão de acessos. Entretanto, um cookie poderia identificá-lo de forma relativamente 

segura. Entretanto, várias pessoas na mesma casa podem compartilhar o micro. 

Não há, portanto, forma 100% segura de se identificar um usuário único de forma passiva. E 

necessário que se estimule a identificação ativa e voluntária do usuário. Um artificio comum é 

fornecer acesso a determinadas áreas do site somente mediante cadastro. No entanto, a 

obrigatoriedade de se identificar a cada acesso pode ser desestimulante para o usuário. Com um 

cookie de identificação, podemos tentar "adivinhar" quem é a pessoa por trás do micro. Por 

exemplo, uma pessoa usando um micro que é também usado por outras pessoas acessa um site 

qualquer. Código JSP na página do site logo identifica um cookie no navegador que fez o acesso, 
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e cruza seus dados com o banco de dados de usuários cadastrados retornando a página principal 

alterada dinamicamente O usuário veria em sua tela algo como "Bom Dia José", e logo à frente 

um pequeno link com a frase "Se você não é o José, identifique-se aqui". 

2.3 - Fontes de imprecisão 

Firewalls e proxies podem ser uma grande fonte de imprecisão em medidas de audiência. 

Firewalls "mascaram" o l.P. das máquinas por trás deles e geralmente bloqueiam o recebimento 

de determinados tipos de arquivos que são considerados inseguros (applets muitas vezes são 

bloqueados). Proxies servem páginas que têm guardadas em suas caches diretamente a seus 

clientes, este acesso não será registrado no log do servidor Web que contém a página, como 

proxies não são incomuns, uma considerável parcela dos acessos a um site pode ficar fora de suas 

estatísticas. Segundo [Nichols, 2003], é comum que 30% dos acessos a um site sejam servidos via 

cache de um proxy e muitas vezes esse número pode passar de 80%. O mesmo pode ocorrer por 

causa da memória cache do próprio navegador. Usando diretrizes em cabeçalhos HTTP (por 

exemplo, Pragma = No Cache) pode-se minimizar os problemas com memórias cache. Pode-se, 

também, definir a data de expiração do documento com datas já passadas. 

A técnica que utiliza Javascript não enfrenta essas dificuldades. Mesmo se a página requerida for 

servida por uma memória cache (do proxy ou navegador), o navegador ainda tentará recuperar a 

suposta imagem referenciada pelo tag img uma vez que uma página dinâmica (JSP ou servlet que 

recebe os dados) não pode ser armazenada em cache. Essa característica é uma das maiores 

vantagens dessa técnica. Firewalls também não são problema uma vez que o código Javascript 

fica embutido no código HTML e, portanto, não sofre restrição. 

Em sites dinâmicos, pode ocorrer de um mesmo arquivo gerar diversas páginas HTML diferentes 

de acordo com a interação do usuário. Existem casos extremos onde todo o conteúdo é 

implementado com esse princípio de forma que detectar a interação do usuário requer soluções 

específicas. Sites implementados inteiramente em linguagem Flash [Macromedia, 2003], por 

exemplo, são registrados no log do servidor como um único arquivo. Nesse caso, pode-se aplicar 

a mesma idéia da técnica Javascript, ou seja, coleta-se os dados com código Flash e depois eles 

podem ser enviados via atributo src de uma tag img. 
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Geralmente, quando se mede a audiência de um Web site, deseja-se atestar que muitas pessoas o 

visitam. Mas nem sempre há uma pessoa por trás de um acesso, e esse é ura problema de grande 

relevância. Na rede, existem softwares chamados de agentes ou robôs que podem acessar um site. 

Por exemplo, softwares que catalogam sites para mecanismos de busca, agentes que buscam 

informação, etc. Existem listas disponibilizadas na rede, constantemente atualizadas, dos 

principais robôs [ABC, 2003], Entretanto, no caso de um navegador qffline, também 

caracterizado como agente ou robô, pode-se supor que seu usuário está interessado no conteúdo 

que o robô deve recuperar. Neste caso, pode ser legítimo contabilizar o acesso. 

Percebe-se, então, que nem todo dado coletado deve ser utilizado, pois pode ter sido gerado por 

fontes ilegítimas. É necessário definir quais acessos não devem ser contabilizados. Deve-se definir 

regras de filtragem que excluam esses dados não qualificados. Geralmente essas regras se baseiam 

no l.P. do visitante, no URL requerido, no status HTTP ou no tipo MIME. Por exemplo, pode-se 

usar o LP. para excluir dados gerados por atividade interna de manutenção. O status HTTP é 

muito usado para excluir acessos que não foram servidos adequadamente. Além disso, muitas 

vezes uma conexão lenta pode fazer com que um usuário abandone um site, gerando dados 

atípicos de acesso. É interessante, então, tentar detectar esse problema. 

2.4 - Considerações finais 

A melhor solução do ponto de vista técnico para se monitorar um site é, sem dúvida, desenvolver 

programas específicos para a aplicação em questão. Geralmente, usar código Javascript para 

coletar dados no lado cliente e servíeis Java, ou JSPs, para lidarem com os dados no lado servidor 

é a melhor forma de implementar esta solução. Porém, isso implica em ter acesso ao código-fonte 

da aplicação para que se possa adicionar o código Javascript aos hiperdocumentos que se quer 

monitorar. 

Para se avaliar as técnicas desenvolvidas neste trabalho, é interessante analisar dados de sites com 

diferentes características de uso. No ambiente de pesquisa onde este trabalho foi desenvolvido, 

tinha-se acesso ao código-fonte de apenas um Web site. Foi preciso, então, recorrer a arquivos de 

log de servidores Web a fim de se obter dados de outros sites. Como os logs são simples arquivos 

de texto contendo os dados, basta obter uma cópia. O principal problema, em usar arquivos de 

log, vem da dificuldade de se identificar usuários únicos. 
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Foram utilizados dados dos seguintes sites: 

• Agents Research (http//java.icmc.usp.br): site mantido pelo Prof. Dr. Dilvan de Abreu 

Moreira. Apresenta a linha de pesquisa seguida por este. Contém material didático de 

diversos cursos ligados ao ICMC-USP; 

• Homepage do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 

(http://www.icmc.usp.br): este site contém informações gerais sobre o Instituto, como 

docentes, áreas de pesquisa etc. 

Como esses dados serão analisados e que resultados serão obtidos são os assuntos dos próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO 3 - DESCOBERTA DE 
CONHECIMENTO EM DADOS 

3.1 - Considerações iniciais 

Analisar grandes volumes de dados é tarefa complexa e pode tornar-se até impossível para um 

examinador humano munido de ferramentas convencionais, como planilhas e representações 

gráficas comuns. A situação é agravada se os dados forem gerados a grande velocidade. Este, 

geralmente, é o caso de dados de acesso a Web sites. Frequentemente, há ainda a necessidade de 

análise em curto prazo. Desenvolveram-se, então, técnicas de extração de informação com auxílio 

de computador que constituem um ramo da pesquisa em Ciências da Computação usualmente 

chamado de Mineração de Dados (MD) ou, em inglês, Data Mining. 

Na literatura existem definições variadas. Uns definem MD de forma bem abrangente. [Whestphal 

& Blaxton, 1998] define MD como um processo interativo cujo sucesso é caracterizado pela 

descoberta, seja através de métodos automáticos ou não. Estes métodos podem ser cálculos 

estatísticos, árvores de decisão, técnicas de visualização de informação entre outros. 

Outros definem MD de forma mais restrita. Segundo [Fayyad, 1996], MD é uma etapa de um 

processo maior chamado de Knowledge Discovery in Data (KDD), ou de Descoberta de 

Conhecimento em Dados. O KDD é o processo não-trivial de identificar padrões válidos, novos, 

potencialmente úteis e, por fim, compreensíveis, em dados. E um processo que trata da 

descoberta de conhecimento em grandes quantidades de dados armazenados em bases de dados. 

O KDD envolve uma série de etapas que tratam desde a preparação dos dados para análise até a 

validação dos resultados. A etapa mais complexa é a de MD, a qual consiste na aplicação de 

algoritmos para produzir padrões, que descrevam os dados, ou para produzir modelos, que 

permitam a predição de novos valores. 

Dado o objetivo da análise, os algoritmos para MD podem ser divididos em duas categorias: 

algoritmos preditivos e descritivos. A análise preditiva busca um modelo que permita a predição 

de elementos do domínio analisado. A análise descritiva busca padrões que descrevam o domínio. 

Seguem exemplos dos dois tipos de análise: 

1 7 



• Predição: esses algoritmos, também denominados algoritmos de aprendizado 

supervisionado, produzem um modelo preditivo com base em atributos. Podem ser, por 

exemplo, de: 

• Classificação: é o processo de encontrar propriedades comuns entre um 

conjunto de dados de diferentes classes, de acordo com um modelo de 

classificação. Os atributos possuem valores discretos; 

• Regressão: busca-se uma função que permita prever valores futuros de 

certos atributos em função dos valores já conhecidos; 

• Descrição: utilizados para gerar uma descrição dos dados. São denominados algoritmos 

de aprendizado não-supervisionados e podem ser, por exemplo, de: 

• Agrupamento (Clustering): tem como objetivo agrupar objetos semelhantes. 

Os algoritmos de agrupamento podem ser divididos em dois grupos: os 

baseados em particionamento e os baseados em hierarquia; 

• Associação: é a descoberta de associações ou conexões entre objetos. Por 

exemplo, dados dois conjuntos de atributos X e Y, descobre-se que os 

registros que contém X tendem a conter Y Podem-se obter inúmeras regras 

para um conjunto de dados, entretanto apenas as que se repetem com 

frequência são interessantes; 

As tarefas de predição e descrição apontadas acima são, usualmente, resolvidas com técnicas de 

árvores de decisão, redes neurais e métodos estatísticos. O uso de métodos estatísticos é, 

possivelmente, a abordagem padrão na análise de dados [Whestphal & Blaxton, 1998], Métodos 

estatísticos de Regressão são usados, principalmente, como técnica preditiva. 

Um ponto a ser observado é que algumas técnicas são mais adequadas para determinados 

problemas que outras. Portanto, não há um método universal de MD. A escolha de um algoritmo 

para um determinado problema deve ser analisada empiricamente [Baranauskas, Monard & 

Batista, 2000], 

Neste Capítulo, serão apresentados conceitos relevantes sobre algoritmos de agrupamento e sua 

aplicação a dados de uso de Web sites. 
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3.2 - Agrupamento 

Algoritmos de Agrupamento (Clustering) têm como objetivo agrupar objetos semelhantes de 

modo que os objetos de grupos diferentes sejam dissemelhantes. Esta é uma área atacada pela 

pesquisa em Estatística clássica e pela pesquisa em Computação nas sub-áreas de Inteligência 

Artificial (AI) e Aprendizado de Máquinas (Machine Learning). 

As técnicas tradicionais de agrupamento podem ser classificadas em dois grupos: as baseadas em 

algoritmos de particionamento e as baseadas em algoritmos hierárquicos. Esta última é 

subdividida em algoritmos aglomerativos, ou bottom-up, e algoritmos divisivos, ou top-down 

[Kaufman & Rousseeuw, 1990], 

Algoritmos hierárquicos operam dividindo ou unindo grupos pré-existentes gerando uma 

estrutura hierárquica que expõe a ordem em que os grupos foram unidos ou divididos. Esta 

estrutura hierárquica é representada graficamente por dendrogramas, que é um tipo de gráfico 

bidimensional. Algoritmos aglomerativos começam com cada observação num grupo distinto e 

procedem com a união destes até que se atinja o critério de parada, enquanto algoritmos divisivos 

partem de um grupo contendo todas as observações e procedem com subdivisões até que se atinja 

o critério de parada, o qual geralmente é um número pré-definido de grupos. Os algoritmos 

aglomerativos são os mais usados desta categoria. Uma vantagem deste método é sua facilidade 

de lidar com diferentes funções de similaridade ou de distância (dissimilaridade). Isso possibilita 

flexibilidade quanto aos tipos de atributos analisados. 

Algoritmos hierárquicos tendem a ser pouco escaláveis devido à necessidade de se trabalhar com 

uma matriz de similaridade, ou distância, de tamanho NxN (onde N é o número de observações). 

Manter essa matriz em memória pode não ser viável. O algoritmo BIRCH [Zhang et al., 1996], 

que foi desenvolvido recentemente, é uma exceção nesta categoria e é também um exemplo do 

esforço atual em busca de algoritmos escaláveis. Outros exemplos são: SL1NK [Sibson, 1973], 

COBWEB [Fisher, 1987], CURE [Guha et al., 1998] e CHAMELEON [Karypis et al., 1999], 

Algoritmos baseados em particionamento partem de um número pré-determinado de grupos (k) a 

serem formados e, então, realocam os dados interativamente até que se obtenha algum tipo de 

equilíbrio. O valor ótimo de k não é conhecido de antemão e só pode ser descoberto 

experimentalmente. 
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São dois os principais métodos desta categoria. O primeiro é o chamado K-means [Hartigan, 

1975], Este se baseia no cálculo das centróides das observações, ou seja, da média ponderada dos 

parâmetros de cada observação, as quais são agrupadas em função da proximidade das 

centróides. E adequado para dados numéricos apenas e é muito sensível a outliers (pontos fora da 

curva). O outro método é o K-medoids, o qual trabalha com medóides ao invés de centróides. 

Um medóide pode ser definido como o objeto de um grupo cuja dissimilaridade média, em 

relação aos outros objetos do mesmo grupo, é mínima. É capaz de trabalhar com qualquer tipo de 

parâmetro e é pouco sensível a outliers. Exemplos de algoritmos que usam este método são: 

PAM, CLARA [Kaufman & Rousseeuw, 1990] e CLARANS [Ng & Han, 1994], 

Uma outra sub-categoria de algoritmos de agrupamento é a de algoritmos baseados em 

densidade. Estes adequados para dados espaciais. Exemplo importantes são: DBSCAN [Ester et 

al„ 1996], GDBSCAN [Sander et al., 1998], OPTICS [Ankerst et al„ 1999] e DBCLASD [Xu et 

ai., 1998], 

Existem diversas outras técnicas que não se encaixam na classificação apresentada, como técnicas 

baseadas em redes neurais (ex. SOM [Kohonen, 1990]) ou algoritmos genéticos (ex. GGA [Hall 

et al., 1999]). 

3.3 - Aspectos importantes de um algoritmo de 
agrupamento 

Algumas propriedades importantes em algoritmos de agrupamento são: 

• Tipos de atributos que o algoritmo suporta (categóricos vs. numéricos vs temporais); 

• Escalabilidade quanto à memória e quanto ao processamento; 

• Habilidade em lidar com alta dimensionalidade, ou seja, muitos parâmetros; 

• Habilidade em lidar com outliers ("pontos fora da curva"). 

Geralmente, um dado algoritmo lida com apenas um tipo de dado, seja categórico, numérico-

espacial ou outro tipo qualquer. A maioria dos algoritmos tradicionais sofrem de baixa 

escalabilidade. Apenas recentemente a pesquisa na área tem dado maior foco a este problema. 

Lidar com alta dimensionalidade é um grande problema uma vez que quanto maior o número de 

2 0 



atributos, maior a chance de existirem atributos irrelevantes, os quais atrapalham a identificação 

de grupos. 

3.4 - Agrupamento de dados Web 

A maioria dos algoritmos de agrupamento lidam com dados numéricos, porém, dados de uso de 

Web sites são predominantemente categóricos, como, por exemplo, a URL visitada e o navegador 

usado. Alguns dados interessantes são, entretanto, contínuos. De quaiquer modo, eles podem ser 

categorizados, basta dividi-los em intervalos e tratar cada intervalo como uma categoria. Porém, 

isto não é o ideal. Algoritmos que lidam com dados categóricos e vêm sendo usados para agrupar 

dados de uso de Web sites são o ROCK [Guha et al., 1999] e o CHAMELEON [Karypis et al., 

1999], 

Existem dois aspectos importantes ligados a este domínio. Primeiramente, a forma como os dados 

são organizados antes do processamento é muito importante. Alguns trabalham diretamente com 

o log do servidor Web, outros o processam em busca de sessões de uso ou de uma métrica 

qualquer (ver [Cooley et al., 1997]). Em segundo lugar, como o interesse está em identificar 

padrões de navegação, a ordem dos acesso é relevante. A maioria dos algoritmos não leva isto em 

conta. Os exemplos citados anteriormente não levam em conta a sequência de acessos. 

3.5 - Considerações finais 

A busca por algoritmos de agrupamento não é recente. Apesar do grande número de algoritmos 

desenvolvidos, poucos são adequados ao uso em dados de uso de Web sites. Os grandes 

problemas da aplicação dos algoritmos já conhecidos ao domínio Web vêm da típica baixa 

escalabilidade e da escassez de algoritmos capazes de lidar com dados categóricos. 

Estes aspectos motivaram o desenvolvimento da técnica proposta neste trabalho, a qual lida tanto 

com dados categóricos, quanto contínuos. Os detalhes serão apresentados no próximo capítulo, o 

Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 - O MÉTODO LOGICLUSTER 

4.1 - Considerações iniciais 

O problema que motivou o inicio desta pesquisa foi a falta de percepção que o professor tem do 

processo de aprendizagem de um aluno de um curso à distância via Internet. Além deste 

problema, na EAD via Internet pode-se atingir um número de alunos muito grande a um custo 

relativamente baixo por aluno, e a audiência numerosa certamente dificulta a atuação do 

professor. Buscou-se, então, ferramentas que pudessem ajudar os professores a entender melhor 

os perfis de seus alunos de modo a minimizar os problemas apontados. 

Julgou-se interessante aplicar um algoritmo de agrupamento aos dados de uso do material 

didático online (Web site) uma vez que o algoritmo, em princípio, poderia identificar diferentes 

perfis entre os alunos automaticamente. Isso seria útil, uma vez que o professor poderia trabalhar 

em função de grupos de alunos ao invés de lidar com cada aluno separadamente. 

Dados de uso de Web sites são predominantemente categóricos, como, por exemplo, a URL 

visitada e o navegador usado. Alguns dados interessantes são, porém, numéricos e contínuos. O 

algoritmo de agrupamento a ser utilizado deveria ser capaz de lidar com os dois tipos 

simultaneamente. Além disso, sabe-se que algoritmos de agrupamento, geralmente, não escalam 

bem e o domínio em questão costuma gerar grandes volumes de dados com um grande número de 

parâmetros. A grande maioria dos algoritmos de agrupamento conhecidos não atende 

satisfatoriamente aos aspectos citados. Surgiu, então, o interesse em se pesquisar novas formas de 

se efetuar agrupamento neste domínio. 

O método proposto neste trabalho se baseia no Modelo de Regressão Logístico. Este modelo de 

regressão foi desenvolvido para lidar com variáveis de resposta binárias e variáveis explanatórias 

categóricas ou continuas (em conjunto ou não). Os alunos seriam tratados como variável de 

resposta e as variáveis URL, navegador, etc, representariam as variáveis explanatórias. Uma vez 

que a variável de resposta deve ser binária, a análise deve ser feita sobre os dados de pares de 

alunos (dois a dois), os quais são codificados com os valores zero (aluno A) e um (aluno B). Feita 

a análise sobre todos os pares de alunos, é possível determinar quais deles são semelhantes (de 

acordo com o modelo desenvolvido) e proceder com o agrupamento em sí. 
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Neste Capítulo, serão apresentados os princípios do Modelo de Regressão Logística e como, a 

partir deste, se desenvolveu o procedimento de agrupamento. 

4.2 - Modelo de Regressão Logístico 

4.2.1 - Introdução 

Modelos de Regressão se tomaram parte integrante de todo tipo de análise onde se quer medir a 

influência de determinadas variáveis (chamadas de variáveis explanatórias ou independentes) em 

relação a uma outra variável (variável de resposta ou dependente) [Hosmer & Lemeshow, 1989], 

O que distingue o Modelo de Regressão Logística do conhecido Modelo de Regressão Linear é o 

fato de o primeiro lidar com variáveis de resposta categóricas. A variável de resposta é 

usualmente binária, ou seja, só pode assumir dois valores. Este método vem sendo usualmente 

aplicado a dados referentes à área das Ciências Biológicas, portanto a aplicação a dados da Web é 

uma nova aplicação a ser discutida neste trabalho. 

4.2.2 - Princípios da Regressão Logística 

Dado o modelo de Regressão Linear: 

(D Y ^ h + f i ^ + e , 

onde Yi corresponde à variável de resposta, x, corresponde à variável explanatória e ao erro 

experimental. Em geral, assumimos que o erro experimental tem distribuição normal. Caso Y, seja 

dicotômica (possa assumir apenas dois valores discretos como 0 e 1), a resposta esperada K(Yj é 

a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de que Y, seja igual a um. 

Considera-se que Y, seja uma variável aleatória de Bernoulli para a qual tem-se a seguinte 

distribuição probabilística: P(Y, = 1)=jiíQ P(Yí -0) = 1 - it-> [Neter et al., 1996], De acordo com 

a definição de valor esperado para uma variável aleatória, obtém-se: 

(2) E{Yt)=\.{n,)+Q.{\-n,)^iti 

Equacionando (1) e (2) e considerando-se que E(sJ = 0, obtém-se: 
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(3) 

Portanto, E(Yi) é a probabilidade de F; ser 1, dado jc, 

Surge, então, a idéia central do método proposto neste trabalho. Assumindo-se que existam dados 

de uso do Web site referentes a dois usuários, pode-se calcular a probabilidade de que os dados 

de um sejam iguais aos do outro. Um usuário seria codificado como zero e o outro como um, e 7t, 

representaria a probabilidade dos dados do usuário zero serem iguais aos dados do usuário um. 

Pode-se, ainda, comparar todos os usuários dois a dois de forma que seja possível calcular m 

entre todos, tornando trivial a tarefa de agrupá-los. Maiores detalhes são apresentados no item 

4.2.3 - Desenvolvendo o Modelo de Regressão Logística 

No Modelo de Regressão Logística a resposta está sujeita a uma restrição. 

0 < £ ( F ) = ; r < l 

Uma solução é o uso da seguinte função de resposta: 

(4) £ (F)= (Modelo de Regressão Logística) 

Esta função varia entre 0 e 1, é aproximadamente linear (exceto pelas extremidades) e, portanto, 

atende à restrição citada (ver figura 4.1). 

A equação (4) pode ser linearizada da seguinte forma: 

=A>+A'* (Logit) 

Esta transformação permite que se mantenham certas propriedades do Modelo de Regressão 

Linear que são importantes no desenvolvimento do Modelo de Regressão Logística, e é chamada 

de Transformação Logit ou simplesmente logit. 

Outras funções de resposta (ou funções de link) podem ser usadas, por exemplo a chamada 

probit, e assim obtém-se outros modelos. Estes são chamados Modelos Lineares Generalizados. 

O Modelo Logístico é, portanto, um tipo de Modelo Linear Generalizado. 

(5) ln Tt 
1 - 7 T 

2 4 



It 

O termo y j j _ ^ j é chamado Odds Ratio (OR) e representa a probabilidade de Y ser igual à 1 

dividida pela probabilidade de Y ser igual à 0. 

Y 

Figura 4.1 - Funções de resposta dos modelos 

4.2.4 - Calculando os coeficientes 

Para se estimar os coeficientes do Modelo usa-se, geralmente, um método chamado Máxima 

Verossimilhança (Maximum Likehood). A aplicação deste método implica na escolha de uma 

função que expresse a probabilidade de ocorrência dos dados observados em função dos 

parâmetros desconhecidos. A essa função se dá o nome de Função de Verossimilhança (Likehood 

Function). Maximizando-a, obtêm-se os coeficientes desejados. 

Assumindo que se tem uma amostra de n observações independentes do tipo (Yi,Xy) onde / = 1, 

2, ... né o número de observações ej - 1, 2,... p é o número de parâmetros do Modelo, então a 

contribuição da "iésima" amostra (Yux,j) para a Função de Verossimilhança caso Y, seja 1 é tíx,). 

E se Yi for zero, 1 - 7Íx?). Uma forma matematicamente conveniente de se expressar isso é: 

Uma vez que as observações são independentes, a Função de Verossimilhança pode ser obtida 
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pela multiplicação dos termos da equação acima. Desta forma. 

/ ( A H Í k K ) 
/=i 

Resta, agora, estimar o valor de /? que maximiza essa função. Porém, é mais fácil 

matematicamente trabalhar com o log da equação anterior. Essa equação é chamada de Log 

Likehood: 

Diferenciando a equação acima em relação aos coeficientes /? e igualando os resultados à zero 

obtém-se um conjunto de equações que podem ser resolvidas por métodos numéricos, sendo que 

o método de Newton-Raphson é o mais usado. Estas equações são chamadas de Equações de 

Verossimilhança: 

n 
E [ * - * ( * , ) ] = o 
i= 1 

n 

para/ = 1, 2, ...p 

Existirão (p+1) equações, onde pé a quantidade de coeficientes (p). 

4.2.5 - Avaliando o ajuste do modelo 

A adequação do modelo obtido precisa ser avaliada antes que este possa ser usado. No caso da 

Regressão Logística em particular, é importante avaliar se a função de resposta é monotônica e 

sigmoidal (em forma de S), características fundamentais do Modelo. Isto pode ser verificado 

informalmente com representações gráficas. Esta verificação é formalizada por um teste 

denominado Teste Qui-quadrado (x2). Existem, ainda, outros procedimentos que podem ser 

aplicados ao modelo a fim de avaliá-lo como, por exemplo, o teste "Deviance Goodness of Fit 

Tesf que avalia o desvio do modelo [Neter et al., 1996], 
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4.2.5.1 - Teste Qui-quadrado (z2) 

É o teste de ajuste rnais antigo e bem conhecido que existe. Ele assume apenas que as Y, 

observações são independentes e que o tamanho da amostra é razoavelmente grande. Ele detecta 

grandes desvios em relação à função logística, porém pequenos desvios não são notados. A 

estatística Qui-quadrado de Pearson para o Modelo Logístico, segundo [Hosmer & Lemeshow, 

1989], é: 

' " A t 1 " * , ) 

onde J é o número de valores distintos do logit, m, é o numero ocorrências do valor distinto j, 7Q é 

o valor ajustado j e j ^ é o valor observado Lembre-se que para cada observação, calcula-se um 

valor para o logit. 

O procedimento parte das seguintes hipóteses: 

Ho E(Y)={ 

Hf E{Y)^[\+e(~"'-xY 

A hipótese H0 afirma que a função de resposta E( Y) atende às propriedades esperadas, ou seja, é 

monotônica e sigmoídal, e, portanto, o modelo seria adequado. Valores altos de X2 indicam que o 

modelo não é apropriado. A regra de decisão é (ver Figura 4.2): 

Se X2 < x20-«; J-p+1), não rejeitamos H0, 

Se A5 > x2( 1 -«; J~P+1), rejeitamos H0. 

onde pé o número de co variáveis do modelo. 
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Pode-se enunciar a regra de decisão usando a estatística P-valor, a qual é igual à 1 - xVumuiada) 

neste caso. Desta forma: 

Se P-valor > a, não rejeitamos Ho, 

Se P-valor < a, rejeitamos H0 

Onde 1-a é confiabilidade esperada. Geralmente adota-se a - 0,05 (5%), o que implica em 95% 

de confiabilidade. 

4.2.5,2 - Teste "Deviance Goodness of Fit" 

Este teste se baseia numa estatística chamada "model devianceou desvio do modelo. Sabe-se 

que, se a amostra for suficientemente grande, o desvio do Modelo Logístico seguirá uma 

distribuição X c o m (n ~ P) graus de liberdade, onde n é o número de observações ep o número 

de covariáveis do modelo. Valores grandes para o desvio indicam que o modelo não é adequado. 

Inicialmente, são assumidas as seguintes hipóteses: 

H0 o modelo é adequado; 

H, o modelo não é adequado. 

A regra de decisão para este teste é: se o desvio do modelo for menor ou igual (<) a X*(\-cc, n-q), 

o modelo é satisfatório; e se o desvio for maior que (>) x*(\-oc, n-q), o modelo não é adequado. 

Assim como no teste pode-se enunciar a regra de decisão usando a estatística P-valor, a qual é 

igual à 1 - x2(acumu]ada) neste caso também. Desta forma: 

Se P-valor > a, não rejeitamos //«; 

Se P-valor < a, rejeitamos H0 

O termo 1-a é a confiabilidade esperada. Geralmente adota-se a = 0,05 (5%), o que implica em 

95% de confiabilidade. 
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4.3 - O procedimento de agrupamento 

Viu-se no item 4.2.2 que, com o Modelo de Regressão Logística, pode-se calcular a 

probabilidade (#,) de que os dados de um usuário sejam iguais aos de outro usuário. Para tanto, o 

primeiro passo é efetuar a regressão com os dados referentes aos dois usuários em questão. Estes 

representam a variável dependente no modelo, a qual pode assumir apenas dois valores, 0 e 1. A 

Tabela 4.1 contém uma amostra dos dados usados neste trabalho para testar o procedimento: 

Tabela 4.1 - Amostra de dados de uso de Web sites 

Usuário Denodo naveaador sistema ooeracionai 'MrJiÀ 
1 1 1 '" " " 1 • 

0 manhã MSIE Windows XP GET 200 4784 
0 manhã MSIE Windows XP GET 200 435784 
0 manhã MSIE Windows XP GET 200 78 
0 tarde Netscape Windows XP POST 200 7848 
0 tarde MSIE Windows XP GET 404 658 
1 madrugada MSIE Windows 2000 GET 200 2457 
1 noite MSIE Windows 2000 HEAD 200 5277 
1 noite Netscape Linux GET 404 757 
1 manhã Opera Windows 2000 GET 200 75376 
1 noite Netscape Linux GET 200 7657 

Para a execução da regressão, os dois usuários são codificados por zero e um, como visto na 

coluna Usuário da Tabela 4.1. As demais variáveis, chamadas explanatórias ou covariáveis, são 

categóricas exceto pela variável bytes enviados. O Modelo de Regressão Logística pode lidar 

com os dois tipos, tanto independentemente, quanto em conjunto. 

Como resultado da regressão obtém-se as estimativas dos coeficientes (/?) da função Logit 

(equação 5 vista no item 4.3): 

+fii-xa+fi2-xa+...+fip'X¥ 

Desta equação se calcula a probabilidade da variável de resposta ser igual a 1 dados Xy onde 

j = 1, 2, 3 ... p (p é o número de covariáveis) e / - 1 , 2, 3.. n (néo número de observações). 

Assim, substituindo-se os dados de um usuário na função, obtém-se a probabilidade destes serem 

iguais aos dados do usuário 1. Se isto for feito com os dados do usuário 0, obtém-se a 
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probabilidade dos dados do usuário 0 serem iguais aos do usuário 1. Essa substituição deve levar 

em conta todas as n observações referentes ao usuário, o que produzirá um número n de 

probabilidades. De modo a se obter apenas um valor que indique a probabilidade de igualdade 

entre os usuários, decidiu-se trabalhar com a média aritmética dos valores ajustados referentes a 

cada observação. 

Num primeiro momento, pode-se imaginar que o que se busca são valores altos (0,9 ou mais) 

para as probabilidades x,, pois isso indicaria muita similaridade entre os dados dos usuários. 

Porém, lembrando que P(Yt = 1) = tt, e P(Y, - 0) ~ 1 - 7C,, considere a seguinte questão, se a 

probabilidade de Y, ser igual à 1, dado r, referente ao usuário zero, for 0,9 (90%), então a 

probabilidade de Y, ser 0, dado o mesmo x,, deveria ser 0,1. Isto é incoerente. Como um modelo 

pode afirmar que os dados de zero têm apenas 10% de chance de serem iguais a eles mesmos? 

Caso isso ocorra, conclui-se que esse modelo representa mal os dados analisados. 

Então, assume-se que probabilidades superiores à 0,55 indicam um modelo inadequado. De 

qualquer modo, quando se obtêm baixas probabilidades, é seguro afirmar que os usuários são 

diferentes. Decidiu-se trabalhar com o seguinte intervalo 0,45 < kíx,) <0,55. Ou seja, se o valor 

de JtfXj) estiver contido neste intervalo, os dados dos usuários são considerados semelhantes e 

serão agrupados. Valores maiores que 0,55 serão descartados e valores menores que 0,45 apenas 

indicam baixa similaridade. O intervalo citado é arbitrário e pode ser refinado experimentalmente 

Neste ponto, é importante notar que variáveis categóricas devem ser tratadas de maneira 

particular. Como se pode expressar numericamente de forma equivalente as diferentes categorias? 

Uma solução é desmembrar a variável em mais variáveis, chamadas variáveis de design, de modo 

que cada uma possa assumir apenas dois valores (0 e 1) e as combinações destes valores 

representariam cada categoria. Por exemplo, a variável método (ver Tabela 4.1) possui três 

categorias: GET, POST e HEAD. Ela pode ser desmembrada em duas variáveis de design, xa e xb. 

Então, xfl=0 e x;,=0 representariam a categoria GET, xa=0 e jqM representariam POST e xa=l e 

Xft-1 a categoria HEAD. Então, sempre que uma equação neste texto referenciar o número de 

covariáveis, deve-se considerar cada variável de design como uma covariável distinta. 

O procedimento apresentado anteriormente pode ser executado para todas as combinações de 

usuários. Isto permitiria comparar as probabilidades de igualdade de todos, sendo possível 

agrupá-los. Por exemplo, vejamos na Tabela 4.2 o que se obtém ao aplicar o procedimento acima 
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aos dados de seis diferentes usuários: 

Tabela 4.2 - Matriz II 

Usuário 1 9 I 
I 

_ 1 - * 
3 5 . 

0 0.2658 8.0074 0.2533 0 0097 
• 

I 0.0 0.2802 0.1827 . . . . . , vMv /o 
l! 1-1 st . 2 — 0.0 0.0 

. . . . 

„ . ' 
0.0 0 0 F 

4 
a 

Deu-se o nome de Matriz II à matriz obtida. Analisando-se a primeira linha da Tabela 4.2 pode-se 

notar que os usuários 2, 3 e 5 possuem probabilidades muito baixas de serem iguais ao usuário 0 e 

jamais poderiam formar um grupo com este. Nada se pode afirmar quanto aos usuários 1 e 4. Na 

segunda linha, vê-se que 1 possui baixa probabilidade de igualdade em relação à 2 e 5 e, mais uma 

vez, nada se pode afirmar sobre 3 e 4. Até agora, sabe-se que 0 não deve ser agrupado com 2, 3 e 

5. Sabe-se, também, que 1 não deve ser agrupado com 2 e 5. 

Na terceira linha, encontra-se uma probabilidade de 55% de similaridade entre 2 e 3. Este é um 

valor considerado alto e, portanto, 2 e 3 devem ser agrupados. Na mesma linha descobre-se, 

ainda, que 2 não deveria ser agrupado com 4 e 5. Olhando-se as duas últimas linhas, conclui-se 

que 3, 4 e 5 não poderiam pertencer ao mesmo grupo. 

Finalmente, seriam obtidos os seguintes grupos: (0); (1); (2, 3); (4); (5). 

As regressões entre cada combinação de usuário (dois a dois) consideram os mesmos atributos, 

com as mesmas categorias para todos. De qualquer modo, o modelo obtido pela regressão para 

um dado par de usuários pode não ser bom. Por isso, deve ser avaliada a adequação do modelo 

obtido (ver item 4.2.5) e, caso não seja adequado, este deve ser descartado. Eventualmente, a 

maioria dos modelos obtidos pode ter que ser descartada e, neste caso, é preciso reconsiderar os 

atributos da análise. Isso também pode ocorrer caso o algoritmo de regressão não venha a 

convergir. 
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4.4 - Considerações finais 

Com o Modelo de Regressão Logística pode-se calcular a probabilidade de que os dados de um 

usuário sejam iguais aos dados de outro. Efetuando-se este cálculo para todas as possíveis 

combinações entre usuários é possível avaliar se usuários são similares sendo, então, possível 

agrupá-los. 

O procedimento de agrupamento pode ser sumarizado pelas seguintes etapas: 

1. identificar as possíveis combinações de usuários e para cada combinação: 

1.1 efetuar a regressão logística; 

1.2.substituir os dados do usuário tratado por zero na fórmula obtida de modo a calcular a 

média de n,; 

1.3.armazenar o valor da média de n t; 

2. uma vez obtida a Matriz LI: 

2.1 varrer a primeira linha, a qual compara o usuário zero com todos os outros, procurando 

valores dentro do intervalo de corte ( 0,45 < nfxj < 0,55 ); 

2.2.formar um grupo (Grupo 0) com estes valores. Caso nenhum valor esteja acima do limite 

de corte, o usuário zero não possui similaridade significativa com os outros usuários e deve 

formar um grupo sozinho; 

2.3. remover da análise os usuários que fazem parte do Grupo 0; 

2.4.procurar o próximo usuário que não pertence a um grupo; 

2.5.varrer a linha correspondente a esse usuário procurando valores dentro do intervalo de 

corte, 

2.6.formar um grupo com estes valores; 

2.7.voltar ao passo 2.4 até que se esgotem os usuários. 

O algoritmo que efetua a Regressão Logística é muito complexo, contudo existem diversos 

programas que possuem uma implementação deste Modelo de Regressão e que podem ser 
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utilizados. São exemplos os conhecidos pacotes Minitab [Minitab, 2003] e S-Plus [S-Plus, 2003], 

Ambos são amplamente usados no meio académico e suas implementações do modelo atingiram 

grande robustez. Optou-se por usar o programa S-Plus devido à sua portabilidade (existem 

versões para Windows e Linux) e à sua maior flexibilidade quanto à inteface com outros 

programas. 

Os resultados obtidos com implementação da técnica serão apresentados no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS 

5.1 - Considerações iniciais 

Neste capítulo, será apresentada a ferramenta desenvolvida com o propósito de testar o método 

de agrupamento proposto, o qual foi nomeado LogiCluster. Serão, também, apresentados os 

resultados obtidos da análise dos dados de uso de Web sites coletados conforme descrito no 

Capítulo 2. 

A ferramenta foi denominada Clusterizer. Ela implementa a lógica do algoritmo de agrupamento 

que foi apresentada no item 4.3. O procedimento de regressão é deixado à cargo do programa S-

Plus. Este programa possui uma interface nativa com a linguagem Java. Por esta razão optou-se 

por usar a Java na implementação. Um benefício adicional em se usar Java vem do fato desta ser 

multiplataforma. Isto permite que a ferramenta seja usada com as ambas as versões do S-Plus, 

para Linux e para Windows. 

Para facilitar a portabilidade do sistema para diferentes versões do S-Plus, optou-se por usar a 

interface nativa apenas como forma de disparar a execução de funções a partir de código Java. Os 

resultados do processamento feito pelo S-Plus são escritos em um arquivo XML, o qual é lido 

pelo programa Java ao fim do processo a fim de obter a Matriz n (ver item 4.3). 

5.2 - A ferramenta Clusterizer 

A interface gráfica do Clusterizer pode ser vista nas Figura 5.1, 5.2 e 5.3. Na primeira figura 

pode-se ver, acima e à direita, a Matriz n obtida dos resultados do S-Plus (veja Tabela 4.2 no 

item 4.3). Logo abaixo vê-se um conjunto de abas ("tabs") as quais contêm uma representação 

gráfica simples dos grupos formados e algumas tabelas com os valores de diversos testes de ajuste 

(ver item 4.2.5). No rodapé da interface há uma área reservada para exibição de informações 

textuais. 

Os dois procedimentos básicos executados pelo programa são disparados pelos dois botões no 

canto superior esquerdo. Estes botões poderiam ser substituídos por um único botão, mas a 
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separação facilita a depuração, se necessária. Note que a sequência dos procedimentos é 

importante e os botões devem ser acionados em ordem, de cima para baixo. O procedimento 

disparado pelo primeiro botão é responsável por identificar as diferentes categorias da variável 

dependente (que é a variável que identifica os usuários), formatar seus dados adequadamente para 

leitura por parte do S-Plus, gerar o scripí para o mesmo e disparar sua execução. Quando 

terminada esta etapa, terá sido gerado um arquivo XML contendo os resultados das regressões. 

Finalmente, acionando-se o segundo botão, os dados serão lidos, apresentados pelo Clusterizer e 

os usuários agrupados. 

Logo abaixo dos botões citados existe, ainda, dois campos onde se define o intervalo de corte 

(item 4.3), uma ComboBox que permite selecionar uma função de link diferente da logit (ver item 

4.2.3) e uma lista dos elementos, ou usuários, que foram analisados. Acima desta lista há um 

botão que leva a uma nova tela onde são apresentados detalhes dos elementos (ver Figura 5.3). 

SSIílBItl 

- < r ; 0 
(3 !4 jO.486636694231127 10.341716715347966 jo.715302546611852 0.505860213253082 0 30634006746(19 0.696574253120926 0.57750310372148 0.34117658110912 0.766572097192063 

0.254712042069268 U1961: 0.248255492264915 0.14891 10.45006798505072 0.431012158523306 0 433858526773424 0.298589625639151 0.3509' 0.267445728793711 D 67175*337966369 0 237395777434543 0 2997I 0 27492459725591 10 2802: 0.0892151768188011 0 196B. 587404740658378 

M H H M H I W H M H M w 

Figura 5.1 - Tela principal do Clusterizer 

Antes de se executar o agrupamento, é preciso escolher a fonte de dados e selecionar os atributos 
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para a análise. Isso se faz na interface vista na Figura 5.2. No canto superior esquerdo desta tela 

há uma ComboBox de nome datasource que permite a seleção da fonte dos dados. A direita, há 

uma grande tabela onde se exibe uma amostra da fonte escolhida. Abaixo da ComboBox 

datasource existe outra onde se escolhe a variável dependente. Logo abaixo desta, o usuário pode 

definir limites mínimo e máximo para o número de observações referentes a cada categoria da 

variável dependente. O limite mínimo é importante para se garantir significância estatística. Já o 

máximo é particularmente útil quando se está analisando logs de Web sites e usando o número 

I.P. como forma de identificação de usuários. Neste caso, um número grande acessos 

(observações) vindos de um mesmo I.P. indicam servidores proxy ou firewalls e por traz destes, 

geralmente, existem diversos usuários. As categorias da variável dependente que respeitam os 

limite definidos são exibidas logo em seguida. 

Figura 5.2 - Tela auxiliar do Clusterizer 

No canto inferior direito, vê-se uma lista dos possíveis atributos (covariáveis) a serem 
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selecionados. É preciso indicar quais são numéricos e quais são categóricos. Uma vez 

selecionadas a fonte de dados, as covariáveis e a variável dependente pode-se proceder com o 

agrupamento. 

As configurações básicas para o funcionamento do programa são feitas numa terceira tela onde é 

definida a fonte dos dados a serem analisados (deve ser uma tabela em um banco de dados 

relacional), informações para "login" no banco de dados, o caminho no sistema de arquivos para 

o executável do S-Plus e o caminho para um diretório temporário de uso do Clusterizer. 

0̂01*1 

1. Prepare data 
2. oendustert 

0.45 

' Ankfim? j lo0( 

A B i C D . B 
j o b j . ^ 0 |1 2 _ 3 

ò 0.383568188544006 0.179356535099513 _ j0 .442071386038502 
h 0.00462310742036938 0.323491702887581 

2 0.308470255474282 
j 3 í I 
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i; ipi' 

User 2 [ íp = 64.152.75.2061 

Covariate: status 

category: 
200: 
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403: 
404: 
500: 

courit 
114 
2942 
132 
1 
1 
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200: 
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400: 
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Figura 5.3 • Detalhes dos usuários 

5.3 - Resultados dos experimentos 

Foram executados inúmeros experimentos com os dados de acesso a dois diferentes Web sites: 
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• Agents Research (http//java.icmc.usp.br): site mantido pelo Prof. Dr. Dilvan de Abreu 

Moreira. Apresenta a linha de pesquisa seguida por este. Contém material didático de 

diversos cursos ligados ao ICMC-USP. Como descrito no item 2.4, os dados relativos a 

este site foram coletados de duas maneiras: via Javascript e pelo log do servidor Web. 

• Homepage do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 

(http://www.icmc.usp.br): este site contém informações gerais sobre o Instituto, como 

docentes, áreas de pesquisa etc. Neste site, os dados vieram exclusivamente do log do 

servidor Web. 

Antes dos experimentos serem executados, foi feita uma análise preliminar dos dados a fim de 

identificar variáveis que possam ser eliminadas das análises. Por exemplo, dentre as variáveis 

coletadas via Javascript no site Agents Research, constatou-se que a variável method possuia o 

mesmo valor, GET, para a maioria esmagadora da observações (veja Tabela 5.1). Obviamente, 

esta variável não pode distinguir os usuários e deve ser excluída da análise. 

Tabela 5.1 - Ocorrências da variável method 

method ocorrências 
GET 19168 

HEAD 3 

Deve-se buscar casos como o apresentado não apenas no conjunto de dados como um todo, mas 

também nos dados classificados por usuário. Por exemplo, é de se esperar que um determinado 

usuário use um mesmo navegador e um mesmo sistema operacional em todos seus acessos. 

Então, se tentarmos comparar dois usuários que possuam os mesmos valores em todas as 

observações, a regressão não terá sucesso. Variáveis com esta característica devem ser evitadas. 

Além dos cuidados apontados, tendo em mente a motivação inicial deste trabalho, procurou-se 

selecionar apenas as variáveis que pudessem caracterizar o usuário de alguma forma. 

Após a análise preliminar, procedeu-se com experimentos incluindo apenas uma variável por vez 

e, depois, elas foram sendo combinadas e os grupos formados comparados entre sí. 

Usou-se o pacote estatístico Minitab para gerar relatórios para algumas das regressões executadas 

como forma de auxiliar no entendimento do método LogiCluster. 
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5.3.1 - Dados do Web site Agents Research 
(h ttp://ja va.icmc. usp. br) 

5.3.1.1 - Coleta com Javascript 

A forma como os dados deste Web site foram coletados é descrita em detalhes no Capítulo 2. O 

número total de acessos registrados no período de 5 de novembro de 2002 até 31 de janeiro de 

2003 foi de 19171, dos quais 5487 (28,6%) vieram da USP. Os acessos vieram de 3400 

endereços I P. diferentes. Endereços I.P. que possuíam baixo número de observações (menos que 

150) foram descartados da análise porque é preciso um volume razoável de dados para que o 

método de regressão tenha sucesso. Também foram descartados os I.P.s onde o número de 

observações era muito superior à média (mais que 400), pois isso pode indicar a existência de 

proxies ou firewalls. Usando estes critérios para identificar os usuários obteve-se 11 supostos 

usuários "ideais", os quais são vistos na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Usuários identificados por I.P. 

LP. Domínio Número de observações 
143.107.183.47 desconhecido 173 

143.107.183.52 desconhecido 271 

143.107.231.163 desconhecido 239 

143.107.231.194 buteko.icmc.usp.br 236 

143.107.231.202 catuaba.icmc.usp.br 331 

143.107.231.208 pilsen.intermidia.icmc.usp.br 207 

143.107.232.170 desconhecido 180 

200.158.116.108 dsl.telesp.net.br 239 

200.158.185.183 dsl.telesp.net.br 171 

200.161.154.186 dsl.telesp.net.br 182 

200.176.226.59 desconhecido 280 

De acordo com o que é afirmado no item 2.4, pode-se identificar usuários com maior fidelidade 

com cookies. Dadas as mesmas restrições anteriores (150 < número de observações < 400), 

identificou-se 8 supostos usuários, como se vê na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 - Usuários identificados por cookie 

ckagents Número de observações 
2147483648 240 

334812860089 174 

457816528634 225 

490414380095 225 

67209313143 173 

740771314318 209 

763646631261 324 

816814718016 175 

Como os resultados não foram significativamente diferentes, optou-se por usar o I.P. como forma 

de identificação porque isto permite comparar os resultados com os dos outros conjuntos de 

dados. 

Observou-se uma média de pouco mais de 200 registros por usuário, tanto para os identificados 

por cookie quanto para os identificados por I.P.. Os experimentos irão indicar se esse volume de 

dados é suficiente para aplicação com sucesso do método LogiCluster. 

As variáveis coletadas foram: 

1. timestamp: representa a data e hora do acesso. Em sua forma natural não é interessante para o 

agrupamento, mas dela se pode extrair informações úteis como a variável period; 

2. period: a variável anterior é classificada em períodos do dia. Os possíveis valores para esta 

variável são: dawn, morning, afternoon e night; 

3. I.P.: endereço I.P. do host. É usado como uma heurística na identificação dos usuários que 

acessaram o site-, 

4. ckagents: valor numérico armazenado em um cookie no cliente com o objetivo de identificar o 

usuário (anonimamente). É mais preciso que o uso do I.P., porém o usuário pode se recusar a 

armazená-lo (ver item 2.2); 

5. ckapache: valor gerado pelo servidor Web Apache como forma de identificar uma sessão de 

acessos. Não é diretamente útil para o agrupamento; 
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6. referrer: hosl de onde se originou o atual pedido ao servidor. Pode ser interessante para o 

agrupamento se parcelas consideráveis dos usuários vierem dos mesmos lugares. Caso os 

referrers sejam muitos, diminui-se as chances de se formarem grupos; 

7. referrerqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a string de consulta 

(querystring), se existir, enviada pelo referrer. Quando o referrer é um mecanismo de busca, 

este campo pode conter as palavras usadas pelo usuário na busca. Apenas 15,4% (2955) dos 

acessos registraram algum valor para esta variável, portanto esta não deve ser útil para o 

agrupamento, 

8. URL: representa o recurso acessado, o que geralmente é um hiperdocumento. Esta variável 

apresenta um número muito elevado de categorias, o que diminui as chances de serem 

formados grupos. Como forma de se diminuir o número de categorias, buscou-se agrupar URL 

semelhantes. Veja a variável URLgroup, 

9. URLqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a string de consulta (querystring), 

se existir, enviada pelo usuário. Isso ocorre, comumente, em preenchimento de formulários. 

Dos 19171 acessos, 19151 não registram valores para esta variável devendo a mesma ser 

excluída dos experimentos; 

10.URLgroup: obtida da URL, a qual é classificada em grupos formados em função das seções 

do site. Todas as URLs pertencentes a um curso são identificadas por um mesmo valor, por 

exemplo, oscourse/ do curso sobre Sistemas Operacionais; 

11.method: contém o método HTTP usado (GET, POST, HEAD etc). Como visto na Tabela 

5.1, esta variável apresenta na esmagadora maioria dos casos o mesmo valor, GET, e deve ser 

excluída; 

12.java: valor booleano indicando a existência ou não de Máquina Virtual Java no cliente. O 

valor true predomina nos dados (18316 ocorrências). Apesar de ser interessante saber que a 

maioria dos usuários possui uma JVM, esta variável não é interessante para o agrupamento 

devido à baixa variabilidade; 

13.useragent. contém informações sobre o navegador e sistema operacional usados pelo cliente. 

Para um mesmo navegador e mesmo sistema operacional, o valor desta variável pode ser 

enunciado de diferentes formas. Então, é importante tratá-la de modo a uniformizar a 
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informação; 

14.browser: obtido da variável useragent, contém o navegador usado pelo cliente; 

15.os: obtido da variável useragent, contém o sistema operacional usado pelo cliente; 

16.te: tempo que um hiperdocumento permaneceu aberto no navegador. É uma variável 

interessante pois pode diferenciar usuários que apenas "folheam" o conteúdo dos que o lêem; 

17.tc: tempo que o navegador levou para carregar completamente o hiperdocumento acessado. 

Não é interessante para o agrupamento; 

18.sr: resolução da tela do cliente. Esta variável sofre do mesmo problema das variáveis browser 

e os, um usuário tende a usar sempre as mesmas configurações de tela; 

19.cd: profundidade de cor da tela do cliente. Idem anterior; 

20. ul: preferências linguísticas do cliente. Esta informação é fornecida pelo navegador. Na grande 

maioria dos acessos (18583) foi registrado o valor undefined, portanto esta variável foi 

excluída. 

Veja na Tabela 5.4 um registro escolhido aleatoriamente contendo todas as variáveis citadas: 

Tabela 5.4- Registro com variáveis coletadas via Javascript 

Timestamp Period LP. ckagents 

2002-12-01 03:19:48.0 dawn 200175187102 89460173159 

ckapache Referrer Referrerqs 
200.175.187.102.38191038719607874 /j avacourse/index. html NA 

URL URLqs 
/javacourse/Javalang.sldl .html NA 

URLgroup method java 

javacourse/Javalang GET true 

Useragent browser 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) Netscape 7.x 

. os te tc sr 

Windows 98 5930 8790 800x600 

cd ul 
16 undefined 
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Pelas razões apresentadas foram incluídas nos experimentos as variáveis period, URLgroup, 

browser, os, cd, sr e te. Nenhuma destas variáveis quando processada sozinha produziu modelos 

de boa qualidade. Provavelmente, isso se deve ao volume relativamente baixo de dados. Isso 

diminui a variabilidade dos mesmos comprometendo as regressões. Porém, não se pode descartar 

a hipótese de que, simplesmente, não existem grupos a serem formados. 

Em seguida, aumentou-se para duas o número de variáveis usadas. Evitou-se usar as variáveis 

browser, os, sr e cd em conjunto devido ao problema citado anteriormente (ver item 5.3). Na 

verdade, em teste usando apenas browser e os, a maioria das regressões não puderam ser 

executadas sendo que tanto Minitab quanto S-Plus informaram não haver variabilidade suficiente. 

jlBlrfary- Xiogistlc "Regresrsiont ip. versus: period; te 

•Response Information ; 

Link Function: Logit 

iVariable Value , 
jjip ' 143.107.231.163 

143.107,183.52 
Total 

iLogistic Regression Table 

Count 
; 232 (Event) 

247 479 cases- wexe used • 
47a 31 caséê :Gontained missing vàlues : 

iPredictor Coef SE Coef Z P 
fconstant • 0,01775 0,09930 0,18 0,858 
|period 
•morriing 0,9447 . 0,4270' 2,21 0,027 
níght -2,8511 0,7343 -3,88 0,000 

lte;í 2,7370E-08 2,4510£-07 . 0,11 0,911 

Odds 
Ratio 

2,57 • 
0,06 
1,00 

. 95% Cl 
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X , í 1 
0,01 
1,00 
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lâoodness-of-Fit. Tes.ts 

3f P-Valye 0,000 

5,94 
0,24 -
1 , 0 0 

aMethod 
jPearson 
iDeviance 
iHosmer-Leroeshow 

Chi-Square 
. 467,378 
•606,850 
54,774 

DF P 
250 0,000 
250 0,000 

8 0,000 

|TabXe of Observed and •'Expect:ed-Frequencies: , 
(S.ee Hosmer-Lemeshow Test for the Pearsoti Chi-Square Statistic! 
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'5.' 6 IValue 1 2 .3; 4 

$143*107.231.163 > " 
Obs 13 34 35 16 26 
Exp 7,5 24,2 24,7 23,7 34, 

1143.107.183.52 
Obs 34 14 1 4 . 31 43 32 30 29 12 
Exp 39,5 23,8 24,3 23,3 34,2 23,3 23,3 23,3 23,2 

10 
15 • 17 18 35 23 
23,7 23,7 23,7 23,8 22,1 

Tctai 

. 232 

247 

3,9 
Total '' '.'47 49 47 47 47' 47, 31: ' 47 9 

Figura 5.4» 

Das 22 possíveis combinações entre as variáveis escolhidas, apenas para as combinações period 

X te e period X sr a maior parte das regressões teve sucesso. Porém, nenhum grupo foi formado 

nos dois casos. Nota-se que as regressões do caso period X te não foram de boa qualidade, o que 

4 3 



é indicado pelos testes de qualidade de ajuste. Veja nas Figuras 5.4 e 5.5 os relatórios gerados 

pelo Minitab para regressões de ambos os casos. 

Binary Logistiç Regression: ip versus period; sr I..1 tsk Function: Logit: 
Response Information 
Variable. Value 
ip 143.107.231.163 

'•'. 143.107.193.52 
Total 

Logistic Regr<a'ssion Table 

Predictor 
Constant 
period 
morning ; 
night 

sr 
1024x7 68 

Count 
.' 239 
• 271 : 
510 

(Event)• 

Qdds 95% CL 

' Ooef. 
-0,08505 

• SE Coof 
0,09632 

• 2 
-0,88 0,377 V 

Ratio Lower Upper 

1,0501 
-2,8.531 

0,4265 
0,7397: :| 

2,46 
-3,86 

0,014 
: 0,000 

2,86 •'• 
. 0,06 

1,24 
0,01. • 

6,59 
0,25 

0,8848 ' 0,5619 1,57 0,115 '2,42 0,81 7,29 

Log-Likelihood -331,746 
Test thát ali slopes are zero: G = 41,509;- DF 3; P-Value = 0,000 

Goodness-oí - Fir Tests -

Method 

Pearson ^ 
Deviance 
Hosmer-Eemèshow. 

Chi-Square 
0,498 
0,834 
0,01.4 

DF . •:' • p ' 

1 0/480-
1 0,361 
0 •'.-'•• * 

Table of Observed and Expeoted Frequenaies: : 

(•Séek Hosmer-liemeshow" Test for the Pearson Chi-Square Statisticí 

Group 
Value 1 2 
143.107.231.163 

Obs 208 31 
Exp 208,3 30,7 

143.107.183.52 
Obs 259 .12 

: Exp 258,7 12,3 

Total 

239 

271 

510 Total 467 . 43 

Figura 5,5- Sumário gerado pela Minitab para regressão usando as variáveis period e sr 

5.3.1.2 - Coleta com log do servidor Web 

O número total de acessos registrados pelo servidor Web no período de 5 de março de 2002 até 

26 de novembro de 2002 foi de 609585, dos quais 118771 (19,5%) vieram da USP. Os acessos 

vieram de 35857 endereços I.P. diferentes. 

Após se constatar, com os experimentos apresentados no item 5.3.1.1 (onde a média de 

observações era de 200), que esse valor não é suficiente para garantir bons resultados, ampliou-se 

o limite inferior de corte para 500 observações. Feito isto, o número de I.P.s distintos reduziu-se 
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para apenas 166 (superior em 10000). Esta é uma redução drástica, mas necessária. Este fato nos 

leva à seguinte consideração: o método LogiCluster necessita de grandes volumes de dados por 

usuário para ser útil. 

Elevando o limite superior para 1000 obtém-se 64 l.P.s; elevando-o para 2000 obtém-se 32; para 

3000, 26; para 4000, 16 e para 5000, 15. Nota-se que para valores acima de 2000, o número de 

l.P.s cai de forma suave. Isto indica que este é um bom valor para o limite superior de corte. 

Desta forma, o que se têm são 166 menos 32, o que nos deixa com 134 usuários. Como este valor 

dificultaria a realização dos numerosos experimentos planejados, diininuiu-se o intervalo a fim de 

diminuir o número de usuários. Escolheu-se finalmente os valores 1200 e 1500 como limites 

inferior e superior. Isto gerou 10 usuários (um bom número para efeito de testes de validação do 

método). 

As variáveis coietadas do log do servidor Web foram: 

1. tirnestamp não é usada diretamente, como tratado no item 5.3.1.1, 

2. period: é usada de acordo com item 5.3 .1.1; 

3. LP.: é usada para identificar possíveis usuários.Ver item 5.3.1.1; 

4. ckapache: não é usada pelas razões discutidas no item 5.3.1.1; 

5. referrer: também não é usada. Ver item 5.3.1.1; 

6. referrerqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a string de consulta 

(querystring), se existir, enviada pelo referrer. Quando o referrer é um mecanismo de busca, 

este campo pode conter as palavras usadas pelo usuário na busca. Apenas 13,5% (82253 

acessos) dos acessos registraram algum valor para esta variável, portanto esta não deve ser útil 

para o agrupamento; 

7. URL: não é usada diretamente, ver item 5.3.1.1; 

8. URLqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a string de consulta (querystring), 

se existir, enviada pelo usuário. Isso ocorre, comumente, em preenchimento de formulários. 

Dos 609585 acessos, apenas 536 registraram algum valor para esta variável devendo a mesma 

ser excluída dos experimentos; 
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9. URLgroup: é usada conforme descrito no item 5.3.1.1; 

10. method: contém o método HTTP usado (GET, POST, HEAD etc). Esta variável apresenta 

na esmagadora maioria dos casos (579559 = 95%) o mesmo valor, GET, e deve ser excluída; 

11. protocol: contém o protocolo usado no acesso (HTTP/1.1, FTP/1.0 etc). A grande maioria 

apresentou os valores HTTP/1.0 (239143) e HTTP/1.1 (369080), os quais juntos representam 

99,8% dos acessos. Além da baixa variabilidade, esta variável não é interessante quanto à 

caracterização de um usuário. Será, portanto, excluída, 

12. useragent: não é usada diretamente, ver item 5.3.11; 

13. browser: é usada conforme descrito no item 5.3.1.1; 

14. os: é usada conforme descrito no item 5.3.1.1; 

15. status: código indicando o resultado do serviço provido pelo servidor Web. O código de 

sucesso é 200 e o código de falha mais comum é 404 (Arquivo não encontrado); 

16. connStatus: código usado pelo servidor Apache para indicar se um conexão foi encerrada ou 

pode ser reusada. Como é um parâmetro do servidor, não deve ser usado para caracterizar o 

usuário e será, portanto, excluído; 

17. ts: tempo gasto pelo servidor Web para servir o pedido. Também é um parâmetro do servidor 

e não deve ser usado para caracterizar o usuário. Será, portanto, excluído; 

18. bytesSent: quantidade de bytes enviados ao cliente. É mais um parâmetro do servidor que 

será excluído dos experimentos; 

19. acceptLang: preferências linguísticas do cliente. Esta informação é fornecida pelo navegador. 

Uma valor para esta variável foi registrado em 286618 acessos, o que representa 47% do total 

de acessos Portanto, diferentemente do caso nos dados coletados via Javascript, esta variável 

será utilizada. 

Veja na Tabela 5.5 um registro contendo as variáveis citadas: 
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Tabela 5.5 - Registro com variáveis coletadas via log do servidor Web - (Agents Research) 

Tamestamp Peiaod X.JP. ckapache 

2002-03-05 

14:31:22.0 

afternoon 64.45.165.194 64.45.165.194.29793101534948267 

2 

• : • • • • • .. . . fleferrerqs 
www.google.com/search ?q=+resume+bicmos / 

URL VRlqs URLgroup 

dilvan/resume.html NA dilvan/ 

Mozilla/5.0 {Windows; U; Win 9x 4.90; en-US; rv:0.9.4) Gecko/20011128 

Netscape6/6.2.1 

browser OS protocol method 

Netscape 6.x Windows 98 HTTP/1.1 GET 

status ConnStatus ts hytesSent 

200 + 0 11990 

AceeptLanguage 

en-us 

Pelas razões apresentadas foram incluídas nos experimentos as variáveis period, URLgroup, 

browser, os, status e acceptLang (variáveis explicativas). Nenhuma destas, quando processada 

sozinha, produziu modelos de boa qualidade. Provavelmente, isso se deve à características 

intrínsecas aos dados, os quais não devem atender às hipóteses fundamentais do Modelo de 

Regressão Logístico. Em outras palavras, o Modelo Logístico não necessariamente é adequado 

para relacionar n (ver item 4) com as variáveis explicativas apontadas acima. 

Em seguida, aumentou-se para duas o número de variáveis usadas. Evitou-se usar as variáveis 

browser e os em conjunto devido ao problema citado anteriormente (ver item 5.3). 

Com as variáveis period e URLgroup poucas regressões atingiram boa qualidade. O mesmo 

ocorreu para period X browser e period X status. Com as combinações de variáveis period X 

os e period X acceptLang, apesar de uma considerável parte das regressões não terem tido 

sucesso, algumas foram de boa qualidade e permitiram comparar usuários. 

No primeiro caso foi formado um grupo com os usuários 2, 3, 4 e 5. As regressões entre 2 e 4, 2 

e 5 foram de excelente qualidade, porém a regressão entre 2 e 3 não foi igualmente boa. 

A Figura 5.6 mostra que as contagens das categorias de cada variável para os usuários 2, 4 e 5 

são muito próximas, enquanto as do usuário 3 destoam um pouco das contagens dos outros. Este 
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U s e r 2 [ i p = 143.107.183.541 ++++++++++++•+++++++++++++ 

Covariate: per iod 

category: count 
af ternoon: 433 
morn ing : 221 
night: 680 

++++++++++++++4--H-+++4-++++ 

Covariate: o s 

categoty: count 
unknown: 74 
W i n d o w s 2 0 0 0 : 1 2 1 3 
W i n d o w s 98: 57 

s"»S U s e r 3 [ i p = 143 .107 .183 .60) ++++++++++++++++++<•++++++ 

Covariate: per iod 

category: 
af ternoon: 

•Ç __ 
U s e r 4 [ ip = 143.107.183.75 ] !ÍSlUser

 5 f ip = 143.107.183.79 ] +++++++++++++++++++++++++ 

morn ing : 
night: 

count 
502 
33 
201 
488 

Covariate: o s 

eategory: 
af ternoon: 
morn ing : 
n i g h t 

; categoty: count 
unknown: 18 
W i n d o w s 2 0 0 0 : 1 1 6 4 
W i n d o w s 98: 44 

j|+t++-t-++++++++++++++++++++ 

Covariate: per iod i j c o v a r i a t e : per iod 

count 
532 
352 
409 

ijí 
f j c a t e g o i y : 
| ja1ternoon: 
j l m o r n i n g : 
llmoht 

count 
413 
407 
464 

Covariate: o s 

category: count 
unknown: 108 
W i n d o w s 2 0 0 0 : 1 1 5 6 
W i n d o w s 98: 29 

J4-+++++4++++++++++++++++4+ 
f fCovar ia te : os 

j j ca tegory : 
J i unknown : 

count 
42 

I W i n d o w s 2 0 0 0 : 1 2 3 2 
f w i n d o w s 98: 10 

3) | 

f. .'SI f-ji 
Figura 5.6-Detalhes dos usuários 2, 3, 4e 5 

foi o único a registrar acessos de madrugada (categorias dawri). Isto ocorre porque, quanto 

melhor a qualidade da regressão, mais precisa é a comparação entre os usuários e mesmo as 

menores diferenças são levadas em conta. Veja um sumário do Minitab na Figura 5.7. 

Binary togistic iotjí ip versus peiiod/ os I ' . . r i r . r M . v ; j , n 

Response Irxformatloa 
Vari^ble Vaiue 
ip 143.ao7.iS3.7S 

143.107,183.S4 
Total 

1284 
1 * "4 

ÉÉ 
<Ev«atí 

ImmÊ 
Eretílctor 
Constant 
pi : j . 
morning 
night 

os 
Windows 0" 
Windows 9 8 ' 

Cçet 

0 , 7 052 
•"Vi';, 

- 1 , 3 5 9 0 

SE <Joejí z p i|§WÉSÍIt Lower Opper 
0*211» -J •*<! !,r "C . 

Opper 

0,1095 6 ,44 Q.OQS 1,63 
-3,26 0,00-1 WmÊHSSiê 0,62 0 , 8 5 

' 2 , 3 0 Q,0á2 ^wm^Mí IlSilir 
: . c, - S J " , r 0,12 • 0,56 

Lç-g-íjilwlihoQd = - 1 7 5 0 , 1 2 9 
Test t h a t a l i s l o p ô s ar® z e r o i m 
Sô_odí»©ss»of«-Fit Ttests , r 

Mefehod , , Chi-Sqaare 
fearson' " 1,696 
L°v11 d - 1,827 
Hôsmer-kemésbow • 6,029 

141,553? 0F 4; P-Value « 0 , 0 0 0 

BF P 
- , > 

t 0 , 664 

Table oS Obscrved and Expected F r e q u e n e i e s ; 
fSee Sosnjer-ieiBesbow í«st %os ths 5?aa£son: Chi-Sguare Statistieí 

Value 1 2 - 3 Tota l Value , 1 2 3 Tota l 
1 4 3 . 1 0 7 . 1 8 3 , 7 9 1 4 3 . 1 0 7 . 1 8 3 . 5 4 

Çfcs 4?S Í07 401 1J>84 Obs 719 417 208 1344 
Ejcp 4 7 4 , 0 4 0 7 , 6 402 ,4 

$ o t a l l i 9 5 60? 

Exp' 

Figura 5. ~ - Sumário gerado pelo Minifah para regressão usando as variáveis period e os 

No segundo caso, period X acceptLang, também foi formado apenas um grupo, composto pelos 

4 8 



usuários 4 e 5. A regressão obtida para eles foi também muito boa. Pode-se, então, afirmar que 4 

e 5 são muito parecidos e podem ser agrupados. A semelhança pode ser confirmada com a Figura 

5.8. Para todas as demais combinações de variáveis não foram obtidos bons ajustes para as 

regressões. 

Numa análise geral, nota-se que os usuários 4 e 5 foram agrupados nos dois experimentos de 

maior sucesso. Isso nos leva a concluir que, em relação às variáveis period, os e acceptLang, os 

usuários 4 e 5 são altamente semelhantes e podem seguramente ser agrupados. 

i H i ^sJSijeJ 
U s e r 4 [ i p = 1 4 3 . 1 0 7 . 1 8 3 . 7 5 ] | p 

Covariate: period 

category: count 
aftemoon: 532 
momíng: 352 
night: 409 

v/:J. 1 

Covariate: acceptLang 
fel 

category: count 
-: 387 
pt: 29 
pt-br: 877 

il '' 

Covariate: period 

category: count 
aftemoon: 4 1 3 
morning: 4 0 7 
night. 4 6 4 

+ + + + ++ + -H 

Covariate: acceptLang 

category: 

pt: 
pt-br: 

count 
381 
10 
8 9 3 É 

Figura 5.8- Detalhes dos usuários 4 e 5 

Foi afirmado que a variável bytesSent não era interessante porque era apenas um parâmetro do 

servidor Web, entretanto a fim de demonstrar que o método trabalha com variáveis categóricas e 

continuas em conjunto executou-se um experimento incluindo esta variável. A qualidade das 

regressões foi muito boa e foi formado um grupo composto pelos usuários 1, 2 e 3, sendo que os 

demais não foram agrupados. Os detalhes de todos estes usuários são vistos na Figura 5.9. 

As semelhanças entre os usuários agrupados é muito alta. Todos usaram o Windows 2000 e 

fizeram o download de aproximadamente 20000 bytes. O usuário 5 também usou o Windows 

2000 como sistema operacional, mas a média de bytes que recebeu foi bem inferior à anterior. Os 

outros dois usuários, 3 e 4, são visivelmente bem diferentes de todos os outros. O usuário 4 usou 

apenas o Windows 98 enquanto o 3 usou cinco diferentes sistemas operacionais. 
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User 3 [ ip = 143 .107 .183 

Covarlaie: os 

category coum 
unknown: 13 
Windows 2000: 

Covariate: bytesSent 

Max: 3257585 
Min: O 
Mean: 2 3 3 9 1 . 0 

45 1 |B||User 2 [lp« 143.107.183.44) H. 
+++++++++++++++++++++JH 

Covariate: os 

2533i 

category coum 
unknown: 45 
Windows 2000: 

Covariate: bytesSent 

Max: 3 2 5 7 5 8 5 
Min: O 
Mean: 2 0 9 0 0 . 0 

26311 

User 1 [ Ip = 143 .107 .183 .42 1 I g j 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Í M 

Covariate: os 

category count 
unknown: 45 
Windows 2000: 

Covariate: bytesSent 

Max: 3 2 5 7 5 8 5 
Min: O 
Mean: 1 5 7 8 6 . 0 

2804Í 

User O [ ip - 143 .107 .183 . 
+ + + + + + + + + + + -I 

count 
54 
21 
1066 

Covariate: os 

category 
FreeBSD: 
Linux: 
unknown: 
Windows 2000: 
Windows 98: 33 
Windows XP: 7 5 8 

Covariate: bytesSent 

Max. 5 0 8 3 9 8 0 
Min: O 
Mean: 12463 .0 

B 
í | 

7 1 8 fe 

• 

Covariate: os 

category count 
Windows 98: 2883 

Covariate: bytesSent 

Max: 3 2 6 5 7 7 7 
Min: O 
Mean: 2 2 0 6 . 0 

Covariate: os 

category count 
Windows 2000: 

Covariate: bytesSent 

Max: 4 0 4 2 6 2 
Min: O 
Mean: 1280 .0 

2 9 2 4 1 

Figura 5.9- Detalhes dos usuários 1, 2,3, 4,5 e 6 

5.3.2 - Dados do Web site ICMC-USP 
(h ttp://www. icmc. usp. br) 

5.3.2.1 - Coleta com log do servidor Web 

O número total de acessos registrados pelo servidor Web no período de 12 de Setembro de 2002 

até 9 de Dezembro de 2002 foi de 1666074, dos quais 356248 (21,4%) vieram da USP. Os 

acessos vieram de 138839 endereços I P. diferentes. 

Usando-se como limite inferior de corte 500 observações, o número de l.P.s distintos reduz-se 

para 418. Elevando-se o limite inferior para 1000 obtém-se 183 l.P.s; elevando-o para 2000 

obtém-se 69; para 3000, 43; para 4000, 27; para 4500, 18 e para 5000, 16. Nota-se que para 

valores acima de 4000, o número de l.P.s cai de forma suave. Isto indica que este é um bom valor 
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para o limite superior de corte. Deste forma, o que se têm são 418 menos 27, o que nos deixa 

com 391 usuários. Mais uma vez, como este valor dificulta a realização dos numerosos 

experimentos planejados, diminuiu-se o intervalo a fim de diminuir o número de usuários. 

Escolheu-se os valores 2500 e 3000 como limites inferior e superior. Isto gerou 11 usuários. 

As variáveis coletadas do log do servidor Web foram: 

1. timestamp: não foi diretamente empregada, ver item 5.3.2.1; 

2. period: foi usada conforme descrito no item 5.3.2.1; 

3. I.P.: foi usado na identificação de usuários, ver item 5.3.2.1; 

4. referrer: não foi diretamente usada, ver item 5.3.2.1; 

5. referrerqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a síring de consulta 

{querystring), se existir, enviada pelo referrer. Quando o referrer é um mecanismo de busca, 

este campo pode conter as palavras usadas pelo usuário na busca. Apenas 13,6% (225896 

acessos) dos acessos registraram algum valor para esta variável, portanto esta não deve ser útil 

para o agrupamento; 

6. URL: representa o recurso acessado, o que geralmente é um hiperdocumento. Esta variável 

apresenta um número muito elevado de categorias, o que diminui as chances de serem 

formados grupos. Como forma de se diminuir o número de categorias, poderia-se agrupar 

URL semelhantes, porém neste caso em particular as categorias eram muito numerosas 

(27879) de forma que mesmo depois de agrupadas ainda se tinha um número muito grande de 

categorias. Isto diminui muito a chance de serem formados grupos. Além disto, a performance 

do S-Plus cai drasticamente quando se tem muitas categorias; 

7. URLqs: este valor é retirado da variável anterior. Contém a .síring de consulta (querystring), 

se existir, enviada pelo usuário. Isso ocorre, comumente, em preenchimento de formulários. 

Dos 609585 acessos, apenas 536 registram algum valor para esta variável devendo a mesma 

ser excluída dos experimentos; 

8. method: contém o método HTTP usado (GET, POST, HEAD etc). Esta variável apresenta na 

esmagadora maioria dos casos (579559 = 95%) o mesmo valor, GET, e deve ser excluída; 
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9. protocol: contém o protocolo usado no acesso (HTTP/1.1, FTP/1.0 etc). A grande maioria 

apresentou os valores HTTP/1.0 (239143) e HTTP/1.1 (369080), os quais juntos representam 

99,8% dos acessos. Além da baixa variabilidade, esta variável não é interessante quanto à 

caracterização de um usuário. Será, portanto, excluída; 

10.useragent: não foi diretamente empregado, ver item 5.3.2.1; 

1 l.browser: foi usado conforme descrito no item 5.3.2.1; 

12.os: foi usado conforme descrito no item 5.3.2.1; 

13.status: foi usado conforme descrito no item 5.3.2.1; 

14.bytesSent: não foi empregada, ver item 5.3.2.1; 

Veja na Tabela 5.6 um registro contendo as variáveis citadas: 

Tabela 5.6- Registro contendo dados coletados via log do servidor Web - (ICMQ 

Times tsanp Period I.P. Referrer 

2002-09-12 11:03:00.0 morning 200216243205 www.google.com/search 

Referrerqs ReferrerGroup 
?q=netiqueta&ie=UTF-8 / /manuals/BigDummy/netiqueta.htm 

1 

UKLqs tTseraçent 

NA Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705) 

browser os protocol method. 

MS Internet Explorer 

6.x 

Windows 2000 HTTP/1.0 GET 

status bytesSent 

200 17151 

Pelas razões apresentadas foram incluídas nos experimentos as variáveis period, browser, os e 

status. Desta vez, houve uma variável que, processada sozinha, produziu alguns modelos de boa 

qualidade. Esta foi a variável os. Foi formado um grupo com os usuários 1, 2, 3 e 5. Porém, 

apenas as regressões para os usuários 1 e 2, e 1 e 3 foram de boa qualidade. 

Olhando-se para a Figura 5.10, vê-se que 1, 2, 3 e 5 usam o mesmo sistema operacional e todos, 
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exceto o 5, possuem alguns acessos onde não foi possível identificar o sistema operacional. A 

existência da categoria unknown foi o que tornou as regressões viáveis. Sem ela, a variável os 

teria uma única categoria e não seria possível efetuar uma regressão. 

1 3 B B B K " . J á ! x | i S H H H H B ^ - i n i * i 
User 1 [ i p= 143.107.183.42] User 2 [ ip = 143.107.183.44] 

Covariate: os Covariate: os 

category: count 
unknown: 46 
Windows 2000: 2804 

category: count 
unknown: 45 
Windows 2000: 2631 

mm ' M | n ( xj 
User 3 [ i p= 143.107.183.45] j +++++++++++++++++++++++++ User 5 [ip = 143.107.232.34] User 3 [ i p= 143.107.183.45] j +++++++++++++++++++++++++ 

Covariate: os Covariate: os 

category: count 
unknown: 13 
Windows 2000: 2533 

category: count 
Windows 2000: 2924 

Figura 5.10 - Detalhes dos usuários 1, 2, 3 e 5 

Em seguida, aumentou-se para duas o número de variáveis usadas. Com as variáveis period e 

browser algumas regressões tiveram sucesso. Foi identificado um grupo formado pelos usuários 

1, 2, 3 e 4. Porém as regressões envolvendo 4 não foram de boa qualidade. 

Os detalhes dos usuários são vistos na Figura 5.11. Nela se vê que o usuário 4 destoa um pouco 

dos outros membros do grupo por ter usado navegadores Netscape em alguns acessos. Pode ser 

desejável excluí-lo do grupo. Esta decisão deve ser tomada pelo operador do programa. 
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U s e r l [ip = 143.107.183.42 J +++++++++++++++++++++++++ 

Covariate: period 

category: 
alternoon: 
dawn: 
morning: 
night 

count 
1188 
67 
887 
708 

Covariate: browser 

categoty: count 
MS Internet Explorer 6 x 
unknown: 46 

I 
2804 1 

User 3 [ip = 143.107.183.45] 
mm 

Covariate: period 

category: 
aftemoon: 
dawn: 
morning: 
night: 

count 
1002 
61 
928 
555 

Covariate: browser 

category: count 
MS Internet Explorer 6.x: 
unknown: 14 

2532 

User 2 [ i p = 143.107.183.44] +++++++++++++++++++++++++ 

Covariate: period 

category: 
aftemoon: 
dawn: 
morning: 
night: 

count 
1079 
69 
999 
529 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Covariate: browser 

category: count 
MS Internet Explorer 6.x: 
unknown: 45 

2631 

U s e r 4 [ i p = 143.107.232.105] ++++++ 

Covariate: period 

category: count 
aftemoon: 1182 
dawn: 29 
morning: 1355 

11 night: 317 

Covariate: browser 

category: count 
MS Internet Explorer 6.x: 
Netscape 6.x: 56 
Netscape 7.x: 32 

2795 
• V aà 

Figura 5.11 - Detalhes dos usuários 1,2,3 e 4 

Com as variáveis period e os os resultados foram semelhantes e apenas algumas regressões foram 

de boa qualidade. Estas identificaram um grupo formado pelos usuários 1, 2, e 3. Os detalhes dos 

usuários são vistos na Figura 5.12. 

A combinação period e status produziu modelos de pior qualidade em relação aos anteriores. Foi 

identificado um grupo formado pelos mesmos usuários: 1, 2, e 3. Porém, apenas a regressão 

envolvendo 1 e 2 teve boa qualidade. Pode-se ver os detalhes dos usuários na Figura 5.13. 
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fjfgj 
U s e M [ l p = 143.107.183.42] 

Covariate: period 

category: count 
afternoon. 1188 
dawn: 67 
morning: 897 
night: 708 

Covariate: os 

category: count 
unknown: 46 
Windows 2000:2804 

User 2 [ Ip = 143.107.183.44] -

Covariate: period 

; category: count ff 
afternoon: 1079 
dawn: 69 
morning: 999 | 8 í 

; night: 529 

Covariate: os 

category: count 
unknown: 45 M 
Windows 2000: 2631 111 

li&i 

User 3 [ i p = 143.107 183.45] +++++++++++++++++++•+++++ 

Covariate: period 

category: 
alternoon: 
dawn: 
morning: 
night: 

count 
1002 
61 
928 
555 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Covariate: os 

category: count 
unknown: 13 
Windows 2000: 2533 

Figura 5.12 - Detalhes dos usuários 1, 2 e3 

u | n j XÍ gf£E/. A - I f l i x | 
UseM [fp = 143.107.183.421 ; User 2 [ ip = 143.107.183.441 

Covariate: period Covariate: period 

category. count category: count 
afternoon: 1180 afternoon: 1079 
dawn: 67 dawn: 69 
morning: 887 morning: 999 
night 708 night: 529 

Covariate: status Covariate: status 

category count category: count 
200 1528 200 1510 
206 69 206 127 
301 105 301 92 
304 1073 304 852 
403 5 403 12 
404 70 404 83 

Figura 5.13 - Detalhes dos usuários 1, 2 e 3 

Para a combinação os e status, os resultados foram iguais ao anterior. Foi identificado um grupo 

formado pelos usuários 1, 2, e 3. Porém, apenas a regressão envolvendo 1 e 2 teve qualidade 

aceitável. Pode-se ver os detalhes dos usuários na Figura 5.14. 
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3 3 <, f iSHHI -íoi *i 
User 6 [ i p = 200.201.0 .210] User 9 [ip = 200.255.122.8] 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Covariate: os Covariate: os 

category: count category: count 
Linux: 7 Linux: 1 
unknown: 339 unknown: 294 
Windows 2000 :1038 Windows 2000: 562 
Windows 95: 12 Windows 98: 1551 
Windows 98: 964 Windows NT: 445 
Windows NT: 302 
Windows XP: 68 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

Covariate: status 

Covariate: status category: count 
200 2068 

category: count 206 154 
200 1664 301 54 
206 33 304 411 
301 272 403 15 
304 592 404 151 
403 16 
404 150 
408 3 

Figura 5.14 - Detalhes dos usuários 1 e 2 

Após as combinações de duas variáveis, experimentou-se combinações com três. Para a 

cobinação period X browser X status obteve-se um grupo com os usuários 1 e 2, para os quais a 

regressão foi muito boa. O mesmo ocorreu com a combinação period X os X status. Os detalhes 

podem ser vistos nas Figuras 5.16e5.15. As demais não produziram bons resultados. 
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i H^mHBHj ^JfllxJ 
U s e r l [ i p = 143.107.183.42] 

j Covariate: period 

category: count 
aftemoon: 1188 
dawn: 67 
morning: 887 
night 708 

Covariate: os 

category: count 
unknown. 46 
Windows 2000:2804 

+ + • + • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Covariate: status 

category: count 
200 1528 
206 69 
301 105 
304 1073 
403 5 
404 70 

User 2 [ l p = 143.107.183.441 
+++++++++++++++++++++++++5 

Covariate: period 

category: 
aftemoon: 
dawn: 
morning: 
night: 

count 
1079 
69 
999 
529 

Covariate: os 

category: count 
unknown: 45 
Windows 2000:2631 
+++++++++++++++++++++++++ 

Covariate: status 

category: 
200: 

206 

301 
304 
403 
404 

count 
1510 
127 
92 
852 
12 
83 

Figura 5.15 - Detalhes dos usuários 1 e 2 

Experimentou-se, ainda, com todas as variáveis juntas, mas a grande maioria das regressões não 

apresentou boa qualidade. 

Percebe-se que bons resultados com uma ou duas variáveis são mais frequentes que com três ou 

mais. É por esta razão que a análise dos dados deve ser feita em etapas. Primeiramente, testa-se 

uma variável por vez, depois testa-se as combinações destas e assim por diante. 
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\VBZ - j-jjsi l i ! SSRWS % ini 
User 2 [ ip= 143.107.183.44] * User l [ip = 143.107.183.42] +++++++++++++++++++++++++ 

Covariate: period Covariate: period 

categoty: count 
aftemoon: 1079 
dawn: 69 
morning: 999 
night: 529 

Sl 

categoty: count 
aftemoon: 1188 
dawn: 67 
morning: 887 
night: 708 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Covariate: browser IM Covariate: browser 

category: count 
MS Internet Explorer 6.x: 2631 j 

j unknown: 45 

category: count 
MS Internet Explorer 6.x: 2804 
unknown: 46 

n 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + pl ] 
Covariate: status Covariate: status 

«y Í 

category: count 
200: 1510 
206: 127 
301: 92 
304: 852 
403: 12 
404: 83 

category: count 
200: 1528 
206: 69 
301: 105 
304: 1073 
403: 5 
404: 70 

I ZL 
Figura 5.16 - Detalhes dos usuários 1 e2 

5.3.3 - Experimento final 

Para concluir, foi executado um experimento com os dados do site ICMC-USP com um número 

maior de usuários, 22 no total, numa tentativa de se obter resultados mais interessantes. Os 

valores 1450 e 3000 foram usados para os limites inferior e superior. 

Como pode ser notado pelos experimentos anteriores, com o aumento do número de variáveis, a 

eficiência do método cai. Então, é importante que a análise seja interativa. As variáveis period, os 

e status foram analisadas, pois foram as que melhor resultados apresentaram nos experimentos 

anteriores. Elas foram analisadas separadamente e depois em conjunto. E, então, comparou-se os 

resultados em busca de grupos. 
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A primeira análise levou em consideração a variável period. O resultado pode ser visto na Figura 

5.17. 

i.S 1 7 0 4 4 7 8 0 7 8 8 0 7 2 
1 . 4 1 7 1 9 6 1 8 3 7 9 ? 

0 . 5 1 4 1 4 7 4 9 9 8 0 9 0 3 8 
0 . 4 2 1 7 3 8 3 4 2 7 3 1 1 6 8 .̂473716635780311; 

Figura 5.17- Variável period: resultados da análise 

Houve a formação de quatro grupos que incorporaram todos os usuários. São eles: {14, 18}; 

{11, 19, 20}; {1, 7, 8, 9, 12, 13, 15} e {0, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17 e 21}. Todas as regressões 

convergiram, porém não foram de alta qualidade. 

A análise seguinte considerou a variável os. Foram formados também quatro grupos, sendo que 

quatro usuários não foram incluídos em nenhum deles. Os grupos foram: {1, 13}; {7, 8, 9, 17}; 

{0, 2, 6, 10, 18, 19}; {3,4, 12, 16, 20, 21}. Veja a Figura 5.18. 

Neste caso, a qualidade das regressões foi maior, portanto espera-se uma precisão maior no 

agrupamento. 
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0.38416719841083 2 ja0_084912J419429441 0 . 4 2 0 4 7 4 1 4 0 1 7 4 : 

Figura 5.18 - Variável os: resultados da análise 

A última variável analisada independentemente foi status. Foram formados dois grandes grupos, 

sendo que quatro usuários não foram incluídos em nenhum deles. Como se vê na Figura 5.19, os 

grupos foram: (0, 1, 2, 11, 13, 15, 18, 20}; {3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 21}. Aqui, também, as 

regressões foram de boa qualidade. 

Uma vez terminadas as análises com as variáveis independentemente, analisou-se a combinação os 

e status, pois foram estas as variáveis que produziram as regressões de melhor qualidade nos 

testes anteriores. O resultado pode ser visto na Figura 5.20. 

Os grupos formados foram, mais uma vez, quatro. São eles: {0, 2, 10, 18}; {1, 13}; {3, 4, 12, 16, 

21}; {6, 8, 9}. Agora, oito usuários não foram incluídos em nenhum grupo. 
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Figura 5.19 - Variável status: resultado da análise 

Comparando o resultado deste último experimento com os anteriores nota-se que há intersecções 

nos grupos. Os usuários 0, 2 e 10 foram agrupados em todos os experimentos. Isto também 

ocorreu com 3, 4, 16 e 21; e com 8 e 9. Pode-se, então, formar grupos de muito boa qualidade 

com estes. 

Com a análise feita em etapas se conseguiu resultados bem mais abrangentes do se conseguiria 

com uma análise usando diversas variáveis ao mesmo tempo. 
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Figura 5.20 - Variáveis os e status: resultados da análise 

5.4 - Considerações finais 

Como pode ser notado nos experimentos, algumas vezes os algoritmos numéricos que calculam 

os parâmetros do modelo não convergem. Isso ocorre porque o Modelo Logístico não é 

necessariamente adequado para relacionar n (ver item 4) com as variáveis explicativas analisadas. 

Por isso, espera-se que existam casos onde o método LogiCluster não é aplicável. E preciso 

verificar experimentalmente se os dados analisados podem ser modelados adequadamente pelo 

Modelo de Regressão Logístico. Porém, quando o método identificou usuários semelhantes, 

pode-se confirmar a veracidade desta semelhança em todos os experimentos. 

Quanto às diferentes fontes de dados, acredita-se que os melhores resultados vieram do log do 

site do ICMC devido, apenas, ao maior volume de dados. Este era quase três vezes maior que o 
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volume de dados coletados do site Agents Research. Isto ressalta a importância deste parâmetro. 

Como outros métodos de agrupamento, o método proposto também é sensível à alta 

dimensionalidade. Nos experimentos efetuados, notou-se que com número de parâmetros maiores 

que 3 não houve formação de grupos. É importante, então, que se aplique a técnica de forma 

iterativa. Primeiro processando as variáveis em separado e depois suas combinações. Finalmente, 

analisa-se os grupos formados em busca de intersecções. 

A escalabilidade do método é altamente dependente da escalabilidade do algoritmo que efetua a 

regressão, neste caso o S-Plus, o qual, sabe-se, não escala bem quando o número de parâmetros é 

alto (maior que 10). Quanto ao número de usuários, entretanto, espera-se escalabilidade 

quadrática, já que o número de regressões que devem ser efetuadas é igual ao número de 

combinações de usuários dois a dois. Este número pode ser calculado pela fórmula: 

n. («—1) , , 
( = onde n e o numero de usuários. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 

6.1 - Considerações iniciais 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um novo método de agrupamento capaz de ser usado 

no agrupamento de dados de uso de Websites. Ou seja, este novo método se encarregaria de 

agrupar usuários com perfis semelhantes, dados parâmetros adequados. 

Como visto no Capítulo 4, a idéia central do método de agrupamento proposto neste trabalho se 

baseia na aplicação do Modelo de Regressão Logístico para modelar os dados dos usuários (dois 

a dois), permitindo que se determine se os usuários são ou não semelhantes. Este método, 

batizado de LogiCluster, pode ser aplicado a outros domínios que, assim como a Web, também 

trabalhem simultaneamente com dados categóricos e contínuos. 

Os diversos experimentos efetuados mostraram que o método LogiCluster é capaz de produzir 

bons agrupamentos. Constatou-se, ainda, que não se pode esperar que as regressões tenham 

sucesso para todas as possíveis combinações de usuários. Na verdade, uma parcela não 

desprezível das regressões não ficou bem ajustada para todos os usuários nos experimentos 

executados, contudo as regressões não têm de ser perfeitas para gerarem bons agrupamentos. 

Notou-se também que trabalhar com grande volume de dados melhora o grau de ajuste das 

regressões. De qualquer forma, foi constatada a boa qualidade dos grupos formados. 

A aplicação do método é altamente interativa. Deve-se fazer a análise em etapas, começando com 

uma variável apenas e depois acrescentando outras. Após estas analises tem-se, possivelmente, 

alguns grupos formados para cada análise. Resta, então, analisar estes grupos a fim de avaliar os 

usuários em relação as variáveis de interesse. 

6.2 - Contribuições 

A principal contribuição deste trabalho é a proposta de um novo método de agrupamento em 

dados baseado no Modelo de Regressão Logístico, o qual foi chamado LogiCluster. Não foram 

encontradas referências bibliográficas que tratassem do uso do Modelo Logístico como forma de 
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se agrupar elementos. 

Outra contribuição relevante é o uso do Modelo de Regressão Logístico num domínio atípico: a 

World Wide Web. Este modelo é tipicamente empregado nas áreas de Ciências Biológicas e 

Médicas como forma, por exemplo, de se analisar a influência de variáveis (ex. peso e idade) na 

ocorrência de doenças. 

Também relevante é o fato deste trabalho tratar da aplicação da Web Usage Mining em dados no 

domínio da EAD via Internet, que é uma área pouco explorada. É importante ressaltar que o 

desenvolvimento deste trabalho não se prendeu a conceitos ou sistemas de EAD. O algoritmo 

desenvolvido pode ser aplicado à qualquer outro domínio onde se tenha dados com variável de 

resposta categórica ou mista. 

Finalmente, acredita-se que este trabalho traz contribuições a qualquer um que faça uso da 

Internet, mais especificamente da WWW, como meio de disseminação de informação e queira 

entender melhor seus usuários. 

6.3 - Trabalhos futuros 

Como discutido anteriormente, algumas vezes os algoritmos numéricos que calculam os 

parâmetros do modelo não convergem. Isso ocorre porque o Modelo Logístico não é 

necessariamente adequado para relacionar n (ver item 4) com as variáveis explicativas analisadas. 

Isso se deve à escolha da função de link (ver item 4.2.3), a qual pode se mostrar uma 

aproximação grosseira em alguns casos. Então, a procura por funções de link mais sofisticadas e 

sua classificação em função dos domínios a que se adequam pode produzir pesquisas muito 

interessantes e úteis. 

A carga cognitiva envolvida na análise dos dados na Tabela 4.2 (que contém a Matriz D) pode ser 

drasticamente diminuída com uma representação gráfica que exprima o grau de diferença entre os 

grupos como as distâncias entre os elementos do gráfico. Usando um gráfico em duas dimensões 

do tipo Scatter Plot pode-se representar os grupos como círculos distribuídos num plano de 

acordo com suas distâncias (ver Figura 6.1). Os atributos dos círculos (tamanho e cor) podem 

codificar atributos do grupos. Entretanto, não foi encontrado na literatura técnica capaz de dispor 

num plano pontos em fiinção das distâncias. Sabe-se que existe um esforço por parte de docentes 
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do ICMC-USP em desenvolver um algoritmo que resolva este problema. Porém, até a conclusão 

deste trabalho, não existia um protótipo funcional que pudesse ser usado. 
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Figura 6.1 - Scatter Plot 

6.4 - Considerações finais 

Os objetivos pretendidos com este trabalho foram alcançados. O algoritmo desenvolvido se 

provou adequado à aplicação. Entretanto, existem aspectos que podem ser melhorados e que 

podem dar origem a outros trabalhos como, por exemplo, o uso de novas funções de link que 

melhor modelem os dados no domínio Web. 
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