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Resumo 

O presente trabalho explora a integração dos processos de data warehousing e data mining 

om um sistema de comércio eletrônico multi-agente (especificamente o projeto DEEPSIA -

Dynamic on-linE IntErnet Purchasing System based on Intelligent Agents) através da 

implementação de um protótipo que interliga diferentes fontes de dados procedentes dos 

distintos subsistemas presentes no projeto. 

Como resultado deste trabalho, é apresentado um protótipo para a análise da navegação 

dos usuários utilizando a exploração de regras de associação e análise de conglomerados 

(clustering). 
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Abstract 

Current work explores data warehousing and data mining process integration in an e-

oommerce multi agent system (more speciíically in the DEEPSIA project - Dynamic on-linE 

IntEmet Purchasing System based on Intelligent Agents) through a prototype development 

that interlaces data sources from several subsystems. 

As working resultant, a prototype for user navigation analysis is delivered using association 

mies exploration and cluster analysis. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

A grande quantidade de dados disponíveis nos sistemas eletrônicos, incluído o 

âmbito da Internet faz necessária a disponibilidade de metodologias e, 

consequentemente, técnicas que possam ser aplicadas para a recuperação e 

transformação dos dados existentes em informação e relações úteis para a geração 

de conhecimento. 

Dentro deste âmbito destacam-se duas técnicas que, conjuntamente, permitem a 

exploração e busca de relações não triviais existentes nos dados disponíveis. Estas 

duas técnicas são conhecidas como data warehousing e data mining. 

Data warehousing é atualmente uma aplicação importante dentro do ambiente de 

banco de dados. Sen e Jacob [SEN98] estimaram o mercado de data warehousing 

em 8 bilhões de dólares em 1998, incluindo software e hardware. Fontes mais 

recentes, tais como [LACOO] estima o mercado conjunto de data mining e data 

warehousing em 20 bilhões de dólares a partir de 2000, com um crescimento anual 

projetado na ordem de 47% até 2005. 

O presente trabalho de pesquisa está focado na aplicação das técnicas mencionadas 

de data warehousing e data mining para a exploração e melhora da navegação 

dentro da interface de usuário implementada no projeto DEEPSIA (Dynamic on-linE 

intErnet Purchasing System based on Intelligent Agents). O DEEPSIA é um sistema 

voltado a ajudar ao consumidor na aquisição de bens de consumo disponíveis na 

Internet. 

1 2 Motivação e Justificativa 

Existem poucos trabalhos explorando a integração de data mining com sistemas de 

comércio eletrônico, em [SUH00] faz se referência ás possíveis aplicações mas não 

se exploram de forma detalhada os processos de integração. Segundo o mesmo 

autor, o ambiente comércio eletrônico é considerado como o domínio ideal (killer 

domain) para a aplicação de data mining. 

O projeto em guestão, do qual este trabalho forma parte, precisa melhorar a interface 

de usuário e nos propomos utilizar data mining como parte da solução a este 

problema. 
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1.3 Organização do Trabalho 

O presente trabalho está organizado da seguinte maneira: 

• No C apítulo 2 , o s c onceitos b ásicos r elacionados a os d ados, i nformação e 

conhecimento são apresentados; 

• No Capítulo 3, abordamos o conceito de data warehouse, ressaltando sua 

importância na estruturação dos dados e incluindo aspectos tais como sua 

conceição, projeto e estruturação. 

• No Capítulo 4, é examinada a técnica conhecida como data mining e suas 

múltiplas variantes para extração de informação de um conjunto de dados. 

• No Capítulo 5, realizamos a descrição de um processo de construção e 

integração de data warehousing e data mining em um protótipo operacional,o 

qual inclui uma interface de usuário com um sistema de busca de produtos na 

Internet. 

• O Capítulo 6 serve de epílogo a este trabalho, apresentando os resultados da 

pesquisa e as conclusões. 
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2. Dados, Informação e Conhecimento. 

2.1 Perspectiva e Evolução 

A primeira geração de sistemas de manipulação eletrônica de dados no mediados 

dos anos 70 estava baseada no modelo hierárquico, simulando de certa maneira, a 

forma em que as empresas eram organizadas (rigidamente estruturadas em níveis).. 

Essa primeira estruturação permitiu que sistemas complexos fossem implantados, 

ainda que sob um foco mais tecnológico do que orientado aos negócios, substituindo 

arguivos físicos por estruturas de árvores e ponteiros de dados. 

Com o surgimento dos novos movimentos metodológicos liderados por [MAR89] na 

década de 80, que tentavam apartar o empirismo inerente á análise de sistemas, os 

dados atingiram uma enorme importância. Foi a época do surgimento da gestão de 

dados (Data Management), da modelagem de dados (Data Modelling), da 

engenharia da informação (Software Engineering) e da análise de dados (Data 

Analysis), tudo se contrapondo fortemente ao estilo "orientado ao processo" vigente. 

Com o surgimento do modelo entidade relacionamento (Entity-Relationship model), 

criado por [CHE76], a rigidez das estruturas hierárquicas foi trocada pela flexibilidade 

das relações entre registros de dados. No entanto, o escopo permaneceu mais 

focado no âmbito tecnológico do gue no âmbito de negócios. 

A i nícios d a d écada d e 9 0, a I nternet começa a i mpulsionar o conceito de Aldeia 

Global, criado por Mc Luhan1 nos anos 60. Este conceito envolve uma espécie de 

comunidade virtual, globalmente conectada, com possibilidades de relacionamentos 

remotos de compra, venda, envio de mensagens, etc., e que hoje identificamos 

através dos sistemas de notícias, e-mail, mensagens instantâneas e lojas virtuais. 

As empresas, entidades e consórcios do final dos anos 90 começaram a ser 

induzidas a melhorar a gualidade da informação fornecida aos seus funcionários com 

o intuito de serem mais competitivos em um mercado que se tornava cada dia mais 

seletivo. Este cenário permitiu aos clientes e consumidores em geral escolher os 

produtos e serviços com maior qualidade, variedade e menor preço. 

Com a concorrência crescente no ambiente de negócios, a informação começa a ser 

um componente cada vez mais importante dentro do esquema de comércio. Com o 

' Conceito apresentado por vez primeira em [LUH62], 
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incremento na capacidade de processamento, os bancos de dados corporativos 

começaram a produzir variantes do modelo relacional. Uma dessas variantes são os 

data warehouses, os mesmos que foram criados com a finalidade de "fornecer aos 

responsáveis pela tomada de decisões, a informação na forma mais precisa e 

manipulável possível" [INM96], Tais repositórios de dados possibilitam aos analistas 

extrair informações que normalmente os sistemas transacionais não possuem, por 

médio da exploração, já seja analítica, visual ou utilizando técnicas de extração de 

associações e regras. Dentre estas últimas, destacam-se as técnicas de data mining, 

que objetivam melhorar o uso dos grandes bancos de dados através da identificação 

de padrões de correlação normalmente invisíveis através das análises 

convencionais. 

2.2 Dados, informação e conhecimento. 

Os conceitos de dados, informação e conhecimento estão interligados, para este 

trabalho, serão usados os conceitos discutidos por Kock et al. [KOC96]: 

A Figura 2-1 é uma representação gráfica do relacionamento entre dados, 

informação e conhecimento, em função da capacidade de entendimento e da 

independência de contexto que cada um destes conceitos implica. 

Dados são fatos, números, texto ou qualquer mídia que possa ser processada pelo 

computador. Hoje em dia, as organizações estão acumulando vastas e crescentes 

quantidades de dados em diferentes formatos e em diferentes tipos de repositórios. 

Estes dados incluem: 

• Dados operacionais ou transacionais tais como vendas, custos, inventários, 

folhas de pagamento e contas correntes. 

• Dados não operacionais como previsões de mercado, vendas ao nível 

industrial, e dados macro-econômicos. 

• Metadata, ou dados descrevendo a estrutura dos dados armazenados, tais 

como projetos lógicos de bancos de dados ou dicionários de dados. 

• Mídia contendo imagens, sons ou uma combinatória de ambos, que além de 

ser armazenada, pode ser catalogada eletronicamente. 

A informação é constituída por padrões, associações ou relações que todos aqueles 

dados acumulados podem proporcionar. Por exemplo, a análise de pontos de 

equilíbrio no mercado pode fornecer informação acerca de quais produtos estão 

sendo vendidos e a frequência de tais operações. 
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A informação pode gerar conhecimento que ajude na análise de padrões históricos 

para conseguir uma previsão dos fatos futuros (pelo menos no contexto das variáveis 

que estão sendo envolvidas na análise). Por exemplo, a informação dos dados 

sumarizados nas vendas de um determinado ambiente comercial pode ser analisada 

com a finalidade de fornecer informações acerca da natureza dos clientes. Com isto 

em mãos, o fabricante ou varejista pode saber quais são os itens com maior 

probabilidade de venda. 

ImlcpcfNlòncia tio 
contento 

mlchî nciu 

('oiiipiecns3o ilos 
princípios 

conhecimento 

("ompiecnsSo Jus 
p.ulnVs 

inlbiiiuii,3ci 

Compreensão ilus 
relacionamentos 

ilailoN entciulinicnlo 

Figura 2-1 Evolução dos dados, informação e conhecimento. 

Enquanto que a informação é descritiva, o conhecimento é utilizado 

fundamentalmente para fornecer uma base de previsão com um determinado grau de 

certeza, baseado em informação acerca do passado e do presente [KOC97], Neste 

contexto, a organização é fundamental para manter a coerência das informações que 

estão armazenadas nos diferentes repositórios e a diferentes níveis. Esta 

organização é função dos sistemas para a Gestão do Conhecimento (Knowledge 

Management). 

2.3 Gestão do Conhecimento - Knowledge Management 

A Gestão do Conhecimento (Knowledge Management - KM), tem o objetivo de 

estabelecer uma aproximação integrada e colaborativa para capturar, criar, organizar 

e usar todos os ativos de informação de uma corporação. 

Segundo o Foro da Gestão do Conhecimento (The Knowledge Management Fórum) 

[KMF96], a Gestão d o Conhecimento é "a coleção de processos gue governam a 

criação, publicação e utilização do conhecimento". 

h muir'-
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O KM é o primeiro passo na criação de uma estrutura lógica para realizar processos 

sobre as informações que uma determinada entidade possui e gerenciar tanto as 

entradas quanto os resultados das mesmas2. 

O grande desafio das empresas hoje, não é apenas organizar seus Sistemas de KM 

(Knowledge Management Systems - KMS), mas estabelecer uma ponte entre ela e a 

Inteligência de Negócios ou Business Intelligence (BI) (vide Seção 2.4). Enquanto o 

BI transforma dados em informação, produzindo as visões (views), relatórios, etc., a 

KM realiza as devidas combinações, compilações, subscrições e a distribuição, 

inserindo pontos de discussão, com o complexo objetivo de transformar informações 

em conhecimento. 

Pessoas 
(Capilal Intelectual) 

Documentos 
Fatos 
Informações 

, I. . 

Bl L 
Bus iness In to l igonco i 

Subscrição 

Distribuição 

T T 

Combinação de dados j 

Aporte de Comentários ; 

Threads de discussão ) 

Procura por metadados . 
e conteúdo , -

Relatórios 
Dados analíticos (OLAP) 
Inferências (Dafa Mining) 

E-Mail 
Web 

KMS - Knowledge Management System 

Figura 2-2 Visão geral das relações entre Bl (Business Intelligence) e KM (Knowledge 

Management) 

2.4 Business Intelligence (Bl) 

O conceito de Business Intelligence (Bl), de forma mais ampla, pode ser entendido 

como a utilização de variadas fontes de informação para definir estratégias de 

competitividade nos negócios. 

• 1 ".estão do Conhecimento (KMS) não devo ser confundida com o conceito de Gestão da 

•' 'mação (Information Management). 
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Existe uma grande problemática ao nível empresarial e de mercado: uma grande 

quantidade de dados está disponível, provocando muitas dificuldades na extração de 

informações a partir deles. Essa crescente inundação de informações dificulta o 

processo de tomada de decisão na medida em que a média e alta gerencia se 

sentem impotentes no processo de sua busca e recuperação. 

As informações vitais para tomadas de decisões estratégicas estão escondidas em 

milhares de tabelas e arquivos; ligadas por relacionamentos de correlações 

transacionais, em uma organização inadequada para o estabelecimento de decisões. 

O objetivo maior das técnicas de Bl neste contexto está exatamente na definição de 

regras e técnicas para a formatação adequada destes volumes de dados, com a 

finalidade de transformá-los em depósitos estruturados de informações, 

independentemente da sua origem. 

7.5 Considerações finais 

A obtenção do conhecimento é um processo que envolve o uso de múltiplas técnicas 

e métodos, que evoluíram à medida que os requerimentos de informação tornaram-

se uma prioridade dos ambientes de negócios. As Seções 2.1 e 2.2 fornecem um 

resumo deste processo evolutivo, cujo estágio final é a inteligência de negócios - Bl, 

que tem o objetivo de incrementar a competitividade nos negócios ou processos, 

algo que de certa forma é a meta de toda corporação ou entidade comercial. 

Na seção seguinte, apresentaremos o conceito de Data Warehousing, uma das 

abordagens mais estendidas para a estruturação e consolidação de dados obtidos a 

partir de fontes heterogéneas. 
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3. Data Warehousing 

3.1 Considerações iniciais 

A abordagem tradicional de dados desenvolvida ao longo dos últimos vinte ou trinta 

anos, conhecida como modelagem de dados, foi um instrumento de extrema utilidade 

na formatação de estruturas capazes de serem implantadas e entendidas pelos 

gerenciadores de bancos de dados. O modelo entidade relacionamento desenvolvido 

por [CHE76] tem sido a abordagem mais utilizada para as operações de modelagem, 

armazenamento e processamento em bancos de dados. No entanto, maioria das 

implementações é inadequada para a complexa análise que requerida no mundo real 

[PED99], 

O avanço da tecnologia para a captura de dados, poder de processamento, 

transmissão d e d ados e c apacidades d e a rmazenamento e stão p ermitindo q ue a s 

organizações integrem seus bancos de dados em repositórios centralizados, 

denominados data warehouses. 

3 2 On-Line Analytical Processing 

Seguindo a linha apresentada no parágrafo 3.1, varias técnicas tem sido 

desenvolvidas para a análise de dados em grandes bancos de dados de forma 

eficiente e efetiva. Uma das técnicas mais populares, e que tem demonstrado ser 

uma das mais efetivas, rápidas e com maior suporte ferramental, é OLAP (On-Line 

Analytical Processing). 

OLAP é uma tecnologia gue utiliza uma visão "multidimensional" de dados agregados 

com o intuito de fornecer um rápido acesso de informação estratégica para a 

realização de analises adicionais. Ela facilita consultas em grandes guantidades de 

dados de forma mais rápida gue as tradicionais técnicas de bancos de dados 

relacionais [CHA97], 

3.3 O conceito de data warehouse 

No inicio da década de 90, data warehousing foi proposto como uma solução de 

propósito geral ao problema de satisfazer as necessidades de gerenciamento da 

informação organizacional. 

Inmon [INM96] define o conceito de data warehouse como uma "coleção de dados 

consistentes, integrados, dependentes do tempo, persistentes, e orientados à 
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atividade; os quais estão baseados na informação disponível e que permitem a 

tomada de decisões ou a realização de previsões". 

Segundo o mesmo autor, o conceito de data warehousing representa uma visão ideal 

de um repositório centralizado de todos os dados organizacionais. A centralização 

dos dados é necessária para maximizar a eficiência de acesso e análise dos dados. 

3.4 Arquitetura de um sistema de data warehouse 

Um dos problemas mais importantes relacionados com a estruturação de um data 

warehouse é precisamente a obtenção de um repositório centralizado. Calvanese et 

al. [CAL99] analisa esta problemática no contexto da Integração dos Dados3, e 

conclui que quando os dados passam das fontes de ambientes orientados à 

aplicação para o data warehouse, as possíveis inconsistências e redundâncias 

devem ser resolvidas, para que o mesmo possa fornecer uma visão integrada e 

reconciliada dos dados da organização. A Figura 3-1 mostra o data warehouse como 

o pivô para a centralização e integração dos dados de um sistema ou organização. 

Estação de Análise Estação de Visual ização 

R D B M S Arquivos hierárquicos 

Arquivos planos 

Figura 3-1 Papel dos sistemas de data warehousing na integração dos dados. 

Data warehousing está baseada na metáfora da cadeia de abastecimento (supply 

chain). Os dados são obtidos das diversas fontes e armazenados em um repositório 

(warehouse) central. Os dados são expostos aos usuários através de data marts. A 

1 conceito de Integração dos Dados pode ser visualizado como "a problemática de aquisição dos 

• '.nlos das múltiplas e diferentes fontes disponíveis para a aplicação de nosso interes" [CAL99]. 



DATA WAREHOUSING 10 

Figura 3-2 apresenta uma visão genérica da arquitetura de um data warehouse, 

dividida entre o back-encf* e o front-end5 do sistema. 

Back End FronI End 

Fornecedor de 
dados 

Funções de 
FxtraçAo 

Funções de 
FxtrnçAo Dlstrbuiçfto Entregue Consumidor 

Bancos de dados 
Operacionais 

' / Processos \ 

^ d 6 ) \ \ Extraçâo 
^ Data warghouse Processos 

n de Carga Data marl 

I 

Fontes externas 

Figura 3-2 Arquitetura do data warehouse 

Moody e Kortink [MODOO] apresentam uma abordagem para definir a arquitetura de 

um data warehouse baseada em referências e trabalhos prévios, e identificam os 

seguintes componentes dentro dela: 

• Sistemas operacionais - os que possibilitam a coleta das transações do 

sistema global. 

• Fontes externas - DBMS, planilhas de dados corporativos, sistemas legados, 

etc. 

• Processos de extração - estes processos armazenam os dados no 

warehouse de uma forma estruturada. Estes dados são conciliados e 

consolidados em um formato consistente. 

• Data warehouse central - que atua como uma fonte central para o suporte à 

tomada de decisões dentro da corporação, sendo implementada geralmente 

utilizando os RDBMS (DBMS relacionais) tradicionais. 

• Processos de Carga - estes processos distribuem a carga dos dados do data 

warehouse central para os data marts. 

• Data marts - representam os pontos de saída ou de resultados do data 

warehouse e fornecem dados em formatos úteis para análise por parte dos 

usuários. Os data marts estão geralmente orientados às necessidades 

' • <:><;k-end - programas que executam tarefas nâo diretamente controladas pelo usuário. 

•int-and - porte do programa (computacional) que é responsável pela interface do usuário. 
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específicas de um grupo de usuários ou de uma tarefa de elaboração de 

decisões, podendo ser implementados utilizando RDMBS e/ou ferramentas 

de OLAP (On-Line Analitical Processing). 

• Usuários - elaboram consultas e análises utilizando os dados armazenados 

nos data marts através de ferramentas de consulta "amigáveis®". 

Na seção 3.5, é discutida a forma em como o data warehouse é concebido e 

estruturado 

3.5 Modelagem do data warehouse 

Kimball propôs a técnica de modelagem dimensional [KIM96] para o projeto de um 

data warehouse, sendo que ela é hoje em dia a técnica mais referenciada neste 

contexto e a que será utilizada no presente trabalho. Diferente do ambiente 

operacional-transacional ou OLTP (On-Line Transaction Processing), geralmente 

baseado em bancos de dados relacionais otimizados para o processamento de 

transações, a modelagem dimensional está baseada no uso de um banco de dados 

multidimensional (Multidimensional Database - MDDB). Tal banco de dados fornece 

um ambiente integrado para as consultas de suporte às decisões. O banco de dados 

multidimensional pode também ser definido como um data warehouse no qual, a 

informação está organizada segundo o modelo estrela. 

Além do trabalho de Kimball, outros autores [ANA97, KRI97, THE98, LEH98, PED99, 

MODOO, HUSOO] tem realizado trabalhos formais acerca de como projetar um 

esquema de data warehouse a partir de um esquema conceituai [INM96, GOL98, 

SAP98, TRY99], Os principais aportes neste sentido são o modelo estrela e o 

conceito de banco de dados multidimensional, que serão discutidos nos parágrafos 

seguintes (3.6 a 3.8) 

3 G O modelo estrela (star model) 

A modelagem dimensional não está baseada em teoria nenhuma, mas foi bem-

sucedida na prática e tem sido adotada como a abordagem predominante para a 

conceição dos data warehouses. 

O modelo estrela é o bloco fundamental utilizado na modelagem dimensional. Um 

esquema estrela consiste de uma tabela central denominada "tabela fato" e um 

:crmo "amigável" no contexto do software refere-se á facilidade de uso e interação com uma 

•!>>'< -minada ferramenta computacional. 
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número de tabelas chamadas de "tabelas dimensão" projetando-se radialmente a 

partir da tabela fato. Como mostrado na Figura 3-3, a tabela fato constitui o centro 

da estrela enquanto que as tabelas dimensão formam as pontas. O esquema 

estrela pode ter uma quantidade qualquer de dimensões. 

I Tabela 
! Dimonsílo 1 

Tabela 
Dimensílo 4 

Tabela Fato tK> Tabela 
Dimensão 2 

Tabela 
Dimensão 3 

Figura 3-3 Estrutura genérica de um esquema estrela. 

A tabela fato contém "medidas" (tais como preços, quantidades, etc.) que podem 

ser agregados de múltiplas maneiras, enquanto que as tabelas dimensão fornecem 

as formas de agregação para as medidas contidas na tabela fato. Além disso, a 

tabela fato deve estar está relacionada com todas suas tabelas dimensão através 

de relacionamentos "um a muitos", sendo que a chave primária da tabela fato é a 

concatenação das chaves primárias de todas as tabelas dimensão que estão 

relacionadas com ela. 

As tabelas dimensão são tabelas altamente "denormalizadas", e geralmente 

consistem de hierarquias agregadas. No exemplo mostrado na Figura 3-4 a tabela 

fato Web Site está relacionada com três tabelas dimensão, a primeira delas define 

uma hierarquia de tempo, fornecendo três níveis de agregação: ano, mês e dia. Da 

mesma maneira, as outras duas dimensões estão organizadas de forma similar. 

A vantagem de utilizar o modelo estrela é que o número de relacionamentos na 

base de dados fica reduzido e por tanto, as consultas nela requerem um número 

menor de cálculos. Kimball [KIM96] conclui que o uso deste tipo de esquema no 

projeto de um data warehouse faz com que aproximadamente o 80% das consultas 

feitas na base de dados sejam feitas em uma única tabela. Outra vantagem é que 

elas podem ser implementadas utilizando ferramentas especialistas de OLAP, 

como também bancos de dados relacionais. 
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Hierarquia do 
tempo Ano — C K Mos -41—CK Dia 

Hierarquia de 
t ipologia 

Tipo II1 cx Subt ipo 
Registro de visita 

a u m web site 

Hierarquia 
roglonal Domín io -M—CX Sub-domtnio Regi f lo 

Figura 3-4 Exemplo de um esquema estrela para análise de visitas a um web site. 

3.7 Data marts 

Um d ata m art representa u m d etalhe d o p roduto f inal d e u m data warehouse. O s 

dados são extraídos do data warehouse central para os de data marts com a 

finalidade de dar o suporte a análises particulares. O mais importante requisito neste 

nível é que os dados estejam estruturados de forma a facilitar sua interpretação por 

parte dos usuários finais. Por tal motivo, as técnicas de modelagem dimensional são 

mais apropriadas neste nível. Isto garante que as estruturas de dados sejam tão 

simples quanto possíveis de tal forma que elas simplifiquem as consultas dos 

usuários. 

3.8 OLAP e cubos de dados 

As aplicações de OLAP precisam visualizar os dados desde pontos de vista 

diferentes (as dimensões, descritas no parágrafo 3.5), o cubo de dados, definido 

formalmente por Gray et al. [GRA97] é uma visão multidimensional de um banco de 

dados onde um valor crítico, é organizado por múltiplas dimensões. No exemplo 

dado na Figura 3-4, o valor crítico seria a contagem do número de referências à um 

determinado web site (a tabela fato), organizada pelas diferentes hierarquias 

relacionadas. 

A Figura 3-5 apresenta um cubo de dados correspondente ao exemplo citado no 

parágrafo 3.6, cada célula do cubo de dados corresponde a um único conjunto de 

valores para as diferentes dimensões e contem os valores das medidas para esse 

conjunto. Para representar esta visão multidimensional, os dados são geralmente 

armazenados na forma de "tabelas sumário", correspondentes aos sub-cubos do 
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cubo de dados. Tal abordagem é conhecida também como ROLAP (Relational 

OLAP), outra abordagem para armazenar o cubo de dados é através de arranjos 

multidimensionais, tal abordagem é conhecida como MD-OLAP (Multidimensional 

OLAP), a gual consome muito espaço para cubos de dados esparsos e atualmente é 

pouco utilizada [GUP97], 

Domínio 
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lnstiluclon.il 
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3 1 1 
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Fev. 

— ^ Mar. 

Figura 3-5 Cubo de dados correspondente ao exemplo da Figura 3-4. 

3.9 Considerações finais 

A modelagem dimensional é a técnica mais utilizada na modelagem do data 

warehouse, ela fornece a base para analises mais exaustivas através da extração de 

dados em data marts especializados cuja finalidade é apresentar os dados ao 

usuário final da forma mais simple possível. Embora existam várias ferramentas no 

mercado, a modelagem conceituai de dados continua a ser a base do 

desenvolvimento de um data warehouse. 
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4. Data Mining 

4.1 Considerações iniciais 

Enquanto que as tecnologias de processamento da informação evoluíram 

separadamente dos sistemas analíticos, o processo de data mining tenta fornecer um 

nexo entre ambos. 

O objetivo primordial do processo de data mining é a previsão - e 

consequentemente, a mineração de dados de previsão (predictive data mining), è o 

tipo mais comum de mineração de dados. 

4.2 O Conceito de Data Mining 

Data mining é um processo analítico projetado para a descoberta de padrões 

previamente desconhecidos e potencialmente interessantes dentro de grandes 

bancos de dados [PIA91], Estes padrões representam relações sistemáticas entre 

variáveis, e são logo validadas por meio da sua aplicação em novos conjuntos de 

dados. 

A análise dos dados é realizada geralmente através de ferramentas ou bibliotecas de 

software especializadas. Tais ferramentas realizam análises das relações e padrões 

dentro dos dados transacionais armazenados nos repositórios de dados, utilizando 

consultas ao nível de usuário. As relações encontradas dentro dos conjuntos de 

dados fornecem uma base para a expressão de conhecimento acerca dos mesmos. 

4.3 Marco de Trabalho 

Desde um ponto de vista prático, vários autores [INM96, MODOO], consideram que o 

uso de OLAP ajuda ao processo de data mining, isto devido ao variado conjunto de 

funções e operadores disponíveis nele. Na Figura 4-1 podemos ver que a arquitetura 

geral de um esquema de integração consiste dos seguintes componentes: (1) o data 

warehouse, (2) o cubo de dados ou os data marts, e (3) o motor de mineração. 

• O data warehouse permite realizar as operações de consolidação, 

preparação e limpeza dos dados, servidor como uma implementação física de 

um modelo de suporte às decisões também como um repositório de 

informação. Inclui-se nele dados históricos, as visões materializadas dos 

cubos e metadados para descrever os dados armazenados nele. 
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O cubo de dados. Em um processo de mineração envolvendo as dimensões 

A,, A2,.... A3 é possível pré-processar e materializar os dados relevantes ao 

problema em um cubo n-dimensional. O pré-procesamento é feito geralmente 

utilizando o motor de OLAP. 

O motor de data mining possibilita realizar a exploração analítica dos dados 

para tentar extrair as informações e relacionamentos que os usuários 

precisam. Tal exploração pode ser automatizada, interativa ou uma 

combinação de ambos. 

Visualização e Interface de Usuário 

Molor do Dato 
Mining 

Motor do OLAP 
(ROLAP, MOLAP, 

etc) 

- I 

/ 
bata Mari 

D ala Warehouse 

Figura 4-1 Arquitetura geral para integração de data warehouse e data mining 

4.4 O processo de Data Mining 

O processo pode ser visualizado como consistindo de três estágios principais: 

• Exploração inicial. Este estágio usualmente é iniciado com a preparação dos 

dados, o qual pode implicar um processo de "limpeza", transformação, 

seleção de sub conjuntos de registros e - no caso de grandes quantidades de 

variáveis (ou campos) - a execução de algumas operações de seleção 

preliminar do número de variáveis. Dependendo da natureza do problema 

analítico, este primeiro estágio do processo de mineração pode abranger 

desde uma seleção simples de elementos de previsão extraídos de um 

modelo de regressão, até a elaboração de análises exploratórias utilizando 

uma grande variedade de métodos gráficos e estatísticos. 

• Modelagem e validação. Este estágio envolve a consideração de vários 

modelos e a escolha do mais adequado baseado na sua performance de 
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previsão dos resultados. Existe uma grande variedade de técnicas 

desenvolvidas para conseguir este objetivo - muitas das quais estão 

baseadas nos também chamados "modelos de avaliação competitiva", isto é, 

a aplicação de diferentes modelos dentro do mesmo conjunto de dados e 

então a comparação da sua performance para a escolha do mais acertado. 

Estas técnicas incluem Bagging (escolha, calculo médio, etc.), Boosting, 

Stacking e Meta-learning (vide Apêndice A). 

• Aplicação do modelo (deployment). O estágio final implica a utilização do 

modelo selecionado no estágio precedente e sua aplicação em dados novos, 

para a geração de previsões ou estimativos. Aspectos relativos â aplicação 

do modelo (ou modelos) obtidos em um ambiente de e-commerce, incluindo 

escalabilidade, performance, e disponibilidade em tempo real são abordados 

em [SCH01]. 

A maioria dos métodos de data mining encaixa-se no processo geral descrito 

anteriormente. A seguir, é feita uma revisão dos principais métodos de mineração e 

sua natureza funcional. 

4.5 Métodos mais comuns de Data Mining 

De uma forma mais geral, existem métodos de mineração para criar modelos 

analíticos de previsão, descrição ou ambos [FRE98], 

Um modelo de previsão pode responder perguntas do tipo "qual o retorno esperado 

do investimento" por exemplo. Os modelos descritivos, por outro lado, fornecem 

informações acerca dos relacionamentos entre os dados, informação do tipo "Um 

cliente que compra um computador no crediário é três vezes mais propenso a 

comprar também uma impressora". A maioria dos modelos de previsão cai também 

na categoria de modelos descritivos, entre os mais comuns encontram-se os 

seguintes: 

• Clustering (descritivo). 

• Classificação (previsão) e regressão (previsão). 

• Descoberta de regras de associação (descritivo) e descoberta de padrões 

sequenciais (previsão). 

4.5.1 Clustering 

Clustering é um método que cria grupos de entidades semelhantes baseando-se 

nas características e similitudes comuns dos dados tratados. A similaridade é 
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parametrizada utilizando uma função de medida de distância, sendo que a 

disposição final dos clusters é dependente da função escolhida. Esta técnica requer 

da participação de um experto para determinar a métrica de distância adequada ao 

domínio do problema. Na Figura 4-2 podemos observar que são criados grupos 

com valores de atributos "semelhantes", entanto que as entidades que não podem 

ser classificadas são simplesmente descartadas. 

Figura 4-2 Dados organizados em grupos de valores similares. 

Incluí-se neste método as técnicas de k-nearest neighbours (k-NN) e um tipo 

especial de rede neural chamada rede de Kohonen ou Self Organizing Maps 

(SOM). 

• k-Nearest Neighbor. É uma técnica de previsão aplicável a modelos de 

classificação, k representa um número de casos semelhantes ou o número de 

elementos dentro do grupo. Com a técnica de K-NN, os dados de treinamento 

é o m odeio. Q uando u m n ovo c aso é a presentado a o modelo, o a Igoritmo 

procura todos os dados para encontrar um subconjunto de casos que sejam o 

mais semelhante a ele para tentar predizer o resultado da classificação. O 

algoritmo utiliza como parâmetros principais o número de casos semelhantes 

a ser utilizado (k) e a métrica para medir tal semelhança. 

O algoritmo de k-NN está baseado em um conceito de distância, e precisa do 

estabelecimento de uma métrica para determinar dita distância. Para valores 

contínuos, a distância euclidiana é geralmente utilizada; para variáveis 

categóricas, deve encontrar-se uma forma adequada de medir tal distância. A 

principal desvantagem desta técnica é que o número de cálculos necessários 

cresce proporcionalmente ao fatorial do número total de pontos. 

• SOM - Self Organizing Map. Em um SOM [KOH82], os clusters são 

geralmente organizados em um arranjo de células, usualmente bi-

dimensional, podendo ser unidimensional ou multidimensional. O SOM tenta 

encontrar clusters de tal forma que dados dois clusters, um perto do outro no 

arranjo, encerram outros clusters no espaço do arranjo. A principal vantagem 
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desta técnica é que não precisa supervisão do treinamento, como no caso 

das redes neurais. 

4.5.2 Classificação c Regressão 
Classificação e regressão constituem uma grande parte dos problemas nos quais 

data mining é aplicado, criando modelos para prever a classe de uma entidade 

(classificação) ou seu valor (regressão). 

Uma variação dos modelos de regressão é a chamada regressão logística, a qual é 

utilizada para prever um valor binário. Ela é uma generalização da regressão linear 

devido ao fato de que uma variável binária dependente não pode ser modelada 

diretamente pela regressão linear. A regressão logística comporta-se como 

ferramenta de classificação quando utilizada para prever variáveis categóricas 

(discretas), como no caso no qual um cliente está afim ou não de comprar 

determinado produto, enquanto que é vista como ferramenta de regressão quando 

utilizada para predizer variáveis contínuas, tais como a probabilidade de que um 

cliente realize uma determinada compra. 

Entre as técnicas de classificação e regressão mais utilizadas incluem-se as 

árvores de decisão, redes neurais, Naíve-Bayes e nearest-neighbor. 

• Redes neurais artificiais. As redes neurais são uma tecnologia cada vez mais 

utilizada em data mining. Sua grande vantagem é basicamente sua 

habilidade de aprendizagem a partir das experiências, não ficando restritas a 

uma ordem sequencial pré-fixada. Elas consistem em algoritmos e 

procedimentos computacionais que imitam a capacidade de aprendizagem do 

cérebro. 

Uma definição de rede neural, fornecida por Aleksander e Morton [ALE90] é a 

seguinte: "Uma rede neural é um processador paralelo massivo e distribuído 

consistindo de unidades de processamento simples, que tem uma propensão 

natural para armazenar conhecimento a partir da experiência, ademais de 

disponibilizar seu uso". 

Esta técnica é formada de nódulos cujo processamento se assemelha ao dos 

neurónios, daí seu nome. Não oferece indicadores definidos e o 

comportamento de uma rede neural, com certa massa de dados, nem sempre 

se repetirá com outra. No entanto, é um recurso que permite o emprego de 

estatística em modelos não lineares. 
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A Figura 4-3 mostra como são constituídas as Redes Neurais. Os nódulos 

são conectados como uma rede e funcionam paralelamente. A primeira fase 

de nódulos é composta pelos nódulos de entrada. Eles recebem o input das 

variáveis fornecidas pelo banco de dados, transformam-no de acordo com 

uma função (chamada função de ativação), produzindo uma informação de 

saída que será enviada à próxima fase de nódulos. Esta, por sua vez, 

receberá diversas informações dos nódulos de entrada como seu input. Essa 

fase é formada pelos nódulos ocultos, que, em redes neurais mais 

complexas, podem formar diversas camadas. Por fim, têm-se nódulos de 

saída. Estes processam as informações recebidas e produzem uma resposta, 

mas não a enviam para outro nódulo, pois esta salda já é o resultado final da 

rede. Se a rede é de classificação, o nódulo de saída já é a classe final. Para 

o caso de modelos de previsão, o nódulo de saída representa um valor de 

previsão. 

\ -- - ' 

i • , \ 

' - \ 

'' • J 
J 

•t J • * 

Camada de 
Entrada 

Camada de Camada de 
neurónios neurónios de 

escondidos salda 

Figura 4-3 Visão esquemática de uma rede neural [HAY99] 

Para entender como funciona cada nódulo, a Figura 4-4 mostra que o ele 

recebe uma quantidade de informação de entrada, v,, v., xm, ponderada, 

respectivamente, por ir , , , wk:,..., wkJ. A função de ativação (p transforma as 

entradas recebidas em uma informação de saída que servirá de entrada para 

a próxima fase de nódulos. Portanto, a saída final da rede neural é a soma 
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ponderada dos nódulos ocultos. As funções de ativação são geralmente não 

lineares, o que dificulta a interpretação dos modelos de Redes Neurais. 

Geralmente só são permitidas conexões em um único sentido, ou seja, não 

há conexões de volta. 

As redes neurais precisam ser treinadas. Este treinamento consiste em 

estimar os valores dos parâmetros das funções de ativação </> de tal forma 

que os valores previstos sejam o mais próximos possíveis dos valores 

observados. Isso é obtido por meio de uma amostra aleatória do conjunto de 

dados, contendo entradas (v) e saídas (v). Para começar, escolhe-se um 

conjunto de valores iniciais, posteriormente, uma nova estimativa é obtida 

quando as observações (v„ y,) da amostra aleatória de treinamento são 

consideradas. Esse procedimento vai sendo repetido até se obter 

convergência, isto é, um ponto global ótimo. 
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Figura 4-4 Visão esquemática de um nódulo de Rede Neural. 

A partir das estimativas dos parâmetros, obtidas da amostra de treinamento, 

ajusta-se o modelo com os dados completos. Tal modelo pode ser avaliado 

com uma amostra de validação, possibilitando a verificação do ajuste de 

forma independente. 

O analista deve tomar cuidado para que a rede neural na sofra uma 'sobre-

dose' de treinamento, ou seja, para que a rede não comece a explicar todas 

as relações entre os nódulos e acabe representando até o erro aleatório no 

modelo. Já que sempre irá existir um erro, um ruído nos dados, o importante 

é tentar controlá-lo, e não esperar que ele desapareça. Este problema de 
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supertreinamento pode ser evitado simplesmente determinando-se um limite 

máximo de erro tolerado. Quando a rede atingir este limite, o treinamento é 

dado como finalizado. 

• Árvores de classificação. É uma técnica que, a partir de uma massa de 

dados, cria e organiza regras de classificação e decisão em uma estrutura de 

árvores. Se os dados estiverem divididos em classes dicotômicas, como 

assinantes e não-assinantes, infectados contra não-infectados, etc., uma 

árvore de classificação pode ser construída para criar regras que classifiquem 

casos já existentes ou casos novos, com uma determinada precisão (por 

exemplo, regras de indução). 

Cada nível da árvore representa um estágio de decisão. Tais decisões geram 

regras que servem para classificar conjuntos de dados. Métodos específicos 

deles incluem: Classification and Regression Trees (CART) [BRE84], e Chi-

Squared Automatic Interaction Detection (CHAID) [MAG94], CART e CHAID 

são técnicas de árvores de classificação utilizadas para classificação de 

conjuntos de dados. Eles fornecem um conjunto de regras que podem ser 

aplicadas a um novo (não classificado) conjunto de dados para prever um 

provável resultado dado um conjunto de registros de entrada. 

Decisão 1 

Figura 4-5 Uma árvore de classificação. 

Na Figura 4-5 é possível observar que uma árvore de classificação vai se 

expandindo a partir da raiz, até alcançar um nó que não pode ser mais 

expandido. Atravessar a árvore desde a melhor folha (a melhor escolha) até a 

raiz fornece a regra que classifica a variável sendo estudada. 
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4.5.3 Regras de associação 
A mineração de regras de associação em um conjunto de dados é uma forma de 

data mining para descobrir relacionamentos que possam ser interessantes para a 

aplicação. A descoberta de regras pode ajudar no marketing, toma de decisões, e 

gerenciamento de negócios. Dado que as regras obtidas são bem simples e fáceis 

de serem compreendidas, explicadas e aplicadas, elas têm constituído o foco de 

várias pesquisas na área de data mining. 

Uma definição formal de uma regra de associação é mostrada na Figura 4-6, onde 

A, e Bj são predicados ou itens. Tais regras são interpretadas como "Quando os 

itens Au A2,..., Am acontecerem, é muito provável que os itens Bt, B2,..., Bn 

acontecerem também na mesma transação". 

/ f , , / í , Am -> BxJi, fín 

Figura 4-6 Modelo de regra de associação. 

Como exemplo de uma regra de associação podemos considerar o exemplo 

mostrado na Figura 4-7. A regra diz que si um comprador leva papel e caneta, 

muito provavelmente ele esteja interessado também em comprar borracha. 

Produto( A \ " Papel"), Produto( A',"Caneta") P r o d u t o ( X , "Borracha") 

Figura 4-7 Exemplo de regra de associação. 

De [DAS01], extraímos as seguintes definições: seja / = </,,..., /„) um conjunto de 

itens, e seja D o banco de dados que armazena as transações, onde cada 

transação T é conformado por um conjunto de itens tal que T c / . Um identificador 

único, TID, é associado a cada transação. Dizemos que cada transação T suporta 

X, um conjunto de itens em I, se T q I. Dizemos que a regra de associação da 

forma A B é mantida no banco de dados com nível de confidência c, se 

|A' u }'j/| A'j > c (onde |,4| é o número de ocorrências de um co njunto de itens A no 

conjunto de transações D). Dizemos também que a regra A B possui um suporte 

s, se \X u }'|/|/V| > .v, onde N é o número de transações em D. Podemos notar que 

enquanto o suporte é uma medida de frequência de uma regra, a confidência é uma 

medida da força da relação entre conjuntos de itens. 

A mineração de regras de associação teve sua origem no problema de market 

basket analysis (vide Apêndice A), podendo ser aplicada no domínio de outras 

áreas como negócios, engenharia, medicina e finanças [FAY96], 
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• Market Basket Analysis. 

Compreender os hábitos dos consumidores e suas preferências é um ponto 

essencial para que os abastecedores possam tomar decisões. Decisões que 

incluem: quanto colocar à venda, em que época do ano e como aplicar o 

merchandising dos seus produtos para maximizar o retorno dos 

investimentos. Nesse caso, uma aplicação de mineração eficaz teria que 

apresentar ao consumidor ofertas atraentes na medida que ele interage com 

o portal de venda. 

• Cross-salc. 

O término cross-sale é aplicado ao problema de impulsionar a venda de um 

determinado produto a consumidores da companhia que não são 

consumidores desse produto em particular. Tal problema se justifica pelo fato 

de que muitas empresas fornecem mais de um tipo de produto ou serviço a 

uma ampla gama de consumidores. 

• Classificação parcial. 

Os classificadores convencionais são ineficazes quando existe uma grande 

coleção de atributos no conjunto de dados, sendo que às vezes, muitos dos 

valores de alguns atributos estão vazios. O problema pode ser resolvido 

utilizando uma análise associativa. 

• Serviços financeiros. 

As regras de associação são extensivamente utilizadas pelas indústrias de 

serviço financeiro. Analistas de seguros usam-se delas para analisar 

conjuntos de dados com o objetivo de criar modelos de risco para o 

desenvolvimento de estratégias de investimento. 

4.6 Considerações finais 

Neste capítulo, foi descrito o processo de data mining como um passo intermediário 

na extração de conhecimento, e como uma forma para encontrar relações não triviais 

em grandes repositórios de dados. Foram discutidos os requisitos para a execução 

do processo, que destacam a importância da necessidade de um alto grau de 

interação com a finalidade de re-alímentar o modelo. 
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5. Integração DW e DM no projeto DEEPSIA 

5.1 Considerações iniciais 

0 DEEPSIA (Dynamic on-linE IntErnet Purchasing System based on Intelligent 

Agents) é um consórcio para o desenvolvimento de uma ferramenta que possibilite a 

extração de informação dos produtos à venda em nos portais de comércio eletrônico 

disponíveis na Internet. O sistema está composto de vários outros subsistemas, cada 

um dois quais está encarregado de uma tarefa distinta: aquisição, processamento e 

extração de informações úteis. Várias frentes de trabalho foram criadas, e em cada 

uma delas com foi estabelecido um conjunto de objetivos primários para a 

exploração das potencialidades do sistema. 

A Figura 5-1 mostra a arquitetura global do sistema DEEPSIA como um sistema 

multi-agentes atuando sobre a Internet e coletando e classificando as informações 

obtidas através do Catálogo. Existe também outro tipo de fonte de informação, 

chamado de PIA {Porta! Agent Interface), o qual é um ponto de integração com 

parceiros comerciais do consórcio para a inserção direta de dados no catálogo 

através de protocolos preestabelecidos. 

Figura 5-1 Arquitetura do sistema DEEPSIA 

Neste capítulo, fazemos um resumo do trabalho realizado para o projeto, explorando 

a parte de integração de data warehousing e data mining. 
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A existência de vários grupos de trabalho, cada um deles utilizando tipos e fontes de 

dados diferentes, g erou uma das primeiras dificuldades devido à heterogeneidade 

das mesmas. Equipes de vários paises, entre eles Espanha, Portugal e Polónia 

tiveram a seu cargo a realização de diferentes partes do projeto. Na hora de 

realizarmos o processo de integração, foi derivado um ponto relativo à consolidação 

de tais fontes, o que nem sempre foi possível em todos os casos, como será 

observado no processo de análise. 

5.2 Análise do processo integração 

Vários problemas foram abordados pelo grupo de pesquisa, dentre eles podemos 

mencionar: (1) a melhora nos processos de classificação das informações no 

catálogo, (2) o impacto social do sistema no mercado local e (3) a melhora da 

experiência do usuário na sua interação com o sistema. Tal tarefa envolveu a 

construção de um protótipo para o estudo e tentativa de resolução de potenciais 

problemas. 

5.2.1 Fontes de dados heterogéneas 
O nosso primeiro problema foi integrar todas as fontes de dados presentes nos 

subsistemas gue conformam o sistema geral (Figura 5-2), tal diversidade é produto, 

como mencionado anteriormente, da heterogeneidade das equipes de trabalho e 

das ferramentas utilizadas por cada um deles. 

Sistema 
multiagente 

Classificador 

Interface de 
Usuário (portal) 

>: 
Ontologia para 
Classificação 

i 
âJ -

Catálogo + 
Ontologia 

A 
T 

PIA 

À 
I 
T 

Ontologia 

i ' 
r 

j ;-> 
f. ' ---3"".-i 
1 XML My SQL SQL Server 

Figura 5-2 Fontes de dados presentes no sistema original. 

Observando a Figura 5-2, podemos ver que existem elementos redundantes nas 

diferentes fontes de dados. Por exemplo, a ontologia está presente em 

praticamente todas elas. O processo de consolidação visa a eliminação deste tipo 

de redundâncias. No caso, do classificador no sistema multi-agente, ele continua a 

utilizar a estrutura da ontologia em XML, já que o processo de classificação foge do 
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escopo do presente trabalho. A estrutura projetada do banco de dados e detalhada 

no parágrafo 5.4.1 foi implementada inteiramente em um servidor SQL Server da 

Microsoft ™, que veio a ser o servidor transacional do protótipo projetado. 

5.2.2 Modelagem conceituai 
A modelagem conceituai do protótipo foi desenvolvida utilizando UML (Unified 

Modelling Language) como ferramenta de análise. O universo do problema foi 

dividido em pacotes (packages), cada um deles contendo conjuntos de classes e 

relacionamentos adequados a um elemento em particular, como mostrado na 

Figura 5-3. 

OntologyScope ; User Behavior | 
(from Analysis Model) j ' ' [ p rof i ies 

+ Com modity ! I j j 
+ Hierarchy j t • 

* Inner Node ' j 
+ Leaf Node j 

+ Node 
+ Ontology I j 
+ P r o d u c t Agents _ i 

+ S e g m e n t I (from An ãlysis Model) 
_ ! j + Agent ' 
7 ; +Classifier j 

I • Crawler Agent j 
j + Knowledge Base j 

j i + Miner Agent 

Classification j . í + Preprocessor 
! + Repository L 

(from Analysis Model) 
+ Classification 

Retriever Agent 

Figura 5-3 Pacotes presentes no modelo conceituai 

A ontologia é o ponto de partida de vários processos dentro do sistema, podemos 

enxergar ela como sendo uma hierarquia (ou taxonomia) incluindo outros 

relacionamentos além das associações pai-filho inerentes. Nesse caso, o processo 

de classificação cria relacionamentos entre os nós da ontologia e os produtos 

coletados da Internet através dos agentes de software. 

Na Figura 5-4 podemos observar em detalhe a interação entre os agentes do 

sistema para a coleta e processamento de informações. 

• O Crawler coleta as páginas da Internet a partir de pontos de saída pre-

determinados (por exemplo, um conjunto conhecido de portais de venda) e 

coloca tais páginas no Repository. 
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O Retriever tem a função de pegar cada uma das páginas coletadas do 

repositório (não necessariamente em sincronia com o Crawler) e depois, 

realizar uma pré-classificação para determinar se a página possui informação 

de produtos à venda. 

Finalmente, o Miner tem a função de processar a página e criar os 

relacionamentos entre a página e a ontologia. 

Além dos agentes mencionados anteriormente, fazemos uma menção à 

Ontologia. Ela está composta de quatro níveis, a saber: segmento, família, 

classe e commodity, sendo que este último nível corresponde aos produtos e 

serviços propriamente ditos. 

Agent 

•initializeO 
VTerminateO 

Crawler Agent 

! <<communicate>> 

Repository 

>StorePage() 
•RetrievePageO 

« s t o r e s » 

Html Page 
{Irom User Behavior) 

Retriever Agent 

«stores>> 

Miner Agent 

•EnqueuePageO 

<<communicate>> 

Knowledge Base 

•StoreURL() 
*StorePage() 

Figura 5-4 Interação dos agentes no sistema DEEPSIA 

Como mencionado no parágrafo 5.2.1, os agentes utilizam diferentes fontes e 

repositórios de dados para a realização das suas tarefas. A eliminação das 

redundâncias implicou em pequenas modificações em alguns dos agentes, por 

exemplo, fazendo com que todos eles utilizassem o mesmo banco de dados para 

consulta da ontologia (com a exceção mencionada no parágrafo 5.2.1). 

5.2.3 Sistemas legados 
Devido ao escopo deste trabalho (a melhora da interface do usuário), outros 

subsistemas continuariam a ser utilizados, sendo que foi preciso estabelecer 

camadas de acesso e/ou transferência de dados entre eles e o nosso protótipo. 
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Basicamente, elementos tais como o Crawler, o Retriever (classificador) e o 

Catálogo permaneceram inalterados na sua estrutura geral. Outros trabalhos do 

grupo de pesquisa como [MAR03] estiveram focados na melhoria do processo de 

classificação e, portanto, algumas modificações foram introduzidas nesse sentido. 

5.2.4 Avaliação de tecnologias e ferramentas 
Outro ponto a analisado foi a escolha da tecnologia e das ferramentas para a 

realização do protótipo. Existem diversas ferramentas no mercado, sendo que a 

principal condição na escolha foi a disponibilidade de interfaces para facilitar os 

procedimentos de integração. A Figura 5-5 resume a avaliação e escolha das 

ferramentas utilizadas. 

Ferramenta Propósito Licenciamento Avaliação Geral & 
Comentários 

MS SQLServer 
2000 

Banco de Dados 
transacional 

Pago (fonte: USP) Bom para prototipagem 

Oracle 9i Motor de OLAP e Data 
Mining 

Livre para 
desenvolvimento e 
teste. 

Interface, ferramentas e 
API simples de usar. 

PoIyAnalyst 4.5 Data mining visual Shareware Bom para análise visual 
e exploração inicial. 

ERWin Modelagem de banco 
de dados relacional. 

Shareware Excelente, tanto para o 
modelo lógico como 
físico da base de dados. 

Rational Rose Análise e Modelagem Licencia para 
desenvolvimento 

Integração do projeto de 
classes em UML e 
documentação com Java 

NetBeans 3.4 Programação Java GNU Ambiente integrado para 
programação Java 

Tomcat/Apache Portal e interface de 
usuário 

GNU Integração funcional com 
Java e JSP. 

Figura 5-5 Resumo das ferramentas utilizadas neste trabalho. 

Cabe ressaltar que a escolha de Java como linguagem de prototipagem e 

desenvolvimento neste casso foi dada pelas razões de que ela pode ser utilizada 

em várias frentes, tais como no motor de data mining, na programação das páginas 

(JSP - Java Server Pages) do portal e na geração do código, que pode ser 

sincronizada com as ferramentas de análise e documentação como o no caso do 

Rational Rose 1M. 

Os processos de data warehousing e data mining foram utilizados principalmente 

na melhora da experiência do usuário no sistema. A seguir, fazemos uma revisão 



INTEGRAÇÃO DE D W E D M NO PROJETO D E E P S I A 30 

do processo de desenvolvimento do protótipo antes de entrar nos detalhes da 

solução do problema (2) mencionado no parágrafo 5.2.1. 

5.3 Considerações para o projeto do protótipo 

O primeiro passo para o projeto do protótipo foi a construção do modelo físico de 

interação entre as classes que iriam conformar o corpo dos programas. Algumas 

considerações foram necessárias nesta etapa: 

• Interface de usuário. Sendo que a melhora da interface de usuário é um dos 

principais objetivos do protótipo, o projeto de interface foi um dos primeiros 

pontos de discussão do grupo de pesquisa. 

• Tratamento de exceções. As exceções constituem a ferramenta com a qual 

um sistema computacional lida com situações inesperadas. Por exemplo, 

quando acontece um acesso a uma locação de memória não válida ou 

quando existe um erro de conexão a um determinado serviço. 

• Idioma. Devido ao alcance do projeto, e em geral devido ao fato de que as 

Internet é a fonte dos dados coletados, faz-se necessário fornecer um suporte 

multilingual no protótipo. 

• Estruturas de dados. A ontologia é, na sua forma básica, uma floresta 

(conjunto de árvores) de quatro níveis. Muitas das estruturas de dados 

projetadas utilizam esse paradigma para a manipulação das mesmas, 

incluindo sua utilização na interface do usuário. 

• Data mining. O protótipo deve servir para testar a aplicação e integração de 

data mining no escopo da melhora da navegabilidade para o usuário. A coleta 

de eventos foi centralizada na camada de acesso ao banco de dados. 

5.4 Projeto 

O esquema do projeto de software completo pode ser apreciado na Figura 5-6, ele 

composto pelos seguintes elementos: 

• Operational Artifacts. Classes para a interação entre o usuário e o sistema, 

estruturas de informação para autenticação e acesso e classes utilitárias para 

diversos processos. 

• Database Artifacts. Classes para conexão com o banco de dado transacional 

e escolha do idioma. 
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Mining Artifacts. Classes para o controle dos processos de mineração, 

extração de regras de associação e outras informações de data mining. 

Ontology Layer. Classes de acesso e manipulação da ontologia. Inclui 

estruturas de dados e controladores para navegação dentro da mesma. 

Catalogue. Objetos para recuperação das informações do catálogo, na forma 

de listas de produtos e suas propriedades. Os dados do catálogo são 

importados da fonte de dados original do subsistema do Miner mencionado 

na modelagem conceituai (parágrafo 5.2.2). 

Exceptions. Tratamento de exceções, foi projetada uma hierarquia particular a 

partir da classe padrão java.lang.Exception. 

Trace Engine. Um conglomerado de objetos e procedimentos para a 

depuração dos programas que utilizam os pacotes mencionados 

anteriormente. 

Mining Artifacts Database ! Operatbnal 
Artifacts I | Artifacts 

Ontology Layer \ Exceptions ] Trace Engine Catalogue 

•f i 

útil : M lang i M 

Figura 5-6 Arquitetura dos componentes de software do protótipo. 

Podemos observar também que o pacote de Mining Artifacts está diretamente 

relacionado com o pacote Ontology Layer. De acordo com o objetivo do presente 

trabalho, o processo de integração de data mining está diretamente relacionado 

com a interação usuário-ontologia. 

5.4.1 Estrutura do banco de dados 
A Figura 5 - 7 apresenta parte do esquema relacional correspondente ao sistema de 

navegação da ontologia utilizada no protótipo. A ontologia está contida dentro da 
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tabela D40ntologyNode, pode-se observar que existe uma relação recursiva nesta 

tabela conectando os atributos pnOntologyNode (chave primária) e pnParentNode 

(nó pai do registro em questão). Tal relação é necessária para manter a integridade 

referencial quando se interconectam dois elementos pertencentes a níveis 

diferentes (segmento-família, família-classe ou classe-commmodity). Por sua vez, 

os u suários c adastrados n o s istema s ão a rmazenados d entro d a tabela D 4User. 

Para efeitos de análise do comportamento do usuário, foi criada a tabela 

D40ntologyNodeRecord, a que registra todas as ocorrências nas que o usuário 

acessou um determinado segmento, família, classe ou commodity. 

D 4 0 n t o l o g y N o d e R e c o r d 

pnOn to logyReco rd ld : int 

pnOn to logyNode ld : in t 
; pnUserid: int 

ddCrea teT ime : d a t e t i m e 
, d d U p d a t e T i m e : da te t ime 

D4User 

pnUserid: int 

dcLog in . varchar(20) 
dcPassword: varchar(20) 

j dcFirsíName varchar(80) 
dcLastName: varchar(80) 
dcEma i l : varchart80) 

! ddCrea teT ime : d a t e t i m e 
i d d l l p d a t e T i m e : datet ime 

•r 

D 4 0 n t o l o g y B o o k m a r k 
j pnUser id: in t 
; p n O n t o l o g y N o d e l d : int 

d d C r e a t e T i m e : da te t ime 
| d d l l p d a t e T i m e : datet ime 

D4Log inReco rd 

^^ p n l o g i n R e c o r d l d : numenc (8 

pnUserid: int 
! dcLog in : varchar(20) 

dcIPAddress: varchar<20) 
d d C r e a t e T i m e : da te t ime 
d d U p d a t e T i m e : d a t e t i m e 

D4UserOnto logyNode 
pnUserid: int 
pnOn to l ogyNode ld : int 

. d d C r e a t e T i m e : d a t e t i m e 
d d U p d a t e T i m e : date t ime 

D4Ret r ievedProduc t 

pnRet r ievedProduc t ld : int 

i p n O n t o l o g y N o d e l d : in t 
dcDescr ip t ion: varchar(255 
dcCurrency: varchar (20) 
dcPrice: varchar<20) 
dcURL: va rcha t t255 ) 

D 4 0 n t o l o g y N o d e 

pnOn to logyNode ld : int 

pnParen tNode ld : int 
dcPar t ia lCode: varchar<20) 
dcComp le teCode : varchar(20 
dcDescr ipt ion: varchar(20) 
ddCrea teT ime : d a t e t i m e 
d d U p d a t e T i m e : da te t ime 

D4Error 

' pnError id: int 

dcEr ro r iden t i f i e r varchar(20) 
dcErrorEngl ish: varchar<20) 
dcErrorPor tuguese: varchar(20 
dcErrorSpanish: vanchar(20) 
d d C r e a t e T i m e : d a t e t i m e 
d d U p d a t e T i m e : da te t ime 

D4UserOnto logy 

pnUserid: D4Use iOnto logyNode.pnUser id 
pnOn to logyNode ld : D4UserOnto logyNode.pnOnto logyNode 
pnParen tNode ld : D 4 0 n t o l o g y N o d e . p n P a r e n t N o d e l d 
dcPar t ia lCode: D 4 0 n t o l o g y N o d e . d c P a r t i a l C o d e 
dcComp le teCode : D 4 0 n t o l o g y N o d e . d c C o m p l e t e C o d e 
dcDescr ipt ion: D40n to logyNode .dcDesc r ip t i on 

Figura 5-7 Parte do modelo relacional do banco de dados do protótipo. 

A Figura 5-8 resume a função de cada tabela: 

Tabela Descrição 

D4User Dados do usuário, para autenticação e seguimento 
de eventos. 

D4LoginRecord Tabela para o seguimento de acessos ao sistema. 

D40ntologyNode Tabela para armazenamento da ontologia, ela 
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D4UserOntologyNode 

D40ntologyNodeRecord 

D40ntologyBookmark 

D4RetrievedProduct 

D4UserOntology 

D4Error 

contem aproximadamente 16000 registros. 

O usuário pode definir os segmentos de trabalho em 
uma ontologia particular a modo de facilitar o 
acesso. Esta tabela contem tais segmentos 

Tabela para armazenamento dos eventos de acesso 
dos usuários aos nós da ontologia através do tempo. 

Os bookmarks (marcadores) de commodities 
individuais definidos pelo usuário são armazenados 
nesta tabela. 

Catálogo dos produtos já classificados, o Retriever. 
Um processo de sincronia deposita os novos 
produtos (referências) recuperados e classificados 
nesta tabela. 

Visão da ontologia particular do usuário. Baseada 
nas tabelas D4User e D4UserOntologyNode. 

Tabela de mensagens de erro, em vários idiomas. 

Figura 5-8 Descrição das tabelas utilizadas no protótipo. 

Todas as tabelas possuem atributos com as datas de criação e modificação dos 

registros, sendo que tanto a nomenclatura dos campos como das relações seguem 

um padrão pré-definido, conforme à tabela da Figura 5-9. A implementação do 

sistema transacional foi feita utilizando o SQL Server da Microsoft como servidor 

banco de dados (vide parágrafo 5.2.4). 

Prefixo Tipo de atributo 

pn Chave primária de tipo numérico 

dn Atributo de tipo numérico 

dc Atributo de tipo caractere, 

dd Atributo de tipo data 

fn "flag" de tipo numérico 

fc "flag" de tipo caractere. 

Figura 5-9 Nomenclatura dos atributos físicos no banco de dados. 

5.4.2 Navegação dentro da ontologia 
Existem mais de 16000 elementos na ontologia fornecida pelo ECCMA, e mais ou 

menos 10000 commodities, sendo que cada um deles pode estar associado com 

um conjunto de páginas que oferecem o produto ou serviço descrito pelo 

commodity. 

A visão da estrutura da interface de usuário pode ser apreciada na Figura 5-10. Ela 

está composta dos elementos de navegação através da ontologia e do catálogo de 
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produtos, das ferramentas e utilitários de busca e histórico de acessos e a área de 

apresentação de itens previstos, para ajuda na navegação. 

! Intorfaco do usuário do protótipo 

Informação 
histórica 

Utilitàtios 

NavegaçAo da ontologia e do catálogo 

Links resultantes da previsão 

Figura 5-10 Visão da interface de usuário proposta no projeto DEEPSIA. 

Mostraremos que é possível utilizar um processo de data mining para tentar realizar 

a previsão mencionada nos parágrafos anteriores. 

De fato, para realizar um trabalho de desenvolvimento ordenado, foram 

estabelecidas algumas normas que prevaleceram durante o processo todo. Entre 

elas podemos mencionar: (1) A interface não tem acesso de forma explícita ao 

banco de dados; (2) Para fornecer acesso aos dados foi criada uma camada 

intermediária refletindo a estrutura hierárquica da ontologia e (3) A coleta de dados, 

incluindo o s f atos u tilizados p ara o p rocesso d e m ineração, foi realizada a través 

dos componentes que conformam a camada mencionada em (2). Os componentes 

dessa camada, conforme mostrado na Figura 5-11 são: 

• EntityController e EntityHelper. Ambas classes constituem a base da maioria 

das classes implementadas no protótipo. A primeira é um modelo de 

controlador genérico p ara e xtração d e d ados d e u m c onjunto d e e ntidades 

com propriedades similares, a segunda possui alguns atributos comuns à 

entidade como, por exemplo, sua chave primária (no modelo, consideramos 

todas as chaves primárias como sendo números inteiros). 

• OntologyControllor e User OntologyController. Estas classes servem para 

recuperar os dados de um conjunto de nós da ontologia. A classe 
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UserOntologyController possibilita o rastreamento do acesso dos usuários 

durante sua navegação na ontologia através da interface. 

• OntologyNode e UserOntologyNode. São estruturas de dados que contêm a 

informação de um nó da ontologia em particular. São utilizados pelos 

controladores para armazenar e transferir conjuntos de dados entre o banco 

de dados e a interface de usuário. 

Outros relacionamentos não são mostrados na figura por questões de simplicidade. 

Todo controlador, ou seja, toda classe derivada de EntityController, precisa ter um 

meio de se comunicar com o banco de dados. Isto é feito através do método 

SetConnectionlnfo que permite o passo dos argumentos de conexão ao banco. 

LinkedLisfM 

i EntityController 
(from Operational Artifacts) 

^>m_st rVers ion : String 

| *EntityController() 
*SetConnect ionlnfo() 

7\ í ... 
OntologyController 

•OntologyControl lerO 
*GetRootNodes() 
*Create( ) 
*Update( ) 

•FindByPrimaryKey() 
*F indByCompleteCode() 
^FindByDescript ionO 
*GetHistory() 
•GetBookmarks( ) 

m thisController• 

\#m rootNodes 

OntologyNodeMap 

I " " " ; 

i •Onto logyNodeMapO 
•GetNodeByCode( ) 

^ l n s e r t N o d e ( ) 

UserOntologyController 

^UserOntologyControl ler() 
*GetRootNodes( ) 
*Crea te ( ) 
*Upda te ( ) 
^Remove( ) 
•FindByPrimaryKey() 
^FindByCompleteCode() 
*FindByDescr ipt ion() 

EntityHelper 
(from Operational Artifacts) 

^m_nPr imaryKey : Integer 

*Enti tyHelper() 

OntologyNode 
^.m strCode : String 
^>m_strOescriplion : String 
^ m strCompleteCode : String 

•Onto logyNode() 
*GetSubNodes( ) 
*Bookmark ( ) 
*EnumerateProducts( ) 

UserOntologyNode 

! ^UserOntologyNode() 
*GetSubNodes( ) 

Figura 5-11 Arquitetura da camada de software para manipulação da ontologia. 

Utilizando o modelo apresentado, a coleta de dados é realizada através da 

chamada aos métodos das classes pela interface do usuário. Como exemplo, 

consideremos o caso de desejarmos armazenar os toques do mouse (clicks) dos 

usuários na interface para realizar algum processo posterior. Nesse caso 

específico, sabemos que a interface chama o método FindByPrimaryKey ou 
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FindByCompleteCode cada vez que o usuário clica em um nó da ontologia, e 

portanto, podemos inserir códigos de rastreamento nesses métodos para registrar 

tais eventos. 

5.4.3 População do Catálogo 
O Catálogo é composto por um conjunto de páginas classificadas de acordo com a 

informação dos produtos á venda que eles contêm. O acesso ao catálogo é feito 

através da interface da ontologia, conforme ao esquema mostrado na Figura 5-12. 

Os dados são obtidos através de um processo de importação do Retríever e 

centralizados no banco de dados do protótipo. A informação coletada inclui a data 

de coleta, o agente coletor, o portal e página de origem. 

rlWp»wr. • MKtmelt Inlrinrt (xnhittt 
fé» ti* lot* flrtp 
O"*» - O • «V ̂  

r-T- — . — ht«r7/r****fci «cr* tM<> t* VW).'mp>o»txt 

^lni*) 
; ir 

Favvt» ^ Midi | A 
fl o» ; irtj " 

deepaia 

tarqo FollM 

Catálogo 

A?) 'iruncn̂  I MyfavQfilfi I :: Add to f wvoitlcl 1 :: Hflp J ( oqpul 

8uan.li In s u g w m i H : 

Mvancttf SoMl 

jLlit nf protJmi»: 
az 101510 - 1oct»luf«\ «ti gravadora» ita> DVD 
KifMriptiun 

IOI> 111 
iittlilV. - lMiitfm» PU mavoil?™ 
54J5ÍM5. - CdiKíi MUui« ínli,.. 
111UÍ5J. - Cani l sumiu? IIIJÍ„. 
JJJUWi. - l'YL> B 
(5121501 - BhluUjitmit 
15JX1MX - LJlj t to J âi j vj)J 5„ 
Í211 lili. - Aliídvin 
SMZHOI - Phtti il> lmp»Mi» '1... 
ÍZ-UJIÍJ. " Smlact VKJI«I lujlm... 
H11IW1 • LMimXiltltfl 5U 
VillS.-

DVD Ihnln Sywni 1X30000 Plilllpi. DVD » R«c«tv«i • t Cal«« Acitolca» • ijja^j 

PVO R»<oid«i 9Í5 - Philip* - Pai* tjlavai via i>ie<]t.M»tAr> 
DVD O MPJGI5 Philip» . tuia bi.itU 
I'V!) Ih•.11.1 SplynHJ$JÇ.„ 
DVD Tln.iHr Svinni p 5 DVPIqum» «I SCHT7S - Pan»»onlc 
DVD Tti» >l«< SrMtm p 5 PVPlni»n ») SC 1117? Pnn.M«ni< 
L>yp >I»»H t MP? Phllc» im MU unte» JPJKIIIO 
GY.P Ttit.<l«[ $f>nm L> )W[I riillll̂  ['VD ' R«t«tv«l • t ç.»l«.n Atmlk.w < 
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DVD Tluam Sv«<m t>' 5 OVPIgmm «> SC HT7? P«n«t«nk 
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BRR 553.0® 
CBB LSftM 
BRB 2.922.M 
BRR 2.099.90 
BRB IUM 
BRR 2.122.M 
BRR L2SÂÍE 
EBE m a 
BRR ijuiaa 
BBB 

«J T T 

Figura 5-12 Catálogo de produtos para o commodity 52161516. 

Os componentes da camada de manipulação do catálogo, conforme ao esquema 

mostrado na Figura 5-13 são: 

• ProductCatalogue. Controlador de acesso ao catálogo de um determinado 

commodity. Dado um nó da ontologia, possibilita a extração de um conjunto 

de informações de produtos associados ao mesmo. 

• ProductHelper. Estrutura de dados contendo a informação de uma instância 

particular de um produto. Os dados incluem nome, preço, moeda e URL de 

origem e data de aquisição dos dados. 
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EntityController 
(from Operational Artifacts) 

•Ení tyContro l te f t ) 
•SeConnec fon ln foQ 

f ^ m s t i V e r s i o n :String 

*EnútyHelper() 

ProductCatalogue 

! •ProducCata logue( ) 
I •F i nd ByCompleteC ode() 
í •F indByDescr ipíonO 

(from Ontology Layer) 
OntologyNode 

ProductHelper 

^>m_sttCompleteCode : String 
^ m s t r C u r n s n c y : Stri ng 
^ m strOescription : String 
^ m strPrice: String 
^ m strUr l : String 

^>m_strCode : String 
^>m_strDescriptíon : String 
^m_st fComple teCode : String 

LinkedList •OntologyNode() 
: I •GetSubNodes( ) M 

•ProductHelper() | ' %Bookmark() 
I j *EnumerateProducts() 

Figura 5-13 Arquitetura da camada de software para manipulação do catálogo. 

5.4.4 Considerações do idioma 
Como mencionado no parágrafo 5.3, o controle da parte idiomática da interface 

constitui é tratado pelo protótipo, incluindo-se o caso da ontologia. Para tal, 

forneceu-se um componente de seleção idiomática na hora de realizar a conexão 

com o banco de dados. A partir dessa informação, os controladores possuem 

informação acerca da linguagem em que os dados devem ser devolvidos para a 

interface cada vez que um método é invocado. 

A classe LanguageEngine (Figura 5-14) fornece uma enumeração dos idiomas 

disponíveis. Quando o controlador precisa ter acesso ao banco, uma instância da 

classe DBConnectionlnfo é utilizada para solicitar informação acerca dos 

parâmetros de conexão e do idioma a ser utilizado durante a sessão do usuário. 
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DBConnectionlnfo 
[ ^m_strDriverName : String 
1 ^ m strDatabaseURL : String 
! ^ m strUsemame : String 

^m_strPassword : String 
, <S^m_nLanguage : int = LanguageEngine LANGUAGEENGLISH 
t - ~ 

*DBConnectionlnfo() 
*DBConnectionlnfo() 
•LoadFromFileQ 

I •SetLanguageO 
j *GetLanguage() 1 ^ 

1 ; #m_dbConnectionlnfo 

DBErrorlnfo 

*DBErnorhfo() 
•GetErrorDescription() 

LanguageEngine 
^.LANGUAGE ENGLISH : int = 1 
^LANGUAGE PORTUGUESE : int = 2 
/>LANGUAGE SPANISH : int = 3 

Figura 5-14 Componentes para suporte de conexão e idioma no banco de dados, 

5.5 Utilizando data warehousing e data mining 

Para começar a discussão acerca do uso de data warehousing e data mining neste 

projeto, fazemos uma revisão dos objetivos do uso dessas ferramentas no protótipo. 

• Melhora d a i nterface d e u suário. D evido a q ue a o ntologia p ossui m ais d e 

16000 nós e mais de 10000 categorias de commodities, é preciso reforçar a 

interface, fazendo com que ela possua algum nível de adaptabilidade 

baseada na interação do usuário. 

• Adaptabilidade da solução ao escopo geral do sistema. Determinar se a 

solução pode ser utilizada no projeto global. 

• Integração das ferramentas no projeto. Determinar se as ferramentas 

possuem um grau de integração aceitável para seu uso tanto no processo de 

análise como de uso contínuo da interface. 

Tomando-se em consideração o conjunto de dados disponível, o objetivo escolhido 

para o uso de data warehousing e integração de data mining no protótipo foi a 

previsão do comportamento do usuário através da extração de Regras de 

Associação (vide parágrafo 4.5.3). Para tal fim, de acordo com o esquema geral 

apresentado nos parágrafos 3.5 e 4.4, foram realizados procedimentos de 

exploração inicial, preparação dos dados, criação de data marts, aplicação do 

modelo de data mining e extração de regras para serem utilizadas diretamente na 

interface de usuário. 
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5.5.1 Exploração inicial 
A figura mostra um exemplo dos dados que são coletados diretamente do portal 

através da interface. 

No. Commodity Usuário Data de criação Data de atualização 

276 27121501 lase 4/9/2002 20:07:33 4/9/2002 20:07:33 

277 27 lase 4/9/2002 20:07:33 4/9/2002 20:07:33 

278 2712 lase 4/9/2002 20:07:33 4/9/2002 20:07:33 

279 271215 lase 4/9/2002 20:07:33 4/9/2002 20:07:33 

280 56 lase 4/9/2002 20:07:45 4/9/2002 20:07:45 

281 56 lase 4/9/2002 20:07:46 4/9/2002 20:07:46 

282 56 lase 4/9/2002 20:12:28 4/9/2002 20:12:28 

Figura 5-15 Listagem de eventos na interface 

Observando a coluna commodity e a data de inserção do evento, podemos ver que, 

os eventos 276 a 278 aparecem registrados como eventos separados que, 

aparentemente, aconteceram ao mesmo tempo para o mesmo usuário. Mas, 

acontece que raramente um usuário iria clicar tão rapidamente em três links para 

que o registro ficasse dessa forma. A resposta a esse aparente problema é que 

quando o usuário escolhe um commodity na interface, ela realiza uma série de 

consultas através do método FindByCompleteCode do controlador 

OntologyController. Assim, as consultas sucessivas ficam registradas como se 

existissem vários eventos do mesmo usuário quando na realidade eles constituem 

um único evento. Precisamos realizar uma filtragem dos dados antes de prosseguir 

com a análise. 

5.5.2 Preparação dos dados 
Para realizar as operações de filtragem e preparação, utilizamos o data warehouse 

onde criamos tabelas auxiliares para os procedimentos intermediários de análise. A 

Figura 5-16 mostra um esquema da operação de filtragem realizada para eliminar 

as redundâncias mencionadas anteriormente. Outras operações de consolidação 

foram também necessárias neste estágio, sendo que algumas foram realizadas 

após da criação das dimensões e tabelas fato do data warehouse. 
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Figura 5-16 Operação de filtragem dos eventos coletados na interface. 

5.5.3 Dimensões e tabelas fato 
Para realizar a análise comportamental na navegação dos usuários através da 

ontologia, foram criadas duas dimensões: USER_SESSION e D4TIME. 

A dimensão USER_SESSION possui uma hierarquia, SESSION_HIERARCHY que 

agrupa dois níveis: P_USER, identificando um usuário do sistema, e P_SESSION 

para referência temporal (diária) da sessões do mesmo no sistema. A dimensão 

D4TIME é uma dimensão de tempo, utilizada para a análise dos fatos em intervalos 

discretos. Ambas dimensões são mostradas na Figura 5-17. 

D4T1ME 
USER SESSION 

Figura 5-17 Dimensões utilizadas na análise de navegação. 

Para o armazenamento dos eventos já filtrados, foi criada uma tabela fato chamada 

NAVIGATION, ela possui os atributos CHECK_VALUE, ONTOLOGY_SEGMENT e 

SESSION_ID. A Figura 5-18 mostra o esquema estrela desta tabela e a Figura 5-19 

mostra a disposição física no banco de dados. As chaves estrangeiras para 
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relacionamento da tabela fato com as dimensões são SESSIONJD e 

DA_ACTUAL_DATE. 

! USER_SES_P_S£SSION_UH 

• fl CHECK_VALUE I 

; fl ONTOLOOY_SEOMENT j 

g SESSIONJD í 
W "Í <VK_NAV!0ATI0N_I6125! 

- - NAV1DATION 5002 : 
[ SJD4TIME • . , / ' 

<Ç̂ 04T_ACTUAL_DATE_UK|* ' 

Figura 5-18 Esquema estrela do data mart para análise da navegação na interface. 

Coluna Tipo Descrição 

ONTOLOGY_SEGMENT Caractere Código do nó da ontologia 
associado ao evento 

CHECK_VALUE Sim/Não Sempre verdadeiro 

SESSIONJD Numérico Identificador único da 
sessão do usuário no 
sistema e relacionamento 
com a dimensão 
USER_SESSION. 

DA_ACTUAL_DATE Data Chave para 
relacionamento com a 
dimensão de tempo 
D4TIME. 

Figura 5-19 Disposição física da tabela fato NAVIGATION. 

A resultante desta transformação é uma matriz esparsa de zeros e uns contendo o 

conjunto de iterações nas sessões dos usuários através do tempo. A maioria dos 

algoritmos para extração de regras de associação consegue trabalhar sem 

problemas com esse tipo de matriz. 

5.5.4 Aplicando o modelo 
Um d os p rimeiros p roblemas p ara a plicar o a Igoritmo d e e xtração d e Regras d e 

Associação foi determinar o conjunto de atributos que seriam utilizados no 

processo. Se quisermos aplicar o algoritmo a todo o conjunto teríamos mais de 

16000 atributos por linha na matriz de trabalho. No entanto, alguns elementos da 

matriz (e, portanto, da ontologia) são mais referenciados que outros. 

Na Figura 5-20 podemos observar uma distribuição de densidade da frequência 

relativa acumulada de acesso à ontologia. O eixo horizontal representa os 
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diferentes nós da ontologia, ordenados do nó com maior ao nó com menor número 

de acessos, enquanto que o eixo vertical representa a distribuição de frequência 

relativa acumulada. 

Distribuição de densidade 

Nós visitados 

Figura 5-20 Distribuição de densidade da frequência de acesso aos nós. 

Realizando uma série de testes com diferentes conjuntos de amostras de acesso à 

ontologia com intervalos de tempo diferentes, obteve-se a uma interessante relação 

nos dados mostrados no gráfico: a curva assemelha-se a uma função de escala 

logarítmica, sendo que a equação da Figura 5-21 descreve a mesma com um 

coeficiente de correlação bastante aproximado de 1. Na curva da Figura 5-20, por 

exemplo, tomada durante um estágio tardio de utilização do protótipo, obteve-se um 

coeficiente a da ordem de 0,003374 e um coeficiente /3 de 0,9509, sendo que a 

curva teve um coeficiente de correlação de 0.99882. 

h = \j\w{an + /}) 

Figura 5-21 Modelo para a distribuição de densidade de acessos. 

Utilizando a equação da Figura 5-21, poderia-se estimar o número de elementos da 

ontologia que representarão uma determinada porcentagem de dados amostrais 

para o processo de extração de regras de decisão. Por exemplo, se no modelo 

apresentado anteriormente quiséramos trabalhar com o 30% dos nós mais 

representativos, sabendo que temos na tabela fato NAVIGATION um total 

aproximado de 500 nós representativos, obteríamos que, aproximadamente os 25 
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primeiros nós da distribuição de frequência possuem tal porcentagem de 

referências na tabela, utilizando os valores de a e (3 do exemplo. 

O passo seguinte é a aplicação do algoritmo de extração de regras, para nosso 

caso utilizamos o API de data mining da Oracle Corp. (Oracle Data Mining), 

disponível a partir da versão 9i do motor de banco de dados. 

Na sua forma mais simples, o motor de data mining recebe os processos de 

mineração de forma sequencial, sendo que as tarefas são enfileiradas através de 

uma interface centralizada. Isto não quer dizer que os processos são realizados de 

forma sequencial necessariamente, mas é possível decidir se a exploração será 

realizada de forma síncrona ou assíncrona. Com base no API de mineração, foram 

construídas várias classes para o controle dos processos (a Figura 5-22 mostra um 

exemplo de uma classe para a extração de regras de associação). 

E «jiVl cljss» 
D*«psia4Mining 

AssociationModelDeepsia4 
•ADAPTÍVE BAYES NETWORK : int 
• ATTRIBUTE DATA TYPE : Int 
• ATTRI9UTE MININO TYPE : int 
• ATTRIBUTE MAME : int 
•ATTRIBUTE USAÇE TYPE : int 
• PEBUO ; boolean 
• KMEANS : int 
• MQPEL SEEKER ; int 
• NAIVE BAYES , in| 
• OCLUSTER Int 

+ appIyRtsuItCkanup (. ) ; void 
+ buildAssociationModtIBuild (.. ): Stiinn 
+ cteateMininnAppIvOutput (...): MininoAppIvOutput 
» m ain f...1: void 
• AssociitionModelOeepsia4 0 
• buildTransformationSplitCI«anup (...) : void 
- ct«ateAdaptmeBavtsN«twoikS»ttinn (...): Cla$5i(icationrunctionS«ttinaa 
• crtateAppIvRtsult (...) ; void 
• cuattAnociationFijnctionStttinfl» (...): Agociati<nRulesrunctionS«ttin 
• cieateAttiibutelmportanceSettino? (...): AtttibuttlmportanceFundionSe! 

Figura 5-22 Classe em Java para a execução da tarefa de mineração. 

As classes de controle d os processos de m ineração f icam dentro do espaço de 

trabalho do motor de mineração, já que o próprio motor possui a capacidade de 

execução de máquinas virtuais Java segundo a carga de trabalho. 

Após a execução das tarefas de mineração, os resultados são depositados em 

várias tabelas de acordo com o modelo fornecido pelo API. No casso das regras de 

associação, quatro tabelas descritivas e duas resultantes são obtidas. 

Condensando a informação resultante obtemos uma tabela parecida com a da 

Figura 5-23. 
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Regra Predl Pred2 Pred3 Resultado Suporte Confidencia 
1 52161516 45121504 0,0449438 0,5714286 
2 55101514 55101510 0,0561798 0,6250000 
15 1010 10101501 101015 0,0337079 1,0000000 
46 55101514 23181509 10101501 0,0337079 0,5000000 
47 10 1010 101015 0,0786517 0,7000000 
48 10 10101501 101015 0,0337079 0,7500000 
49 101015 10101501 1010 0,0337079 1,0000000 
50 101015 10101501 10 0,0337079 1,0000000 
3 101015 10 0,0786517 1,0000000 
4 101015 1010 0,0786517 1,0000000 
5 10101502 10101501 0,0337079 0,5000000 
6 10101502 55101514 0,0337079 0,5000000 
7 55101514 23181509 0,0674157 0,7500000 
8 10101502 55101510 0,0337079 0,5000000 
15 45121504 52161516 0,0449438 0,5714286 
16 1010 101015 0,0786517 0,7000000 
17 10101501 55101510 0,0449438 0,5714286 
18 23181509 55101514 0,0674157 0,6666667 
19 1010 10 0,1123596 1,0000000 
20 10101501 10 0,0449438 0,5714286 
21 23181509 55101510 0,0674157 0,6666667 
29 10101501 23181509 55101510 0,0337079 1,0000000 
30 55101514 10101501 55101510 0,0337079 1,0000000 
31 55101514 55101510 23181509 0,0561798 1,0000000 
32 55101514 55101510 10101501 0,0337079 0,6000000 
33 1010 10101501 10 0,0337079 1,0000000 
34 10101501 55101510 55101514 0,0337079 0,7500000 
35 10101501 55101510 23181509 0,0337079 0,7500000 
36 55101514 23181509 55101510 0,0561798 0,8333333 
37 10 10101501 1010 0,0337079 0,7500000 
38 23181509 55101510 55101514 0,0561798 0,8333333 
39 23181509 55101510 10101501 0,0337079 0,5000000 
41 10101501 23181509 55101514 0,0337079 1,0000000 
42 55101514 10101501 23181509 0,0337079 1,0000000 
43 10 101015 1010 0,0786517 1,0000000 
44 101015 1010 10 0,0786517 1,0000000 

Figura 5-23 Regras de associação extraídas da tabela fato NAVIGATION 

As colunas Predl, Pred2, Pred3 são os nós da ontologia (segmentos, famílias 

classes ou commodities) utilizadas no lado direito dos predicado nas regras de 

associação. Por exemplo, a regra No. 29 diz que se um usuário seleciona o item 

23181509 após ter selecionado o item 10101501, então existe uma probabilidade 

de ele estar interessado no item 5 5101510. O grau de suporte e de confidência 

desta regra é 0,0337079 e 1,0, respectivamente. 

Agora, podemos utilizar os resultados mostrados na Figura 5-23 na interface de 

navegação do protótipo. 
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5.5.5 Integração dos resultados 
Depois de ter concluído o processo de mineração é necessário realimentar o 

sistema com os resultados obtidos por tal. O esquema proposto da Figura 5-24 

(segunda fileira) foi implementado utilizando o motor de data mining da Oracle. 

Devido a que a implementação das tabelas operacionais foi feita em SQL Server, 

foi necessária a criação um esquema de transferência entre ambos sistemas. 

IruerçAo e 
Fillrngem Dala Man )-

f Data Mining 
(IMts 

\ Ajíoclation) 
Tabela 

Resultado 
Interface do I 
Protótipo I 
(portal) I 

•-j Escalonado* ^ T.vefn do 
j Data Miniog 1 

Enfilerador Processo de 
Mineração 

Figura 5-24 Esquema de integração de data mining no protótipo 

• Do lado do motor de data mining. O pacote Java Deepsia4Mining (que 

contem os controladores de mineração) foi colocado no contexto do motor de 

data mining dentro do espaço de trabalho Java do banco de dados. Isto foi 

feito com o intuito de dispor dos controladores dentro do ambiente 

operacional do banco ao invés de criar dependências com f erramentas ou 

processos externos. Tal decisão possibilitaria chamar o controlador desde, 

por exemplo, um procedimento armazenado (stored procedure) factível de ser 

integrado com outros sistemas (através de pontes ODBC/JDBC, por 

exemplo). 

• Do lado da base de dados transacional. É possível exportar os conjuntos de 

dados em bruto para tabelas de trabalho no motor de data mining através de 

pontes ODBC (o Java não é suportado no contexto de execução de SQL 

Server). 

Na Figura 5-25 podemos apreciar o processo de transferência de dados do servidor 

transacional para o motor de data mining. Alguns desses processos realizam 

transferências incrementais, isso quer dizer que só transferem os dados 

catalogados como sendo de recente acesso/criação. 
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Figura 5-25 Esquema de transferência de dados do SQL Server para o Oracle. 

Uma vez que os dados têm sido transferidos, o processo de mineração pode dar 

inicio. Para isso, chamamos o controlador de mineração adequado através de uma 

chamada de procedimento remoto (Remote Procedure Cali - RPC), escalonado 

através do Scheduler Manager do SQL Server, como pode ser apreciado na Figura 

5-26. 

!<l DTS Package: Oracle Data Transfer 

Eackage £dit Cçnnecton lask Work[low 

H l a e & i X Gto 6 | • » I • • | «zg & 

Comectlon 

cj c^ ss 
& ú 

2 3 ® 
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» & & 
, fn rt-., jfjft 

r 

Microsoft CX.E D6 , Oracle Proviòer fo. 

Execute SQL Task. 

Figura 5-26 Execução de uma tarefa no Oracle através de uma RPC. 

Quando os resultados do processo de mineração estão prontos, procedemos à 

recuperação dos resultados para sua utilização no sistema transacional (isto é, para 

serem utilizados na interface do protótipo). O processo é mostrado na Figura 5-27. 
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Figura 5-27 Recuperação dos resultados de mineração para o SQL Server. 

Agora, com os resultados de mineração consolidados e dentro do sistema 

transacional, precisamos de algum mecanismo para sua manipulação. Conforme ao 

esquema mostrado no parágrafo 5.4, o pacote Mining Artifacts contem os 

controladores para manipulação dos resultados do processo de mineração. 

O pacote contêm a definição do controlador OntologyRuleController. Dito 

controlador é utilizado pela interface do portal para realizar uma previsão dos nós 

interessantes para o usuário a partir da experiência extraída das interações 

anteriores. O método AddOntologyNode enfileira um novo acesso a um item da 

ontologia e o método GetConsequentNodes tenta realizar uma previsão a partir dos 

m_nQueueSize nós anteriormente visitados. O valor por defeito da fila é três, a qual 

impõe uma restrição ao número de predicados que uma regra pode ter ao momento 

da exploração/extração. O resultado final pode ser apreciado na Figura 5-10, no 

item Previsão. 

Todo o processo descrito neste parágrafo é executado de forma periódica. 

Atualmente o sistema é re-alimentado a cada 24 horas, mas algumas otimizações 

foram necessárias para estabilizar o sistema, elas são detalhadas no parágrafo 5.6. 
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Figura 5-28 O pacote Mining Artifacts. 

5.6 Otimização 

Em vista do rápido crescimento do requerimento operacional do motor de data 

mining, devido ao incremento de atividade no banco de dados, foi necessário realizar 

urna otimização do processo de mineração fazendo uma divisão do trabalho de 

acordo com agrupações (clusters) obtidas a partir de uma análise dos dados. 

Tal otimização foi realizada inserindo um pré-processamento de clusteríng no 

conjunto de dados globais, como mostrado na Figura 5-29. 

Figura 5-29 Inserindo outro processo de mineração no esquema. 

Com isto, foi possível distribuir o processo de mineração identificando os principais 

grupos referenciados na ontologia. O exemplo mostrado na Figura 5-30 identifica 

dois grupos de dados obtidos em uma corrida do processo de aglomeração. O 

conjunto de regras obtido para cada grupo é agregado, obtendo-se de tal agregação 
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o conjunto global de regras de associação a ser aplicadas na apresentação de 

previsões na interface de usuário. 

Clusler 10,12,17 
Cluster 14.1410, 

1420 

Restantes 

Figura 5-30 Exemplo do grupos obtidos no processo de aglomeração. 
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6. Resultados e Conclusões 

6.1 Resultados 

A Figura 6-1 mostra a interface do protótipo no seu estágio final, podemos observar 

vários dos elementos nela contidos, os quais são resultantes do trabalho de análise e 

implementação discutidos no Capítulo 5. 
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Figura 6-1 Protótipo no seu estágio final 

A parte marcada como previsão na Figura 6-1 mostra como as regras de associação 

obtidas através dos processos de data mining foram integrados na interface. A 

medida que o usuário navega ou procura algum produto nela, o sistema deve 

registrar tal interação para tentar realizar uma previsão dos itens nos que ele poderia 

estar interessado. Na figura, para o usuário que examina o commodity 52161516 

(Tocadores ou Gravadores de DVD) é apresentado também um link para o item 

45121504 (Câmeras Digitais), sendo que o sistema encontrou uma correlação entre 

ambos, através de um algoritmo de Regras de Associação (ver parágrafo 4.5.3). 

A Figura 6-2 resume os resultados obtidos na melhora da navegação na ontologia. 

Fazemos uma comparação entre o sistema existente e o protótipo em dois estágios 

diferentes: sem ferramentas de histórico e previsão e no estágio final. 
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Prévio 

Sistema 
Básico 

Protótipo 

Final 
Número de sessões 
amostradas 

Total de referências 
amostradas (clicks) 

Total de referências 
repetidas dentro de um 
segmento 

Média de referências por 
sessão 

Média de referências por 
sessão dentro de um 
segmento 

Média de referências 
repetidas por sessão 

16 

235 

193 

14,688 

12,063 

8,430 

189 

1924 

1213 

10,180 

6,418 

5,320 

95 

766 

361 

8,063 

3,8 

3,300 

Figura 6-2 Resultados do protótipo. 

A explicação dos resultados da Figura 6-2 é a seguinte: o número de sessões é a 

quantidade de sessões amostradas. O total de referências é o número total de 

registros de interação com a interface, isto é, a quantidade de "clicks" que o usuário 

fez em um nó da ontologia. O total de referências repetidas em um segmento é o 

número de "clicks" feitos dentro de uma classe, família ou commodity de um mesmo 

segmento da ontologia. A média de referências por sessão é simplesmente a 

resultante da divisão do total de referências pelo número de sessões. 

A média de referências por sessão dentro de um segmento, é a resultante da divisão 

do total de referências repetidas dentro de um segmento pelo número de sessões. E 

finalmente, a média de referências repetidas por sessão é o valor da média do 

número de referências repetidas absolutas, isto é, as vezes que o usuário voltou a 

um mesmo nó da ontologia dentro da mesma sessão. 

Um outro resultado interessante foi mencionado no parágrafo 5.5.4, onde foi inferida 

uma regra para o cálculo do número de nós representativos da ontologia que devem 

ser amostrados, utilizando como argumento a porcentagem de transações que 

queremos abarcar no processo de mineração. Isto evita ter que realizar cálculos de 

amostragem toda vez que o processo deve ser executado. 
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Figura 6-3 Médias comparativas dos resultados obtidos 

Como podemos apreciar, a média de referências repetidas a um nó da ontologia foi 

reduzido razoavelmente. Isto pode indicar que o usuário requer menos esforço de 

navegação no protótipo para realizar as mesmas tarefas. 

6.2 Conclusões 

A maioria dos ambientes de e-commerce, suportados por bancos de dados 

relacionais, não visam a integração com processos de mineração, precisando de 

uma elaborada preparação dos dados antes de serem levados para o data 

warehouse. 

O trabalho de obtenção de dados para análise é facilitado utilizando um esquema 

baseado em camadas de acesso aos mesmos, que possibilitam a inserção de 

códigos de rastreamento de eventos. 

É possível dizer também concluir que a heterogeneidade dos sistemas de e-

commerce existentes faz com que seja necessária uma exploração previa dos 

requerimentos dos usuários que interagiram com os processos de análise. Precisa-

se também de modelos e data marts de estrutura simples para facilitar o trabalho dos 

analistas. 

Trabalhos futuros estão encaminhados no sentido de fornecer marcos de trabalho 

padronizados para ajudar em parte ao processo analítico, por enquanto, sugere-se 

uma maior atenção na parte da modelagem e extração de dados. 
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Apêndice A - Conceitos úteis em Data Mining 

Os seguintes conceitos são essenciais para a compreensão das técnicas no processo de 

Data Mining: 

• Bagging (Escolha, Média). O conceito de bagging (escolha por classificação e uso de 

médias para problemas de ingressão com dependência do variáveis contínuas) é 

aplicado na área de data mining para previsão (predictive data mining). Esta técnica, 

descrita por Breiman [BRE94], é utilizada para combinar classificações de previsão 

de múltiplos modelos, ou do mesmo tipo de modelo para dados de aprendizado 

diferentes. Serve também para direcionar a instabilidade inerente dos resultados 

quando modelos complexos estão sendo aplicados a conjuntos de dados 

relativamente pequenos. Uma forma de derivar uma previsão simples é utilizar todas 

as árvores achadas nas diferentes amostragens, e aplicar algum sistema de escolha 

simples. A classificação final será realizada com base na maior taxa de previsão 

extraída das diferentes árvores. Pode-se notar que algumas combinações destas 

previsões (weighted vote, weighted average) são possíveis e comumente utilizadas. 

• Boosting. Este conceito é aplicado na área de data mining para previsão, e está 

baseado na geração de múltiplos modelos ou classificadores, derivando em pesos 

que combinam as previsões destes modelos em uma simples previsão ou 

classificação [FRE96]. 

Um algoritmo simples para boosting trabalha da seguinte forma: Começa com a 

aplicação de algum método de classificação (por exemplo, uma árvore de 

classificação como CART ou CHAID) nos dados de aprendizado, onde é assinado 

um peso igual para cada uma das observações. São então calculadas as 

classificações de previsão, e são aplicados pesos às observações nos dados de 

aprendizado os que são inversamente proporcionais ao nível de certeza da 

classificação. Em outras palavras, pesos maiores são estabelecidos para aquelas 

observações que foram mais difíceis de classificar (onde a taxa de classificação 

errónea foi alta), e pesos pequenos para aqueles que foram facilmente classificados. 
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O processo de Boosiing gera uma sequência de classificadores7, onde cada 

classificador consecutivo na sequência é um "experto" em classificar o bservações 

que não foram classificadas adequadamente pelo seu predecessor. Durante o 

processo de previsão e classificação dos novos casos (deployment), a previsão dos 

diferentes classificadores pode ser combinada (por exemplo, por meio de weight 

voting, ou algum outro processo baseado em pesos) para derivar em uma melhor 

previsão. 

Pode-se observar também que boosting pode ser aplicada aos métodos de 

aprendizagem que não suportam explicitamente pesos ou custos de classificação. 

Neste c aso, s ubconjuntos a leatórios d e a mostras p odem s er a plicados d entro d os 

dados cognitivos, em sucessivos estágios de um procedimento de boosting iterativo, 

onde a probabilidade para a escolha de uma observação dentro do subconjunto de 

amostras é inversamente proporcional ao nivel de certeza da previsão para uma 

observação na iteração precedente. 

• Stacking (Stacked Generalizador!). Este conceito é aplicado para a combinação das 

previsões de múltiplos modelos [WOL92], É particularmente útil guando os tipos de 

modelos incluídos no projeto são muito diferenciados. Por exemplo, supondo que um 

projeto de data mining inclua métodos de árvores de classificação, tais como CART 

[BRE84] e CHAID [MAG94], analise linear discriminante (por exemplo GDA) e redes 

neurais, cada processo de cálculo geraria classificadores para um processo de 

classificação cruzada. A experiência mostra que a combinatória de previsões fornece 

um maior nível de exatidão que previsões derivadas de um único método. No 

processo de stacking, as previsões de diferentes classificadores são utilizadas como 

entradas para a meta-aprendizado (meta-leaming), a que tenta combinar as 

previsões para criar uma melhor classificação de previsão. Isto significa que, por 

exemplo, as classificações de previsão das árvores de classificação, modelos 

lineares, e redes neurais podem ser utilizadas como entradas de um meta-

classificador. Este meta-classificador tentará "apreender" a combinação das 

previsões dos diferentes modelos para alcançar um máximo nível de exatidão na 

classificação. 

• Deployment. Refere-se ao processo de aplicação de um modelo para previsão ou 

classificação em dados novos. Após da identificação de alguns conjuntos de dados 

; im classificador é um predicado para identificar classes de dados ou classes de objetos dentro de 

• unsitòrios rie dados [Snl97] 
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para uma aplicação em particular, usualmente é desejável estender estes modelos 

para que novas previsões sejam rapidamente geradas (ou adquiridas) para novos 

dados. 

• Preparação dos dados (Data preparation). O estágio de consolidação e limpeza dos 

dados é conhecido com preparação dos dados, sendo ele importante e 

particularmente aplicável em projetos típicos de data mining, onde grandes 

quantidades de dados são adquiridas por meio de processos automatizados (por 

exemplo, via Internet). Frequentemente, o método de coleta de dados não e 

fortemente controlado, e alguns dados podem conter valores fora de intervalos 

permissíveis, combinações de dados impossíveis e demais. Analisar dados que não 

foram adequadamente filtrados podem produzir resultados equivocados ou confusos. 

• Redução dos dados (Data reduction). O termo data reduction no contexto de data 

mining é geralmente aplicado em projetos onde o objetivo é agregar ou sumarizar a 

informação contida em grandes conjuntos de dados em pequenas unidades de 

informação. Os métodos de redução dos dados podem incluir tabulação, agregação 

(cálculo de estatísticas descritivas) ou técnicas mais sofisticadas como ciustering ou 

análise dos componentes principais, etc. 

• Aprendizado de Máquina (Machine Learning). Refere-se à capacidade de apreensão 

do experiências por parte de um sistema computacional. A diferencia da análise 

estatística tradicional, a qual está geralmente enfocada na estimação de parâmetros 

populacionais via inferência estatística, a ênfase em data mining (e machine 

learning) é usualmente a exatidão da previsão {predictive classification), sem 

importar se os modelo ou técnicas que estão sendo utilizadas para gerar a previsão 

são ou não interpretáveis ou abertas a explicações simples. Um bom exemplo deste 

tipo de técnica aplicada em predictive data mining são as redes neurais ou as 

técnicas de meta-aprendizagem tal como o processo de boosting, Existem trabalhos 

interessantes à respeito: análise de ambientes específicos, incluindo analise 

comportamental [FAW96], extração de conhecimento e outros [MIC98], 

Estes modelos geralmente precisam de uma combinatória de vários modelos 

"genéricos", os quais não estão associados a processos causais necessariamente. 

Pelo contrário, estas técnicas podem ser apresentadas para gerar previsões ou 

classificações precisas com amostras por médio de uma validação cruzada. 

• Método do vizinho mais perto (k-nearest neighbor). É uma técnica para classificar 

cada um dos registros em um conjunto de dados baseados em uma combinação das 
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classes dos k registros mais parecidos com ele dentro de um conjunto histórico de 

dados. 

• Regras de indução. Extração de regras "if-then" explícitas dos dados com base na 

significância estatística. 

• Visualização dos dados. Interpretação visual de relações complexas dentro de dados 

multidimensionais. Ferramentas gráficas são utilizadas para representar as relações 

entre os dados. 
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Apêndice B-0 projeto DEEPSIA 

O projeto Dynamic on-linE IntErnet Purchasing System based on Intelligent Agents 

(DEEPSIA) está sendo desenvolvido no âmbito do programa europeu de pesquisa 

denominado Information Socicty Technologies (IST). O consórcio DEEPSIA é formado por 

empresas e institutos de pesquisa de vários países europeus, nomeadamente: empresa 

ComArch (Polónia), UNINOVA (Portugal), Universite Libre de Bruxelles (Bélgica), University 

of Sunderland (Inglaterra), empresa Zeus (Grécia) e empresa Comunicación Interativa 

íEspanha). A USP representa a participação brasileira em tal projeto. 

A estratégia do DEEPSIA, baseada em uma solução centrada no comprador, visa facilitar a 

entrada das Pequenas e Medianas Empresas (PMEs) no Comércio Eletrônico fornecendo 

ofertas de produtos a venda adequadas às necessidades especificas de cada. A infra-

ostrutura computacional a ser desenvolvida pelo DEEPSIA oferecerá uma interface 

adequada baseada em um catálogo de produtos personalizado, o qual será 

automaticamente atualizado com a informação recolhida dos portais eletrônicos de comércio 

'Hetrônico existentes na Internet. O catálogo poderá conter também dados de produtos 

fornecidos por vendedores específicos cadastrados no comprador. 

A seguir, é apresentado um resumo da arquitetura do projeto DEEPSIA 

• Dynamic Catalogue (DC): Consistirá da interface do usuário, e será responsável pela 

manutenção e apresentação dos dados coletados pelos multi-agentes contactados, 

com base nas preferências do usuário fornecidas. Além de tais dados, o sistema 

possibilitará o acesso a informações de sites visitados, e a configuração da ontologia 

(representando o perfil individual da expectativa de compra) pelo usuário. A empresa 

ComArch detém a responsabilidade de seu desenvolvimento; 

• Portal Interface Agent (PIA): Será responsável por criar uma interface privilegiada 

entre os portais da Web e o Multi-Agent System (MAS). O agente atuará como um 

facilitador ao acesso a dados contidos nos sites e Bancos de Dados de 

fornecedores. Sua utilização pelos fornecedores (opcional), pode garantir que as 

informações sobre seus produtos serão acessadas pelo MAS, independente dos 

resultados das buscas efetuadas pelo Web Crawler Agent; 

• Multi-Agent System (MAS): Descrito como um sistema autónomo para coleta de 

dados e um processo semi-automático de atualização do catálogo, composto de um 

conjunto de agentes, com tarefas específicas. Ao comportamento individual de cada 
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agente será atribuída uma base inicial de conhecimento, que reflete os objetivos 

estratégicos das PMEs. A responsabilidade de seu desenvolvimento é da UNINOVA. 

Os módulos deste subsistema incluem: Web Crawler Agent (WCA), Miner Agent 

(MA), Human Agent (HA), Facilitator Agent (FA), Collector Agent (CA). 

Participação da USP no Projeto DEEPSIA 

A USP São Carlos, através do Grupo de Pesquisas em Segurança Computacional do 

Laboratório Intermídia do ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) e do 

NUMA/EESC (Núcleo de Manufatura Avançada), representa a participação brasileira no 

projeto, sendo a ele integrada a partir do segundo semestre de 2001 com apoio financeiro 

do CNPq. 

O compromisso do NUMA para o projeto refere-se à execução de uma "Pesquisa Sócio-

econômica" e o levantamento dos "Requisitos dos Usuários", que descreverão a forma do 

processo de compra e os tipos de produtos procurados pelas PMEs brasileiras. Com base 

no estudo, o grupo definirá e especificará a ontologia dos produtos. 

O grupo de pesquisas do ICMC terá como objetivo a especificação e a implementação do 

Miner Agent previsto pela arquitetura do MAS. 


