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Resumo

A classificação de dados é uma das tarefas importantes realizadas pela mineração de dados. En-

tretanto, tal classificação não considera a. necessidade da comparação automática entre diversas
P[nqq[GP9PÃDQ HO ,].,''!"Q

uuy v vu \4 v \A (D\.t vLJ a

Este trabalho apresenta um componente para descobrir as relações entre objetos classificados.

Esse componente é uma forma de apoio ao processo de descoberta de conhecimento. Para tanto, tal

componente oferece uma estrutura de dados para representação, em memória, dos dados gelados

pelo processo de classificação, que inclui dados dos classificadores e dos ob.fetos analisados. Além

disso, para a manipulação da referida estrutura de dados em memória foi estendido um conjLmto

de operadores da álgebra relacional, pala otimizar o cruzamento dos ob.fetos classificados

xlll





Abstract

The classification of data is one of the important tasks carried through data mining operation.

However, it does not consider the need for automatic comparison between severas classifications
ofdata.

Tais work presente a component to analyse the discovered the ielations between classifled

objecto. This component supports the process of knowledge discovery. In such a way, it oRers

a data structuie for main-memory representation, of the data on the classification ptocess, that

includes: data. of the classifiei and data of analyzed objecto. Moreover, timing the manipulation

of the related data structure in main-memory, a set of operators of ielational algebra was extended

to optimize the comparison of the classified objecto.
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CAPÍTULO I

Introdução

C) volume de dados armazenado em bancos de dados cresce intensamente movido peia populari-

zação da inteiílet e de dispositivos eletrõnicos capazes de geral e armazenar dados. Com eles é

possível reunir um grande volume de dados a cada dia, ou até mesmo a cada hora, abrangendo

os mais dívetsos assuntos dos mais diferentes lugares do mundo ou fora dele. A reunião de tão

grande, variado e atualizado volume de dados tem despertado o interesse pot analisa-los. Afinal de

contas, a Relação de tantos dados, em formato digital, é algo inédito na história e com tendência, de

expansão. Porém, a análise de um conjunto de dados não é uma tarefa trivial, e sua complexidade

tende a aumentar de acordo com o volume e a variedade dos dados envolvidos. Nesse sentido, os

métodos tradicionais de análise de dados, alicerçados em relatórios e gráficos preconcebidos, têm

mostrado pouca eílciência. pala análise de realidades variadas e muitas vezes pouco conhecidas,

principalmente considerando-se a limitação humana para avaliação simultânea de grande quanti-

dade de informações. Esse cenário tem sido o motivador de estudos de técnicas para a descoberta

de novos conhecimentos poi meio da análise de grandes volumes de dados. Entende-se por novos

conhecimentos, informações que não estejam explicitamente representadas nos modelos analisados,

como relacionamentos entre grupos de dados ainda não percebidos ou não comprovados, padrões

de comportamentos, assim como a influência da variação de um conjunto de dados sobre os de-

mais grupos analisados. De modo geral, novos conhecimentos englobam todas as informações úteis

inferidas a partir dos dados analisados, e não de modelos previamente estabelecidos.

l



2 CAPITULOU TNTRODUÇAO

O desenvolvimento de métodos pata o descobrimento de informações em grandes volumes de

dados apresenta-se como uma. tarefa multidisciplinar, pois envolve tanto especialistas das diversas

áreas da ciência da computaçã.o, como especialistas da. área de conhecimento estudada. Geral-

mente, as tarefas pala análise de dados envolvem a captação, integração e armazenagem dos dados

a serem analisadas, o desenvolvimento de modelos para representação e processamento automático

do conhecimento e as feiiamentas para geração e avaliação dos resultados de forma compreensível e

reproduzível. Essa linha de pesquisa é conhecida como J)escoóeNa de (.;onãecÍmenfo em Bancos de

Z.)aços IHKOll (XZ)Z) - 7rnow/eyde Z.){scouerg/ án Z)afaóase) ou .A41neração de Z)aços (Z)afa À/ánjng) e

tem apresentado um grande crescimento em diversas áreas de pesquisa a ciência da computação,

matemática e estatística, responsáveis pela geração dos recursos necessários para obtenção, inte-

gração e análise dos dados; a biologia e a física, entre outras, responsáveis pela geração dos dados

e pelo fornecimento de conhecimento pata modelagem e avaliação dos resultados obtidos. Além

disso, o ÃZ)Z) tem se tornado popular nas áreas empiesaríais, onde dados de empa'elas e indústrias

têm alimentado grandes bancos de dados analíticos, chamados de Z)ata WareÀouse ICD97bl, para

posterior análise por sistemas computacionais providos de recursos para análises estatísticas.

As pesquisas em genoma também apresentam um bom campo pala utilização das técnicas

de /(Z)Z). Os dados gerados pelos diversos piojetos genoma apresentam uma. grande quantidade

de padrões com valores significativos e que instigam o seu estudo, como os conjuntos de genes

que codificam proteínas, os genes responsáveis por determinada doença ou a possibilidade de

cruzamento de dados genéticos com informações de diversas outras áreas relacionadas ao organismo

estudado. Por exemplo: os dados obtidos poi estudos do genoma humano podem ser confrontados

com dados clínicos, sociais, epidemiológicos ou terapêuticos do paciente. Os dados sobre estudos

do genoma de um vírus podem ser condados com informações sobre os indivíduos contaminados

pelo vírus e com dados de outros vírus encontrados.

Os exemplos citados são apena-s uma pequena amostra das possibilidades e contribuições ofe-

recidas pelos cruzamentos de dados. O interesse pela análise de dados desce com o volume e

variedade de dados acumulados. Contudo, pala tornar as análises e os cruzamentos entre os dados
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possíveis, é necessário supeiai alguns obstáculos

B A demora. no processamento de grandes volumes de dados. Normalmente o processamento

de gra.ndes volumes de dados é lento, podendo levam dias, semanas ou até meses, dificultando

a. possibilidade de avaliação de diversas hipóteses ou a utilização de diferentes métodos de

análises. Um processo de análise de dados com intervalos de tempo muito longo pode ser

algo indesdado por quebrar a continuidade do processo. O cruzamento de grandes volumes

de dados tende a ser um processo muito lento por causa da complexidade do processamen-

to realizado e da necessidade de sucessivas trocas de dados entre a memória principal e as

memórias secundárias mais lentas. As trocas de dados são provocadas pela diferença de

capacidade de armazenamento entre a memória principal e a memória secundária. Como

normalmente a memória secundária é muitas vezes maior que a memória principal, o pro-

cessamento de seu conteúdo exige a troca de dados entre elas. Assim, os dados colocados

na memória são processados e depois são devolvidos para a memória secundária pai'a liberar

espaço para novos dados e podem ser recuperados novamente se for necessário utiliza-los. A

quantidade de trocas de dados pode aumentar caso o processamento gele um extenso volu-

me de dados durante a sua execução, como acontece com operações de produto cartesiano,

em que cada elemento de um grupo é relacionado com todos os elementos do outro grupo,

representando um aumento significativo de dados.

8 A numerosa quantidade de resultados espúrios geradas pelas técnicas automáticas para mi-

neração de dados. Em alguns casos, tais técnicas buscam avaliam a totajídade de combinações

enfie os dados que levam à geração de uma vasta, quantidade de resultados, porém apenas

uma pequena paire deles apresenta valores significativos.

B A complexidade para integração de informações sobre diversas áreas de conhecimento. Made

lar uma realidade pala ser representada poi urn conjunto de dados nem sempre é uma tai efa.

simples e, na maioria das vezes, exige envolvimento de especialistas da área capazes de
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desctevê-la com precisão. Expandir uma modelagem pata representação de uma realidade

envolvendo diversas áreas de conhecimento, sendo algumas delas pouco conhecidas, com o

ob.jetivo de cruzar seus dados, torna-se uma tarefa um pouco mais complexa, exigindo mais

conhecimento das pessoas envolvidas ou a. inclusão de um nomeio maior de piohssionais.

Isso nem sempre é possível ou desdável, em razão da demanda de ieculsos e dificuldades

pala, a criação e integração da equipe.

Os obstáculos apresentados apontam para a necessidade do surgimento de trabalhos que apre-

sentem alternativas tanto para melhorar o desempenho dos processos de análises de dados, como

para- facilitar o aprendizado e a integração do conhecimento sobre diferentes áreas. Este traba-

lho pretende contribuir para a superação desses obstáculos, apresentando um componente para o

cruzamento de objetos classificados na memória principal do computador como apoio à estraté-

gia pala o descobrimento de conhecimento em banco de dados. Esse componente é chamado de

CCICLO (Component /or Crossàng and Integrafáon o/ Classe/ied OÓJects ou (-;omponenfe para o

Crl zamento e I'ntegração de Obàetos Classifica,dose.

A utilização de objetos classificados como base para o cruzamento de dados é justificada. pot

ser a. classificação de objetos uma das principais tarefas dos processos de JWineração de Z)czdos,

em que objetos com características comuns são identificados e passam a foimai classes de objetos,

permitindo assim a exploração das peculiaridades de seus membros. Uma vez analisados os objetos

e criadas as classes, o cruzamento de objetos classificados apresenta o atrativo de oferecer uma

nova perspectiva pala análise de classes de objctos, aproveitando o processamento existente e

simplificando tanto o processo de integração dos dados, como a exploração das relações entre as
classes.

O C'(7/CZ;O apresenta um ambiente preparado pala trabalhar com objetos classificados abrangen

do a. ieutijização dos classificadores e de suas classificações, a simplificação do processo de inte-

gração de dados, a representação multidimensional das informações sobre os classificadores, a es-

trutura de dados para representação resumida dos objetos em memória e os operadores relaciona.is
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adaptados pala realização dos cruzamentos dos dados na. memória. principal do computador





CAPÍTULO 2

Trabalhos relacionados

O uso da memória principal do computador possui a vantagem de aumentar a velocidade de

processamento dos dados, em virtude do menor tempo gasto para acessar o dado armazenado

na memória, em relação ao tempo gasto pata acessar o dado armazenado em disco. Portanto,

aplicações que usam a memória pala- armazenar os dados necessários ao seu processamento tendem

a ser mais rápidas que as aplicações que solicitam dados diretamente ao disco.

O CC'/C'Z;O apresenta uma. proposta de cruzamento de objetos na memória principal do com-

putador', com o objetivo de apioveital o ieculso oferecido pela representação de dados na memória

pala viabilizar a análise de grande volume de dados. Pala tanto, os estudos que levaram ao seu

desenvolvimento avaliaram linhas de pesquisas que usam a. memória principal do computador pata

melhorar o desempenho das aplicações, como as estruturas de cacau, as soluções para a memáha

pr ncípa/ : e os sistemas OZ,ÁP (On-lhe Analytical Process/Processo Analítico imediato)2 que

apresentam estruturas de índices diferenciadas pata realizar consultas e cruzamento de dados.

A escolha. das linhas de pesquisas baseadas em otimização em memória, como deferência para a

definição e desenvolvimento do C'(7/C'LO objetivo atender, da forma mais eficiente possível, às
necessidades de cruza,mento de dados.

iTeimo traduzido do inglês maia memrlry ízppZications.

2A sigla em inglês OLAP será utilizada no restante do trabalho por ser assim utilizada em publicações em
português.

7
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2.1 Coche
CAPITUL02. TRABALHOSRELAC:TONADOS

O coche IDFJ+96j é uma aplicação bastante conhecida. e utilizada para melholai o desempenho

de aplicações, pelo uso da. memória do computador. Ele tem como ob.jetivo principal manter

em memória os dados com maior probabilidade de reutilização, evitando acessos ao disco pala
recuperar dados já processados.

Poi causa das limitações de espaço na memória principal, às vezes não é possível conservar

em memória. todos os dados necessários pala um determinado processamento. Nesse caso, surge

a necessidade de liberação de espaço em memória, por meio do envio de alguns dados pala o

disco para que outros possam ser inseridos e processados. Como nem sempre a memória necessita

ser completamente esvaziada, há a possibilidade de manter parte dos dados, na expectativa de

novas utilizações dos mesmos. Caso os dados mantidos em memória sejam novamente necessários,

diminui-se o tempo de recuperação deles, o tráfego na rede e a Galga no servidor.

O coche gerencia a memória do computador realizando duas importantes ta.tefas: a recuperação

e a substituição dos dados em memória.

2.1.1 Recuperação de dados no coche

O cacho não somente deve manter os dados em memória, como também precisa sel capaz de usá-

mos pala atender às solicitações das aplicações. O processo de identi$cação dos dados armazenados

na memória e seu envio para a aplicação solicitante é chamado de recuperação de dados IDFJ+961.

Quando uma consulta é feita por uma aplicação, o coche verifica se ele possui os dados

necessários pata respondê-la. Caso não os possua, a consulta é repassada para o servidor que

providencia a. recuperação dos dados. Se todos os dados estiverem no coche, a solicitação da

aplicação é respondida sem contactar o servidor. Esses dois casos são considerados simples e são

atendidos pela maioria. dos coches.

A recuperação de dados toma-se mais complexa quando o coche possui apenas parte dos dados

solicitados. Nesse caso, o melhor desempenho será obtido se os dados em coche falem utilizados
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e somente os faltantes forem solicit.idos ao servidor. Pala tanto, deve sei tealizacto um processo

cha,nado de djuisâo de consultas IDFJ+961, no qual a consulta original e o cona.eúdo do coche são

analisados pata a. citação de duas consultas: a corzsuZfa ezp/oratória e a cores?l/fa resfanfe.

(bons?z/fa ezplorafór a3 consulta iesponsá.vel pela recuperação dos dados armazenados no
coche.

8 C'onsu/ía resfante4 consulta a ser enviada ao servidor para solicitar somente os dados não
encontrados no coche.

l@H0
gdco

100.000

50.000

n
L l

8

Consulta
Cliente

Dados no
Cacho

Consulta
Exploratoria

Consulta
Restante

25 28 30
Idade

Figura. 2.1: Diagrama das consultas

As consultas exploratória e restante devem gelar resultados disjuntos, cuja união responda

completamente a consulta original. A figura 2.1 extraída de IDFJ+961 apresenta o funcionamento

do procedimento de divisão de consultas. Nesse exemplo, são utilizados a relação Empregados(id,

nome, renda, idade) e um cacho cujo conteúdo é i'eptesentado pelo predicado:

(renda < 100.000 ou (idade > 25 e idade $ 28))

3Tradução do termo em inglês - ptobe query.
aTradução do termo em inglês - remainder query
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A consulta original enviada pa,ia o calhe pela, aplicação possui o predicado

(renda > 50.000 e idade $ 30)

Baseado no predicado dos dados contidos no cacho e no predicado da consulta, o processo de

divisão de consultas é realizado, sendo obtidas as consultas exploratória e restante.

Predicado da. consulta exploratória:

((renda > 50.000 e rer)da < 100.000 e idade 5; 30) ou

(renda > 100.000 e idade > 25 e idade $ 28 ))

Predicado da consulta restante

((renda ? 100.000 e idade < 25) ou

(renda 2 100.000 e idade ? 28 e idade ? 30))

Clonforme o exemplo anterior, a divisa.o de consultas não é um processo trivial e pode ser inviáve]

nos casos em que seu processamento demanda mais tempo que o necessário para recuperar todos

os dados diretamente do servidor. Porém, ela é importante para. o bom funcionamento do coche,

pois aumenta, a utilização dos dados, evitando solicita-los novamente ao servidor, uma vez que

já estão na memória. Trabalhos como IGG99, GG97, GG96, CKM+00, KB96, KMIPS94, FLS98,

CS99, CKPS951 têm estudado a divisão de consultas e apresentam propostas para sua realização

e identificação dos casos que as tornam inviável.

2.1.2 Substituição de dados no cacho

A substituição dos dados contidos no coche não é uma. tarefa simples, porque engloba a escolha

de quais dados devem permanecer em memória e quais devem ser retirados. Para decidir sobre

a substituição de dados, o cacho se apoia em métricas capazes de clmsificat o seu conteúdo de

acordo com o potencial de reutilização dos dados. Para. tanto, o histólíco de acesso ao dado,
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o relacionamento entre os dados e o custo para obtenção do dado sã.o avaliados pal'a definir o

potencial de reutilização dos dados IDFJ+96j.

Os dados com menor potencial de reutilização, conhecidos como "região fria" do cacho são os

primeiros a. serem substituídos quando existe a. necessidade de libeiação de espaço na memória,.

Já. os dados corri maior' potencial de reutilização são conhecidos como "região quente'l. Eles só são

substituídos quando todos os dados da legião fila foram removidos e ainda existe a necessidade

de liberação de mais espaço na memória.

O potencial de reutilização de um dado valia dinamicamente de acordo com a inclusão e re-

moção de dados no coche, exigindo das métricas de avaliação dos dados a capacidade de adequação

às mudancas.

As métricas buscam identificam algum tipo de afinidade entre os dados para sugerir a necessidade

ou não de ma.ntê-los na memória. A seguir são apresentadas algumas afinidades utilizadas para
analisar os dados

Afinidade temporal

A afinidade temporal IDFJ+961 supõe que o potencial de inutilização de um dado está ligado a

uma caiactetística temporal atribuída a ele, ou se.ja, saber quando um dado foi colocado no coche

ou quando foi a sua última utilização pode indicar a necessidade ou não de mantê-lo em memória.

Pai'a realizar o controle das informações temporais, o cacho atribui rótulos de tempo aos dados

para iegistrar quando eles são inseridos na memória ou quando eles são utilizados. Os rótulos de

tempo podem sei analisados por diferentes FeRIas:

e LRU rZless Recenf/y Usei - À/anos recenfernenfe usados Essa abordagem considera com

menor potencial de reutilização os dados menos decentemente usados. Isto é, os dados sem

utilização recente são os primeiros a serem substituídos pata liberação de espaço em memória.

e il/Rt/ rÀ4osf Recenf/y Usei - JI/aes recentemente usado,) Essa regra considera os dados com

rótulo de utilização mais recente como os menos necessários, ou se.la, quanto mais recente
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foi a utilização de um dado, menor é a chance de sua inutilização. Assim, os da(tos mais
recentemente usados são os primeiros a sei'em substituídos.

8 F'/f'O r'F'ársf /n F'àrst Oat - Pràmeãro a entrar, primeiro a sa r9 Essa abordagem simula o

funcionamento de uma fila. Isto significa que os primeiros dados inseridos na memória são

os primeiros a. serem substituídos.

Afinidade de freqüência de acesso

A afinidade de freqüência de acesso IGG991 infere o potencial de reutilização de um dado pela

avaliação da quantidade de acessos recebidos por ele. Nesse caso, cada acesso realizado ao dado é

contabilizado pelo coche e a análise dessa informação é feita segundo as seguintes:

e LFP r'Leis Fregtéenf]y Usei - ]l/anos /regüenÉemente usados -- Essa regra qualifica como

dados com o menor potencial de reutilização, os dados com a. menor quantidade de acesso,

ou seja, a abordagem considera que quanto menos usado for um dado, menor a chance de

sua ieut.ilização. Portanto, tais dados devem sei os primeiros a. serem substituídos pata a
liberação de espaço em memória.

8 À/F'U rÀ/ost RrequenfZg/ Usei ]14ais /regüenfemenfe usados Nessa abordagem os dados

com a maior quantidade de acessos são quali$cados como os dados com o menor potencial

de reutilização. Assim, o MFU considera que um dado que já foi muito utilizado tem a

menor chance de ser usado novamente, devendo sei o primeiro a ser substituído.

Afinidade regional

A afinidade regional IRD991 faz uso de métricas de distância para definir agrupamentos entre os

dados do coche e a. partir deles inferir o potencial de reutilização dos dados. Assim, o gerencia-

mento do coche é feito baseado no pressuposto de que dados faia dos agrupamentos têm a menor

possibilidade de reutilização e, portanto, devem ser os primeiros a serem substituídos.
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Figura 2.2: Exemplo de afinidade mista Temporal e regional

A noção de proximidade entre dados varia de acordo com a característica analisada. Podem

ser consideiaclos próximos os solicitados pela mesma aplicação, os provenientes da mesma relação

ou fonte de dados ou os que apresentam valores comuns ou com pouca variação em determinados
atributos.

Afinidade mista

A substituição de dados IKD091 por afinidade mista procura aumentam a reutilização dos dados por

meio da combinação de abordagens. Com isso, mais parâmetros podem ser avaliados pata decidir

sobre a substituição dos dados. O uso de múltiplos parâmetros permite que um dado, classificado

como parte da. região fria do coche por um dos palâmettos, possa ser considerado como parte da

região quente pela análise de outro parâmetro. A utilização de um conjunto de afinidades pode

tornar a substituição de dados mais precisa, evitando a substituição de dados com alto potencial
de reutilizacão.

A águia 2.2 apresenta um exemplo do funcionamento da afinidade mista. Nela são iepiesenta-

dos conjuntos de dados utilizados para atender às consultas. Cada conjunto de dados é identificado

pela letra Q e por um número inteiro sequencial

A medida que as consultas são realizadas, os dados recuperados para iespondê-las são ar-

mazenados no coche e recebem um valor inteiro referente a sua ordem de armazenamento. Usando
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uma afinidade tempora] como o LRU, a consu]ta Q] seria considerada como parte da. legião mais

fria do coche, por ser a. consulta. com o rótulo de tempo mais antigo, enquanto a. consulta 00 seria

considerada. parte da regia.o quente, por ser a mais decente no coche. Assumindo que na. figura 2.2,

a distância. enfie cada. consulta. iepiesente a afinidade regional entre os dados, então as consultas

Q] e QP podem sei consideradas próximas, assim como as consultas QS e Q6. Dessa maneira,

o cacho pode sei visto como duas regiões com dados relacionados e duas consultas sem relações

regionais com as demais.

Usando duas afinidades pala a-nalisar o potencial de reutilização dos dados, o LRU como

referência pala a substituição e a afinidade regional como auxílio pala a definição do potencial de

reutilização, a definição do potencial de reutilização dos dados da figura seria feita da seguinte

forma: os dados da consulta QÍ, considerados como candidatos à substituição pelo LRU, passariam

a ser considerados como parte da região quente do coche, por apresentar afinidade regional com a

consulta QO, considerada com grande potencial de reutilização pelo LRU. Para manter a decisão

de substituição a. cargo do LRU, os dados da consulta 0] recebem o mesmo rótulo de tempo dos

dados da consulta QP.

Afinidade semântica

A afinidade semântica é definida por IDFJ+961 como uma relação entre dados identificada na

especificação de consultas associadas. Ou seja, as condições especificadas nos predicados das

consultas são avaliadas para inferir a relação entre os dados.

A afinidade semântica entre dados tem sido bastante explorada nos últimos anos e pode sei

encontrada em pesquisas como: lnp02, RDoo, LC99, CRS901. O interesse por essas análises está

relacionado à possibilidade de utilizar parâmetros especializados e vinculados ao significado do da-

do para gerenciamento do conteúdo do coche. As afinidades temporal e freqüencial são parâmetros

muito utilizados mas, em alguns casos, se mostram inadequadas por não diferenciar o tipo de da-

dos armazenado no coche. O cacho com uso de afinidade semântica permite uma adaptação do seu



2.1. CACHO 15

geiencia.mento ao valor semântico dos dados lepiesentados nele. Assim, a ava.Ilação do potencial

de reutilização de um dado torna-se mais flexível e ajustada ao valor semâ.ntico das consultas
realizadas no momento.

O trabalho IRD001 explora a semântica. de localização geográfica pala gerência.t o coche. Ele

supõe que consultas sobre a mesma legião de uma cidade, de um mapa ou de uma. rodovia estão

semanticamente relacionadas por fazerem parte do con.ILmto de informações sobre aquela região

Seguindo esse raciocínio, uma consulta sobre restaurantes e outra sobre teatros no centro da cidade

estão semanticamente relacionadas pot fazerem parte do conjunto de informações sobre o centro

da cidade. Nesse caso, uma consulta sobre pontos de entretenimento no centro da cidade poderia

sei parcialmente atendida pelos dados das duas consultas, evitando que eles fossem solicitados
novamente ao servidor.

O trabalho IRD991 usa a afinidade semântica juntamente com a afinidade temporal (LRU)

para compor uma afinidade mista de gerenciamento do coche. Para o uso das duas afinidades,

o coche é representado por duas regiões: os agrupamentos semânticos e o conjunto de dados de

cada consulta. Os agrupamentos semânticos são formados pelos conjuntos de dados das consultas

semanticamente relacionadas, ou seja, qua.ndo o relacionamento semântico entre duas consultas é

identificado, elas passam a compor o mesmo agrupamento semântico. Dessa maneira, os dados

semanticamente relacionados podem ser analisados como um agrupamento formado por diversos

conjuntos de dados ou como cada con.junto de dados específicos. Para, gerenciar o coche, são usadas

as informações mostradas nas tabelas 2.1 e 2.2, extraídas de IRD99j.

A tabela 2.1 apresenta os dados sobre cada, consulta armazenada no coche. Nela estão repre-

sentados: /d o identificador da consulta, RS o atributo responsável pela identificação do relaciona-

mento semântico entre as consultas, .4(7 as duplas de atributos de cada consulta, PC' o predicado

da consulta, NT o número de duplas que atendem ao predicado da consulta, RTO' o rótulo de

tempo da consulta e .4g o agrupa-mento ao qual a consulta. pertence.

A tabela 2.2 apresenta os dados sobre cada agrupamento semântico identificado no coche. Onde

estão representados, /d4 o identificador do agrupamento, RlrH o rótulo de tempo do agrupamento
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id l RS AC PC INT rlXCIAg

Tabela 2.1: Dados sobre o conjunto de dados de cada consulta

IdA jnvA l LC

Tabela 2.2: Dados sobre o agrupamento semântico

e LC' representa a lista das consulta que compõem o agrupamento, ordenadas de acordo com o

rótulo de tempo das consultas.

Pat'a decidir sobre a substituição de dados no coche utilizando os dados das tabelas 2.1 e 2.2,

o trabalho IRD991 propõe um algoritmo chamado de LRt/ de dois nz'ueás, apresentado na figura

2.3, para. a substituição dos dados no coche.

O LRU de dois níveis realiza a substituição dos dados em duas etapas. Inicialmente, identifica

o agrupamento semântico com o rótulo mais antigo dentro do coche. Em seguida, passa a elimi-

nar, de dentro do agrupamento, os dados das consultas com rótulo de tempo mais antigo. Esse

procedimento é repetido até a liberação do espaço necessário ou esvaziamento do coche.

l T4 SI -.> S3 -} S4

2 T2 S2

s] Estoque SNome 20 < Pisco < 40 2 TI l
S2 Empresa CNumeto,CNome limo = ''computadores'' 4 T2 2
S3 Estuque SNome, Pteco Preco > 40 3 T3 l
Ü Estoclue SNome, Cnome Preco < 20 8 T4 l
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LRU-2Níveis{

Enquanto (existir Agrupamento no coche) faça. {

dg recebe o agrupamento com o rótulo de tempo mais antigo;

Enquanto (existir consulta em .4g ) faça. {

XC' recebe a consulta de .4g com o rótulo de tempo mais antigo

Elimine XC' do coche;

Apague dados sobre Xa de .4g;

Adicione espaço livre;

Se (espaço livre é suficiente) devolva (sucesso);

Apague .4g do cachet

devolva(falha) ;

}

}

}

Figura. 2.3: Pseudo-código do algoritmo LRU de dois níveis

2.2 0LAP

Os sistemas OLAP ICID97b, CD97al têm sido muito utilizados pelas aplicações para análise de

dados. Seu crescimento é justificado pela flexibilidade oferecida. por suas características multidi-

mensionais para. análise de grande volume de dados

O aspecto multidimensional dos sistemas OLAP tem representado uma extensão para as limi-

tações do modelo relacional. Clontudo, os sistemas relacionais não atendem às exigências desse

modelo, tornando necessária uma camada intermediária pala adaptar os dados às visões multidi-

mensionals

O esquema. rlo qual os dados são representados para a análise por sistemas OLAP é conhecido
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como esquem.rz esfre/as. Ele é formado pot dois tipos de tabelas: dimensão e fato. Cada tabela

dimensão representa uma abordagem diferente aos dados analisados, ou seja, esses dados podem

sei visualizados pot meio de diferentes combinações entre as dimensões. A tabela. dimensão pode

representei um conjunto de tabelas do modelo relacional e selas atl'ibutos podem descrever tanto

informações sobre seus elementos, quanto modelam uma hierarquia de informações contida na

dimensão. A variação da hiena.rquia dentro de uma dimensão permite modificar os detalhes e

o enfoque da. análise, por exemplo, em uma dimensão chamada região geográfica, contendo a

hierarquia bairro, cidade e estado. Usando essa dimensão, um fato pode ser avaliado considerando

o nível hierárquico bairro, o mais detalhado. Caso a análise necessite de dados mais abrangentes e

menos deta[hados, basta mudar o nível hierárquico, usando como referência uma cidade, formada

por diversos bairros, ou um estado, formado por diversas cidades. A tabela fato ielacíona as

dimensões tepiesentadas no modelo às métricas que serão avaliadas. A relação entre as métricas e

as dimensões é obtida. poi intermédio da inclusão das chaves estrangeiras de cada tabela dimensão

na tabela.fato.

O exemplo a. seguir apresenta um esquema estrela extraído de jdRSN981.

Exemplo l

Tabela Fato

Venda =(vid,pid,lid,tid,vvalor)
Tabelas Dimensão

Produto =(pid,pnome,pcategoria)

Loja = (lid,Inome,lcidade, testado, lpais)

Tempo = (tid,adia, tmes, tino)

(cada uma das tabelas-dimensão possui sua hierarquia. iepiesentada em seus atributos, além

de um identificador e um atributo descritivo, por exemplo, a dimensão loja possui Jid atributo

STradução do termo em inglês - star schema.
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identificador, /nome a.tributo descritivo contendo o nome da loja e as informações hieiáiquicas

sobre a cidade, o estado e o país de sua localização representadas, respectivamente, por /cidade,

/estado e /país. Essas informações hierárquicas permitem ana]isar as vendas rea]izadas pe]as lojas,

usando os níveis de agregação cidade, estado ou país. A tabela-fato é formada. por uÍd identiflcadot

do fato, uua/or representa. a métrica. que será avaliada por diferentes consultas, e também possui as

chaves estrangeiras p{/, fid e /{d que referenciam, respectivamente, as tabelas-dimensão Produto,

Tempo e Loja.

Normalmente, as consultas em um sistema OLAP são repetitivas e seguem um determinado

padrão. O exemplo 2.2 apresenta uma consulta OLAP comum, descrita na linguagem SQL. Nessa

consulta, está sendo solicitada a venda mensal de uma certa categoria de produto durante o
primeiro semestre do ano

Exemplo 2

S.t«t Pn.«', *"'", su«(««lo«)

From Venda, Tem.po, Produto

t/}/hera pcafegorãa ::: /rroupas /'

and lhes 2 "jan" and tmes $

u,nd Vendas.tid = Temi)o.tid

and Ven,düs.pid = Produto.T)id

Group bu pn,ome, tmes

"jut"

Tipicamente, as consultas OLAP são formadas por uma seleção (se/ect) baseada em alguns

parâmetros das dimensões e por um agrupamento (group ó3/) de acordo com algumas dimensões

escolhidas. A execução de consultas OLAP envolvem a junção (Joen) da tabela-fato com as demais

tabelas-dimensão, seguida por algumas operações de seleção e agrupamento. Esse padrão de

consulta surge como conseqüência do uso de operações típicas do ambiente OLAP. Como descritas

em IMFOll, tais operações são:
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8 Piuoíearr&enZo odienta a. visão multidimensional dos dados. Ele rea.liza a i'oração ent.i'e as

dimensões, permitindo escolhem quais dimensões devem ser mostradas;

e Ro//-up aumenta o nível de a.pregação, diminuindo o detalhe sobre uma. ou mais hierarquias

das dimensõesl

8 Z)rá//-dow?} decresce o nível de agregação, aumentando o detalhe sobre uma ou mais hierat

quias das dimensões;

8 S/{ce-and-alce oferece visões de planos do cubo, para enfatizar determinadas informações,

ou seja, operações de seleção e projeção são usadas para fixar alguns pontos dentro do cubo

e oferecer informações sobre os itens hxados. Por exemplo: fixar um produto e uma cidade

pala analisar as vendas desse produto, na cidade fixada, durante algum período do ano.

Esse padrão de comportamento das consultas permite otimizações para torna-las mais rápidas

Uma dessas otimizações conhecida como cubo é apresentada a seguir.

2.2.1 Cubos

O cubo pré-processado lnKoll é uma das alternativas pala explorar o padrão das consultas OLAP

e torna-las mais rápidas. Como a maioria das consultas usa algum tipo de agregação, é feito um

pré-processamento das agregações possíveis envolvendo as dimensões representadas no esquema.

A estrutura de dados obtida é chamada de cubo, ou hipercubo quando envolve mais de três
dimensões.

Os diferentes níveis de agregação são chamados de identificadores dos dados no cubo ou

JV:-Z) cubo-Íds IHKOll, onde N representa a quantidade de dimensões envolvidas na. agregação. O

nível zero (0-D cubo-id), também conhecido como topo, representa o mais alto nível de sumariza-

ção. A medida que novas dimensões são inseridas na agregação, .ÍV é incrementado para indicar

o nível de agregação atual. O nível mais baixo de agregação é chamado de base. Ele contém

a agregação de todas as dimensões do esquema. A figura 2.4 mostra as agregações necessárias
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pala o cálculo do cubo do exemplo 2.2. A geração do cubo demanda tempo e espaço pata seu

todos 0 - D cubo-id (topo)

1 - D cubo--id

2 -- D cubo--id

3 -- D cubo--id (base)
produto, tempo, localizaçam

Figura 2.4: Pré-cálculo das agregações de um cubo

armazenamento, porém, depois de pronto, as consultas OLAP se tornam bem mais rápidas. Para

substituir o tempo de processamento dos cubos, os sistemas OLAP usam visões materializadas e

estruturas de índices como índices bitmap e índices de junção.

2.3 Visões materializadas

Uma visão é um subconjunto dos dados pertencentes às relações de um esquema de dados, ou

seja, uma. visão pode ser formada por ati'ibutos de várias relações, representando uma integração

de dados. Em sistemas OLAP, nos quais as consultas são repetitivas e seguem um padrão de

processamento, recajcular uma visão a cada solicitação implica desperdício de recursos computa-

cionais. Para evitar os processamentos repetitivos, são usadas as uásões materna/ázadas ÍQGMJ971,

previamente calculadas e armazenadas em disco. Assim, as visões materializadas funcionam como

um coche para o processamento das visões. Em vez de calcular a visão a cada utilização, ela é

processada uma vez, podendo ser ieutilizada várias vezes. Como desvantagem, as visões materiali-

zadas tornam-se desatualizadas a cada alteração ocorrida nas relações usadas para definí-la. Para

resolvem esse problema, basta processar novamente a visão, o que pode ser feito quando a atua-
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lização ocorre ou pode aguardei o melhor momento pala sua. realização. A decisão de tecalcular

a. visão materializada. é feita de acordo com a. necessidade de informações atualizadas. O uso de

visões materializadas requer a análise de alguns aspectos como apresentado em IVKL97, iF02j:

1. A realização de um processo de escolha para a denlnição de quais visões devem sei meteria.

lizadas.

2. A manutenção autónoma das visões pot meio de monitores que captam as alterações ocorra

das nas relações bases e decidam o melhor momento para a atualização da visão.

3. A manutenção das visões de forma dinâmica e incremental

2.4 Estruturas de índices para sistemas OLAP

As estiutuias de índices usadas em sistemas OLAP buscam explorar o padrão de suas consultas,

caracterizadas pelas operações de junção, seleção e pro.jeção. A seguir, são descritos dois dos

índices popularmente encontrados em sistemas OLAP: índices de junção6 e índices de bitmap

(mapa de bits). O termo bitmap será utilizado no restante do texto em inglês por ser a, forma.

utilizada em publicações em português.

2.4.1 Índices dejunção

Os índices de junção são adaptados pata tratar junções, o que o torna adequado a consultas

C)LAP. Diferente dos índices tradicionais que mapeiam o valor de uma coluna para uma lista

de instâncias que o utilizam, o índice de junção lnKoll mapeia a junção das instâncias de duas

relações. Poi exemplo: considerando ajunção de duas relações X (Xid, A) e Y (Yid, B), onde Xid

e Yid iepiesentam os identificadores das i'elações X e Y, e os atributos A e B são os atl'ibutos de

ligação, ou seja, os atributos usados para realizar a junção entre as I'elações. O índice de junção

6Tradução do termo em inglês join index.
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enfie X e Y é representado pela dupla (Xid, Yid). Esse comportamento pode ser observado nas
figuras 2.5 e 2.6.

Localização Venda
Produto

Lida Lnome Lid l Lnome

L9 l Sáó Paulo

Figura 2.5: Relação entre instâncias da tabela-fato Venda e as tabelas-dimensão Localização e
Produto.

A figura 2.5 apresenta algumas instâncias das relações Localização, Venda e Produto, isto ê

nela, é possível visualizar quais linhas das tabelas esta.o se relacionando.

A figura 2.6 mostra três índices de junção usando as relações da figura2.5. A tabela 2.6 a)

representa, o índice de junção das relações Localização e Venda. A tabela 2.6 b) mostra o índice

de junção das relações Venda e Produto. E por fim, A tabela 2.6 c) representa, o índice da junção

entre as três relações. Como pode ser observado, somente são representadas no índice as tuplas

que atendem à condição de junção, ou seja, as tuplas que possuem o mesmo valor para o atributo

de ligação.

Usando o índice de junção, as consultas não necessitam processar novamente a junção, evitando

a, realização de operações custosas envolvidas em umajunção IMBK001, como o produto cartesiano

entre relações. Com isso, as consultas são executadas com mais velocidade
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a)

Figura 2.6: Índice de junção

2.4.2 Índices bitmap

Os índices bitmap são bastante populares em aplicações OLAP por permitir buscas rápidas aos

dados do cubo. Eles estão baseados em uma representação alternativa para os identificadores dos

atributos de uma, tabela. Nos índices bitmap IC1981, para determinado atributo existe um vetar

de bits que tepiesenta. cada valor do domínio de valores do atributo. Se o domínio de valores do

atributo possuir n valores, o vetar de bits usado para representa-lo terá o tamanho n. Assim, a

presença de um dos valores em uma linha é representada pelo valor l na posição do vetar de bits

referentes ao valor do atributo. Esse funcionamento está representado na tabelas 2.3, 2.4 e 2.5.

Id l Cidade l Estado

Tabela 2.3: Tabela de iefeiência

Localizztçâb Venda

   
L9 V45
L9  
L9 V205

   

Venda Produto

   
P7 V45

P7 V120

   
b)

Localizaçâb Produto Venda

     
L9 P7 V45

     
 

l São Paulo SP

2 Rio de Janeiro RJ
3 São Paulo SP

4 Campinas SP

5 Petrópolis RJ



2.4. ESTRtJTUR.AS DE ÍNDICES P.\RA SISTEMAS OI,AP 25

A tabela 2.3 é formada, pelos atributos identificador, cidade e estado. A tabela 2.4 apresenta

o índice bitmap pala o atributo cidade. Como o domínio de valores do atributo é formado poi

quatro cidades, o tamanho do vetou de bits para. representar cada. uma delas é igual a. 4. Nesse

vedor, o primeiro bit representa. a. cidade de São Pa.ulo, o segundo a cidade de Campinas, o terceiro

a cidade do Rio de Janeiro e, por fim, o quanto bit a cidade de Petrópolis. A representação da

cidade de cada. linha. da tabela é feita atribuindo o valor l ao bit da posição correspondente à

cidade. A tabela 2.4 repete o mesmo processo de indexação para o atributo estado. Como o
domínio de valores do atributo possui dois valores, o tamanho do vetou de bits também é dois.

Id São Paulo Campinas l Rio de Janeiro Petrópolis

Tabela 2.4: Índice bitmap pala o atributo cidade

Tabela 2.5: Índice bitmap pata o atributo estado

Os índices bitmap apresentam a vantagem de redução de espaço e de operações de 1/0, pois

Id SP RJ
l l 0

2 0 l

3 l 0

4 l 0

5 0 l

] l 0 0 0

2 0 0 l 0

3 l 0 0 0

4 0 l 0 0

5 0 0 0  
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representam uma cadeia de caracteres com apcna-s l bit. Além disso, a indexação de atributos

com baixa caidinalidade pala seu domínio de valores apresenta a vantagem de realizei operações

de comparação, junção e agregação usando a aritmética de bits. Essas operações são realizadas

com bastante velocidade na maioria dos processadores, porém o tamanho do vedor de bits reduz

a velocidade do processamento do índice, quando a caidinalidade do domínio de valores é alta,.

Poi exemplo: para indexar o atributo nome-produto de uma tabela de produtos, na qual a cardi-

nalidade do domínio de valores do atributo é igual a 200.000 produtos, será necessário um vetar

de bits com 200.000 bits. Alternativas para contornar esse problema podem ser encontradas em

trabalhos como IWu99, CIT99, WB981.

2.5 Soluções para a memória principal

Com a diminuição do preço da memória RAM, a execução total ou parcial de aplicações em

memória têm surgido como boa alternativa para tornar as aplicações mais rápidas. Com isso,

aplicações que gerenciam alguns gigabytes de dados podem ser implementadas para serem exe-

cutadas em memória com custo relativamente baixo. Esse contexto tem potencializado pesquisas

específicas sobre o uso da memória para otimização de aplicações, entre elas: gerenciadores

de banco de dados totalmente residentes na memória, como o 7%mesTen ITea991 e aplicações

ISCJOI, BMROI, KCKOI, KR001 que usam a memória para armazenar estruturas de índice e algu-

mas tabelas para controle de dados. As consultas OLAP também têm sido alvo de otimizações por

meio da criação em memória de estruturas de índices para acessar os dados de cubos IMK98, RR991.

O C'C'/OZ;O apresenta uma variação dos trabalhos que abordam índices e banco de dados

residentes em memória, por intermédio de estrutura própria para representação e cruzamento de

objetos classificados. O C'C/C'LO representa em memória uma síntese dos objetos armazenados em

disco formada por seus identificadores no disco e pelas classificações atribuídas a eles por diferentes

classificadores. Além disso, ele permite o cruzamento das classificações dos objetos por operadores

relacionais adaptados pala sua estrutura e para a semântica de classificação dos dados.
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Descoberta de conhecimento por meio de
classificadores

A busca por novos conhecimentos em grandes bancos de dados é uma tarefa em expansão e com

tendência de continuai descendo na proporção em que crescem o volume e a variedade dos dados

acumulados. Entre os pontos que instigam a análise desses dados estão: o desejo de monitoramento

do comportamento de grupos de indivíduos ou objetos, por meio da aná.lide evolutiva dos dados

coletados sobre eles e a identificação da. interdependência entre grupos ou classes. Porém, o

mesmo volume de dados que instiga a busca por novos conhecimentos, pode se tornar uma grande

barreira a ser superada, quando são consideradas as limitações humanas para avaliar, de coima

simultânea, grande quantidade de informações, além das limitações de recursos para- representação

do conhecimento e para análise de dados.

A capacidade de gelar, coletar e armazenar dados unida. ao desejo de analisa-los têm estimu-

lado a busca, por recursos que permitam avaliar grandes volumes de dados de forma eficiente e

compreensível, impujsionando os estudos na área de mineração de dados (data mánÍng) ou desco-

brimento de conAecimenZo em Z,arco de dados (know/egde dÍscouery án dafaóase) IHK011 que é o

processo de extração automática de conhecimentos novos e úteis escondidos em grandes conjuntos
de dados.

Existem várias técnicas para descoberta de conhecimento por meio da análise de um con.junto

27
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de dados, entre elas encontram-se lnKolj: aná/ãse de regras associadas, c/assã#cação de dados,

predição, análi,se de agrupantentos ÇclustersÜ, a'rtálise de exceções (.outli,ersb e análise e'uolutiua,. b..

técnica. escolhida para utilização nesse trabalho é a classificação de dados. Tal escolha foi motivada

por três aspectos:

B Por sei uma das principais tarefas para obtenção de novos conhecimentos IFre02, AEK00,
EEvH991,

e Por representar o conhecimento de uma maneira mais aproximada da forma de raciocínio hu-

mano, pois os seres humanos estão acostumados a organizarem seus conhecimentos dividindo-

os em grupos de acordo com a presença ou ausência de determinadas características, e utilizar

tais grupos ou classes para abstrair a complexidade que envolve a definição de cada uma de-

las

e Pot ser muito utilizada em pesquisas de diferentes áreas de conhecimento IWMSW00, Cha01,

YR]'+01, SKATSROI, GKF+01, iA001. Nos mais variados ramos da ciência, como biologia,

química. e física é possível encontrar o conceito de classificação. Esse ponto em comum pode

ser utilizado para facilitar a integração de informações obtidas poi cada ramo da ciência e

pala analisar as possíveis relações entre elas.

Um exemplo para ilustrar a popularidade da classificação é a divisão dos elementos da natureza

em reino animal, reino vegetal e reino mineral, além de suas subdivisões em espécies e subespécies.

Cada uma dessas classificações pode sei abordada em diferentes níveis de absttação e definida por

características diferentes. Ao perguntar a uma cl'lança qual a diferença entre os membros do reino

animal e do reino mineral, ela talvez responda que os membros do reino animal possuem vida e os

do reino manei'a] não possuem. A complexidade pot trás da definição de vida pode ser tratada por

diversos pontos de vista. Um filósofo pode desejar uma definição mais elaborada do conceito de

vida, do que aquele oferecido por uma criança. Mas, provavelmente, ambos não teriam dificuldade

para dizer a qual dos reinos pertence um cachorro ou uma pedra.
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Os exemplos de classificações podem sei encontrados em abundância em nosso dia-a-dia, poi

causa. das facilidades proporcionadas poi seus diferentes níveis de abstração para- compreensã.o

das "coisas" que nos cercam. Assim, indivíduos corri formação acadêmica e quantidade de infor-

mações diferentes podem ter uma compreensão aproximada do que é observado, ou sela, em um

processo de classificação, é possível que definições ou descrições diferentes de determinada classe

gerem classificações idênticas ou bem aproximadas. Isso pode ser exemplificado considerando urna

situação hipotética em sala de aula, em que os alunos receberiam a tarefa individual de definir

regras para classificação de seres humanos em duas classes: uma com indivíduos do sexo masculi

no e ouvia com indivíduos do sexo feminino. Provavelmente, surgiriam diferentes regras para a

definição dessas classes, porém a aplicação delas, apesar de suas diferenças, poderia geral classi-

ficações idênticas ou muito aproximadas. isso pode ser explicado pela diferença de enfoque sobre

as caiacteiísticas que definem uma classe, poi exemplo, o método mais preciso para definição do

sexo de um sei humano é a verificação de suas características genéticas, porém outros métodos

com menor precisão como o exame dos órgãos sexuais ou de algumas características de fenótípo,

como presença de barba, tom de voz, tipo de poupa ou corte de cabelo podem apresentei um re-

sultado satisfatório na. maioria dos casos, deixando apenas os casos mais complicados pala serem

analisados poi métodos mais precisos e sofisticados.

E importante notar que as informações baseadas no fenótipo, no genótipo ou em conceitos

culturais são informações complementares, e juntas transmitem uma informação mais ampla sobre

o indivíduo. Os cruzamentos das informações obtidas poi diferentes classificações podem produzir

novos conhecimentos sobre o indivíduo analisado e permitem, até mesmo, o aperfeiçoamento das

regras pala sua classificação.

Exemplos como o anterior podem ser encontrados em diversas áreas do conhecimento, como é

o caso das pesquisas sobre a predisposição de um indivíduo a determinadas doenças. Pesquisas

sobre esse assunto podem abordam o indivíduo por diferentes pontos de vista, sejam eles genéticos,

ambientais ou comportamentais. Cllassificar tais indivíduos segundo diferentes critérios e cruzar

os dados obtidos pode auxiliar na identificação mais precisa dos motivos que aumentaram a, vul-
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netabilidade dc um indivíduo a. uma determinada. doença.. Assim, diferentes regiam de classificação

podem ser analisadas em busca de características que aumentem o conhecimento sobre um conjun-

to de classes ou conceitos. Dessa maneira, o cruzamento dos resultados obtidos por diversos tipos

de classificações, considera.ndo a avaliação de gra,ndes volumes de dados, pode ser uma importante

feiiamenta pai-a- descoberta. de conhecimento.

Este trabalho nã.o se aprofunda na descrição do processo de classificação de dados e de suas

técnicas, pois seu propósito é cruzar os dados classificados por diferentes classificadores, indepen-

dente da técnica utilizada para projetá-los. Porém, há uma preocupação com a integração dos

dados gerados por diferentes classificadores, apresentando um formato padrão e simplificado pata

a representação dos dados classificados. Dessa maneira, independente da técnica utilizada pelos

classificadoles, os dados classificados podem ser integrados e analisados. Além disso, esse trabalho

apresenta uma visão geral sobre o projeto e a utilização dos classificadores para permitir uma
compreensão global do processo.

3.1 Classificação de dados

A definição de classes e a capacidade de identificar os elementos pertencentes a. cada uma delas é

uma das principais tarefas de mineração de dados. Seu objetivo é distinguir classes dentro de um

conjunto de dados que representam objetos. As técnicas de mineração de dados têm contribuí-

do pala a classificação de dados com o desenvolvimento de técnicas e algoritmos, chamados de

c/asslPcadores IHKOll, cuja implementação permite analisar um grande volume de dados de forma

automática e inferir a classe de cada um deles.

A identificação de classes dentro de um conjunto de dados, entre outras coisas, permite um

tratamento diferenciado para cada classe identificada, explora,ndo suas particularidades. Essa per-

sonalização de tratamento pode ser encontrada em diversas áreas do conhecimento e com variadas

aplicações. Como nas áreas comercial e financeira, em que o comportamento dos clientes é es-

tudado para identificação de características definidoras de classes de consumidores, como bons e
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maus pa-gadoies, client.es com potencial interesse ou não por um produto e até mesmo identificar

fraude pela variação de comportamento de indivíduos de uma classe. Já. na área biológica, o con-

ceito de classes pode sel facilmente identificado. A definição de espécies é uma das características

centrais dessa área do conhecimento. Essas aplicações práticas para a classificação de dados aju-

dam a visualizam a. sua impoitâ.ncia, porém classificar dados só é uma tarefa simples quando os

atributos que indicam a qual classe um dado pertence são conhecidos previamente. Tais atributos

são chamados de afr b%tos de c/asse IHKOll. Por exemplo, criar uma classe apenas com animais

bípedes é uma. tarefa trivial, caso esteja claro que essa classe é formada por anima.is com dois

pés e que o banco de dados analisado possua um atributo informando a quantidade de pés de

cada animal. Mas nem sempre as regras ou atributos de classe são conhecidos. Para esses casos,

as técnicas de classificação de dados são aplicadas. Por meio delas um conjunto de dados, sem

atributos de c/asse IHK011 definidos, tem os valores de seus atributos avaliados para identificar a

classe a qual cada um pertence.

3.1.1 Processo de classificação de objetos

A classificação de objetos compreende as seguintes etapas: o estudo dos dados a serem analisados,

o projeto e a implementação dos classificadores e seu uso pata classificar um conjunto de dados.

Um classificador possui a modelagem de determinada classe e, uma vez definido, é capaz de

analisar dados e definir se os mesmos pertencem ou não à classe modelada. A análise dos dados é

feita pela avaliação do ueÉor de caraclerúfãcas do classificados e dos dados submetidos a ele. Um

z;dor de caracferütícas IHKOll é a representação das características ou dos atributos avaliados

por um classificador para- identificar a classe de cada dado. Essa representação é feita em forma

numérica para permitir sua análise por métodos estatísticos.

A figura 3.1 apresenta um diagrama do processo de classificação de dados, em que, a base de

treinamento é retirada da base de dados e enviada para o processo de criação de cjassificadores.

A criação dos classificadores pode sei realizada poi técnicas de análise supervisionada ou não-
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supervisionada« Uma. vez criados, os classificadoies são usados para. analisam a base de dados e

identificar a. classe dos objetos. Por fim, as classificações podem ser armazenadas no banco de
dados.

Projeto de
classificadores

80

Análise
supervisionada

Base de
tremamento

Dados
classificados

Análise
náõ supervisionada

Banco de
dados

Figura 3.1: Processo de classificação de dados

Criação dos classificadores

Para a criação de classihcadores é necessário reunir informações sobre os dados a serem classificados

e sobre as possíveis classes a serem formadas. As fontes para se obter essas informações podem

variam muito e, em alguns casos, a única fonte disponível são os dados a serem analisados.

A criação ou identificação dos classificadores é feita por meio de técnicas de reconhecimento de

padrão que analisam uma base de freÍnamento. Uma base de freÍnamento IHK011 é uma amostra

de dados extraída, de forma aleatória, dos dados a serem trabalhados. Ela pode ser analisada

usando técn cas superujsÍonadas e não-superuásãonadas.

A análise usando técn cas superuÍsíonadas é feita quando a c]asse a qual pertence cada, dado

é conhecida e indicada pelo atributo de classe. A partir desse atributo, a base de treinamenfo é
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varrida pot algoiitmos de aprendizado, em busca. de caiacteíísticas comuns aos dados da mesma.

classe. Quando encontradas, tais características são utilizadas para piojetal' um classificados capa-z

de identificar indivíduos dessa classe. Os algoritmos de aprendizado e as técnicas para- projet.ar os

classificadores não são descritos aqui por fugirem ao escopo do trabalho.

Para. exemplificar a análise supervisionada, considere o exemplo de um banco de dados de

veículos com um atributo de classe chamado de tipo de veículo e cujo conteúdo indica se um

veículo pertence à classe dos veículos terrestres, aéreos ou aquáticos. Nesse caso, os algoritmos

de aprendizado iniciam suas análises com a separação dos dados da. base de tieinamento nas três

classes contidas no atributo de classe. Em seguida, cada classe é varrida em busca de característica,s

e comportamentos capazes de identificar se um objeto pertence ou não a essa classe.

A análise usando [écn cczs não-s?zperuisáonadas ocorre quando não se conhece um atributo

de classe. Nesse caso, os atributos dos dados são analisados utilizando métodos estatísticos de

definição de distância ou a similaiidade entre os dados. Os métodos de distância buscam garantir

a maior proximidade ou similaridade enfie os dados da mesma classe e a maior distância ou

dessemelha.nça enfie dados de classes diferentes. As análises usando técnicas não-supervisionadas

também são conhecidas como fécn cas de agrtzpam,anta ou c/usferãng.

Validação dos classificadores

Tipicamente, após o processo de classificação, seja. ele supervisionado ou não, vários classifica-

dores são obtidos, porém apenas alguns deles produzem resultados satisfatórios. Portanto, cada

classificados deve ser testado para verificar a precisão da classificação realizada por ele. Para a

i'ealização do teste, uma nova amostra dos dados, chamada de Z)ase de teste, é extraída dos dados

a serem analisados e isso é feito de forma. aleatória e independente da Z)ase de [re namenfo. Em

seguida, a base de teste é analisada pelo classificador. Para medir a eficiência do classificador, a

base de teste é classificada de coima confiável e validada. O resultado obtido é comparado com o

resultado gerado pelo classificados. Normalmente, a confiabilidade do classificador é medida pela
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qua.ntidade de acertos obtidos durante a classificação dos dados.

Os classificadoies considerados aceitáveis passam a compor o con.junto de cjassificadoles válidos

pa-ra a-nálise de bases de dados compatíveis.

3.2 Dados classificados

Um mesmo conjunto de dados pode sel classificado diversas vczüs e por diferentes classificadores.

C)s resultados obtidos em cada momento podem ser utilizados para diferentes fins, tornando seu

armazenamento necessário para evitar a repetição das classificações

A forma como os dados classiâcados são armazenados e recuperados pode variar de aplicação

pala aplicação e, dependendo do volume e da complexidade dos dados, pode ser necessário o uso

de estruturas de dados e índices especiais.

Este trabalho não abrange o processo de armazenamento e recuperação dos dados armazenados

em disco, pois não considera tais tarefas como parte do componente pata cruzamento de dados.

Portanto, as solicitações e envios de dados para o disco feitas pelo C'(.7/(JZ)O devem ser tratadas

pela camada responsável pelo geienciamento dos dados em disco

3.2.1 Estrutura para representação de classificações

A estrutura para cruzamento de objetos em memória foi preparada para trabalhar com classifica-

dores que definem duas classes de objetos: uma classe chamada de oó.fetos c/czss{/içados, contendo

os objetos que atendem às regras modelada no classificador, e outra classe chamada de oóletos

não c/asslHcados contendo os objetos que não atenderam às negras do classificador.

Pata a classiâcação de veículos em três classes como veículos terrestres, aéreos e marítimos

seriam necessários três classificadores: o primeiro para classificar os veículos como terrestre e

não-terrestre. O segundo para classificar os veículos como aéreos e não-aéreos, e o terceiro pala

classi6cá-los como marítimos e não-marítimos.
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O uso de cla.ssificadoies especializados em identihcai os componentes de uma classe específica

ajuda a. deduzir a complexidade para a criação dos classiflcadores, pois só é necessário modela,r

uma. classe, em vez de várias classes. Além disso, as classes de objetos não classificados podem

sei utilizadas pala cruzamento com outras classes de objetos, oferecendo outro ponto de vista

pala a aná.liso dos dados. Ern alguns casos, saber que um objeto não pertence a uma classe é tão

importante quanto saber a que classe ele pertence. Por exemplo: sabei que um paciente pertence

ao grupo dos pacientes HIV positivo, e não pertence ao grupo de pacientes com comportamento de

risco, despeito o interesse sobre a forma de contágio do paciente, pois pode indicar um novo meio

de contaminação pelo vírus ou uma falha na definição de comportamento de risco; entre outras

possibilidades.

Para representar uma classificação, são necessários dados sobre o classificados usado, sobre o

processo de classificação e sobre os objetos analisados

3.2.2 Formato de dados para utilização do CCICLO

O ponto central pala integração dos dados gerados por diferentes classificadores de objeto é a

definição de um padrão pata representação de seus dados. A partir desse padrão, os dados poderão

ser unidos em uma estiutuia comum, independente da forma como foram obtidos. Para a utilização

do C'C'/C'Z,O, devem ser fornecidos três grupos de dados: os dados referentes ao oefor de carac-

[erófáca do c]assificador, os dados sobre o processo de classificação e os dados sobre os objetos
analisados.

Formato de dados para representação do processo de classificação

A iepiesentação do processo de classificação é formada tanto por dados deferentes ao classificador,

quanto por dados repelentes à execução da classificação. Tais dados devem ser representados em

um vetou com o seguinte formato:
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< Oid, < (Ca.iact.eiístical , valorl),...,(Característica.N, valoiN)>, OtigemDados, DataHoia, Pt>

em que Oid é lim atributo numérico que representa o identificador do classificados, funcionan-

do corno um apontador para seus dados em disco. O vetar de tup]a.s < r'C'aracferúfica], ua-

/or],,l,.. . , r'C'aracterílsZ caJV, ua/orN).> representa o vetou de características do classiflcador, em que

cada dupla rCaracferútÍca, ua/or9 contém uma das características avaliadas pelo classificados com

seu respectivo valor. O atributo OrãgemZ,)aços identifica a base de dados de deferência dos objetos

analisados. O atributo Z.)ata#ora indica a data e a hora da realização da classificação, e o atributo

Pf representa o ponteiro para o conjunto de dados sobre os objetos avaliados pelo classificados.

Formato de dados para representação dos objetos analisados

A representação dos objetos analisados pelo classiflcador é feita considerando apenas as informa-

ções sobre a identificação do objeto e sobre a classi$cação recebida por ele, abstraindo seus demais
dados.

Os dados analisados devem sei representados como uma. ]ista ligada, ordenada. pelo atributo

identificador, em ordem crescente. Cada e]emento da dista deve possuir o seguinte formato:

<ld,R,Prox>

em que /d é um atributo do tipo inteiro que aponta para o dado armazenado em disco, R é um

atributo binário que recebe o valor l (um), caso o dado tenha sido classificado, ou o valor 0 (zero),

caso não seja classificado. O atributo Praz representa o ponteiro pala o próximo elemento da lista.

Uma representação visual dos dados de uma classificação é apresentada na figura 3.2. Na

posição horizontal, apresenta os dados do classificador, do processo de classificação e um ponteiro

pala os dados dos objetos analisados. Na posição vertical, a. hgura apresenta uma lista ligada con-

tendo os dados sobre os objetos analisados, cada um com seu identificador em disco, classificação

recebida e ponteiro pala o próximo objeto da lista.
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CaracteiisticaN @ValorN l OrigemDados

RI Prox

Figura. Estrutura de dados para representação dos objetos classificados
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CAPÍTULO 4

Cruzamento de objetos classificados

O cruzamento de objetos classificados surge como mais uma opção para análise dos objetos classi-

ficados. Seu objetivo é aproveitai classificações existentes e explorar as possíveis relações entre

elas. Encontram informações contidas na relação entre as classes pode ser tão importante quanto

a definição das classes. A análise das relações entre classes permite descobrir como determinadas

alterações em uma classe pode afetai as classes relacionadas a ela. Clonsíderando que uma classifi-

cação oferece determinada. organização de indivíduos de acordo com algumas características. Um

mesmo indivíduo ou objeto pode receber diferentes classificações, de tal forma, as classes obtidas a

pattii delas estão relacionadas entre si, por qualificarem os mesmos objetos. Isso ajuda a perceber

a abrangência das relações entre classes. Poi exemplo: um conjunto de dados com informações

sobre pessoas pode conter informações representando diversas áreas da vida, como vida pessoal,

profissional, acadêmica, informações sobre tratamentos clínicos, entre tantas outras informações

possíveis. Todavia, as informações pertencem a. uma mesma pessoa, e um evento importante em

sua vida, como doença ou desemprego, pode impactar todas as outras classificações recebidas por

Para ilustrar um pouco mais as diferentes classificações que um mesmo objeto ou indivíduo

pode ter e a importância da relação entre elas, considere um subconjLmto de informações que pode

ser obtido sobre um paciente: dieta alimentar, dados antropométricos, antecedentes patológi-

cos, medicamentos em uso ou utilizados, antecedentes familiares, exames clínicos e laboratoriais,

ela

39
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ca.racteiísticas genéticas, estilo de vida (englobando atividade física. regular), tabagismo, compor-

tamentos de risco; entre outras informações. De cada um desses grupos de informações podem-se

obter diversas classificações, cada uma. focando um ponto de vista e obviamente relacionadas, por

se tratei dos mesmos indivíduos. Baseadas nas relações sobre os diversos grupos de informações

acerca de um paciente, pesquisas médicas como ICIGBOlj têm descoberto novos e significativos co-

nhecimentos sobre o tratamento e a prevenção de doenças. Pela observação de grupos de pacientes

com doenças cardiovasculares, confirmadas por exames clínicos e laboratoriais, e de pacientes com

antecedentes familiares de manifestação da doença foi possível inferir a predisposição hereditária

pala doenças cardiovasculares, o que atualmente é considerado um dos fatores de risco da doença.

Explotai a relação existente entre as classes é uma forma de descoberta do conhecimento explo-

rada poi diversas áreas da ciência, como a medicina, citada no exemplo anterior. Os classihcadores

podem contribuir com esse processo por meio da avaliação automática de grandes volumes de dados

para identificação de classes. Entretanto, eles não são modelados pala identificar os relacionamen-

tos entre as classes. Assim sendo, uma importante tarefa a ser executada é o desenvolvimento de

ferramentas capazes de avaliar diferentes classes, explorando a relação entre elas.

Ct uzar dados sobre diferentes classificações de objetos implica a capacidade de integração e

avaliação desses dados, para que seja possível a. realização de operações como seleção e comparação

entre os elementos de cada classe. O cruzamento entre dados de objetos classificados apresenta

algumas vantagens como:

B Aproveita.mento de classificações realizadas Como a realização de uma classificação pode

demorar muito, o uso de classificações já realizadas é um grande atrativo para o cruzamento

de objetos classificados, pois oferece uma nova perspectiva para a análise dos objetos, sem a

necessidade de classifica-los novamente.

e Integração de conhecimentos multidisciplinares - Cruzar dados classificados por diferentes

classiücadores representa uma integração dos diversos conhecimentos especializados envolvi-

dos na criação dos classificadores. Esses conhecimentos muitas vezes são difíceis de serem
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ietmidos em uma equipe de trabalho

8 Diminuição da complexidade do processo de a.ná.liso A integração de dados de classiflcadoies

permite que os especialistas se dediquem à. citação de classiücadores específicos e deixem a.

aná.liso das relações entre as classes pala o cruzamento dos dados delas, evitando a criação

de classiflcadoies que modelem, de forma simultânea, classes de áreas de conhecimentos

distintas.

Apesar das vantagens apresentadas, o cruzamento de dados também possui algumas dificul

dados para exploração de seu potencial, tais como:

8 Integração dos dados A integra,ção de conhecimento oferecida pelo cruzamento de obje-

tos classificados só é possível se as informações sobre os objetos estiverem em um formato

que permita a leitura e o processamento delas. Porém, muitas vezes, por fazerem parte de

pro.fetos diferentes, os dados são armazenados em fol'matos incompatíveis, apresentando di-

vergências que dificultam sua integração, como níveis de detalhes diferentes, armazenamento

em ba.nãos de dados heteiogêneos, enfie outras.

8 Recursos pa-ia pt'ocessamento Dependendo da quantidade de dados em cada classe, o

cruzamento delas pode demandam muitos recursos computacionais, como trocas de dados
entre a memória e o disco.

e Compreensão do significado de cada classe envolvida A busca pelo conhecimento expresso

por meio do relacionamento entre diferentes classes exige a compreensão de cada uma delas

e uma visão global do relacionamento entre os dados que as representam. Isso não é uma

tarefa. trivial, principa.Imente se considerado o a.umento de informações advindo da inclusão

de cada nova classe no processo.

As vantagens oferecidas pelo cruzamento de objetos classificados, .juntamente com a possibili

dade de supeiai as limitações para realiza-lo, motivaram a criação do C'C'/(7Z;O.
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4.1 Características do CCICILO

Este trabalho foi desenvolvido procura,ndo explorar as vantagens do cruzamento de objetos classifi-

cados, propondo soluções pala- as desvantagens apresentadas. O C'C'/CLO foi definido para apoiar

a descobert,a de corlhecimento em banco de dados por meio da análise das relações enfie as classes,

oferecendo um desempenho que permitisse a avaliação de hipóteses, de maneira. rápida e com o

envolvimento do pesquisadora Para oferecer esse desempenho, foram estudadas alternativas pala

os pontos de maior consumo de tempo no processo. Entre eles, foram destacados três pontos: a

integração de dados, a. troca de dados entre memória principal e disco pala o processamento de

grandes volumes de dados, e a dificuldade para compreensão dos conceitos envolvidos na definição

das classes. Para tratar esses pontos, o C'O/C'LO está fundamentado em (luatio estratégias: o

uso da memória principal, uma representação multidimensional para o vedor de características

do classificados e os dados sobre o processo de classificação, uma representação compacta pata

os objetos classificados, e a definição de operadores pala- o cruzamento em memória dos dados
classificados.

4.1.1 Uso da memória principal

O avanço do desenvolvimento de computadores apresenta dois descompassos cruciais para o desen-

volvimento de aplicativos. O primeiro é o crescimento da velocidade dos processadores em relação

a velocidade de acesso a dados armazenados em disco. O segundo é o crescimento da capacidade

de armazenagem em disco em relação à memória do computador. Esses dois descompassos con-

jugados geram um desperdício de tempo e processamento, quando é preciso avaliar um grande
volume de dados

Como existem mais dados em disco do que o espaço disponível pala atmazená-los na memória

do computador, não é possível processa-los todos ao mesmo tempo, sendo necessária a liberação

de espaço em memória, de tempo em tempo, por meio da troca de dados entre memória e disco.

O (JC'/(7Z;O apresenta uma estrutura para representação em memória de dados sobre classifica.
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ções. (]om essa tepiesentação, o C'C/(7Z;O pretende diminuir as trocas de dados entre a. memória

e o disco, disponibilizando, em memória, os dados necessários para o cruzamento dos objetos
classificados

4.1.2 Representação de objetos classificados

A solução apresentada pelo C'C'/C'Z,O é baseada em uma representação compa-cta dos objetos

classificados. Essa representação resume um objeto classificado a dois atributos. Um atributo

usado pala identificar o objeto e o segundo contendo a classificação recebida. por ele. Os demais

atributos relacionados ao ob.feto não são representados na estrutura do C'(7/CLO, reduzindo assim,

o espaço necessário pata lepiesentá-los. Representando somente a classificação recebida pelo

objeto, o C'C/CZ}O propõe uma abstração pata o processo de c]assificação, deixando de lado a

complexidade de suas regras e focando os resultados gerados por ela.

Essa simplificação do modelo de representação das classificações permite disponibilizar em

memória uma maior quantidade de dados, reduzindo a necessidade de troca de dados entre memória

e disco. Além disso, quanto menor a quantidade de dados envolvida no processa,mento, mais rápida

e simples pode ser a sua execução. Outro benefício obtido pela simplificação da. representação é o

aumento da facilidade de compreensão global das classes analisadas. O uso de muitas classes em

um cruzamento implica aumentam o grau de dificuldade pata compreensão do processo, principal-

mente, se considerados todos os conceitos e as regras envolvidos na definição de cada classe. No

(7C/CZ)O, os detalhes sobre os objetos são deixados para um momento de refinamento da análise,

ou seja, quando os ct'uzamentos apresenta,tem resultados que despertem o desejo pot avaliações
mais detalhadas.

Os capítulos seguintes irão apresentar a estrutura de dados para representação dos objetos,

a estrutura para representação multidimensional do classificados e dos dados sobre o processo

de classificação, e os operadores relacionais adaptados para realizarem o cruzamento dos objetos
classiâcados.
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Estrutura de dados para cruzamento de

objetos

Pala a descoberta de conhecimento por meio do cruzamento de dados classificados em memória

ficar mais abrangente, é necessário agregar aos dados classificados informações sobre o processo
rln rlnc i rnp nywv'

Este trabalho busca analisar os dados classificados avaliando-os juntamente com os dados sobre

o processo de classificação, tais como: o vetou de característica do classificador, o con.junto de da-

dos avaliados e a data de sua avaliação. Dessa forma, é possível agregar maior valor semãtltico aos

dados classificados, permitindo que a análise seja feita considerando também características co-

muns ou relacionadas aos classificadoies como possuir atributos comuns no vetou de características

classificam a mesma base de dados ou analisar a evolução temporal das classificações.

Pala oferecer tal funcionalidade, é apl'esentada uma estrutura de dados para representação

em memória, dos dados que representam uma classificação

5.1 Objetos complexos

A estrutura de dados proposta faz uso de um objeto complexo para representação em memória de
um classificador.

45
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Ob.fetos complexos ILiu921 sã.o ob.fetos formados pot diferentes con.juntos de dados. Nesse caso,

o ob.feto complexo classificados, ou somente classificador, é formado por dados sobre o processo

cle classificação e pelos dados analisados poi ele. A representação desses dados é feita poi quatro

con.juntos. Um conjunto de dados de controle, um con.jtmto de dimensões, um conjunto represen-

tando os ob.fetos classificados e um con.junto de objetos não classificados como mostra a figura 5.1

OidIDimllVall

ProxId Id Prox

432

V
1255

5253

Figura 5.1: Objeto complexo classiíicadot

Objeto complexo -- classificador

{(<01d, Ori.gemDados, DataHora, Pt0, Ptl>) ,

(<DI.ml, Vall>, . . . ,<DI.mN, ValN>),

(<ldl, Prox>, ..., <ldN, Prox>),

(<ldl, Prox>, ..., <ldlJ, Prox>)}

(<OTd, OrigemDados, DataHola, Pt0, Ptl>) em que O/d representa o identificador do

objeto complexo, OrÍgemZ)aços indica o banco de dados de onde os objetos analisados pelo

classificados se originaram, Dafa#ora indica, a da,ta e a hora de classificação dos objetos, Pta
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representa um ponteiro para- os dados não classiflcaclos e Pf/ representa llm ponteiro pala
os classificados.

. (<Diml, Vall> ,..., <DimN, Va,IN>) iepiesenta o conjunto de dimensões do classificados,

formado pelos atributos e valores obtidos a. partir do vetou de característica do classificados,

incluindo data e hora de classificação.

e (<ldl, Prox>, ..., <ldN, Prox>) representa o conjunto dos dados que atenderam às regras

do classificados. Esses dados são chamados de dados clmsificados. O conjunto é estruturado

por uma lista ligada, mantida em ordem crescente dos valores do atributo /d, um ponteiro

para o dado no banco de dados. O atributo Proa é um atributo de controle da lista ligada,

cuja função é apontei para o próximo elemento.

e (<ldl, Piox>, ..., <ldN, Prox>) representa o conjunto dos dados que não atenderam às

regras do classiflcador. Esses dados são chamados de dados não classificados. Ele possui a

müsrnd. estrutura e regras do conjunto de dados classificados.

5.2 Representação multidimensional do vetor de

características

Um ponto importante para o cruzamento de dados é a escolha dos classificadores e dos dados para o

cruzamento. O método mais simples é a escolha pontual do classificados e dos objetos classificados

usando algum tipo de descrição ou identificador. Porém, esse método apresenta pouca eficiência e

flexibilidade, pois exige um conhecimento prévio dos classificadores disponíveis e não permite uma

busca ampla baseada. em algumas das características do classificador.

O C'(.7/C'LO propõe uma forma mais amp]a e f]exíve] para a escolha. dos dados para cruzamento.

Permitindo escolher os classificadoies e os objetos classificados baseado em informações do vedor de

características do classiflcador e do processo de classificação. Além disso, a seleção dos dados pala
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o ciuzament,o de acordo com o vetar de característica. do classificados, a. base de dados classificada.

e o momento da classificação agrega maior valor semâ.ntico aos objetos cruzados, pois é possível

não somente sabei se um dos dados foi classificado ou não, como também conhecer algumas

informações sobre o processo de classificação. Por exemplo: a escolha pala o cruzamento de

objetos complexos representando utilizações, em períodos diferentes, de um mesmo classificador

pala classificam a mesma base de dados pode denotar um compottamcnto evolutivo da base de

dados. Um exemplo prático é o de uma base de dados de paciente classificada por diferentes

classificadores que identifica classes de pacientes com propensão a. diferentes doenças. A escolha

desses classificadores permite identiflcal os pacientes classificados em mais de um grupo ou em

todos e os favores de riscos mais comuns encontrados no vetou de caiactetísticas dos classificadores.

Pala permitir essas funcionalidades, o C'C'/OLO propõe o uso da R-Treei

A R-Tree IGut841 é uma estrutura de dados hierárquica derivada dos conceitos da Arvore-B

(B-Tree) ICom791 para representar, acessar e manipular dados multidimensionais.

A R-Trem possui algumas extensões que apresentam variações, em alguns de seus algoritmos

(inserção, remoção, busca e divisão de nós) para tornar a estrutura mais adaptada a determinada,s

situações ou características dos dados representados. Algumas dessas extensões são:

8 R+-Tree ISKF871 apresenta uma variação do algoritmo de inset'ção da R-Tree visando evitar

sobreposições de regiões, diminuindo o custo das operações de busca. Ela difere da R-Tree

por não garantir que pelo menos a metade da capacidade dos nós seja utilizada. Nela, as

regiões não se sobrepõem e um objeto pode ser armazenado em mais de um nó.

8 R*-Trem IBKSS90j é uma extensão da R-Tree baseada no estudo do comportamento de seus

algoritmos ao processar diferentes distribuições de dados. Ela possui quatro objetivos de

otimização: minimizar a sobreposição das regiões, minimizam a superfície de cada região,

minimizar a área. coberta por cada nó interno e maximizar a utilização dos nós.

1 0 termo em inglês R Trem pode ser traduzido por Arvore-R, porém será utilizado em inglês durante o restante

do texto por ser uma forma amplamente usada na literatura científica em português
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e X-Trpe IBi<K96, BKSS901 é uma extensão da R*-Tiee projetada para trabalhar com ob.fetos

de elevado nomeio de dimensões. Ela difere da R*-Tree em três pontos: a X-Trem possui

nós com páginas expendidas oferecendo gl'a.nde capacidade de armazenagem, não possui

sobreposição de legiões e a divisão dos nós é feita de acordo com um histórico de divisão.

A forma. tradicional da R-Tree foi escolhida pata iepresentai os classificadoies, para manter a

abrangência da estrutura, evitando sua vinculação a comportamentos específicos dos dados repre-

sentados como quantidade de dimensões, densidade de dados em cada. nó da árvore, sobreposição e

cobertura. das legiões representadas. Porém, qualquer uma de suas extensões pode ser incorporada

no C'C'/C'Z;O. Uma das futuras expansões do aa/C'Z;O pode ser o desenvolvimento de monitores

que identifiquem variações no comporta.mento dos dados analisados e sugiram a melhor estrutura

de árvore a sei adorada.

A seguir é apresentada uma breve descrição do funcionamento da R-Tree para auxiliam na

explicação de sua contribuição pata o ambiente de cruzamento de dados classificados

5.2.1 R-ll'ree

A R-Tree, assim como a. B-Tree, possui uma estrutura de áivoie formada por raiz, nós-folha e nós

internos com ponteiros para os próximos nós, permitindo percorrem toda a árvore partindo de seu

nó-raiz até atingir os nós-folha. A diferença entre elas encontra-se na forma de representação dos

dados em sua estrutura. A B-Trem representa os dados de forma pontual, já a R-Tree representa

as regiões nas quais os dados estão distribuídos. Dessa forma, é possível recuperar uma região
com todos os seus dados.

Os nós-folha da R-Tr ee são da, forma

{(Oid, HMITES)}

ern que Oád é um identificador do objeto e é usado para apontam um dado no banco de dados, e

LIMITES contém as dimensões do objeto. Em um espaço bidimensional, com coordenadas = e g/,

o atributo LIMITES possui a fol'ma:
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(z:«/«:«, ".«-«:«, ":«.f«:«, ".«-«:«)

em que esta.o representadas as coordenadas dos limites infeiioi esquerdo e superior direito da. iegiã.o

ocupada pelo objeto.

Os nós intermediários são da. forma:

(PONTEIRO,l,IMITES)

em que PONTEIRO é um a,pontador para um nó no nível imediatamente inferior da árvore e

Z.,/À//TE$ delimita a menor região que cobre todas as legiões representadas no nó apontado por

PONTEIRO.

Como a descrição do funcionamento da R-Tree não é o foco central deste trabalho, a seguir

será descrito somente o algoritmo de busca da R-Tree, por ser o mais importante para a com-

preensão da colaboração da mesma no processo de análise das dimensões dos cjassificadores.

Os demais algolitmos (inserção, remoção e divisão de nós), propriedades e características da

R-Tree, assim como de suas extensões, estão descritos na literatura, podendo ser encontrados em

IGut84, BOSD+97, KF93, SC00, BBKOll.
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KllKZ

K3lKÓ R4IR6

Figura 5.2: R-tree

O algoiitmo de busca. da R-Trce é descrito a seguir

Busca(T,R)

Entrada: Onde T é o nó-raiz da R-Tree, e R representa a região dos dados que devem sei

recuperados.

Saída: Todos os objetos de dados que se encontram na região R

Corpo do Algoritmo

1. Se T é um nó não-folha, faça uma busca i'ecursiva em todos os nós apontados pelo nó T e

que possua -R n Z,/À//7'BS / @. Ou seja, cuja legião coberta pelo nó não-folha. LIMITES

possua sobreposição com região procurada R.

2. Se T é um nó-folha, verifique todas as suas entradas e devolva todos os objetos contidos na

região ploculada R.
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O algoritmo de busca da R-Tree faz uma. avaliação de cada. nó da. á.tvoie, buscando sobreposições

com a. á.rea procurada. Caso elas sejam encontradas em nós não-folha, a. busca continua iecursiva-

mente nas subátvores apontadas pelos nós onde aconteceram as sobreposições. Caso o nó seja uma.

folha, todos os objetos que se encontram na sobieposiçã.o com a área procurada são devolvidos
como resultado da busca.

Classificadores

0.Úo

Figura 5.3: Representação das dimensões avaliadas pelos classificadores

A busca na R-Tree é feita por meio da avaliação das dimensões envolvidas, verificaíldo quais ob-

jetos pertencem à região procurada. Considerando uma R-Tree para classiflcadores, as dimensões

da R-Tree representam as dimensões dos cjassificadores.

A figura 5.3, apresenta o retângulo l representando a área dos classificadores que avaliaram

dados sobre órgãos do sistema digestivo (3-Intestino, 4-Estômago e 5-Fígado) contendo os classifi-

cadores A, B, C, G, J e M. O retângulo 2 representa a área dos classificadores que avaliaram dados

Legenda   Doença

l hibnãQ Embolsa

2 útero Cncinoma (tumor maligno)

3 Intesthio Sarcoma (tumor maligno)

4 Estomago Leioinioma (ttunor beMgno)

5 Picado Cinose

6 Cerüro lsqueinia

7 Coraçaõ Mioma (tumor benigno)
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sobre doenças consideradas tumores malignos (2-Carcinoma. e 3-Sa.rcoma) conterldo os classifica.

dores C, G e H. O ietâ.ngulo 3 representa a. área de interseção entre os retângulos l e 2 contendo

os classificadoies CI e G, ou seja, classificadores que avaliaram, de forma simultânea, órgãos do

sistema digestivo e doenças consideradas tumores malignos. A iepiesentação desse exemplo na

estrutura. proposta permitiria selecionar classificadores considerando as duas dimensões, pala em

seguida realizar o cruzamento dos objetos. Por exemplo: o cruzamento dos objetos dos classifica-

dores do retângulo 3 poderia identificar indivíduos com algum tipo de tumor maligno em mais de

um órgão do sistema. digestivo. Também seria possível selecionai os classificadores que avaliaram

órgãos com tumores malignos e cruzar com os que avaliaram órgãos com tumores benignos procu-

rando indivíduos que manifestaram os dois tipos de tumores ou que manifestaram um tipo e não

manifestaram o outro. Esse exemplo com apenas duas dimensões permite vislumbrei a variedade

de opções existentes para seleção multidimensional dos cjassificadores e a quantidade de hipóteses

que podem sei testadas via cruzamento de objetos classificados, indicando a necessidade de uma

estrutura que ofereça flexibilidade e velocidade para. seleção dos dados a serem cruzados.





CAPÍTULO 6

Operadores para cruzamento de objetos

Os operadores para- cruzamento de objetos têm um papel central dentro da estrutura para cru-

zamento de objetos classificados em memória, pois são os responsáveis pelo processamento dos

objetos classificados. Uma vez que os classificadores são localizados na. estrutui-a da R-Tree e

os objetos, classificados por eles, são recuperados por meio de seus apontadores, os valores dos

atributos, Id e R, passam a ser avaliados pelo conjunto de operadores escolhidos.

Pata definia os operadores pai'a cruzamento de objetos, alguns operadores da álgebia relacional

foram estendidos e adaptados à estrutura em memória, pala que fosse possíve] a iea,]ização de

cruzamentos que exploiassem as classificações dos objetos e, se necessário, pudessem até definir

uma nova classificação a partir da análise realizada durante o cruzamento.

O conjunto de operadores definidos para o (70/C'Z)O é formado por sete operadores e pode ser

estendido de acordo com a necessidade de criação de novos operadores que desempenhem novas

tarefas ou que agreguem tarefas de um conjunto de operadores. Os sete operadores do (;C'/(;Z,O

são: seleção, projeção, negação, diferença entre objetos classificados, união composta, inteiseção

composta e junção composta. A escolha dos operadores foi feita procurando oferecer um conjunto

básico de operações para analisar os dados em memória, e também para que pudessem ser aplicados

conjuntamente oferecendo maior poder de avaliação dos dados, como acontece corri os operadores

da álgebra relacional, ou seja, os operadores podem ser aplicados de forma encadeada, em que o

resultado de um operador é avaliado por outro. Como por exemplo, uma seleção seguida de uma

55
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pro.loção ou uma inteiseção seguida de uma urlião.

Para auxiliam a exemplificação dos operadores, serão utilizados dois classificadores genéticos,

Oi e az, com seus respectivos conjuntos de dados classificados formados poi duplas do tipo (<Td>

<R>), como mostra o exemplo abaixo.

Exemplo l

C.. - {(22,0),

C, - {(15,0),

(42,t), ('ls,o)}

(36,1), ('T5,0), (8'7,0)}

Para efetuar a descrição dos operadores, eles foram divididos em dois grupos: operadores

simples e compostos.

6.1 Operadores simples

O primeiro grupo de operadores a sei definido é o grupo dos operadores simples, formado pelos

seguintes open'adobes: seleção, projeção, negação e diferença enfie objetos classificados. Eles são

chamados de operadores simples por possuírem apenas um operador pata análise dos ob.fetos

classificados.

6.1.1 Operador seleção (o-)

O operador se/eção (a) tem como função gerar um subconjunto dos dados classificados por um

classificador, em que os valores dos atributos, Id e R, atendem ao predicado da. seleção. Como o

resultado de uma seleção possui o mesmo formato dos dados de um classiíicador, por se tratar de

um subconjunto do mesmo, ele pode ser avaliado por outros operadores ou pode ser inserido na

memória, passando a iepiesentar uin novo classificados.
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Definição l Sintaxe do Operador Seleção (O')

a'.4 o. ,, C' - Onde 4 é um dos atributos da tupla (<ld>, <R>), op é o operador do predicado,

onde op c {=,#, <, $,>,?}, u é um valor inteiro e C representa o conjunto de ob.fetos

analisados pelo classificador, o qual será avaliado pelo predicado (A op v) de seleção.

O operador seleção (a) pode conter mais de um predicado, permitindo que os atributos, Id

e R, sejam avaliados de forma simultânea. Pata tanto, basta encadear os predicados utilizando

os operadores lógicos ,B e Ot/. Além disso, vale a propriedade comutativa entre os predicados do

operador, como mostra o exemplo a seguir.

o'« . « (a«, ,. ,, c) o'", .. «, (o'« ., « c)

Como a ordem dos predicados não altera o resultado, a sejeção acima pode ser escrita como

O'/i op u e .4' op u'(''

Exemplo 2

c~ 22,0),(29,t),(42,i),('7S,o)}
«) a« - ~ C~ (29,1), (42,t)}

u) a:« z « c« - {(42,t), ('7s,o)}

c) 0-« 2 « . « - .. C~ (42,t)}

No item a) do exemplo acima, o operador seleção é aplicado sobre o classificados C't pala

selecionar os objetos classificados, ou seja, objetos com valor l para o atributo rótulo R, obtendo

como resultado o conjunto contendo os identificadores 29 e 42. O item b) seleciona dados cujo

identificador seja maior ou igual a 42, obtendo como resultado os identificadores 42 e 75. Por

fim, o item c) seleciona os objetos com os atributos Id 2 42 e R = 1, obtendo como resultado o

conjunto unitário com o identificador 42.
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6.1.2 Operador projeção (n)

O operador proleção (a') tem como função gerar um conjunto com duplas contendo apenas os

atributos especificados em sua sintaxe. Como o seu resultado é formado por um subconjunto dos

atributos que representam um objeto classificado, ele não pode ser inserido novamente na estrutura.

em memória como um novo classificador.

Um exemplo de seu uso está no processo de recuperação dos dados junto ao banco de dados.

Nesse caso, uma lista contendo apenas identificadores é passada. pata a camada da aplicação

responsável pela armazenagem e recuperação de dados. A lista pode ser cilada utilizando o

operador projeção para remover o atributo R, deixando a. lista apenas com o atributo Id.

Definição 2 Sintaxe do operador projeção (n')
n'.,! C - Onde .4 é o conjunto de atributos da dupla (<ld>, <R>) que deve ser representado

no conjunto resposta do operador, e C' é o classificador cujos objetos serão avaliados.

Exemplo 3

c~:::{(22,0),(29,i),(42,i),('7s,o)}
..)'R:d C« - {(22), (29), (4e), ('T5)}

b) 'R- C« - {(0), (1), (1), (0)}

No exemplo item a) do exemplo acima, o operador projeção projeta o atributo Id do classificados

(:i que passa a ser o único a apaiecei em seu conjunto resposta. No item b), o operador foi utilizado

seguindo o mesmo raciocínio, dessa vez projetando o atributo R.

6.1.3 Operador negação (=)

O operador negação (=) atum sobre as tuplas invertendo o valor do atributo R. Caso o atributo

possua o valor 0 (zero), após a ação do operador negação seu valor é mudado para l (um) e
vice-vei'sa.
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Definição 3 Sintaxe do Operador (=)

-- C - Onde C' é o classificados cujos objetos terão o valor do atributo rótulo (R) invertido

Exemplo 4

c~ - {(22,0),(20,1),(42,t),(VS,o)}
«) -- c.. - {(22,i), (29,0), (42,0), ('75,1)}

No exemplo 6.1.3 item a) o operador negação foi utilizado para, inverter o valor do atributo

rótulo (R) dos ob.fetos do classificados C't.

6.1.4 Operador diferença entre objetos classificados (-)

O operador dl renda entre oójefos c/assacadas (-), ou somente operador diferença (-), avalia

os objetos analisados por dois classificadores, subtraindo do conjunto de objetos do primeiro

classificador representado na sua sintaxe os objetos que também estão presentes no con.junto de

objetos do segundo classificados, mantendo o valor do atributo R.

Definição 4 -- Sintaxe do operador diferença (-)

Ci - C2 Onde (7t e O2 são os classificadores cujos objetos são verificados pelo operador
Hifoinnnnu ü x v x u ! J yq-uT

Exemplo 5

('T5,0)}

('75,0), (8'7,0)}

(81,0)}

C't ' l(22,0), (29,1), (42,i),

C2 ' l(is,o), (29,0), (36,1),

«J c'- c, - {(22,0), (42,t)}

  =-- 15,0), (36,1),
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No exemplo 6.1.4 item a) é realizada a diferença entre os classifica(fores C:t e C2, obtendo no

conjunto i'exposta apenas os objetos de C't que não estão presentes em C2, sem alteia,ção (to valor

do atributo R. De modo semelho.nte o item b) apresenta a diferença entre os classificadores C2 e

6.2 Operadores compostos

Operador composto é definido como um operador capaz de avaliar os objetos analisados por um

classificados considerando seus dois atributos, Id e R, usando pala isso dois operadores: um

operador de conjunto (união (U), interseção (n), junção (N)) responsável por avalíai o atributo

Id. E um operador lógico (E (A), Não E (IA), Ou (v), Não Ou (lv), Ou-Exclusivo (®), Não

Ou-Exclusivo (1(8)) responsável pela avaliação do atributo R.

Tabela 6.1: Funcionamento dos operadores de conjLmto

As tabelas 6.1 e 6.2 exemplificam o funcionamento de cada. operador. A tabela 6.1 apre-

senta os operadores de conjunto avaliando dois conjuntos de números inteiros, e a tabela 6.2,

os operadores lógicos avaliando combinações dos valores binários. Elas mostram que, de forma

isolada o funcionamento dos operadores é igual ao tradicionalmente conhecido, o que facilita sua

compreensão no contexto de cada operador.

O processamento do atributo rótulo (R) é um dos principais diferenciais da estrutura de cruza-

mento de classificadores em memória, pois por meio dele, o conteúdo semântico atribuído ao rótulo

é avaliado, gerando resultados úteis na geração e validação de novos conhecimentos. Além disso,

os operadores compostos permitem definir novas classificações para os objetos, sem a necessida-

de da criação de novos classificadores. As novas classificações podem ser inseridas na memória

A B ÀUB ÁnB A-B B-A
{1,2,3 } {5,3,2} {1,2,3,5} {2,3}   {5}
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Tabela 6.2: Funcionamento dos operadores lógicos

como um novo classificados que representa o conhecimento obtido por meio da análise de outras
classe ficacões .

Mais informações sobre a importância dos operadores serão descritas no estudo de caso, em

que são sugeridas aplicações práticas para eles. A seguir, cada operador será deânido e seu

funcionamento será exemplificado.

6.2.1 Operador união composta (U /3)

O operador unção composta (U /3) é definido para avaliar, dois a dois, os classificadoies especifi-

cados em sua sintaxe ou os resultados de operadores aplicados ern seqüência a um con.junto de

classificadoies. Como resultado, ele gera um conjunto com todos os objetos analisados pelos cjassi-

flcadores especificados em sua sintaxe. A diferença do seu funcionamento em relação ao operador

união da álgebra relacional está na possibilidade de se avaliam o conteúdo do atributo rótulo (R),

o que é obtido por meio do operador lógico especificado em sua sintaxe e cujo funcionamento é

apresentado na tabela 6.2. Uma exceção ao funcionamento tradicional da união ocorre quando um

objeto não está representado em ambos os conjuntos avaliados. Nesse caso, como não existem dois

valores de R para serem avaliados pelo operador lógico, o objeto é inserido no conjunto resposta

mantendo inalterado o valor do atributo R. Esse comportamento pode ser evitado poi meio do

uso de outros operadores a serom definidos posteriormente, como o operador interseção que pode

selecional somente os ob.fetos comuns entre os con.juntos.

    R,\ b. Ra /?i l A /?2 R\ ''J Ra Ri l V /?z R](9 Re Rtl(D R2

  0 0   0   0  
() l 0 l l () l 0

l 0 0 l   0   0

l l l 0 l 0 0  
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Definição 5 Sintaxe do operador união composta (u P)

Ct U P C2 Onde (,;l e C2 são os classificadores verificados pelo operador união compostae

P C {V, IV, A, l/\, ®, 1(8} representa. um open'odor lógico utilizado na avaliação dos valores do

atributo R.

Exemplo 6

c-- - {(22,0),(20,i),(42,t),('7S,i)}
C, -{(Í5,0),(29,0),(36,1),('75,0)}

.) Unia.-E: C.,. u h. C. {(15,0), (22,0), (29,0), (36,1), (42,i), ('T5,0)}

k,) U«,ião-Nã. E: C-.. u \N C, 15,0), (22,0), (29,1), (36,1), (42,1), ('T5,1)}

.) U«ião-0' : C~ U v C. {(15,0), (22,0), (29,1), (36,1), (42,i), ('T5,1)}

à) U«iã.-Não 0'«: C~ u \''J C, {(15,0), (22,0), (29,0), (36,1), (42,t), ('75,0)}

;) Unia.-0u-E«t«-si«: C.,. U C, {(iS,0),(22,0),(29,1),(36,t),(.42,i),('TS,i)}
f) U,«ião-Nã,o Ou-E«lusa«: C~ u \'8 C. {(15,0), (22,0), (29,0), (36,1), (4e,l), ('T5,0)}

No exemplo 6.2.1 item a) o operador união composta é utilizado para unir os objetos dos classi-

flcadores C'i e Ca. Para tanto, ele utiliza o operador de conjunto união (U) pala avaliar o atributo

Td e o operador lógico E (A) pala. avaliar o atributo R. O conjunto resposta do operador é formado

por todos os objetos analisados pelos dois classiflcadores, sendo que apenas os representados em

ambos tiveram os valores de seus rótulos avaliados pelo operador lógico, conforme tabela 6.2. O

item Z)J difere do item aJ na negação dos valores obtidos pelo operador lógico Não E (IA). Os
rlPTVlnlU ltPTlq qPO'llPTll n mpelvlsl lira hn rln rnr'lnr'iTlirx

6.2.2 Operador interseção composta (n /i)

O OZ)orador ánterseção composta (n Õ) é definido para avaliar, dois a dois, os objetos analisados

pelos classificadores especificados em sua sintaxe ou os resultados de operadores aplicados em
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seqüência a um conjunto de classificadoies. O seu con.junto resposta apresenta. apenas os objetos

formados pelos atributos, Id e R, representados em ambos os conjLmtos avaliados. Sendo o valoi-

do atributo R dehnido pelo operador lógico especificado.

Definição 6 -- Sintaxe do Operador interseção composta (n #)

c't n D C2 Onde C't e C2 são os classificadores cujos objetos são avaliados pelo operador

interseção composta e P C {V, IV, A, IA, ®, l(D} é o operador lógico responsável pela avaliação
do atributo R.

Exemplo 7

(:1

C'2

C't

C't

: {(22,0), (29,0),(42,í),('TS,i),('78,0),(92,i)}
: {(15,0),(29,0),(36,1),('75,0),(8'7,0),(92,1)}
n õ. C, - {(29,0), ('75,0), (92,1)}

n IN C, ,1), ('75,1), (92,0)}

n N C, - {(29,0), (15,1), (92,1)}

n N C, - {(29,1), ('75,0), (92,0)}

n ® C» - {(29,0), ('T5,1), (92,0)}

n -® C, - {(29,1), ('T5,0), (92,1)}

a) Interseçã,o-E:

b) Tnterseçã,o-Não E:

c) lute«eção- Ou:
d) InXerseção-Não Ou:

.) l«-t«.eção- Ou-E«lusa":

Í) Interseçã,o-Nã.o Ou-Elclt sido.

O exemplo 6.2.2 item a) apresenta a utilização do operador interseção composta, no qual

os atributos Id e R, dos classiíicadores (;l e C2 são avaliados, respectivamente, pelo operador

de conjunto interseção e pelo operador lógico E (A), produzindo um conjunto resposta com os

objetos representados em ambos os classificadoies, nesse exemplo formado pelos objetos (29,0),

(75,0) e(92,1), cujos valores para o atributo R foram definidos pelo operador lógico E(A), conforme

tabe[a 6.2. O item b) difere do item a) na negação dos va]ores obtidos peão operador lógico Não

E(IA), já os demais itens seguem a mesma linha de raciocínio.
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6.2.3 Operador junção composta (M /3)

O operador .junção composta (N #) é definido como o operador responsável por avalia.t, dois a.

dois, os classificadores especificados em sua. sintaxe ou os resultados de operadores aplicados em

sequência a um conjunto de classificadoies, gerando como resultado um conjunto com os dados

representados em ambos os conjuntos avaliados e que possuem o mesmo valor para o atributo R.

Sendo o valor do atributo R, no conjunto resposta, definido pelo operador lógico especificado.

Definição 7 Sintaxe do operador junção composta (N P)

C:t N /3 (.;2 Onde C'i e C'2 são os classificadotes cujos objetos são verificados pelo operador

junção, e Õ C {V, IV, /\, !/\, ®, l®} é um operador lógico, opcional, utilizado na avaliação dos
valores do a,tributo R.

Exemplo 8

C'i

C't

: {(22,0),(29,1),(42,i),('7S,t),
: {(15,0),(29,0),(36,1),('75,0),
N h C, 92,1)}

N Xb. C, - {(92,0)}

R v C, - {(92,1)}

N lv C, - {(92,0)}

A ® C, - {(92,0)}
KX.® C.

('78 , 0) ,

(8'7, 0),

(92,1)}

l92,1)}

a) Junção- E:

b) Junçõ,o-Não E:

c) Jsn,çõ,o- Ou:

d) Junção-Não Ou:

e) Junçã.o- Ou-E=ctusi'uo:

f) Ju'n,ção-Não O' -E=c\us'l'üo.

No exemplo 6.2.3 item a) os atributos identificador e rótulo dos classificadores C't e (.:2 são

avaliados, respectivamente, pelo operador de conjunto junção (N) e pelo operador lógico E (A),

produzindo um conjunto resposta com os objetos representados em ambos os classificadoies e com

mesmo valor pala o atributo rótulo, nesse exemplo formado pelo objeto com o identificador' 92, e

cujo valor para o atributo rótulo foi definido pelo operador lógico E (A), conforme tabela 6.2. O
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item b) difere do item a) na negação dos valores obtidos pelo opetadoi lógico Não E (1».), .já os

demais itens seguem a mesma linha de raciocínio.

6.3 Hlierarquia de execução dos operadores

Os operadores do C'C'/C7ÉO possuem a mesma hierarquia de execução, não existindo precedência

entre eles. Os operadores são executados da direita para esquerda conforme são especificados em

uma expressão. Porém, o uso de pal'ênteses muda a. ordem de execução dos operadores. Operações

entre parênteses têm prioridade de execução em legação aos demais opetadoi'es. Após sua execução,

as demais operações são executadas da direita para esquerda, mantendo o funcionamento normal.

Exemplo 9

7T'/cl (J'R . l (C'l N A (;22

No exemplo 6.3, inicialmente é t'ealizada a, JunçãoE (N /\) entre os classificadores C't e C2. Do

resultado obtido são selecionados somente os objetos classificados. Pot fim, é feita uma projeção

soba'e o atributo Id. Como resultado dessa expressão, é obtida uma lista com os identificadores

dos ob.fetos classihcadotes pela junção E dos classificadoles C't e C2.





CAPÍTULO 7

Estudo de caso

Esse capítulo apresenta um estudo de caso no qual o C'C/(;Z,O é utilizado para avaliar relaciona-

mentos entre classes por meio do cruzamento de dados sobre objetos classificados. Inicialmente

é feita uma apresentação do contexto do estudo e, em seguida, são mostradas situações reais em

que o C'O/C'LO pode sei aplicado.

Os exemplos escolhidos estão voltados para análise de dados biológicos, em especial dados sobre

o vírus HTV, pois representam casos encontrados no cotidiano de dois dos projetos desenvolvidos

no Laboratório de Banco de Dados do Núcleo de Bioinformátíca. da. Universidade de São Paulo

(BTOINFO-USP), são eles:

Integração e Análise de dados sobre o vírus HIV -- Esse projeto é desenvolvido em coope-

ração com o Ministério da Saúde do Brasil. Ele visa desenvolvem um banco de dados especia-

lizado em dados sobre o vírus HIV e integrar ferramentas de análises utilizadas na pesquisa

do vírus. No restante do texto ele será chamado de banco de dados de HTV

CAGO ((;ooperatjon /or .4na/g/s s o/ Gene E ;pressáon - Cooperação pal'a análise de expressões

gênicas). Esse trabalho é patrocinado pela FAPESPi e estuda a expressão de genes graças

à tecnologia de microarrays e à cooperação de um grupo multidisciplinar de pesquisadores.

Além de informações sobre experimentou de microairay, assim como o banco de HIV, ele tam-

l Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

67
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bém apiesent.a um conjunto de dados clínicos que complementam as informações necessá.rias

a pesquisa.

O banco de dados de HIV é formado por três grupos de dados: dados sobre o paciente,

englobando seu comportamento e sua exposição ao vírusl dados sobre o tratamento recebido

pelo paciente, englobando insultados de exames realizados e de medicamentos utilizados; dados

genéticos sobre os vírus encontrados nos pacientes, englobando seqüências genéticas, mutações e
. ..In.;,. .nlB.n ,-n..+.,'\no n po..;o+Ân,.;., - 'l.'nnn-c l (&lí( v DILUIU iiiuuc&\sc/ ü lvüli)UÇ/llvlal ar \JlvbaaCada

Cada paciente possui um conjunto amplo de informações sobre seu tratamento e sobre o vírus

encontrado em seu organismo buscando atendem às necessidades de diferentes linhas de pesquisa
sobre HIV

Os conceitos sobre tratamento médico e genético sobre o vírus HIV apresentados nesse trabalho

foram extraídos de manuais jdSOla, dS01c, dS01bl produzidos pelo Ministério da Saúde do Brasil

para difundir o tratamento de pacientes infectados pelo vírus HIV

A seguir são apresentadas as diferentes perspectivas de três profissionais envolvidos em estudos

sobre o vírus HIV, mostrando de maneira concisa. a especialidade de cada um deles e a necessidade

de integração de seus conhecimentos

A primeira perspectiva está relacionada aos médicos responsáveis pelo tratamento do paciente.

Para que os médicos possam acompanhar a evolução do quadro do paciente e tomai as devidas

atitudes são necessárias informações tais como:

e Esquema de drogas utilizado pelo paciente jdS01cl Todos os pacientes em tratamento

recebem uma terapia formada, poi um conjunto de medicamentos conhecido como esquema

de drogas ou coquetel anta-AIDS. O esquema de drogas utilizado por um paciente pode sel

alterado pelo médico, de acordo com a tolerância do paciente ao medicamento, eficácia da

droga, interações medica.mentosas ou novas descobertas de drogas. O conhecimento sobre os

esquemas utilizados pelo paciente contribui para a compreensão da evolução de sua doença

e para a tomada de decisão sobre qual o tratamento mais adequado ao paciente.
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© Aderência do paciente ao tratamento jdS01cl Poi causa dos efeitos colaterais do tratamento,

muitos pacientes não conseguem tomar a medicação de acordo com a prescrição médica,

favorecendo o aumento da quantidade de vírus em seu organismo. A falta de aderência do

paciente ao tratamento pode ser significante para a falha do seu tratamento, pois contribui

para a prevalência, em seu organismo, dos vírus resistentes ao esquema de drogas utilizado
em seu tratamento.

» Controle dos resultados dos exames do paciente jdS01cl A forma anual de acompanhai

a evolução da doença é poi meio de alguns exames laboratoriais. Os dois exames mais

conhecidos são o de Galga viral, que informa a quantidade de vírus presente no organismo

e o CD4 que realiza a contagem das células T-CD4+ encontradas no organismo. As células

T-CD4+ são células de defesa, do Organismo humano que são destruídas pelo vírus HIV. A

relação entre os dois exames é simples. Quando acontece um aumento da quantidade de vírus

no organismo do paciente é esperada. uma redução na quantidade de células T-CD4+. Um

tratamento é considerado eficiente quando a carga viral. de um indivíduo diminui a ponto de

se tomai indetectáve] e a contagem de T-CD4+ aumenta ou deixa de cair, perma.necendo
estável.

O segundo ponto de vista está relacionado ao geneticista. Uma de suas pesquisas busca iden-

tifica.r alterações genéticas no vírus, conhecidas como mutações, e seus efeitos no comportamento

do vírus. As pesquisas sobre resistência a drogas necessitam de informações como:

e Mutações encontradas no vírus jdS01cl Mutações são alterações ocorridas no código genéti-

co. Por exemplo: em determinada posição da seqüência genética é esperado o nucleotídeo

adenína, representada pela letra A, porém é encontrada uma timína, tepiesentada pela letra

T. Algumas dessas mutações podem determinar alterações no funcionamento do vírus, como

resistência ou sensibilidade a certa droga ou até mesmo inviabilizar a multiplicação ou cópia
do vírus mutante.
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8 Relação entre mutações e a. resistência a. drogas jdS01cl - Do conjunto de mutações já

encontradas no HTV, apenas algumas falam associadas à desistência a drogas e muitas delas

ainda. continuam sendo estudadas. O método utilizado pala identificar a relação entre a.

mutação e desistência às drogas é conhecido como fenotipagem. Nesse método, os vírus com

mutação são clonados e cultivados em diferentes situações, tais como presença e ausência

da droga estudada, para constatar se eles são mesmo resistentes. A fenotipagem ainda é

um método caio e demorado, tomando valiosas indicações fundamentadas sobre possíveis

relações entre mutações e desistência às drogas. Conhecer essas relações permite melhorar o

trata.mento de pacientes com vírus resistentes e aumentar o conhecimento sobre a evolução

e o comportamento das mutações no vírus.

O terceiro ponto de vista está relacionado ao biólogo. Uma de suas linhas de pesquisa estuda a

forma de evolução ou filogenia do vírus. A filogenia do vírus busca identificar a origem do vírus e

seu padrão evolutivo. Com esse conhecimento ê possível acompanha,r quais são os subtipos de vírus

predominantes nas epidemias de diferentes regiões geográficas e como tem ocorrido a migração dos

subtipos.

As abordagens descritas formam apenas um subconjLmto dos dados e profissionais envolvidos

nos estudos sobre o HTV e mostram a variedade das informações disponíveis e das relações enfie

elas, em que algumas já são conhecidas e outras ainda necessitam ser estudadas. Além disso,

essas abordagens mostram como o conhecimento necessário para o estudo de cada uma das áreas é

abrangente e distribuído entre diversas especialidades, demandando a integração tanto dos dados

gerados quanto do conhecimento envolvido nas análises. Esse cenário mostra-se apropriado pata

a utilização do C'C/OLO justamente pela diversidade de informações e necessidade de integração

de conhecimento. Para tanto, é necessária a definição de alguns classificadores para que classes de

pacientes possam ser criadas e as relações entre elas estudadas pelo cruzamento de seus ob.fetos.
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7.1 Classificadores para o banco de dados de HllV

Para o uso no estudo de caso são apresentados algtms classificadores úteis para- a análise do banco

de dados de HIV. Eles são responsáveis por apresentar diferentes perspectivas sobre os dados

focando contextos específicos acerca. dos pacientes e seus tratamentos.

Segue uma relação de oito classificadores para análise do ba.nco de dados de HIV

C't Pacientes com diagnóstico de AIDS A presença do vírus HIV no organismo do paciente não

é suhciente pala- diagnosticar a AIDS. O diagnóstico de AIDS jdSOla, dSOlc, dS01bl é funda-

mentado em critérios estabelecidos pela comunidade científica que atribui pontuações para

cada. sintoma ou doença associado à AIDS e define uma pontuação mínima para diagnosticar

a doença. Esse classificador rotula com valor um os pacientes infectados pelo vírus HIV e

com diagnóstico de AIDS, e rotula com o valor zero os pacientes infectados pelo vírus HIV

e sem o diagnóstico de AIDS. Lembrando que os objetos com valor um para o rótulo são
chamados de classificados e os com valor zero de não classificados.

O2 Pacientes aderentes ao tratamento Um paciente é considerado aderente ao tratamento

quando ele toma o remédio na quantidade e periodicidade carreta. Esse classificador rotula

com valor um os pacientes aderentes ao tratamento, e com valor zero os pacientes não
aderentes ao ti atamento.

C's Pacientes com falha. terapêutica A falha terapêutica indica. que o tratamento do paciente

não está surtindo o efeito esperado. Segundo jdS01al, ela é definida como a ocorrência de

deterioração c]ínica. e/ou piora dos parâmetros laboratoriais. Esse classificador rotula com

valor um os pacientes com falha terapêutica, e como valor zero os pacientes com tratamento

bem sucedido.

O4 Pacientes virgens de tratamento - Pacientes virgens de tratamento são pacientes que nunca

receberam nenhum tipo de medicação para o tratamento da. AIDS. Esse classificados rotula
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com valor um os pacientes que nunca fizeram uso de medicamentos pala o tratamento de

AIDS, e com valor zero os pacientes que já utilizaram medicamentos.

Cs Pacientes cujos vírus possuem mutações. Esse classificador rotula com valor um os pacientes

cujos vírus apresentaram mutações em sua seqüência genética, e com valor zero os pacientes

cujos vírus não aptesentatam mutação.

(;6 Pacientes cujos vírus possuem mutações associadas à resistência a. drogas. Algumas mutações

foram identificadas como responsáveis por tornar o vírus resistente ou susceptível a algumas

drogas. Esse classificador pode ser desenvolvido para identificar pacientes resistentes a drogas

específicas como o AZT, porém nesse exemplo ele rotula com valor um os pacientes cujos

vírus apresentem mutações associadas à resistência a qualquer droga, e com valor zero os

pacientes cujos vírus não apresentem mutações relacionadas à resistência a alguma droga.

Cr Pacientes que utilizaram um determinado esquema de drogas. Esse classificador rotula com

valor um os pacientes que já. utilizaram um determinado esquema de drogas, e com valor

zero os pacientes que nunca fizeram uso desse esquema. de drogas.

C'8 Pacientes que estão utilizando um determinado esquema de drogas. Esse classificador atenta

para o esquema de drogas em uso, rotulando com valor um os pacientes que estão utilizando

anualmente u m determinado esquema de drogas, e com valor zero os pacientes que anualmente

não estão usando esse esquema de drogas.

O processo de classificação envolve a análise de um conjunto de dados e a aplicação de regras

que identificam se um objeto pertence ou não à classe definida pelo classificador. O uso dos classi-

ficadores proporciona uma avaliação padronizada das informações em vez de uma. avaliação pessoal

de cada profissional. Com isso, é possível criar um padrão para as classificações e refazê-las sempre

que necessário. Em um banco de dados rlo qual as classificações não são obtidas por um classifica-

dos e os dados avaliados durante a classificação não estão disponíveis, o processo de reavaliação e
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confilmaçã.o das classificações se torna difícil, e em alguns casos até mesmo impossível. Apesar da

complexidade do processo de classificação, os classiflcadores foram apresentados de forma. simples

e sem entrar em detalhes específicos sobre as regras e sobre o processo pa-ra- a obtençã.o de cada

classiücaçã-o. Isso mostra. o nível de abstração que pode ser utilizado pala o cruzamento de objetos

classificados. Processos complexos podem ser descritos em poucas palavras, permitindo abstrair

a complexidade de cada classificação e integrar com mais facilidade o conhecimento de diferentes

especialistas representado em cada classificador. Dessa maneira, hipóteses sobre o relacionamen-

to entre classes podem englobar um maior número de classes sem inviabilizar a compreensão do

processo como um todo.

7.2 Representação dos dados em memória

A coima ae representação de dados usada pelo G'C'/(,'L(./ objetivo manter, em memória, a totali-

dade dos dados usados no cruzamento ou a maior parte deles, reduzindo a. necessidade de troca

de dados entre memória e disco. Para alcançar e manter esse objetivo mesmo com o aumento do

volume de dados analisados, o C'(7/0Z;O usa uma tepiesentação resumida dos dados airnazenados

em disco. Nela. são ieptesentados apenas dados com grande valor semântico para o cruzamento

dos objetos classificados. Conforme mostra a figura 7.1, o classificador é representado por seu

identihcador, pejo vedor de características e pelas informações sobre o processo de classificação

como data e hora do processamento e identificação da base classificada. O ob.feto analisado é

representado pelo seu identificador e pela classificação recebida por ele. Dessa maneira, é obtida

uma boa redução do espaço necessário para a representação dos dados, permitindo que todos ou

a maioria dos objetos classificados seja.m representados em memória.

A representação resumida. de dados não é uma novidade e pode ser encontrada em outras;

soluções, como ferramentas OLAP ICD97bl. Porém, ela é um ponto importante dentro da estrutura
do CCiCLO.

A opçá,o Por tepresentai somente dados com grande valor semântico pala. o cruzamento de dadosSl
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Figura 7.1: Objeto complexo classificados

introduz a absttação da complexidade do processo de classificação na qual o C'C/CZ;O se alicerça.

O processo de classificação e suas peculiaridades são analisados e trabalhados durante o projeto

dos classificadores, e ao final desse processo, o resultado gerado por um classificador é considerado

aceitável e o processo em si pode sei abstraído, facilitando a compreensão da, classificação e a

inferência das relações entre as classes.

O enfoque de representação de dados em memória do C'C'/OZ;O é adequado ao contexto do

estudo do H[V, no qual as informações sobre os pacientes e seus tratamentos são abrangentes

e crescem constantemente, tanto pelo avanço da epidemia quanto pelo acompanhamento feito ao

paciente, exigindo um ambiente capaz de manter a eficiência e simplicidade mesmo com o aumento
do volume de dados.

O banco de dados de HIV anualmente conta com 319 pacientes cadastrados e com informações

amplas e integradas sobre o comportamento do paciente, dados epidemiológicos, uso de medicação,

exames laboratoriais e, principalmente, as seqüências genéticas dos vírus de cada paciente e as

informações sobre resistência a. drogas. Essa. vasta. representação de dados motivou um convênio

com o Ministério da Saúde do Brasil que possui um amplo e reconhecido programa de distribuição
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de drogas pa-ta- pacientes HIV positivo. Além desse piogia.ma, anualmente o Ministério da Saúde

está realizando um programa, chamado RENAGENO 2 jdSOlal, pala- estudar as seqüências genéti-

caEdo! víru:!4ç pacienteEcom falha terapêutica, çonLQ objetivQde identificar possíveis mutações

que confira.m ao vírus resistência a determinadas drogas e com isso proporcional um tratamento

mais adequado ao paciente.

Com esse projeto, espera-se aumentar o número de pacientes cadastrados de 319 para aproxi-

madamente 100.000 pacientes, que representa o número de pacientes cadastrados e que recebem
medicamentos do Ministério da Saúde.

Considerando o constante crescimento dos bancos de dados anuais e a. necessidade de ade-

quação da solução proposta a esses crescimentos, a seguir é apresentada uma pompa-ração entre as

necessidades de espaço em disco e em memória de acordo com o crescimento do banco de dados de

HIV. Essa comparação pretende mosto'ar a adequação do CC/(7LO à a.nálise de grandes volumes
de dados

7.2.1 Representação em disco do banco de HllV

A quantidade de espaço em disco necessária. para armazenar informações sobre um paciente é

variável, pois alguns pacientes possuem mais informações sobre o tratamento do que outros. Por

isso, para ter um valor aproximado do espaço necessário para armazenam informações acerca de

um paciente foi escolhida uma quantida,de média para suas informações variáveis como mostra a

tabela 7.1. A escolha desses valores fundamentou-se na quantidade de dados encontrada entre os

31 9 prinbiros pacientes cadastrados e na expectativa de possuir uma média de cinco exames de cada

paciente e seqüências de duas regiões do genoma. do vírus, com tamanho individual aproximado

de 1000 de bases ou nucleotídeos.

Após a definição da quantidade média de ocorrências para cada paciente, foi realizado um

cálculo de espaço necessário em disco, usando como deferência os atributos de cada tabela e

2Rede Nacional de Genotipagem.
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I'iT)o de informação Ocorrênc as

Tabela 7.1: Nomeio de ocorrências para os dados variáveis do paciente

o espaço consumido por seu tipo de dados, segundo o gerencíador de banco de dados comercial

Sybase em sua versão 11. Não foi considerado o espaço consumido por estruturas de gerenciamento

do banco de dados, pois as mesmas não necessitam ser representadas em memória.

Para. tornar o cálculo mais preciso, as tabelas do ba.nco de dados focam divididas em dois

grupos. O piimeíro formado pelas tabelas cujo tamanho apresenta pouco ou nenhum crescimento

em relação ao número de pacientes cadast)ados. Nesse grupo se enquadra a. tabela com os nomes

das drogas utilizadas no tl'atamento do paciente, pois ela só cresce quando uma nova droga é

disponibilizada no mercado. E isso independe da quantidade de pacientes cadastrados. O segundo

grupo é formado pelas tabelas que crescem de acordo com a inclusão de novos pacientes. Como é

o caso da tabela com os esquemas de drogas em uso, pois a cada novo paciente inserido no banco,

novas informações sobre o esquema de drogas em uso também são incluídas.

Zaóe/as do Prime ro Grupo Tape/as do Segundo Grupo

1,08 Mbyte 0,21 Mbyte

Tabela 7.2: Comparação entre o espaço ocupado pelas tabelas do primeiro e segundo grupos

Feita essa. separação e a comparação do espaço ocupado poi cada uma das tabelas foi decidido

somente considerar para o cálculo do espaço ocupado por cada paciente as tabelas do primeiro

grupo, pois o espaço ocupa-do pelas tabelas do segtmdo grupo é pequeno, como mostra a. tabela

Exames Laboratoriais  
Esquema de drogas em uso l

Esquemas de drogas utilizados  
Seqüências 2
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7.2, e se torna pouco expressivo à. medida que cresce o número de pacientes cadastrados. Pata.

os 319 pacientes as tabelas do segundo grupo representam aproximadamente 16% do espaço total

ocupado em disco.Como o.espaço ocupado pelam tabelas Jaã.taumenta com o cadastramento de

novos pacientes, à medida que mais pacientes são inseridos no banco, essa. proporção diminui e se

torna pouco relevante. Após a. soma dos espaços ocupados por cada tabela do banco de dados de

HIV, foi obtida. a estimativa de 3720 bytes para cada novo paciente cadastrado.

Para verificar a qualidade da estimativa proposta, a tabela 7.3 apresenta uma comparação

entre a estimativa de espaço necessário para o armazenamento em disco e o espaço atuajmente

ocupado pelos 319 pacientes cadastrados. A diferença entre o espaço estimado e o espaço atual é

pequena e pode ser explicada, pois o valor da estimativa é um valor médio e aproximado.

Número de Pacientes Estio,atiça, de espaço Espaço .4fua/

Tabela 7.3: Comparação entre o espaço estimado e o espaço em uso

7.2.2 Representação no CCICLO do banco de HIV

Pala. o cálculo de espaço para representação dos dados sobre HTV no C'C'/CZ,O, foi considerado

o espaço necessário para a representação do objeto complexo (âgura 7.1). O espaço ocupado

pela R-Tree não foi considerado, pois apresenta pequeno impacto no total do espaço necessário,

principalmente quando são representadas classificações com grande número de objet
classificadores .

A figura 7.1 apresenta o formato do objeto classificados e a. figura. 7.2 apresenta o espaço

ocupado por cada um de seus atributos segundo a linguagem de programação Java. Os atributos do

classificador são do tipo inteiro e real (float) como mostra a neura. 7.2, em Java, ambos consomem

os e poucos

l 3720 bytes Variável

319 1,14 Mbytes 1,08 Mbyte
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quatro bytes pala sua. representação

ri'po de Dado Es'paço e'm Lutes Faina de Re'preso'ntação de Valores

Tabela 7.4: Consumo de espaço dos tipos de dados em lava 1.3

Objeto complexo -- classificados

{(<01d, Ori-gemDados, DataHora, Pt0, Ptl>)
(<Diml, Vall>, ..., <DI.mN, ValN>),

(<ldl, Prox>, ..., <ldN, Prox>),
(<ldl, Prox>, ..., <ldN, Prox>)}

:> 4 + 4 + 4

:> (4 + 4)# D

:> (4 + 4)+ M

:> (4 + 4)+ N

+ 4 + 4 20 bytes
8 + D bytes

8 'k M bytes

8 + N bytes

Figura. 7.2: Cálculo de valores

A figura 7.2 mostra. que a primeira parte do objeto classificados formada por <Old, OrigemDa-

dos, DataHora, Pt0, Ptl> necessita de 20 bytes para sua. representação e a segunda parte formada

por <Diml, Vall>, ..., <DimN, VaIN> necessita de 8 # D bytes, onde Z) é o número de dimensões

representadas. Como as duas primeiras partes do classificador não variam com o número de ob-

jetos representados, o espaço ocupado por elas não apresenta grande impacto no total de espaço

consumido, principalmente quando o número de objetos representados é da ordem de milhares de

objetos. Pot esse motivo, as duas primeiras partes do objeto não são consideradas para o cálculo

de espaço consumido. Assim, o espaço consumido para. representar um classificador e seus dados

em memória usando a estrutura do C'C'/(7Z;O pode ser calculado pela fórmula:

Esp'ç' - *(M + N)

Inteiro 4 2.147.483.648 a 2.147.483.648

Real (noat)   + 3.40282347E+38F
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Onde o número oito representa. os quatro bytes necessários para representei o identificador do

classificados mais os quatro bytes para a representação do ponteiro para o objeto seguinte. E as

variáveis M e N representam, respectivamente, o número de objetos não classificados e o número

de objetos classificados.

Com base na. estimativa. de espaço necessário para. a inclusão de um novo paciente no banco

de dados de HIV e na. fórmula para o cálculo de espaço em memória para a representação de

cada paciente, a tabela 7.5 apresenta um demonstrativo com o espaço necessário para representar

diferentes números de pacientes tanto em disco quanto em memória. utilizando a estrutura do
CCICLO.

Número de Pacientes EsT)aço em Disco Es'paço em Memória

Tabela 7.5: Demonstrativo de espaço

Considerando as diferentes classificações que um objeto pode receber, é necessário estimar

não somente o espaço para armazenam e processam em memória uma classificação, mas também

prever a utilização da memória para representar diferentes classificações de objetos, tornando o

cruzamento uma tarefa mais significativa. Com essa perspectiva, a tabela 7.6 apresenta o espaço

necessário em memória para representação de diversas classificações do banco de dados de HIV,

considerando que o mesmo possua 3 milhões de pacientes que ocupam 7,6 Mbytes de memória

pala- cada classificação representada.

Caso seja necessário representar 100 classificações desse banco, e considerando que todos

os pacientes estejam representados nelas, será necessário um espaço equivalente a. 760 Mbytes

l 3.720 bates (3,65 Kbytes) 8 bytes

319 (Anual) 1.159 Kbytes (1,14 Mbytes) 2,5 Kbytes
l milhão 3.548 Mbytes (3,47 Gbytes) 7,6 Mbytes
3 milhões l0.643 Mbytes (l0,4 Gbytes) 22,9 Mbytes

32 milhões 113.525 Mbytes (110,9 Gbytes) 244,2 Mbytes
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de memória RAM. Essa quantidade pode sel considerada. baixa, tendo em vista que uma. boa.

parte dos computadores caseiros anuais possui a capacidade de gerenciar mais de 1,5 Gbyte de

memória RAM. Se for preciso processam 1.000 classificações desse banco de dados seriam necessários

7,6 Gbytes de memória RAM. Ainda assim, esse valor não foge aos recursos de processamento

disponíveis em computa-dores profissionais utilizados em universidades e grandes empresas.

Núm,ero de Pa,cientes Número de Ctassi$cações Espaço em Memória

Tabela. 7.6: Demonstrativo de espaço

Os números da tabela 7.6 juntamente com os dados do relatório jdS001, que estima em 597.443

o número de indivíduos entre 15 e 49 anos infectados pelo HIV no Brasil, mostram a adequação

do C'a7C'LO para a análise do banco de dados de HIV

Esse exemplo demonstra a vocação do C'C'/C'Z;O pala- representar objetos classificados em

memória oferecendo a. capacidade de processamento de grande volume de dados por meio de

uma representação simplificada dos mesmos.

7.3 Seleção multidimensional de classificadores para cruza.
mento

A possibilidade de avaliam um conjunto de classificadores exige uma forma. flexível pata selecioná-

los. O C'(.;/C'LO, por meio da representação do vedor de característica dos classificadores em uma

R-Tree, permite usar os atributos do vetou de característica para a seleção dos classiflcadores. E se

os valores avaliados em cada característica forem representados, eles também podem ser utilizados

l milhão l 7,6 Mbytes
l milhão 100 760 Mbytes

l milhão l.ooo 7,6 Gbytes
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pata compor a condição de seleção dos classificadores, ou se.ja, em vez de informar um a um

cada. classificador e seus respectivos dados a. serem cruzados, eles podem ser escolhidos usando as
qpm pl h n nr nc nn t rn .-loe

Por exemplo: caso seja necessário avaliar a evolução das classificações realizadas por um classi-

ficados em determinada base de dados, é preciso selecionar todas as classificações feitas por ele

dentro do período analisado. Realizar essa seleção de forma pontual implica informal uma a. uma

as classificações realizadas. No C'C'/OZ,O, a seleção poderia ser feita informando o classiflcador, a

base desejada e o período de classificações. Assim, todas as classificações feitas pelo classificador

na base específica dentro do período informado seriam recuperadas diretamente pela R-Tree, sem

a necessidade de conhecem previamente quantas e quais foram as classificações realizadas.

Outro exemplo da flexibilidade oferecida pela escolha multidimensional pode ser visto quando

se desejar avaliar, no banco de dados de HIV, os classificadores que avaliam'am o esquema de drogas

prescrito ao paciente. Em vez de solicitar pontualmente a busca pelos classificadores Cz e C8, pode-

se solicitar a. recuperação de todos os classificadores que avaliaram o esquema de drogas utilizado

pelo paciente. Com a mesma linha de raciocínio, é possível solicitar todos os classificadores

aplicados sobre determinada base de dados, ou ainda, uma busca considerando três dimensões:

como recuperar os classificadores que avaliaram as seqüências genéticas de determinada região do

genoma do vírus, as mutações que conferem resistência a drogas e as amostras retiradas de certa

parte do corpo do paciente. A escolha multidimensional não se limita a três dimensões, mas sim

à quantidade de calactelísticas representadas e das características que se desde avaliar.

A seleção multidimensional dos classificadores e de seus objetos para o cruzamento é uma das

funcionalidades importantes do C'O/C'LO, pois permite agregar mais valor semântico ao dados.

Cada. condição especificada representa um conhecimento a mais sobre os dados obtidos. Apesar

da flexibilidade da seleção multidimensional, a seleção pontual também pode ser realizada. no
CCICLO.

Caso exista algum classificados que atenda às condições de busca. especificadas, eles são apre-

sentados para que o pesquisador decida quais operações serão realizadas para o cruzamento dos
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objetos. Essa interação entre pesquisador e programa é defendida em trabalhos como IAEK001 e

ajuda a. refinar as análises, reduzindo a quantidade de resultados espúrios gelados por processos

totalmente automatizados. Além disso, ela facilita a compreensão dos resultados obtidos, pois o

próprio pesquisador foi quem escolheu os classificadores e os operadores utilizados.

7.4 Uso dos operadores

Os operadores adaptados para o C'O/(7Z,O são os responsáveis pelo cruzamento dos objetos classi-

ficados. Após a recuperação dos classificadores desejados, as operações a serem realizadas são

definidas pelo uso dos operadores que executarão o cruzamento dos objetos classificados de acordo

com suas especificações.

O banco de dados de HIV permite analisar o paciente sob diferentes perspectivas, entre elas:

o acompanhamento do tratamento recebido pelo paciente, aderência do paciente ao tratamento,

análise das mutações encontradas nas seqüências do vírus e estudos filogenéticos das seqüências.

+
H

Figura 7.3: Conjunto de classificadores usados no estudo de caso

Para exemplificar o uso dos operadores do C'C'/C'Z,O, são apresentadas situações práticas rela-

cionadas ao banco de dados de HIV, em que eles podem ser utilizados para realizar o cruzamento

de objetos classificados como forma de apoio ao processo de descoberta de conhecimento no banco
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de dados. Para simplificar a apresentaçã.o dos exemplos, será. considerado que os classificadores já

focam escolhidos e seus dados recuperados para o cruzamento conforme o exemplo na seção 7.3.

A hgura 7.3 apresenta. os classificadores que serão utilizados a seguir, juntamente com as classi-

ficações geradas por eles para um conjunto de pacientes representados por seus identificadores

(Id)

7.4.1 Operador seleção (o-)

O operador seleção (a) permite escolher os objetos a serem cruzados através da avaliação de seus

atributos (<ld>, <R>) e como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.1.1 na página 56), sua
sintaxe é

A seleção dos objetos classificados pode ser feita avaliando os atributos em conjunto ou cada

um separadamente. Caso a seleção ocorra utilizando o atributo R, o resultado da operação será

uma, das classes criadas pelo classificador. Se a. condição do operador seleção for do tipo R = 0

ou R # 1, serão selecionados os objetos classificados. Se a. condiçã.o for R = 1 ou R # 0, então

os objetos não classificados serão selecionados. Quando a seleção é baseada somente no atributo

Id, os objetos são selecionados se os valores de seus identificadores estiverem na faixa especificada

na condição, independente de sua classificação. A seleção avaliando ambos os atributos permite

escolher determinados objetos dentro de uma classe, ou seja, a condição com atributo R indica

qual a classe de objetos deve ser selecionada e a condição com o atributo Id informa quais os

objetos dentro da classe devem sei selecionados.

Como exemplo prático, é utilizado o classificados C3 que classifica os pacientes com falha

terapêutica. Existem pesquisas que desejam utilizei somente os pacientes sem falha terapêutica,

buscando identificar os motivos da eficiência do tratamento. Já outras pesquisas trabalham com

pacientes com falha terapêutica, tentando identificar a causa da falha para. propor tratamentos

alternativos. Usando o C'C'/CZ)O a escolha desses pacientes poderia ser feita aplicando o operador

C



84 CAPÍTULO 7. ESTUDO DE CASO

seleção no classificados C3. A figura. 7.4 apresenta a. sintaxe para- seleção dos pacientes com falha

terapêutica. e o diagra.ma. da. seleção:

(J R = 1 ('3

Figura 7.4: Seleção de pacientes com falha terapêutica.

A sintaxe para seleção dos pacientes com tratamento efetívo e o diagrama da. seleção são

apresentados na.figura 7.5.

a R = o ('s

Figura. Seleção de pacientes com tratamento efetivo
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A figura. 7.6 apresenta. a. sintaxe e o diagrama da seleção dos pacientes com falha. terapêutica

cujos identificadores sã.o maiores que 5.

O'/Z . 0 and /d > 5 (43

Figura 7.6: Seleção usando os atributos Td e R

7.4.2 Operador projeção (r)

O operador projeção (T) permite escolhem qual dos atributos do objeto classificado, Id ou R, será

representado no conjunto resposta e como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.1.2 página 58),
sua sintaxe é:

7r.,l C

A finalidade prática. do operador é permitir escolher com qual dos atributos se deseja. trabalhar

e descartar o atributo desnecessário. Como exemplo prático, é usada a recuperação de dados

armazenados em disco.

Após a realização de cruza.mentos corri os objetos classificados, pode ser necessário recuperar

informações complementares sobre os objetos analisados. Para recuperar os atributos de cada

objeto, uma lista. com os identificadores dos objetos deve ser enviada para. a aplicação responsável

pela comunicação com o disco. A figura 7.7 apresenta. a sintaxe, usando o operador projeção para
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a criação de uma. lista formada. pelos identificadores dos objetos avaliados pelo classificados Cs

Ela mostra. também um diagrama. da execução do operador

iria (:3

7 F'l sl'l 9

Figura 7.7: Projeção dos identificadores dos objetos de C3

A especificação do atributo Id na condição do operador indica que esse atributo deve ser o único

representado no conjunto resposta, levando ao descarte do atributo R. Nesse caso, o resultado seria

uma. lista. com os identificadores dos objetos classificados e dos não classificados. Para escolher

uma lista com somente uma. das classes, por exemplo, a dos pacientes com falha. terapêutica, o

operador seleção deve ser utilizado em conjunto com o operador projeção, como mostra a figura
7.8
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n'« (o'« - - c;)

ã-la-m -H

Figura 7.8: Projeção dos identificadores com valor l para o rótulo

Na operação conjLmta dos operadores projeção e seleção, a expressão entre parênteses é executada

obtendo os objetos classificados e, em seguida, o operador plojeção gera a lista contendo somente

os identihcadores.

7.4.3 Operador negação (-.)

Com a função de inverter o valor do atributo rótulo dos objetos classificados, o operador negação

(n) pode ser utilizado pat'a mudar a classificação de uma. classe de objetos de classificados para não

classificados ou o contrário. Essa operação permite mudei o valor semântico do classificados sem

mudar suas regras. Como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.1.3 na página 58), sua sintaxe é:

-c

Para exemplificar o seu uso prático, considere uma pesquisa. que deseje estudar pacientes não

aderentes ao tratamento. Para obter esses pacientes utilizando o classificados Cz, que classifica

pacientes aderentes ao tratamento, é necessário trabalhar com a classe dos objetos não classificados

pelo classificador, representados pelos objetos com rótulo igual a zero. Esse tipo de situação

pode causar confusões, portanto seria melhor trabalhar com um classificador que classificasse os

pacientes não aderentes ao tratamento. No C'(;/C'Z;O isso pode ser obtido sem a necessidade de
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escrevem um novo classificador, bastando utilizei o operador negação aplicado ao classificador CZ,

como mostra a. figura7.9.

.(=

Figura 7.9: Negação do classi6cador (;2

Nesse exemplo, os pacientes aderentes ao tratamento passariam a ter rótulos com valor zero,

formando a classe dos objetos não cla.ssificados, e os pacientes não aderentes passariam a formar a

classe de objetos classificados, representados pelo rótulo com valor um. Essa. mudança de valores

do rótulos, além de uma mudança semântica., pode ser necessária. para adequam o valor do rótulo aos

operadores lógicos disponíveis nos operadores compostos. Por exemplo: o uso do operador lógico E

(A), para. rótulos com valor zero e um, produz como resultado o valor zero. Caso os rótulos possua-m

valor um, o operador produzirá como resultado o valor um. Dependendo do comportamento

desejado, o operador negação pode sei usado para alterei o valor do rótulo, adequando-o ao

opetadorlógico.
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7.4.4 Operador diferença entre objetos classificados (-)

O operador diferença entre objetos classificados(-) ou somente operador diferença., permite remover

de uma classe, objetos que estão representados em outras classes e, como apresentado no capítulo 6

(ver seção 6.1.4 na página. 59), sua. sintaxe é:

C'i ' ('2

Uma aná.liso que procure ava,bar relação entre mutações no vírus HIV, resistência. a drogas e

falha terapêutica pode, em um primeiro momento, não desejar analisar os pacientes não aderentes

ao tratamento, por se tratar de uma classe de pacientes na qual o motivo da falha terapêutica

está, provavelmente, mais vinculado ao uso incorreto dos medicamentos do que a uma mutação

no vírus que cause resistência à droga.

A exclusão dos pacientes não aderentes ao tratamento do conjunto de pacientes com falha

terapêutica pode sei feita utiliza,ndo o operador diferença (-) aplicado aos classificadores Cs e C2.

Entretanto, antes de usar o operador diferença, é necessário escolher, em cada um dos classificado-

res, as classes de objetos a serem cruzadas. Do classificador C3, a classe desejada é a dos objetos

classificados, que corresponde aos pacientes com falha terapêutica, e do classificador C'a deve ser

escolhida a classe dos objetos não classificados, que corresponde aos pacientes não aderentes ao

tratamento. Para. tornar clara a aplicação do operador diferença no passo final do exemplo, os

resultados intermediários, obtidos durante a, seleção das classes dos classificadores C3 e O2, serão

atribuídos aos operadores (% e C;, respectivamente, como mostra a. sintaxe a. seguir.

C; :: (J'R . o 0z

C;= ax.tC3

Utilizando Cá e (% é possível abstra,ir as seleções anteriores, bastando utilizar Cá, representando

os pacientes com falha terapêutica, e C'; para indicar os pacientes não aderentes ao tratamento.

Dessa maneira, a separação dos pacientes não aderentes ao tratamento dos que possuem falha
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terapêutica pode ser feita pela subtração do conjLmto de objetos de (J; do conjunto de objetos de

Oá, como mostra a figura. 7.10.

Figura 7.10: Exemplo do operador diferença entre classificadores

Se não fosse feita a separação do processo de seleção e diferença, a, sintaxe do operador seria

(0'« : : 03) - (0'R - o C,)

7.4.5 Operador união composta (U #)

O operador união composta- (U /3) é utilizado para unir dois conjuntos de objetos classificados.

Além disso, o opeiadoi lógico agregado a ele permite processar os rótulos de cada objeto para

a definição do valor de rótulo que o objeto terá ao final da operação. Como resultado final, o

operador apresenta, um conjtmto formado poi todos os objetos de cada classificador. Os valores

dos rótulos são tratados de acordo com a seguinte regra: o valor do atributo rótulo é mantido

inalterado, preservando a classificação do objeto, quando o mesmo está representado em somente

um dos classificadores. Caso o objeto esteja representado em ambos os classificadores, o operador

lógico especificado em sua sintaxe é usado pata dehnir o valor do atributo rótulo no conjunto

resposta.
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Como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.2.1 na. pá.gins 61), sua sintaxe é:

C'iU P C2

Uma das aplicações da tmião de conjuntos é a reunião de subconjuntos. No caso do banco

de dados de HIV, poi causa. das diferentes abordagens de cada. pesquisa, os classificadores podem

ser aplicados em subconjuntos dos dados de pacientes levando em consideiaçã.o uma. caracterís-

tica específica. do objeto, como sexo, idade, região onde mora, regia.o onde foi infectado, tipo de

tratamento, estágio da doença.

Tabela, 7.7: Funcionamento dos operadores lógicos

Como exemplo da. utilização do operador união composta, considere que o classificador C't foi

utilizado para. classificar dois bancos de dados de regiões diferentes, um com pacientes da cidade de

São Paulo e outro com pacientes da cidade do Rio de Janeiro, representados respectivamente por

Ct(SP) e (;t(RJ), e que será necessário integrar esses dados para uma análise conjunta. Em razão

da proximidade e do grande fluxo de pessoas entre essas cidades, existe a possibilidade de que

alguns pacientes estejam representados nos dois grupos. Além disso, as informações registradas

sobre esses pacientes pode variar entre as cidades. Por exemplo: o paciente pode ter realizado

alguns exames em São Paulo e os resultados não foram enviados para o Rio de Janeiro. Esse tipo

de diferença entre os dados pode geral uma divergência entre as classiâcações obtidas em cada

cidade, apesar de usar o mesmo classificador.

Pata resolver esse impasse, é necessário definir o procedimento usado pala avaliar diferentes

classificações, ou seja, definir qual a classificação que o paciente receberá quando as classificações

      /?i l /\ /?2 R,\ v Ra Ri l V /?a Rt8)R2 /?i l ê9 /?2

0 0 0 l 0 l 0 l

0 l 0 l l 0 l 0

l 0 0 l l 0   0

l l l 0 l 0 0  
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fogem iguais e quando fot'em diferentes. Após essa. definição, a. tabela 7.7 deve ser consultada. em

busca do operador lógico que produz o comportamento desejado em cada. um dos casos.

No caso do classificados Ct que classifica pacientes com diagnóstico de AIDS, as classificações

iguais devem ser ma,ntidas, ou seja, se o valor do rótulo do paciente for zelo em ambas as cidades,

ele deve permanecer zero. O mesmo deve ocorrer se o valor for um em ambas as cidades. Qua.ndo

ocoirei diferença entre as classificações recebidas em cada cidade, deve ser mantido o valor um

para o rótulo do paciente. Isso significa que, se o paciente possui o diagnóstico de AIDS em alguma

cidade, essa. informação deve sel' mantida. Simplificando, o comportamento desejado é manter o

valor um para o rótulo sempre que ele aparecer em alguma das classificações. Caso contra.rio, o

valor do rótulo deve ser zero. Como mostra a tabela 7.7, esse comportamento é produzido pelo

operador OU (V), assim, esse operador deve ser escolhido como o operador lógico do operador

união composta formando o operador união-ou (U V). A sintaxe dessa expressão é apresentada na

figura 7.11:

C':(SP) U V C':(RJ)

c i(SP)

Figura 7.11: Exemplo de união composta de classificadores

O operador união composta também pode ser utilizado para reunir classiflcadores diferentes,
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basta.ndo utiliza-lo de acordo com os resultados sernãnticos desejados

7.4.6 Operador interseção composta (n #)

O operador interseção composta. (n B) cruza os dados de dois classificadores identificando os objetos

comuns a eles. Além disso, o operador lógico, definido em sua sintaxe, realiza o processamento

dos valores dos rótulos definindo as classes dos ob.fetos classificados e dos não classificados. Como

resultado final, o operador apresenta um conjunto formado somente pelos objetos encontrados na

inteiseção entre os dois conjuntos, classihcados de acordo com o operador lógico especificado.

Como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.2.2 na página 62), sua sintaxe é:

cin /3 0e

Para exemplificar o uso do operador no banco de dados, serão usados os classificadores a2

(Pacientes aderentes ao tratamento), C3 (Pacientes com falha terapêutica), C6 (Pacientes cujas

mutações no vírus conferem resistência a drogas). Esse exemplo procura pacientes com falha. tera-

pêutica, aderentes ao tratamento e com vírus cujas mutações não são conhecidas como causadoras

de resistência a drogas. Com esse perfil, o paciente não se enquadra nos casos comuns de falha

terapêutica, o que pode indicar falha. no processo de classificação, falha na colete de dados ou até

mesmo uma nova mutação que confere resistência à droga. Para identificam tais pacientes, pode

sei feito o cruzamento enfie os dados dos três classificadores. Como o C'O/(7Z;O realiza o cruza-

mento dos classiâcadores dois a dois, inicialmente são cruzados dois classificadores e, em seguida,

o resultado obtido é cruzado com o terceiro operador, completando a operação de cruzamento. A

sintaxe do operador é apresentada na figura 7.12.
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(C. n A C': n A c;)

a
6 M

Figura 7.12: Exemplo do operador interseção

A operação é realizada utilizando o operador interserção E pala obter os pacientes cujos vírus

nã.o apresentam mutações e que são aderentes ao tratamento. Nota-se que não foi feita. uma sejeção

das classes de objetos classificados ou não classificados antes da realização da interseção. Com o

operador inteiseção E a seleção não é necessária, pois é realizada pelo operador lógico E (/\). Ele

atribui o valor um somente pata os rótulos dos pacientes que possuam inicialmente rótulos com

valor um nos dois classificadoies. Caso um dos rótulos possua valor zero, ele receberá o valor zelo

no final da operação.

Finalizando a. execução da expressão, o operador intetseção E identifica a inteiseção entre o

resultado da paire inicial da expressão e o classificados CS. Mais uma vez, o operador lógico E

foi utilizado para classificar somente os objetos com valor um para o rótulo nos dois conjuntos,

ou seja, os pacientes com falha terapêutica que são aderentes ao tratamento e com vírus sem

nenhuma mutação genética. Se o resultado obtido ao final da execução dos operadores não for

vazio, os pacientes encontrados podem ser investigados a fundo em busca de novos conhecimentos

sobre o caso, demonstrando o papel do C'a/(.;Z;O no apoio à descoberta de conhecimento.
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7.4.7 Operador junção composta (N #)

O operador junção composta (N P) funciona como uma especialização da. interseção composta,,

pois seleciona: somente ofobjetos representadofem ambofos êlassiâcadores fcom o mesmo valor

para o rótulo, independente de o valor do rótulo ser zero ou um, desde que seu valor seja o mesmo

nos dois c]assificadotes. Como resu]tado final, o operador apresenta um conjunto formado pelos

objetos encontrados na interseção entre os dois conjuntos e que possuam o mesmo valor para o

atributo rótulo nos dois classificadores. Dessa maneira, o operador junção composta apresenta

uma restrição maior pala a representação de objetos em seu conjunto resposta do que o operador

interseção composta.

Como apresentado no capítulo 6 (ver seção 6.2.3 na página 64), sua sintaxe é:

C'iN © a2

O exemplo prático apresentado pai'a a- utilização do operador junção é a avaliação do com-

portamento evolutivo de uma classificação ao longo do tempo. Com ele é possível identificar os

objetos que mantiveram o comportamento constante durante diferentes classificações.

Os classificadores propostos apresentam característica importantes para análise temporal, tais

como: acompanhar o surgimento de mutações em vírus que não as possuíam, a variação de aderên-

cia do paciente ao tratamento, as mudanças dos esquemas de drogas em uso e utilizadas. Clamo

exemplo é analisada a evolução do tratamento dos pacientes com falha, terapêutica.

Como a falha terapêutica pode variar com o tempo, conseqüentemente, a classificação dos pa-

cientes também deve sofrer alteração. Essa, mudança na classificação do paciente é um importante

favor a ser analisado, pois contém importantes informações sobre a evolução da doença e que

podem ajudei- a desenvolver métodos pala combatê-la.

As classificações realizadas pelo classíficador CS ao longo do tempo contêm as informações sobre

os pacientes que tiveram o quadro de falha terapêutica alterado. Para identificar tais pacientes a

fim de investigar os motivos da mudança de classe, o operador junção composta pode ser utilizado

para avaliar difet'entes classificações de C3.
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A análise da evolução temporal das classificações pode ser feita no C'C/C'LO por meio da aná.lide

de todas as classificações realizadas em determinado período de tempo, podendo ser a.nalisadas

centenas de classificações. Porém, com o objetivo de manter clara a. explicação sobre o uso do

opera-dor, set'á. considerado que foram selecionadas apenas as duas classificações mais recentes.

Com a mais nova. sendo representada, por Cá e a anterior por (4, e que a classificação dos objetos

será mantida. A sintaxe dessa expressão é apresentada na figura 7.13.

cg' H v cf

B
M@ HH

Figura 7.13: Exemplo de junção composta em C3

Para manter a classificação inalterada, foi escolhido o operador lógico OU (V). Porém, como

mostra. a tabela. 7.7, tanto o operador OU (V) quanto o opetadoi E (A) poderiam ser usados pala

manter a classificação. Ao final, o resultado armazenado em Cg' pode ser utilizado para separar

os pacientes para estudo específico, como mostra a sintaxe a seguir.

Pacientes cujo tratamento permanece falhando = O'x - l (7g'

Pacientes cujo tratamento permanece funcionando = ax ; o C'a

7.4.8 Inclusão dos resultados obtidos na estrutura em memória

Alguns dos exemplos apresentados durante o estudo de caso mostraram a necessidade da utilização

encadeada de mais de um operador. Em muitos casos, o resultado obtido pela execução de um ope-

rador representa. apenas um resultado intermediário da análise total desejada, tornando necessária
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a utilização de mais operadores pala, dar continuidade à análise. Além disso, algumas aná.lisos

podem possuir partes comuns que podem ser compartilhadas ou apresentarem a. necessidade de

modificação em paire do processo, criando a. possibilidade de aproveitamento da paire do pro-

cessamento já realizado. Para. evitam processamentos desnecessários, os iesttltados obtidos durante

as a.nálises podem ser inseridos na estrutura em memória, passando a representar um novo classi-

flcador, possibilitando a sua participaçã.o em novos cruzamentos. Com exceção dos resultados

gerados pelo operador projeção, os resultados dos demais operadores possuem formato compatível

com a. estrutura em memória, bastando apenas completar os dados necessários para- sua. represen-

tação, como a geração de um identificador e do vetar de característica para sua representação na

memória. O identificador é obtido por meio de solicitação a. aplicação responsável por armazenam o

classificador em disco. Com esse identificador, o classificados passa a ser identificado na estrutura

em memória e, posteriormente, em disco, quando o mesmo for gravado.

A definição do vetou de características é feita com a pa-iticipação do pesquisador. Para. tanto,

o vetou de característica de cada classíficador analisado é apresentado para que sejam escolhidas

as características que vão representar em memória o novo classificador.

Caso os classificadores utilizados no cruzamento tenham sido obtidos pot meio de uma consulta

multidimensional, o (7(.7/C'Z)O sugere que parte do vedor de característica do novo classificados sda

formada pelas características utilizadas na, seleção dos classificadoles, pelo rótulo de tempo do

cruzamento e pela referência à base de dados dos objetos.

Com a inserção do resultado em memória, o cruzamento de dados passa a ser visto como um

classíficador composto, ou seja, um classificador formado pela análise do resultado de outros classi-

ficadores. Essa característica adiciona grande flexibilidade ao processo de análise, permitindo que

os resultados de diferentes cruzamentos entre objetos classificados sejam cruzados entre si, gelan-

do resultados cada vez mais específicos. Sem essa alternativa, os classificadores necessitariam ser

adaptados ou existiria a necessidade da. produção de consultas SQL complexas e pouco eficientes.





CAPÍTULO 8

Conclusão

8.1 Contribuições do trabalho

O C'O/aZ;O tem como objetivo apoiar o processo de descoberta de conhecimento por meio da

análise de possíveis relações entre classes de objetos e da análise da evolução das classificações

realizadas. A classificação de dados é uma das importantes tarefas realizadas pela mineração de

dados. Entretanto, tal classificação não considera a necessida,de da compara-ção automática entre

diversas classificações de dados. Para. explorar em alta. escala e de forma automatizada. essas duas

importantes fontes de dados, o C'C/C'Z;O oferece um ambiente para a- análise das relações entre as

classes e a evolução temporal das classificações como mais uma opção pata a-nálise do conjunto

de dados gerados pelas classificações. A seguir são apresentadas as principais contribuições deste

trabalho.

8.1.1 Redefinição dos operadores relacionais

Uma. importante contribuição do trabalho é a adaptação dos operadores relacionais. Tal adaptação

permite cruzar um grande número de classes sem a necessidade de desenvolver uma aplicação

específica pata- analisar cada conjunto de classe. Além do mais, o uso dos operadores compostos

permite a definição de uma nova classificação para. os objetos, sem a. necessidade de projetar novos

99
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classiõcadores.

Os open'odores permitem explorar ainda as diferentes formas de composição e cruzamento

existentes nas análises de dados. Com o uso de tais operadores, análises mais aprofundadas

dos objetos são realizadas por meio de cruzamentos encadeados de diferentes classificações. A

utilização de ta.is operadores pode ser entendida como um refinamento das classificações iniciais-

8.1.2 Integração de conhecimento especializado

O desenvolvimento de um classificados não é um trabalho simples, pois demanda conhecimento

específico de determinada área e a abordagem de vários tipos de métodos de descoberta de conhe-

cimento (matemáticos, estatísticos, redes neurais) para tornar factível a identificação de classes.

Quando uma análise envolve múltiplos classificadores, que aborda.m diferentes áreas do conheci-

mento, ela demanda especialistas de cada área envolvida. A criação de uma equipe tão heterogênea

e especializada também não é uma tarefa fácil, pois exige tempo e recursos financeiros. Contudo,

muitos classificadores são criados para atenderem às necessidades específicas de algumas pesquisas,

formando uma base de conhecimento de diversas áreas.

O CC/CLO possibilita a integração do conhecimento já representado em forma de classifica-

dores. Para. tanto, ele usa seus operadores para cruzei os resultados das classificações efetua-

das. Essa integração de conhecimento apresenta uma. alternativa pala continuação da análise das

classificações já existentes, o que permite aproveitar investimentos e processamentos realizados

anteriormente em vários tipos de classificações.

Integração de dados de classificadores heterogêneos

Como apresentado no capítulo 3, os classificadores podem usar diferentes técnicas pala identi-

ficam classes. Além disso, os dados analisados por eles podem estai armazenados em formatos e

ambientes heterogêneos, causando problemas para a integração dos dados. O C(J/CZ)O trata, a

integração dos resultados de classificadores com o uso de um formato padrão para disponibilizar
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os dados da. classificação. A partir desse formato, os resultados sã.o inseridos nã estrutura em

memória ficando solucionados os pt'oblemas de integração de dados.

8.1.3 Representação em estrutura de dados do contexto de classificação

A representação do contexto de classificação é uma das contribuições centrais do C'C'/CÉO, pois

a pa-ruir dela, o ambiente é definido para, realizar o cruzamento de objetos classificados e explorar

a relação entre as classificações. Essa representação busca suprir a necessidade de dados para

análise de um contexto de classi$cação de objetos e simplificar a avaliação das relações entre as

classes. Como apresentado pela figura 5.1, a estrutura de dados do C'O/(7Z;O incorpora o contexto

das classificações por meio da representação dos dados sobre os classificadores e dos dados sabia

os objetos classificados por eles, oferecendo dois níveis de informação. Um nível apresenta as

características usadas para a definição dos classiflcadores e algumas informações sobre o processo

de classificação, e o outro expõe os dados sobre os objetos classificados.

A contribuição dessa estrutura de dados está relacionada. à abstração dos conceitos envolvidos

no processo de classificação. Tal abordagem permite focar a atenção à classificação recebida

pelos dados, reduzindo o volume de dados processados e facilitando a compreensão das análises
realizadas.

Representação resumida dos objetos

A estrutura. de dados do C'O/C'Z)O propõe uma representação resumida dos objetos classificados.

Assim, o espaço ocupado em memória é reduzido, viabilizando o uso da memória principal do

computador como fonte para o cruzamento de dados. Dessa maneira, o cruzamento de dados pode

ser realizado de forma. mais rápida, aproveitando o menor gasto de tempo para recuperar o dado

em memória, em relação ao tempo gasto para recuperar o dado em disco.



102 CAPITUL08. CONCLUSÃO

8.1.4 Representação multidimensional das características dos classifica-

dores

A escolha. dos classificadores a serem utilizados no cruzamento de ob.fetos pode ser feita. de maneira

pontual, em que os classiflcadores são indicados um a um. Porém, o C'C'/C'Z;O oferece a possibili-

dade de realizam a escolha. dos classificadores usando uma consulta multidimensional. Para tanto,

o vetar de característica do classiflcador e algumas informações sobre processo de classificação

são representados como dimensões de uma R-Tree. Assim, os classificadores podem sel escolhidos

pelas condições a serem executadas sobre as dimensões da R-Tree.

Por exemplo: escolher todos os classiíicadores que avaliaram determinada característica dos

pacientes ou selecionar todas as classificações realizadas por determinado classificados em uma

base de dados específica.

Por sei realizada. de forma automática por meio de regras, a seleção multidimensional ajuda

a prevenir erros no momento da informação dos classiíicadoies a serem utilizados. Além disso,

as condições especificadas pala- a seleção passam a agregam maior valor semâ.ntico aos objetos es-

colhidos. Dessa forma, os objetos podem sel analisados não somente como classes, mas também

como classes definidas de acordo com determinadas regras e parâmetros. Portanto, a representa-

ção multidimensional das características dos classificadoies e informações do processo de análise

contribui para o cruzamento de objetos classificados.

8.2 Aplicação prática do CCICLO

O estudo de caso apresentou necessidades das pesquisas sobre o vírus HIV que podem ser aten-

didas com relativa facilidade pelo uso do C'C'/(7Z.O. Porém, os exemplos apresentados podem ser

generalizados pala aplicações em diferentes áreas, sejam elas acadêmicas ou comerciais.

A apresentação dos exemplos, tanto da seleção multidimensional dos classificadores quanto do

uso dos operadores, trabalhou com um pequeno número de classificadores para manter a clareza
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das explicações, por meio da. diminuição dos conceitos envolvidos. Porém, o C'C'rC'Z,O foi definido

para trabalhar com grande quantidade de classificadores e de objetos. Nesse contexto, desce

a importância. da. flexibilidade oferecida. pela seleção multidimensiona.l dos classificadores e da

simplicidade proposta pelos operadores para o cruzamento dos objetos a.nalisados. Com uma

grande quantidade de classificadores, a escolha individual de quais deles devem ser analisados é

trabalhosa e pouco ehciente. A seleção multidimensional facilita e toma mais dinâmica a seleção

dos classificadores, além de evitar erros na escolha deles. Uma vez selecionado um grupo com

diversos classificadores, a indicação dos cruzamentos por meio dos operadores fica mais simples e

padronizada.

8.3 Futuras pesquisas

Os estudos para o desenvolvimento do aC'/CÉO apontaram necessidades adicionais que não foram

abordadas por este trabalho, por fugirem ao escopo proposto. Essas necessidades são a,presentadas

a seguir, como sugestã.o para futuras pesquisas.

8.3.1 Implementação do CCICILO

A implementação do C'CT(7LO é uma conseqüência direta das contribuições que podem ser obtidas

por meio de seu uso. O ambiente do C'C/(7Z)O apresenta a reunião de estruturas de dados e con-

ceitos conhecidos e bastante utilizados pela ciência da computação, tornando sua implementação

uma. tarefa viável. As estruturas de dados utilizadas como vetores, listas ligadas e árvore R-Tree,

são encontradas de forma bem detalhada na literatura ou em implementações disponíveis. A im-

plementação dos operadores relacionais adaptados também pode ser realizada de maneira simples

e eficiente, em razão da representação das classes em duas listas ligadas distintas e ordenadas.

Clamo pare de sua implementação, O C'(J/OLO será incluído na arquitetura geral para descoberta

de conhecimento descrita. em IBJFG02j, como mostra a hgura 8.1.
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Figura. 8.1: Ambiente integrado para descoberta de conhecimento em biologia.

8.3.2 Interface gráfica para o CCICLO

A vocação do C'C/C'Z;O pa,ra trabalhar com grande volume de dados torna importante a criação

de uma interface gráfica para facilitar e potencializar sua utilização pelo usuário. A seguir, são

apresentados duas sugestões para a interface gráfica do C'(7/(7Z)O.

Escolha dos classificadores

A representação multidimensional de dados exige bastante flexibilidade e simplicidade da interface

gráfica para facilitar o uso e a, compreensão do usuário.

Uma abordagem importante para a escolha. dos classificadores é a apresentação de agrupa-
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mentor deles de acordo com algumas características representadas. Essa visão oferece ao ustiário

uma noção sobre a. quantidade de classificadores que avaliam determinadas características e como

as características de tais classificadores se relacionam. A figura. 5.3 apresenta. os classificadores

representados em um espaço bidimensional, no qual foram representadas as dimensões: doença e

órgão afetado. Essa. representação permite visualizar com relativa facilidade os classificadores que

analisam de forma simultânea órgãos de um mesmo sistema do organismo e os tipos de doenças

que afetaram esses órgãos.

A motivação pata a representação gráfica dos classiâcadores é aumentar a intuição do usuário,

por meio da. se]eção visual dos classificadores

Linguagem visual para aplicação dos operadores

Os operadores relacionais oferecidos pelo C'C/C'Z;O podem ter seu funcionamento representado de

maneira gráfica. Por se tratar de operações de conjunto, a representação gráfica de operações

como interseção, união e junção pode sei feita com a. delimitação da área de cada classe e com o

uso de comes para identificar os elementos que compõem cada classe e o resultado da execução dos

opera-dores.

8.3.3 Adaptação do CCICLO para trabalhar com incertezas nas classe

fip::,pane
Z' L"L'U :Í -./ Vb"'

A classificação binária é bastante utilizada na mineração de dados, contudo nem sempre é possível

deílnír com exatidão a classificação de alguns objetos. Normalmente, tais objetos são rotulados

como não classificados para garantir uma. classificação segura. Para tratar as incertezas no processo

de classificação, o C'(7/0LO pode ser adaptado para representar e trabalhar com valores que

indiquem a. precisão das classificações realizadas. Assim, os objetos não somente possuiriam o

indicador da classe a qual eles pertencem, como também possuiriam um valor informando qual é

a. precisão dessa classificação. Para. tal adaptação, seriam necessárias duas alterações. A primeira
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alteração seria a inclusão de um atributo, na. estrutura de dados que representa o objeto analisado,

pata indicar a. precisão da classiâcação recebida. por ele. A segunda alteração seria redefinir os

operadores de modo a incluir uma. opção para selecionar os objetos cuja classificação possua uma.

determinada. precisão.
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