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Resumo

Com o aumento da capacidade computacional, está ficando cada vez mais

fácil e barato armazenar grandes quantidades de dados. Esses dados repre-
sentam enormes quantidades de informação que podem conter relações ou

padrões de comportamento escondidos que poderiam ajudar um analista a
desenvolver desde novas soluções de marketing até novos tipos de tratamento

médico ou até mesmo novos remédios.

O problema de uma quantidade de dados tão grande é que ela só pode
ser analisada, em tempo viável, com o auxílio de computadores. Para tanto

são necessários algoritmos e tratamentos especiais para esses dados, possibili-

tando assim que um analista consiga chegar a conclusões úteis. Este trabalho

emprega o conceito de entropia e quantidade de informação a um se.Pware

para procura por relações entre variáveis em conjuntos de dados. O so@ware

criado, -EntropCaZc, possibilita a um usuário, com bom conhecimento es-

pecífico dos dados a ser analisados, chegar rapidamente a hipóteses razoáveis

e padrões escondidos nesses dados. Além de fazer os cáculos propostos, é de

fácil utilização e permite a visualização simples e direta dos dados utilizados
bem como dos resultados obtidos.

Testes feitos com usuários leigos em computação demonstaram que o -En-

trar Gaze consegue atingir estes objetivos.

11



Abstract

As the computacional capacity increases, it becomes easier and cheaper

to keep largei amounts of data. These data iepresent a huge amount of
information which may contam hidden relationships or patterns which could
help an analyst to develop, from new marketing solutions to new kinds of
medical treatment or even new medicines.

The problem with such a largo amount of data is that it can only be
analyzed, in viable time, with computel help. In ordem to accomplish this,

algorithms and special treatment for this data are needed, enabling an analyst

to reach useful conclusions. This work employs the concept of entropy and

quantity of information in a software to search relationships between varia-

bles from data sets. The software, Entrara'aZc, enables an user to quickly

reach sensible suppositions and hidden patterns in these data. Besides per-

forming the proposed computations, it is easy to use and allows a simple and

straightforward visualization of the data as well as the obtained results.

Teses dono with lay users (in computer science) proved that -EntropCaZc

is abre to accomplish these goals.

1 11
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] In,troa'u,ção

A cada dia, mais e mais dados sobre os mais diversos assuntos são armazenados. Desde

as empresas de cartões de crédito, bancos, lojas, supermercados, hospitais, universidades,

pontos de venda eletrõnicos, reservas de passagens, etc. Em um futuro não muito distante,

tudo poderá ser arquivado de alguma forma por computadores, gerando assim quantidades

gigantescas de dados.

Segundo Shapiro (8)

"Foi estimado que a quantidade de dados no mundo dobre a cada 20 meses.

O tamanho e o número de bancos de dados provavelmente aumenta-rá ainda

mais rápido"

Quantidades muito grandes de dados não podem ser analisadas por pessoas de forma

eficiente e en] um tempo razoável, sem uma ferramenta adequada. O computador vem

auxiliar nessa tarefa. Se bem direcionado, quantidades enormes de dados podem ser
verificados e as relações escondidas podem ser encontradas, facilitando assim o trabalho
do pesquisador (lue só vai precisar analisar os resultados, o que consome bem menos
tempo e ieciiisos e utiliza melhor o conhecimento do pesquisador.

1.1 A Importância de Encontrar Padrões

Xo lidar-se com grandes volunaes de dados, é necessário ter um modo ])ara sp encontrei

estruturas nesses dados, un] padrão de comportamento, de tal forma cltte eles possaíll ser
eitcarados de maneira estrutiliada e não completamente aleatória.

4.s estrutura\s Oll padrões (lue estão sendo procuradas são restrições, relações e (de-

pendências enfie os dados (lue não são imediatamente identifica\;eis, (la(la à \;astz\ (lttan-

t.idade de (li\dos. .X titzão mais iinpoit.ante para se }tchar cst.ttit.lilás e a possibilidi\(le (lc
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se fazer previsões a despeito deles: por exemplo, se alguns dos dados são conhecidos em

alguns campos, então qual seita a distribuição de probabilidade pala outros campos. Um
empresário pode querer prever o conlportalnento de compra de seus clientes a partir das

compras que fizeram anteriormente.

São necessários algoritmos rápidos para lidar com os dados de uma forma útil. A com-

plexidade dos métodos tende a aumentar exponencialmente com o número de dimensões

(variáveis) tal como o conjunto de dados necessários pala se caracterizar de forma sig-
nificante uma propriedade. Esta é a motivação principal dos métodos de "seleção de
variáveis" , "seleção de campos" e "redução de variáveis"

Clom isso, pode-se tentar achar algum padrão desconhecido a partir de grandes conjun-

tos de dados que a princípio pareciam sem sentido. Esse é um campo onde a computação
ajuda muito, já que para uma pessoa ficar analisando grandes quantidades de dados se-

ria inviável, enquanto que o computador pode focar dia e noite processando os dados a

procura de relações escondidas de forma incansável.

Nesse sentido, se está adotando um caminho muito diferente da maioria das ciências,

onde primeiro se formula uma hipótese pare depois testa-la. No reconhecimento de
padrões se está voltado a derivar hipótese dos dados em primeiro lugar ao invés de tentar

deduzi-la ou delivá-la de alguma regra.

1.2 O Problema

Pesquisadores acabam por acumular grandes quantidades de dados e precisam de
ferramentas para achar correlações e dependências nesse grande amontoado de dados de

uma forma inteligente, razoavelmente rápida, facilitando assim o trabalho do pesquisador,

(lue pode então encaminhar sua pesquisa de forma mais produtiva.

A solução adotada para esse trabalho foi baseada em cálculo (tc Entropia, Entropia

Condicional e Quantidade de Informação associada aos dados.

Para tanto é necessário observar que esses dt\dos nem sempre são de naturez:\ discreta,

fugindo assim do caia)po de atuação (la Entropia que foi implementada. .À solução foi

(disponibilizar algoritmos de (liscretização pala podem haver un] trata\intento clãs séries

antes de alia análise, po(lendo assitn melhorar os insultados que podem sei obtidos.

O se/Z?f;are pio(Ittzi(lo tem como foco pessoas (lue cntcii(laiii beiit sol)ie os d?\dos
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utilizados, pala, a partir de seu conhecimento e os resultados apresentados pelo s(Z/tmare,

chegar a conclusões válidas sobre os dados, evitando interpretações erróneas que são muito

comuns nesse tipo de análise.

1.3 Objetivos

Esse projeto visa estudar conjuntos de dados e, utilizando o conceito de entropia de

Shannon, procriar por estruturas e padrões nesses dados de tal forma que um pesquisador

com maíoi conhecimento dos dados de entrada possa tirar conclusões sobre os resultados
n l r n n p n rl nq

Para tanto, busca-se uma ferramenta que calcule a entropia e mostre os resultados

de forma simples e fácil de ser analisada e que permita a usuários sem conhecimento
específico de computação o acesso a este tipo de análise.

1.4 Contribuição

A ferramenta citada em 1.3 foi desenvolvida e chamada de .EntropC'aZc. Além do
cálculo de entropia ainda tem, como funcionalidade auxiliar, a discretização de séries por

três métodos diferentes (EWD, EFD, Discretização baseada em Entropia) e um visuali-
zador de histogramas para uma análise visual melhor dos dados.

1.5 Organização

C) texto está sub-dividido em capítulos. No capítulo 2 foi mostrada toda a teoria

e as definições utilizadas nesse trabalho, deixando bem formalizado e separado alguns
conceitos que são normalmente coitfunclidos. O capítulo 3 descreve alguns trabalhos

relacionados, e qual a diferença desses trabalhos para o produzido. O capítulo 4 descreve

o se.Pwa7e que foi produzido, desde a tecnologia usada e o pol(luê cle sita escolha até

como foi utilizada, explicando as funcionalidades e a sua utilização. O capítulo 6 tem

os resultados (los experimentou que foram feitos e o capítulo 7 apresenta as conclusões
alcançadas com esse trabalho.
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Para a melhor compreensão do desenvolvimento desse projeto, será necessária a de-

finição de alguns conceitos, bem como a apresentação de alguns pontos teóricos como

Dado, Informação, Entropia, Quantidade de Informação, Discretização e R/mineração de
Dados.

2.1 Dado e Informação

O que pode se entender como Dado? e o que vem a ser Processamento de Dados?
Dado o mesmo que Informação?

Na literatura existem várias definições para Dado e Informação e freqüentemente não

congruentes.

No dicionário Houaiss da Língua Portuguesa temos como definição para Dado na área
de informática:

1 - Substantivo À/lasculino

Rubrica: informática.

Informação capaz de ser processada por um computador

De acordo com o livro Fundamentais of Database Systems, Dados são entendidos

como fatos conhecidos que podem ser gra\nãos e que tenham uni significado implícito.

Para o Professor Val(remar Setzer em seio artigo "Dado, informação, Conhecimento
e Competência" , Dado é descrito colho sendo imla se(lüência de símbolos (luaiitifica(los

ou (luantíficáveis. Con)o exemplos pilha dado nessa definição temos fotos, figuras, sons

gi?\fiados e animações.

\ pi\itir (lesse taciocíttio ditdo é llecessailainente iiiiit cnti(ll\(le nlat.eiiil\ticil, logo
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puramente sintética. Dados podem sei totalmente descritos através de representações

formais. Sendo assim, podem ser quantificáveis, podem então sei armazenados em um

computador e processados por ele.

Para esse texto usaremos a definição dada pelo Professor Setzer. Dados são elementos
puramente sintéticos e por si só não tem significado nenhum. Um computador pode
manipular esses dados de diversas formas mesmo não compreendendo qual o significado
deles. À/mesmo sem a compreensão desse significados um computador pode manipular esses

dados, já que essas manipulações são puramente sintéticas sendo de certa forma funções

matemáticas aplicadas a entidades matemáticas. Como exemplos dessa manipulação

em textos são a formatação, a ordenação, a comparação com outros textos, estatísticas

de palavras empregadas mesmo sem saber do que se trata o texto e até mesmo não
importando a língua em que ele está escrito, com tanto que existam as regras específicas

para essa outra língua implementadas no so#mare de tratamento de texto.

A definição mais básica para a Informação é: uma mensagem recebida e entendida

Do Dicionário Houaiss temos as seguintes definições para Informação

1 - quantidade numérica que mede a incerteza do resultado de um experimento a realizar.

se; medida quantitativa do conteúdo da informação

2 - mensagem suscetível de ser tratada pelos meios informáticosl conteúdo dessa mensa

gem; interpretação ou significado dos dadosl produto do processamento de dados.

A definição de Informação dada por D. Basta (4) que é :"Informação é o que ela faz
por você, muda sua opinião". h'mesmo esse conceito sendo um pouco subjetivo ainda assim

define bem o que se entende por Infoiinação.

No texto de \Valdemai Setzer temos também uma definição para Informação que é:

"lnfoimação é uma abstração informal, (lue esta na mente de alguém, representando algo

significativo para essa pessoa."(9). Como exemplo podemos usar a frase: "0 Biasil é a

terra do futebol" é um exemplo de frase que contém informação no sentido (lesciito pelo

professor Setzer - desde (lue seja lida ou ouvida por alguém e que Brasil signifique para

essa pessoa iim país e futebol um esporte.

Se a representação da infoitilação fot kit,a. poi meio de dados, colho na frt\se sobre

o Brasil, ela po(leia sei ainiazenada eni coinput.odor. O que é armazenado il&t iiiá(quina

não é infoimi\ção, lilás alia representação cm foitnê\ cle da(los. Essa icpresentt\ção l)oclc
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ser transformada pela máquina, como na forrnatação de um texto, e então seria uma
transformação sintática. A máquina não pode mudar o significado a partir deste, já

que ele depende de uma pessoa que possui a informação. Obviamente a máquina pode
embalalhar os dados de modo que eles passem a ser ininteligíveis pela pessoa que os
recebe, deixando de ser informação para essa pessoa. Além disso, é possível transformar

a representação de uma informação de modo que mude de informação para quem a recebe,

por exemplo, o computador pode mudar o nome do país de Blasil para Argentina. Houve

mudança no significado para o receptor, mas no computador a alteração foi puramente
sintática, uma manipulação matemática de dados.

Para o texto teremos uma distinção fundamental entre Dado e Informação, o primeiro

irá se referir a algo puramente sintático e o segundo contém necessariamente semântica.

Um computador pode armazenar uma estrutura de dados de tal forma que ela conte.

nha uma semântica, mas isso não quer dizer que a máquina pode entender essa semântica

Anualmente uma máquina não consegue entender semânticas.

Para poder trabalhar com o conceito de Informação e tentar quantifica-lo de alguma
forma, iremos dividi-lo em dois tipos: Informação Cultural e Informação experimental.

A Informação Cultural é a que está em nosso cérebro e por ser muito subjetiva, não

se pode definir um ganho de informação por meios matemáticos.

A Informação Experimental está relacionada a resultados de experimentos que podem

ser observados. Nesse caso, como veremos mais adiante no texto, podemos descobrir
qual experimento tem maior ganho de Informação Experimental. Esse processo pode ser

comparado a um adestramento de modelos.

2.1.1 Quantidade de Informação

Pala analisar a Informação e poder (quantifica-la, teremos que definir um parâmetro

de estudo que será entendido como o estado da n:\dureza 0. .À. partir de experimentou

iremos refinando esse parâiiietro e esse refinamento é o que pode ser entendido como

Ganho de Informação e isso sela medido.

Vamos consideiai uma distiibiiição de probabilidade P(0) sobre 0 que irá significam a
incerteza sol)ie 0.

Quanto mais expciinientos sobre o pt\iâmetlo 0 foienl iet\lizados itlais tefiila(lo ficará
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a distribuição P(0). Esse processo pode ser coinpaiado com um processo de ''adestra
mento"

Dado um experimento X cujo resultado obtido foi z. Dessa forma passamos de P(0)

para P(Olz). Para calibrar a. infoinlação, usa-se o operador de Bayes:

P(Olz) « t(01.) x P(0)

Onde L(Olz) é a função Verossimilhança (em inglês (LiX;e/áhood)).

Para descobrir a quantidade de informação sobre 0 é preciso definir a função de

incerteza U ( Uncertaántg/) que é uma função definida na família de todas as funções de

densidade de probabilidade. U é considerada como um índice que mede a incerteza da
função de probabilidade P, para 0

Dado um experimento X relacionado ao parâmetro de interesse 0. Seja P a função

de probabilidade a priori e Pz a função de probabilidade a posteriori. t/ é a função de
incerteza e .E é o operador média, temos então:

t/(P) ? E{U(/'.)}

Que quer dizer que se espera que a incerteza a posteriori seja menor que a incerteza

a priori.

Com essa definições pode-se chegar ao operador de quantidade de informação .r sobre

0, contido em z quando a priori é P e a incerteza é C/ (lO):

.rtz, P, U'} U(P) - -E{U(PJ:)} ? 0 U for côncava

Logo (quanto maior /, maior a quantidade de informação adicionada a é?

Para a escolha da função de incerteza, é necessário apenas (lue esta seja cõilcava,

coillo a V'ariância ou a Entropia.
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2.2 Entropia

2.2.1 ]Hlistóría

Professor Claude Shannon, parente distante de Thomas Edison, trabalhou no Zie/Z

Z,aZ)s de 1941 a 1972 e foi nesse período que escreveu "A Mathematical Theory of Com-

munication" (11) que é considerado marco na história em muitos sentidos. Nesse docu-

mento Shannon formulou um modelo de comunicação que se distinguia de todos outros
propostos até então por seu embasamento matemático.

Shannon observou que o processo de comunicação é puramente estocástico, o signi-

ficado semântico dos dados (informação) não tem importância nenhuma na teoria. Em
seu paradigma, os dados de uma fonte devem ser transmitidos através de um canal de

comunicação. Nesse sistema ainda é previsto um codificador para a mensagem entre a

fonte e o canal e um decodificador ao final do canal. A teoria proposta tentar responder o

quão rápido e confiável os dados podem ser transmitidos através do canal de comunicação

quando os codificadores e decodificadores estão sujeitos a otimizações.

Tentando resolver esse problema de comunicação proposto Shannon introduziu alguns

conceitos matemáticos. O principal dentre esses conceitos é a noção de entropia de uma

variável aleatória e por extensão de uma sequência aleatória. Criou também o conceito
de entropia condicional entre duas variáveis ou sequências aleatórias.

A entropia passou a ser medida geral de incerteza em variáveis aleatórias e é esse
conceito que será bem explorado em nosso trabalho. Para diferenciar um pouco dos outros

conceitos de entropia como o de termodinâmica, sempre que for mencionado entropia

nesse trebalho, será referente à entropia de Shannotl(11)(12).

Uma biografia mais completa de Clattde Shannon está presente no apêndice A.l

2.2.2 IDefinição

Seja X uma \.'aiiável aleatória discreta que pode assumir uni número finito de valores

:rl,:z;2,...,z« com probabilidades pt,p2,...,p,. de tal forma (lue pi ? 0,ã = 1,2,...,ri
e )ll:lLi pi:: l P. Tentaremos obter um valor qiie iepreseilte a quanta(lado (le incerteza
ttssociada ao evento {.V = :z;i}, i = 1, 2, . . . , rt. Dadt} i\ função /} definida no intei"ralo (0, 11

e /z(/)) como sen(lo então a função de incerteza do evento .V = =r. Pala ca(la 71 (lefiiie-se
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a função -H. das 7z variáveis pt,p2, . . . ,p.. -Hn(p],p2, . . - ,p.) é então interpretada como

a média das incertezas associadas ao evento {X = zi}, { = 1, 2, . . . , n dado por:

H. (P: , P, , P.)

A função que segue as definições de h é /ogópí, onde b > 1 e 0Zogó0

temos a conhecida função de Entropia de Shannon:

Com isso

H(X) (/(«;)lz € dom(X)) E(/(z) * log, /(z))Z,Ít' (2.1)

Para mais detalhes sobre a demonstração até o resultado final temos as referências

(11), (13), (14) e (15).

2.2.3 Entropia Condicional

Outro conceito importante que será usado mais adiante no texto é o de Entropia

Condicional. Dado y :: {yt, y2, . . . , Z/.]. e X := {zi, a;2, . . . , z.} duas variáveis aleatórias

e discretas com probabilidades individuais, do conjunto dado por:

P(z:) P,{X ,P(«:) 1,

P(U)

P(z: , Z/j)

P,{l'' = Z/j}, P(3/j) ? o, Ep(w) le

yj},P(z:, yj) ? 0, }: >1:P(:«:, y.Í)
í=i.j=i

A probabilidade condicional y yí dado X :: zi é dado poi

p(yjlzi) = Prly = yjlX = zi},p(Z/jlzí) 2 0 pala cada i

>ll:P(Z/jlzi) = 1, VI = 1, 2,. . .,n.

Da mesma fonna, a probabilidade conclicioiial de X zi dztdo y yi €

p(;z;ilyj) = Pr{.Y = zil} yj}. p(/ilyJ) ? 0 pala ca(la .i
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= 1,V.j = 1,2,...,'m.

Para chegar ao conceito de Entropia vamos precisar das seguintes relações

P(r:,yj))P(g/jlz:)(3/j)P(z: yj),

1()

E p(:«:lyj )

Com todos esses conceitos estabelecidos podemos definir Entropia Conjunta de (X, }')

H(X, }'') }: )l: P(z:, yj)Zog2P(«:, Z/j).
j=t.j=t

Agora para chegar na Entropia Condicional precisamos not

como

ar que

- >1: p(«:, Z/j) e
{-1

n n m
H(X) E:P(:«:)Zog,P(:«:) EP(z:,yJ)Zog2P(«:),

{-l {:tj-i
n n m

H(X) >1:P(:«:)Zog,P(z:) >1: >1:P(z:, yj)Zog:P(:«:)
{-l {-tj-i

Com isso temos que a Entropia Condicional de y dado X :: #{ é dada por

x(}'"lx >ll: p(w l«:)/.g:p(z/j «:),

paracala, { = 1, 2, . . . ,n. A Entropia Condicionalde y dado X é a inécliade //(}'l.X
zi) ponderada pelas probabilidades p(zi):

it m

X(}'lX) - EP(«.)X(}'lX E EP(«:, y.j)/og,P(yjlz:),
í=i.j=i

011

n

- E p(«.)x(}'lx
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n l in l

X(rjX)) l- )ll:P(3/jl«:)Zog:P(yjl«:) l
{=i L .j=i J

2.2.4 Propriedades da Entropia de Shannon

A Entropia de Shannon é uma medida importante para se medir e avaliar estruturas

e padrões em conjuntos de dados. O quanto mais baixa a entropia mais estruturas já
estão presentes na relação. A utilidade se torna mais óbvia quando se olha algumas
propriedades da Entropia de Shannon:

1. H(z) é contínua(16). A prova disso vêm da própria definição, a função Zog(r) é
contínua para valores positivos e um polinõmio de funções contínuas é contínuo,

então H(z) é contínua.

2. -H(z) é uma função côncava de P em zX«

3. H(z) é não negativa

m'(p) 2 0 P = Po, onde Po (o,o, l,o, , o, 0) c z\.

4. -H(z) é simétrica(16)

H(Pi, . . . ,P.) = n'(P,(t), , P,(«)) ,

onde r é qualquer permutacao entre l e n

5. H = 0 se e sei«ente se p(s) = 1 para algum s C dom(X) e p(z) = 0 pala todos os
outros z C dom(X). Isso significa que a entropia H só é 0 se estiver cento da saída,

Oll seja, o sistema é determinado(16).

6. A Entropia de um sistemtt não se altera mediante a a(lição de uin estado im
P "sÍ*''1(16) .

P..,.- = 0 --> P * Jog,(P) = 0, 0Zog2(0) = 0

H,:(P.,...,/,.) ,(P-,...,P,:,0)
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7. Pala (qualquer número de estados JN = ldom(X)l a entropia .f/ é máxima e igual
a logo(.N) se todos os estados de z C dom(X) tem igual probabilidade. Essa é
a situação onde não se tem nenhuma estrutura na distribuição e é o mais incerto

possível(16) .

8. Qualquer mudança no sentido de se igualar as probabilidades aumenta-se o -H. O

quanto mais estados tem chances iguais de ocorrer, menos estrutura se tem e maior
é a incerteza.

9. A incerteza de duas variáveis independentes (X, y) é a soma de suas incertezas.

Conhecer X não nos da nenhuma informação sobre y, logo a entropia condicional

de y sabendo-se X é igual a entropia de y

H(X, }''')

-H ( }'' lx )
n(X)+ H(}''), X.}'independ.nt.s

H(}'')

10. A incerteza de duas variáveis dependentes (X, y) é menor que a soma das incertezas

individuais. Isto é causado pela informação agregada (estrutura) que é dada na
correlação das duas variáveis. Por causa da estrutura relacionando y e X, a entropia
condicional y sabendo-se X é menor que a entropia de y

H(X, y) < -H(X) + -H(y), Xeydependentes

a'(vlx) < x(v)

11. As incertezas de duas variáveis (X, y) é a soma da incerteza de uma variável X
a incerteza da variável y (lado X. Isto mostra também que a incerteza de uma
variável y nunca aumenta dado o conhecimento de X

H(X, }'')

x( }' lx )
x(x) + H(}''lx) ) + x(xlr)
H(y)

2.2.5 Tll'ransmissão de Informação

.A força (ta relação ent.re duas variáveis pode ser inensttrada pela T7rz7zsnl ss(io de

In.Jol'lltu.Ção.
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r(x,y) H(X) + -H(}') - H(X, y)

x(x) - n'(xll'')
H(}') - H(y X)

Quando as variáveis X e y são independentes T, seguindo a teoria de Entropia de

Shannon descrita anteriormente, assume o valor de 0 e aumenta conforme a relação entre

as variáveis aumenta. Nesse sentido, transmissão de informação é um tipo de medida de
''..rl nlnpãn on+ro \fnriáyoiev\.rA x uxwYUV u4Evxu Tw+xuvuAu'

2.3 l)iscretização

Discretização pode ser entendida com o processo de transformar um tipo de dado em

outro tipo. Os tipos de dados são "quantitativo" para "qualitativo", "continuo" para

"discreto" , "ordinal" para "nominal"

Um dado é do tipo Qualitativo quando seus valores podem ser dispostos em categorias

seguindo alguma característica mas nenhuma operação aritmética pode ser feita com eles.

Exemplos de dados que são considerados do tipo qualitativo são: cores, escolaridades
(primário, primeiro grau completo, superior completo, etc), gênero (masculino, feminino),
etc

Uin dado do tipo Quantitativo é essencialmente numérico. Eles podem ser ordenados

e podem ser alvo de operações aritméticas. Ainda dentro do tipo Qiiantitativo, ainda
podemos subdividir em dois subgrupos: discreto ou contínuo. Um dado Discreto tem
valores que podem ser contados, e tem como característica principal que não podem
assumir todos os valores em um intervalo. Por exemplo número de televisores numa casa,

número cle carros de uma pessoa, idade, etc. Os valores do tipo Contínuo podem assumir

(qualquer valor dentro de um intervalo, por exemplo altura, peso, distáiicia.

Discretização nesse texto será entendido então como o método usado para tiaiisformar

uin conjunto de dados contínuos em um conjunto discreto. Cota essa\ transformação pode-

se (lasso utilizar métodos de análise discretos (Entropia de Shannon, pot exemplo).
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2.3.1 IDiscretização por Intervalos de Mesmo Tamanho

O método mais simples de cliscretização é o de Intervalos de h/lesmo Tamanho, na

literatura encontrado também como "Equal Wiclth Discretization" (EH'D)(17)(18).

Esse método consiste em se tomar o menor valor u,.í. e o maior valor u... do conjunto,

subtrair o menor do maior e dividir esse intervalo em k pedaços iguais de tamanho w onde

'w = (u..:, -- u.{.)/k). Cada corte no subconjunto fica sendo no ponto Um{« + W, U.{. +

' * w, . . . , ««:« - (k - l).«

A escolha de k é muito importante para se manter alguma consistência nos dados
do conjunto. Se k for um numero muito pequeno pode-se perder muito da informação

que estava presente nesse conjunto. Por outro lado, se o valor de k é muito grande, a
discretização pode acabar não sendo útil por gerar um número elevado de classes com

poucos elementos em cada uma.

Após a determinação dos intervalos, é necessário escolher um representante para cada
um deles. Normalmente toma-se a mediana.

Exemplo:
conjunto: 10 4 8 1 5 8 5 1 6
ordenado: 1 1 4 5 5 6 8 8 10

Considerando n = 9 e k = 3 (escolhido pelo usuário), teremos então 3
classes, sendo:

{l,l} representante 2

{4,5,5,6} representante 5

{8,8,10} representante 8

Logo temos a representação final discretizada
8 5 8 2 5 8 5 2 5

O método E\VD é o mais simples, lhas sofre clo probleiiia de peida de infoiniação

agregada aos dados. Esse problema se deve ao fato de k sei escolhido sem nenhuma
iefeiência as propriedades do conjtmto sendo discretizado.
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2.3.2 Discretização por Interva]os de Nlesma ]i'reqüência

A discretização com intervalos de mesma freqüência, EFD ( "Equal Frequency Discre-

tization") divide os valores, já ordenados, em k intervalos, deixando assim cada intervalo

com um número quase igual de elementos.

O valor de k é definido pelo usuário e cada intevalo irá conter, aproximadamente,

n/k elementos. Vale notar que elementos com valores iguais têm que ficar no mesmo
intervalo.

A escolha do representante de cada intervalo é igual à do método EWD, poi exemplo
a mediana.

Para o exemplo vamos usar o mesmo do método EWD, com os mesmos parâmetros

Exemplo:
conjunto: 10 4 8 1 5
ordenado: 1 1 4 5 5

6

10

Considerando n = 9 e k = 3 (escolhido pelo usuário), teremos então três
classes, sendo:

{1,1,4} representante 2,5

{5,5,6} representante 5,5

{8,8,10} representante 9

Logo temos a representação final discretizada:

9 2,5 9 2,5 5,5 9 5,5 2,5 5,5

A discretização EFD tem como objetivo principal criar classes, separando os valores

em conjuntos de tamanho padecido.

2.3.3 Discretização Baseada em Entropia

O método de Discretização Baseado em Entropia segue a idéia da heurística de en

tropia mínima que foi proposto por Fayyad e Irani(19).

Esse algoiit.mo escolhe os cortes pura cricação das classes baseado iio collcc'ito de ganho

(te infonilt\ção a cada corte possível. Os cortes possíveis são escolllidos a partir (le iim

conjiiiito (le dados de sttport.e
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Um exemplo possível dos dados necessários (já ordenados)

YY YYY Y YXX Y Yx x x Y
19 25 l 35 l 38 49 52 53 s8 60 616 143 177

Dado um conjunto S,uma variável a ser discretizada .4 e um corte 7', a entropia de

classe cilada por T, que chamaremos de -E(.A, T; S) sela:

z('!, I'; s) - là!-K(s:) + lãlx(s:)

Lembrado que H(St) e H(S2) são as entropias das partições Si e S2 respectivamente

seguindo a definição de entropia (equação 2.1).

O corte :rmã. é aquele que minimiza a função de entropia da classe sobre todas as
possibilidades de corte dentre os possíveis seguindo o conjunto suporte. O método então
continua sendo aplicado recursivamente para as duas partições que T«i. criou até que

uma condição de parada seja alcançada, criando assim os intervalos (bens). Seguindo a

idéia proposta por Fayyad e Irani, será usado o Princípio de Descrição de Comprimento

Minimal ("Nlinimal Description Length Principie, MDLP") como critério de parada da

estratégia de discretização recursiva. A idéia por trás do conceito de MDLP, de forma

bem resumida, é que qualquer regularidade em um conjunto de dados pode ser usado
para compactar esse conjunto, ou seja, descreve-lo de forma mais simples(20)

A procura por novos cortes nesse algoritmo irá parar de particionar o conjunto S se
e somente se:

/og,(Jv - 1) . õ(..4, r; s)
G-ho('4,r; s) < '''''k '' + '::V

onde iV é o número de elementos no conjunto S,

6'an/}o(,+, 7'; S) H(s) .E(.4, r; s),

õ(.4,7';S) og2(3* 2)-(k*H(S)-k-*H(S-) ke*H(S2)),

kt é o núnielo de elementos distintos do subconjunto St e analogamente p&\ra k2

Como cada corte é feito é avi\nado de }\cordo coill o critério de unia forma indepen-

dente (las outras paitições, poderá acoiitecei (le a.lgttinas partes do conjunto S ficarem

paiticioiiadils de uma forma mais fina enquanto ottt.ios fiel\iaill mais esl)arcas.
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2.4 Mineração de Dados Delta-màn'in g

Ao longo das três últimas décadas, muitas empresas e organizações vem gerando gran-

des quantidades de dados armazenadas eln arquivos e bancos de dados. Para processar
todos esses dados se tem à disposição toda a tecnologia de Bancos de Dados e a linguagem

estruturada SQZ), que facilitam a busca e a organização dos dados

A Coniputadorização da vida diária tem causado a colete e o armazenamento de
comportamento individual por bancos, companhias de cartões de credito, sistemas de
reserva e pontos de venda eletrõnicos" (21). Com isso, a quantidade de dados é tão grande

que fica impossível para os humanos examinarem tudo. Sem o suporte computacional
a maioria dos dados coletados permaneceria não observado. O nome desse suporte

computacional é Mineração de Dados

Nlineração de Dados significa descobrir informações novas utilizando-se de padrões e

regras em grandes quantidades de dados. Pala tanto, são utilizas técnicas de diversas
áreas como Estatística, Redes Neurais, Algoritmos Genéticos e de Aprendizado Computa-

cional ("Machine Learning") e ainda Bancos de Dados Relacionais de Alto Desempenho.

A perspectiva de análise automática oferecida pelas técnicas de À/lineração de Dados vão

além da análise de eventos passados, pode no entanto ajudar a responder perguntas que

tradicionalmente antes levavam muito tempo para serem respondidas.

Com esse tipo de tecnologia as empresas poderão focar suas forças nos dados mais

importantes, podendo prever comportamentos, descobrir padrões de consumo, analisar

novos mercados. No ramo da saúde campanhas de vacina podem ser melhor planejadas

tal como criação de remédios mais eficientes. A maioria das companhias já armazenam

e reíinam grandes quantidades de informação, logo as técnicas de N'mineração de Dados

podem sei implementadas rapidamente em plata.formas de s(2/tware já existentes, aumen-

tando assim o valor dos dados já existentes. Quando utilizado junto com computadores de

alto processamento ou de processamento paralelo, as ferramentas de mineração de dados

podem analisar enormes quantidades de dados, podendo assim responder perguntas do

tipo: "Quais clientes estão mais propensos para responder a n)unha próxima campanha e

por quer
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2.4.1 Objetivos de Mineração de Dados

O nome "Mineração de Dados" vem da semelhança e]]] se procurar por dados impor-

tantes em grandes Bancos de Dados com a de se procurar em uma montanlla uni veio de

minério valioso. Ambos necessitam passar por um imenso amontoado de material. Com

bancos de dados de tamanho suficiente, a tecnologia de mineração de dados pode gelar
novas oportunidades comerciais disponibilizando as seguintes capacidades:

Previsão automática de comportamentos e tendências Mineração de Dados
automatiza o processo de encontrar dados que possam ser interpretados como in-

formações úteis em grandes Bancos de Dados. Perguntas que normalmente iriam

necessitar de extenso trabalho braçal podem ser agora respondidas diretamente a

partir dos dados de uma forma rápida. Exemplo típico de problema de previsão é o
de encontrar mercado alvo. Utilizando-se de dados de campanhas passadas, pode-se

identificar o público alvo com maior chance de se responder a uma nova campanha,
maximizando assim um investimento.

Descoberta automática de padrões previamente desconhecidos Ferramentas

de mineração de dados podem percorrer bancos de dados e identificar padrões pre-

viamente desconhecidos. Um exemplo de descobrimento de padrão é a análise de

dados de vendas em uma loja para identificar produtos aparentemente não rela-
cionados que são comprados juntos com uma certa frequência. Outro exemplo de

reconhecimento de padrão é detectar transições de cartão de crédito fraudulentas.

Classificação Nlineração de Dados pode particionar os dados de tal forma que classes

ou categorias diferentes possam ser identificadas baseados em combinações de parâ-

metros. Por exemplo os constiinidores de uin supermercado podem ser classificados

cle acordo com seus hábitos de compra (cliente infreqiientes, cliente fiel, cliente

que só compra durante promoções)l esse tipo de classificação pode ser usada ell]
diferentes análises clãs transições de compra (le clientes.

Otimização Um objetivo e\eiitual pode ser o de otimizar o uso de recursos limitados

tal como tempo, espaço, dinheiro ou iiiateliais e maximizar os insultados como

vendas e lucros dentro de um con.liiiito (le restrições. Nesse sentido mineiê\ção de

dados se asseiliellii\ à função objeti'ro itsadt\ em pioblenias (le otiiliízação sobre
restiicões.
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2.4.2 Tipos de Conhecimento Descobertos com Mineração de
Dados

O conhecimento descoberto através de mineração de dados pode ser separado em
cinco tipos (22):

Regras de Associação essas regras correlacionam a presença de um conjunto cle ele-

mentos com outra escala de valores para outro conjunto de variáveis. Por exemplo,

quando uma mulher compra uma bolsa, ela provavelmente irá comprar também um

par de sapatos.

Classificação Hlierárquica O objetivo é trabalhar com um conjunto já existente de
eventos e criar uma hierarquia de classes. Por exemplo, uma população pode ser
dividida em cinco grupos de acordo com a renda mensal.

Padrões Seqüenciais uma seqüência de ações ou eventos é percebida. Por exemplo,

se um consumidor compra uma comera digital, ele irá em alguns meses comprar
mais um cartão de memória para comera e pilhas recarregáveis.

Padrões em séries históricas semelhanças podem ser detectadas dentro dos pon-

tos de uma série histórica. Por exemplo, As ações de uma empresa de utensílios
domésticos e de uma empresa de desenvolvimento de se.Pware mostraram o mesmo

padrão em termos de preço de fechamento durante o ano de 2000.

Categorização e Segmentação uma dada população de eventos ou itens pode ser

particionada (segmentada) em conjLmtos de elementos "similares". Por exemplo,

uma coleção de dados sobre um t.rasamento de uma doença pode ser dividida em
grupos, baseado nas semelhança\s quanto aos efeitos colaterais.

2.4.3 Perigos ao se usar Mineração de Dados

Como já mencionado anteriormente, Nlineração de Dados tem o objetivo de achar

hipóteses a partir dos dados, logo, os resultados desse processo são apenas hipóteses e

como tal devem ser tratadas com ctti(lado para se evitar má interpreta\ção dos resultados.

Dente'e os pontos que podem le\íãl' a uma intei'pt'etaçã.o ei'ra(la (los (lados está , por

exemplo, eiii se entender iiiiia relação encontra(la como liiiia relação de causa e efeito. O



2.4 b,-lineracã.o de Dt\dos l)ata-inining 20

que pode ter acontecido é que os dados mostraram um relacionamento entre t\s variáveis,

mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre já que essa informação foi tirada dos
dados e não deduzidas esses dados podem ser fruto de pré-seleção, não mostrando exa-

tamente o cenários real do mundo. Um exemplo disso são os questionários, raramente

respondidos por uma amostra aleatória da população.

Outro ponto importante é o de se tomar a parte pelo todo. Quando se faz uma

projeção nos dados, pode acontecem de alguma relação importante se perder e no resultado

final obtermos uma hipótese que leve ao erro se não for analisada também se tendo idéia
do todo.

Conclui-se que ao se ter um resultado da Mineração de Dados, ainda assim análise
deve ser feita sobre as hipóteses encontradas e perceber quais podem ser realmente válidas

e quais foram apenas resultado da má cometa dos dados. Essa análise tên-t que ser feita

por alguém que conheça a massa de dados, e tenha senso crítico bom o suficiente pra

julgar as hipóteses obtidas.
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3 Traba[h,os ReLcLcã,on,CL(],os

A motivação para o desenvolvimento do se.Pware -EntropC'aZc foi criar uma ferra-

menta útil e simples de ser usada que possa colaborar com pesquisadores de diversas áreas

do conhecimento na análise de seus conjuntos de dados.

A contribuição desse projeto está justamente no fato de não se ter uma ferramenta

simples e fácil para o cálculo de entropia, que permita visualização dos resultados de forma

iterativo e rápida. Todos os so#ware que podem fazer o cálculo não são específicos para

isso e a entropia é apenas mais uma funcionalidades logo, em muitos casos, sua utilização

acaba não sendo muito simples, necessitando muitas vezes de um conhecimento muito
específico do se.Pware.

Dentre os soPmare que podem ser usados para calcular a entropia de alguma coima,

podemos separa-los em quatro grupos, por terem características semelhantes: SoPware

de cálculo científico, So@ware de cálculo estatístico, Calculadoras simples para projetos

específicos e So./tware específico de aprendizado computacional e mineração de dados.

3.1 Soy:tware Especí.ricos de Cálculo Científico

Quando se pensa em se.Pmare que ofereça funcionalidades matemáticas, logo se pensa

iio Nlatlab, Scilab, \lathenlatica, N'laple e até mesmo o Excel lio universo \\rindows. Esses

se.Pwrlres são excelentes em termos de eficiência e funcionalidade, mas pata o cálculo (le

entropia, é necessário ilm conhecimento mais aprofundado de cada se.P?gare para poclei
ser feito.

O À,latlal) é um pacote comercial de manipulação de iilatiizes que funciona como um

?\mbieiite (te ptogianlação inteiati\-a.

.A lingttt\gem de programação do N.latlat) é excepcioilalineilte diiet:\, já (lue to(los
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objetos são considerados vetoies. Tem ainda um suporte gráfico pala ntostrar resultados
numéricos. O Nlatlab aceita executar corltandos colocados em um arquivo, como um

arquivo de "script". A linguagem tem todas as diretivas básicas de uma linguagem de
programação como if, for, while e ainda permite fazer recursões.

Existem na internet algumas implenientações da entropia de Shannon na linguagem

do b/latlab, tal como o cálculo de discietização. Esse código é aberto e pode ser alterado

como for necessário para uso próprio, facilitando então a implementação de funções de

análise baseadas em entropia.

O Scilab é também um pacote de se/Zware para cálculo numérico e disponibiliza um

ambiente poderoso para aplicações de engenharia ou científicas. Tem distribuição livre e

código aberto disponível na internet desde 1994. Um de seus objetivos é ser um Matlab

gratuito, logo suas funcionalidade acabam sendo bastante parecidas.

Em sua biblioteca, o Scilab, dispõem de muitas funções matemáticas e ainda a pos-
sibilidade de adicionar interativamente mais funções feitas em outras linguagens como C

e FOR:l'RAN. Também tem uma linguagem de programação muito parecida com a do
Matlab.

Dentre as ferramentas pagas pala cálculo matemático ainda temos o se.Pware R/laple e

o Mathematica que são concorrentes e tem funcionalidades semelhantes. Um ponto inte-

ressante em comum deles é a capacidade de conseguir resolver equações literais, integrais

e derivadas. Em termos cle apresentação mostram gráficos, desenham figuras a partir de

equações e permitem análise gráfica. Ambos tem uma linguagem de programação e ainda

uma interface gráfica bem elaborada

O Excel é a planilha eletrõnica que vem junto com o TK'licrosoft Ofhce. Nlesmo não
sendo uin so©mare específico para cálculos matemáticos científicos, têm algumas feiia-

mentas (lue podem ser beta úteis, como pot exemplo, o pacote de análise de dados (lue

faz a discretização simples (E\VD) e ainda mostra um histograma. Uma facilidade blue o

Excel traz é a manipulação de dados, fazendo com (late fiqtle muito simples a aplicação
cle valias funções matemática\s a eles. Outra funcionalidade útil é a integração com os
outros se/fwüre clo Omce, facilitan(lo a confecção de relatórios e apresentações.

E muito coliiuin se encontrar várias soluções iio formato de planillias eletrõliici\s do

Excel 110 tttliverso fitlt\nceiio, em bancos poi exeii)plo. Isto se (leve ao fato (le sita lingtta-

gein, yZ? Scrz/)l ser extra:nlaniente fá.cil de sei }\pieiidi(la c ttsad:\. (:olii essa ít\(ilidi\de,
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vem uma falta de flexibilidade inerente. Em último caso se pode lesar a API do Excel, em

formato (]OM, através (te uma aplicação em C++ por exemplo, mas isso é muito mais
complicado do que simplesmente fazei um módulo em yB Script.

Em todos os casos não há, pelo menos na distribuição oficial, o cálculo cle entropia

e muito menos um mecanismo de análise colho o proposto pelo Entrar(l:alc. Para
se obter o cálculo de entropia, seria necessário a implementação dessa funcionalidade

através de funções ou módulos usando a linguagem específica de cada um dos so@wares

mencionados, dificultando bastante o trabalho para um especialista de uma área diferente

de Computação.

Nessas condições, o Entrar(;'alc acaba sendo mais útil para o que se propõem, pois

disponibiliza um ambiente completo para análise por entropia dos conjuntos de dados,

sem necessidade de aprendizado de uma linguagem de programação específica. Outra
vantagem é a visualização dos resultados que é muito mais simples de ser entendida e

analisada, facilitando ainda mais o trabalho do pesquisador.

3.2 So./ttoare Específicos de Cálculo Estatístico

Este tipo de so@mare acaba sendo bem específico, não tendo tantas funcionalidades

quanto os so@ware mencionados na seção anterior. Suas funcionalidades são focadas
no mundo da estatística, funcionalidades estas que teriam, em muitos casos, que sei
desenvolvidas pelo próprio usuário atrasando e dificultando a obtenção de resultados de
análises.

Dentre os soPware mais populares nessa área temos o S, S-PLUS e o R

O S é o se./tmare "original" ou precursor dos três, de acordo com seu site ohcial

(http://cm.bell-labs . com/cm/ms/departments/sia/S/i.ndex .html), é uma lingua-

gem e uma ferraiiienta de Organização, visualização e análise de dados. Contém um
grande llúlnero de funcionalidades estatísticas e um atubiente intera.uivo cle aná.lise. .\.

linguagem e sitas bibliotecas foiain desenvolvidas no Reli Labs corno resultado de sitas

pes(ltiisas em computação estatística começada no final da década de 70. Desta linguagelil

sitigirain o S-PLUS e o R.

X linguagem S é orieiitl\(la a objetos e t.ein o objetivo de ''piogiamai pala os dt\dos:

Oli seja, descievei l)ara o coiitptit.adoi como iitostiar iiill gráfico, gelar luii relatório oii
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montar um modelo estatístico. .Apesar de sei iim se.Pwa7e que pode ser usado por si só,
tem uma ênfase em usuários que queiram caiar iim se.Ptoare a partir de novas idéias. Sua

linguagem de programação simples de ser usada é que permite a facilidade e possibilidade

do usuário escrever seu próprio pacote de funcionalidades.

A partir de 1993 a licença de uso da linguagem S se tornou exclusiva da )vlathSoft,

com isso, apenas a NlathSoft poderia vender produtos que utilizassem a linguagem S.
Dessa forma, o S passou a ser disponível apenas através do S-PLUS.

O S-PLUS incorporou a linguagem S e mais diversas ferramentas de visualização e
tratamento de dados, montando um arcabouço de análise estatística muito completo.

Fornece uma interface para integração com R/licrosoft Power Point e até mesmo com o

Excel. Além disso ainda disponibiliza uma ferramenta de criação de relatórios facilitando

a visualização de resultados. Consegue lidar com giras de dados sem a necessidade de ler

todo o conjunto para a memória, para tanto utiliza a idéia de ir lendo os dados à medida
que são utilizados.

Ainda nessa mesma linha de so#mare temos o R que é uma versão do S que segue

a licença GPL de soPware. O R é um conjunto de aplicações integradas, dentre elas:
uma linguagem, muito padecida com a do S, um ambiente de execução com capacidade

gráfica, uma ferramenta para depuração, acesso a algumas funcionalidades do sistema e

além disso ainda se pode executar programas presentes em arquivos de script.

O R é uma linguagem interpretada que permite o uso de condicionais(i.f), laços
(for , while) e programação modular. Todas as funções visíveis ao usuário foram escritas

em R. O usuário pode também utilizar funções escritas em C, C++ e FORTRAN caso
precise de maior desempenho.

Ambas as linguagens, S e R, têm cálculo de entropia no seu conjiinto de funções

padrão. A entrada de dados não é muito complicada e a visualiz:\ção pode conter gráficos
crie facilitem a análise. E difícil fazer uma comparação entre o EntropC'aZc e o S oil o

R já (lue o -EntropC'alc é uma ferramenta de análise e ambas as outras são linguagens

linguagens de programação. Para chegar ao resultado obti(!o com o -EntropC'aZc seria

necessário escrever um scràpÉ cona a série de cálculos necessários e mesmo assim não teima

tt\nt.a facilidade ei]] navegar pelos resultados, facilidade esta (lue é ui]] dos ob.meti\os (lo
Entrou(;'alc. O S-PLt;S ttpesar de sc.r llin ambiente iniiito completo, é iiiii .se/Ziuare

pago e nao colll o mesmo foco do -Entrar(l:aZc, logo, e possa\rel fazei' o lneslllo tipo de
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análise com entropia, mas sem a mesma facilidade

3.3 Calculadoras Simples para Projetos Específicos

Existem ainda muitas outras calculadoras de entropia na internet para diversos fins,

mas com implementações bem mais simples, como por exemplo a Diversity Calculator
(http : //www-2 . cs . cmu . edu/'trb/java/Dcalc/). Ela é um applet que calcula entropia

com o objetivo de analisar diversidade de grupos dentro de uma população. Foi utilizada

na tese de doutorado de Tucker Balch - "Behavioral Diversity in Learning Robot Teams"
O conceito é muito parecido com o do -Entrar(7aZc, mas com bem menos recursos. Basi-

camente ele só calcula a entropia e mostra o valor, não se pode fazer nenhum tratamento

desses dados, nem analisar resultados parciais, nem ler os dados em um arquivo, nem tet-
um arquivo de saída com os resultados.

Outro exemplo é uma calculadora muito simples que foi usada para estudar a visão

de pombos(http://www .pigeon .psy.tufts . edu/avc/young/entropy.html) . Basica-

mente só calcula a entropia de um vetor de 16 posições (categorias) onde em cada posição

se coloca a freqüência que ocorre aquela categoria. Este exemplo também é um app/ef.

Em ambos os casos temos bons exemplos de como a utilização do EmtropC'aZc seria
muito útil, evitando um trabalho desnecessário dos pesquisadores em desenvolver essas
ferramentas, deixando apenas a preocupação na análise dos dados.

3.4 S(4/:tware Específico de Aprendizado Computaci
onal e Mineração de Dados

Uin trabalho relacionado muito interessante é o WEKA ( }raíkafo Eriulz07ime71f /or

Xzzow/erige .4na/gsãs) (23), (lue é uma ferramenta ilitiito completa para \lineraçã.o de

Di\(tos e .Xpi'endizado Compiitacional desenvolvida na. Univei'sidade cle \\rdikâto na Nova
Zelânclia.

O WEl<A é todo feito eiii Java e tem unia interface uiiifoime pala a ut.ilização de

t.odes as técnicas implementadas. O objetivo principal é criam liin ambiente l)a.ia o (leseii-

volviiilento (le técnicas de .4piendizado Conipiitz\cioiial e N.liii( rt\ção (lc l)}\dos p a paitii
(lai aplica-las lias pior)lemas (ltt vi(lz\ iea.l. Ele }\iii(lt] t.êm iin] con.ittiito (IP feiiaiilentas
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pala pié-processamento dos dados e ambiente pala coinpaiai algoritmos de Aprendizado
Computacional.

Com a utiliza.ção do WEKA, um pesquisador especialista en] uma área em paiticu.

lar poderá usar as técnicas de Aprendizado Computacional pala conseguir derivar in.
formações úteis a partir de seus conjuntos de dados.

Os objetivos do WEKA são

1. Disponibilizar as técnicas de Aprendizado Computacional de uma forma razoável.
mente fácil.

2. Aplicar as técnicas implementadas a problemas reais

3. Desenvolver novas técnicas de Aprendizado Computacional e disponibiliza-las ao
mundo.

4. Contribuir com um arcabouço teórico para a área de Mineração de Dados e Apren.
dizado Computacional.

Da mesma forma que o .Entrar(7aZc, é necessário um especialista nos dados para

analisar os resultados, e também funciona a partir de um modo gráfico, facilitando o
uso para pessoas mais leigas em computação, já que o público alvo dessas aplicações são

usuários especialistas em alguma área e não necessariamente computação.

A diferença do WEKA para a nossa proposta está na análise dos dados utilizando

Entropia e Ganho de Informação de uma forma mais simples. Essas duas propostas
fazem parte da implementação oficial do WEKA mas é necessário um conhecimento mais

aprofundado de teoria. O -EntropC'aZc foi elaborado para ser o mais simples possível.
Com isso o público alvo do nosso projeto, que são pes(lttisadoies de diversas áreas, não

necessitarão ter lliila plepaiação mais apiofuitdacla sobre os conceitos cltte estão usando.

A interface do EntropC'aZc é simples de sei entendida e manipttlada e muito intliitiva,

facilitando assim a sita utilização.
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4 O Software

O objetivo desse projeto foi implementar uma ferramenta que possa ajudar o pes-

quisador a fazer análises em seus conjuntos de dados utilizando o conceito de Entropia e

Quantidade de Informação. A ferramenta tem que sei fácil de ser usada e de entender os

insultados obtidos tal como também precisa ser eficiente e robusta.

O produto final foi o so#loare EntropC'aZc que pode ser visto na figura l
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4.1 História do Desenvolvimento

A primeira versão do -EntropC'aZc foi desenvolvida em C++, utilizando o aicabouço
Visual Studio 6 da Nlicrosoft.

Fazer uma interface gráfica no Visual Studio é muito simples, basta arrastar o com-
ponente desejado pala o ponto deito da caixa de diálogo e pronto, um método conhecido

como "WYSIWYG" ("What You See is What l/ou Get" , em português: O que você vê é

o que você têm). Esse método foi muito eficiente para a confecção do protótipo inicial. A

partir dele, muitas idéias de como seriam as estruturas internas já foram sendo testadas,
mostrando assim se tinham sido boas escolhas ou não.

O maior problema depois de se ter o protótipo pronto e funcional era migra-lo para

outro sistema operacional. Na época, o objetivo maior era uma ferramenta para pesquisa-
dores que usavam o Linux como sistema operacional. Apesar da facilidade de se fazer o

protótipo, o problema de se migrar um código totalmente desenvolvido para Windows,
utilizando bibliotecas específicas da Microsoft acabava sendo tão grande que acabou não

valendo a pena tentar aproveitar o código já escrito.

Nesse ponto a solução seria escolher uma biblioteca gráfica que pudesse ser migrada
de Linux para Windows e vice versa sem muitos problemas, com isto poderia continuar

desenvolvendo em Windows e apenas recompilai e testar no Linux quando necessário.

Esta idéia seria muito trabalhosa, seria necessário aprender mais uma API gráfica e teria

que se redesenvolver quase tudo em C++ usando somente a STL, que é padrão entre
sistemas operacionais, evitando a incompatibilidade que a N,IFC (Biblioteca de classes

C++ da N-iicrosoft, "À'licrosoft Foundation Classes") tem por ser específica para- Windows.

Levando-se em conta o fato que muitas das classes teriam que sei ieescritas e seria

necessário utilizei unia API gráfica nova, stiigiu então a idéia de desenvol't'er a aplicação

enl Java, mesiiio contraliaildo o sentimento geral de (lue esta linguagem não é adeqüada

pala a construção (le aplicações ina.temáticas oii (lue precisem de lim deseiitpenho maior.

Porém, com o avanço dl\ tecnologia do Java e a utilização dos "just-in-time compi-

lei"(24) poderia ser possível conseguir iim (lesempenllo próximo do (lue conseguiiíanios

com C++, talvez não seja possível ainda um desempenho tão bom (quanto o que poderia

se ter com C ou FORTR.AN, idas o gaiillo (lue tcnios com a poitabilid?\(le do Jttvt\ jú x-ale

pelo pouco desettipeiillo extra que seria possível.
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Ainda faltava escolher uin ambiente pala o desenvolvimento do se/Zwrzze, uni (lue

permitisse navegar pelas classes do projeto, edita-las com facilidade, permitisse a uti-

lização de um programa de depuração, tivesse uma ferramenta de r(i/actorirzg, tivesse um

ambiente de desenvolvimento fácil de interfaces gráficas e fosse gratuito.

A primeira idéia foi usar o Emacs, mas apesar de sei um excelente editor de texto,
utiliza-lo para desenvolver projetos com muitas classes e arquivos acaba não sendo muito

eficiente. Faltam muitas das ferramentas e funcionalidades que são necessárias, de uma

forma integrada, para um desenvolvimento rápido e eficiente de se/twrzre.

Um ambiente que suprir todas essas necessidades é o Eclipse (25). O Eclipse é um

ambiente de desenvolvimento de se.Pware feito em Java, que traz todas as qualidades dos
maiores ambientes de desenvolvimento comerciais mas com um ponto forte a seu favor: é

gratuito e com o código fonte aberto. Pode ser customizado de diversas formas desde estilo

de programação, até menus, cores e caso ainda não fique como se deseja, em último caso

ainda se pode alterar seu código fonte já qite ele é aberto e deixar o ambiente como bem

entender. Tem um ótimo desempenho, não atrapalhando a dinâmica do desenvolvimento,

e uma visualização simples e fácil do projeto, ajudando assim a organizar melhor as idéias

e a implementação.

O .Entrara'aZc foi então desenvolvido em Java (versão 1.5.0.01) dentro do arcabouço

Eclipse (versão 3.0). Parte do desenvolvimento foi em Windows XP e parte no Linux
(Debian, kernel 2.4.18-1-k7) da rede eclipse do INIE.

4.2 Implementação Matemática

O .EntropC'aZc implemente três tipos de cálculo de entropia e mais três discre-
tizações. A parte da apresentação das entiopias foi o (lue acabou dando mais trabalho

pela meto(lologia usada.

Para o cálculo de entropia foi implementada uma estrutura interna de árvore para

iepieseiitar cada combinação de variáveis (lue precisam ser calculadas.

Cada nó da árvore tem a seguinte estrutura

// rótulo do nó

String m.s.label;
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// valor da entropia H(XIYIZ)
double m.d.entropi.aAssimetrical ;

// valor da entropia H(XIY,Z)
double m.d.entropi.aAssimetrica2 ;

// valor da entropia H(X,Y,Z)
double m.d.entropiaSimetrica;
// valor da entropi.a a priori H(XjY)
double m.d.entropiaPriori;
// va].or da quanta.dade de informação = H(VIZ) - H(XIYIZ)

double m.d.quanta.dadelnformacao ;

// número de ocorrências desse valor no conjunto
int m.i.numOcorrenci.as ;

// ni.vel da árvore em que se encontra esse nó
int m.i.nível;
// probabi.lidade de ocorrer esse nó no conjunto de valores
double m.d.px;

// probabilidade de ocorrer a tupla que contém esse valor
double m.d.pxTupla;
// lista dos nós que vem abaixo desse valor
ArrayList m.al.galhos;
// referência para o nó pai desse
ShannonTreeNode m.stn.pai. )

disponível

A princípio, tentou-se caiar a árvore cle apresentação utilizando-se o componente

Tree e inserindo todos os treeitens um a um, seguindo a estrutura já montada para

o cálculo. Essa idéia apes:\r de ser funcional, ficava muito lenta. Quando era necessário

ciiai muitos nós (mais de mil) a aplicação ficava algtms minutos travada criando os
conlpolientes individualmente. Esse problema não eia aceit.ável, foi então que com um
estudo apiofuiidado da biblioteca .JFace, surgiu o conceito de yãewers.

Um }''ie-rl/er é villa classe na (dual, dado um modelo (estrutura de (lados), consegue-se

mostrar essa estiutttra ]ia tela de íbrma rápida e mais eficiente do (lue a iiiiplemeiltação

(lireta do mo(leio utilizando-se os controles básicos (disponíveis.

Foi iitilizado então a classe TreeViewer (late é lim riem/ez especial pala se mostiat
}íi"ç'odes a partia de limo estiuttira int.eiiia pronta. Para essa classe sal)er o que tiiostr?lr
ein ca(la lió e "entcndei" a est.bit.tua interna .]a pronta, foi necessário inll)lenlciitai mais
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duas classes, uma que fosse unia implementação da interface ITreeContentProvider (lue

contém a lógica de como se caminhar pelos nós da árvore ntodelo, e uma impleliientação

da interface ILabelProvi.der (lue se encarrega de escolhem qual rótulo vai em cada nó a
partir da árvore modelo. Com essas classes implementadas e o modelo pronto, o lesto clãs

funcionalidades da árvore como o preenchimento dos galhos, expansão de nós, etc, ficou a

cargo do Java. Esse método facilitou bastante o trabalho, evitando preocupações desne-

cessárias com a confecção da árvore, deixando assim mais tempo para implementação cle

novas funcionalidades e ainda deixou a apresentação muito mais rápida. O motivo dessa

velocidade, é que, o TreeViewer se utiliza de uma técnica chamada Zazy eualuízfáon, ou

seja, só cria os nós da árvore quando é realmente necessário mostra-lo, diferente da im-
plementação anterior onde todos os nós eram caiados independentemente se iriam sequer

ser mostrados ou não.

A mesma idéia de yãewers foi utilizada na confecção da tabela com os dados de en-

teada. Com isso foi possível implementar a ordenação de colunas de forma extremamente

fácil. A classe utilizada foi a TableVI.ewer. Para a ordenação foi utilizada uma classe
que entende a classe ViewerSorter e se sobrescreve apenas o método compare. A mesma

idéia foi usada no TreeVI.ewer permitindo as diversas possibilidades de ordenação que
foram propostas.

4.3 Implementação Grá6ca

Existem três API 's de desenvolvimento de interfaces gráficas para Java, sendo elas
AWT, Swing e SWT

.AWT que é a sigla pala "''lóstract l,Findou Too/Aát" é aparte das classes fundamentais

do Java e é a .A.PI antiga pa.r& clesenvolvímento de interfaces gráficas. AWT usa os
componentes nativos da plataforma em (lue esta iodaiido a. aplicação. Tem a des\:alltagem

de citar aplicações com uma aparência amadora.

Swing é a API de desenvolvimento (le interfaces gráficas nova (late veio pala sul)stituir

;t .\PI antiga e pouco ílexí\:el .A\\rT. Swing é t.odo desen\'olvi(lo em .lava e todos os

controles sao einulados dessa falida. Uma, vant.agetn disso é (lue a aplicação filial tem
?\ iiiesnl?l t\paiencia e coillpoitaiiltlttto eili (liialqtiei play.afoilna (late fot execiltada. Unia

di\svaiitagem é (ltie, l)elo fato (lo Swing tei que eii)pilar cada coint)Olií'nte do dialogo, }lcaba

sendo vitais leilt.}\ (cite a .4WT
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SWT (Standard WidgeÉ TooJX;át) é uma biblioteca gráfica desenvolvida pela IBX'l pata
ser usado na criação da plataforma Eclipse. Os controles disponibilizados pelo SWT

são como os componentes nativos dos sistemas em que executa. Apesar de haver uma
grande integração com os componentes nativos, a API ainda continua independente do
sistema operacional. SWT é como uma camada de tradução dos componentes gráficos
nativos do sistema operacional para o Java. Em nível mais alto, também como paire da
plataforma Eclipse, existe ainda a JFace. Esta é uma biblioteca gráfica implementada

usando SWT que simplifica tarefas comuns na programação de interfaces gráficas. SWT

e JFace trabalham juntos na construção da interface gráfica do usuário.

A estratégia do projeto SWT é construir uma biblioteca simples que produzisse

aplicações gráficas acopladas ao ambiente nativo que estivesse rodando. Alguns contro-

les comuns como rótulos, tabelas e listas são deixados a cargo dos componentes nativos,

da mesma forma que o AWT, já componentes mais sofisticados, são emulados em Java,

seguindo então a idéia do Swing, por exemplo, as barras de ferramentas são emuladas

quando usadas no ambiente Motif.

A escolha feita para o desenvolvimento -Entrar(l;aZc foi o SWT apenas pelo fato
de ser a biblioteca padrão do Eclipse, e esse seria o ambiente de desenvolvimento da
aplicação.

4.3.1 Menus

A tela principal do EntropaaZc consiste de uma barra de menus de opções (Arquivo,

Execução, Ordenação, Rótulos e Ajuda), um rótulo que mostra o número de linhas do

arquivo de enteada e o valor da ent.copia máxima para este número, e ainda iim espaço
para a visualização da árvore com os cálculos de entropia e uma tabela com os dados do

arquivo de entrada sendo analisado.

.\traí'és (los inenlls que se pode fazei a maioria das ações de controle de visualização

e de execução do -EntropC'aZc. Cada menu é o mais intuitix:o possível e tem cima
tecla (le atalho iespecti'ça para cada item e sub-íteiii de menu, facilitando a litilização
e iiielhoiaii(lo a i\cessibilidade do soPwaze. .Apenas os menus .Xiquivo e .A.judo ficam
habilit.ciclos tl princípio. O nienii Execução é llabilitaclo (ltiando alguitl arquivo válido fot

aceito. Os outros iileiius iestaiites, Ordenação e Rótulos, são habilita(los (litl\ndo algttmtt

aivoie de entropia e criada.
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O menu Arquivo é utilizado pelo nsuário (luando este (Irei escolhem o ar(ruivo que

será analisado ou quando (quer giavai o conteúdo da grade de dados para um arquivo.

O arquivo de entrada deve seguir o modelo descrito na seção 4.4. A gravação , gera um

arquivo no mesmo formato do arquivo de ei-tirada. Com isso, unia (tiscretização que tenha

sido feita pode ser gravada evitando ter que ser refeita em análise futura.

O menu Execução contém as opções mais importantes do s(Z/lugre, é lá que estão as

opções de cálculo de entropia e discretização e ainda tem a opção de olhar os histogramas

dos dados presentes na grade de dados. Esse menu fica com todos seus itens desabilitados

(não acessíveis) enquanto não houver um arquivo válido aberto.

Os menus Ordenação e Rótulos, cuidam da apresentação da árvore de entropia. Or-
denação seiva para o usuário escolher por qual critério -EntropC'aZc irá ordenar os nós

da árvore de entropia. Dentre os valores, temos Label que é o nome da combinação usada

(ex: varl, var2, var3), -HI é a entropia condicional que segue -K(zlrlx), -H2 é a entropia

condicional que segue .a(ZJX, y), -HXS é a entropia simétrica -H(X, y, Z) e QI é a Quan-

tidade de Informação. A única particularidade aqui é que a ordenação por quantidade de

informação é decrescente, ao contrário das outras, já que quanto maior o a quantidade

de informação, melhor o experimento realizado, no caso, melhor foi o resultado da adição
da última variável ao conjunto testado.

O menu de Rótulos segue a mesma nomenclatura do menu de ordenação e só serve

para limpar um pouco a tela, eliminando resultados que o usuário pode não querer ver.

A princípio somente .líl é mostrado, os outros resultados irão aparecendo à medida que
forem selecionados no menu.

O menu de Ajuda só mostra uma caixa diálogo informações sobre o se./Zware, como o

nome de quem o escreveu e qual o ob.jetivo.

4.3.2 Tela de Opções de Cálculo de Entropia

Nesta caixa de diálogo o ttsuário poderá escolher as opções necessárias para o cálculo

de entropia. Dentre as opções possíveis está a qiiantídade de variáveis que entram no

cálculo ("Número de Variáveis"). Este número indica o tamanho do conjunto que será

cotisi(legado iio cálculo. Por exemplo, ('aso o lista\no escollit\ (bois, iinplicata ('in calcttlos

com jiintos de duas variáveis do t,ipo K(-Vll') e H(X, }'), caso sda t.rês, havciá o cálculo

de H(.V }'lZ), H(Xll: Z) e H(-V, }: .Z) e assina poi (liailte. O núinclo (le v?\fiáveis, ciii
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{Jli(6ês Pata' õ 'Cálé'il16 dê E ntióliíã:
B:i =b'=Ü====='=2 1:!:i:22=el:'i:=2 :3 !ti :iaÍ! Ü Ü üz :! Z Ü2 :!

+

Número de Variáveis

Variáveis Todas

Variáveis Escolhidas PETR4
ACE54
IBOVE5PA
VALES
DD F l M

-'Z nX

lvi B:emod
Cancel

Figura 2: Tela de opções do cálculo de entropia

outras palavras, indica as combinações que serão geradas a partir das variáveis escolhidas

(2 a 2, 3 a 3). Estas combinações são sem repetição, logo a entropia do conjunto com
três variáveis (a, a, b), por exemplo, não será calculada.

Na caixa de seleção exclusiva (Camba Box) "Variáveis" o usuário escolhe quais das

variáveis possíveis devem participar do teste. Cada uma escolhida, é então retirada do

controle em questão e colocada na lista abaixo. Se nenhuma for escolhida, poi padrão,

serão usadas todas, isso é feito para facilitam e deixar a utilização desse diálogo mais
simplificada. O botão "Todas" que move todas as variáveis existentes no Combo Box
pala a lista de variáveis escolhidas.

O botão "Remover" retira a variável que esteja selecionada na lista, devolvendo-a

pala o Combo Box.

O valor do campo "Número de Variáveis" deve ser inenoi Oll igual ao número de

variáveis presentes na lista "\'aiiáveis Escolhidas" : caso coiltiáiio, ao se clicar no botão

Ol<, o diálogo dará uma mensagem de eito e não deixará prosseguir até (lue o ustiáiio

iiiodifi(lue o vi\lor.

4.3.3 Tela de Opções de Discretização

.A ci\ixt\ de diálogo "Discretização" contioltl (lut\is \-aiiáveis seixo discretiza(l:\s e pot

(lttt\l nlét.odo de discietização.
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Üi êéi'Éãi:ã: éãlil:ii ii iiÓ tjiik:i;:ê:tiiãâiã :.®

Número de Classes l3

Tipo Discretização P' EW.D
r' EFO

{'" Basead

Variáveis !odes

Variáveis Escolhidas EUniformiEy of Cell chape
Single Epit:helial Cell Sine
Clump Thickness
Bland Chromatin

ISample code number

Cancel

Figura 3: Tela de escolha das opções de l)iscretização

O primeiro campo é o "Número de Classes" que para a discretização EWD e -EFZ)

é o número k de sub-conjuntos em que se irá separar os valores durante a discretização.

No caso da discretização baseada em entropia esse valor é ignorado. Se o usuário não
escolher nenhum valor e mesmo assim escolher o método .FWD ou l?F'Z), a discretização

usará o valor padrão de v/ã classes (óÍns).

Na seqüência o usuário tem um botão de escolha exclusiva ( Radio Button ) com as

opções de discretização que podem ser feitas.

AI)eixo vêili o inesiiio tnodelo de escolha de variáveis da caixa de diálogo de opções

do cálculo de entropia.

Caso a discretização baseada ein entropia seja escolhida., o programa iiá ainda pedia

pa-rt\ o usuáiio escolher uma variável de suporte.

4.3.4 Tela Histogramas

Para visualização de seus da(los, o tisuáiio t\.in(la pode titilizai a feiraiiieiitit de vista

alização (le liistogialnas disponibilizada pelo liieiiii "Execução"

O seu liso ó iilliit.o simples. Ao sei iii\:oca(lo h&lveiá tiiil liist.ogiaiii \ e iliil Combo Box
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Histoérahú Ü
Histograma da ç/ariável PETR4

35.15

VariaveIDiscretizada:

57.11 11E

Íg ci«.

Figura 4: Tela de Histograma l

neste controle o usuário poderá escolher qual histograma quer ver

4.3.5 Tela Principal

A tela principal é dividida em duas partes, uma parte contém a árvore com os resul-

tados do cálculo de entropia e a outra parte contém uma tabela com os dados do arquivo
de entrada.

A árvore de entropia tem como nó raiz o nome do arquivo de entrada, precedido de

um rótulo que é o número da execução, facilitando assim a distinção entre vários testes

seguidos. Os nós seguintes na hierarquia são das combinações de variáveis que foram

testadas, por exemplo (val, var2), (varl, var3), etc. Os níveis seguintes são os valores
possíveis de cada variável seguindo a hierarquia. Exemplo

Essa entro\da de (la(los, no cálculo (le entiopi&\ lltilizi\ndo }ls (lilás v?\iiá-.;eis, meti\iia i\

át volte mostradiuia hgura 5.

varl var2
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.] Calculados de Entropia

Figura 5: Arvore de Entropia

4.4 Arquivo de Entrada

O formato do arquivo de entrada consiste de linhas com valores separados por "l"

A primeira linha contém os nomes das variáveis que serão estudadas, as demais linhas
são os dados relacionados a cada variável. Exemplo:

x01xllx2;x3

5 ;4 ;0 ;1

0 ;1 ;3 ;3

2 ;1 ;2 ;2

4 ;2 ;4 ;0

2 ;4 ;2 ;0

2 ;2 ;0 ;3

4 ;1 ;3 ;3

0 ;2 ;4 ;1

1 ;2 ;3 ;3

3 ;0 ;4 ;3

Nesse pxeinl)lo temos iiiiit\ cntit\da com (luatto x-ariáveis :i;0 .t2, :l3 e pi\ti\ ctl(lz\

g (1) C:\Documenta and Settings\gus\Meus documentos\mestrado\arquivos de entrada\testeDissertacaol .txt
=i. ( var], vara) [H[=1 .536412500309067]

4 1 [H[-ü.BS71428571428571]
[ [H[=0.5]
4 [H[-0.5]
6 [H[-0.5]

Ü 5EH[:0.6792696+31662097]
[ [H[-0.5283208335737187]
6 [H[-0.5283208335737187]
8 [H[-0.5283208335737187]

11 vara i «r2  
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variável 10 valores

A ordem (lue os valores aparecem em cada coluna é favor importante para os cálculos

que irão ser feitos . No exemplo acima, se fôssemos fazer a mesma análise (lue é feita no
se./Zwa7e, para as probabilidades, teríamos que P(z1 = 4) = 1/5 = 0, 2 , P(z1 = 4lz0 =

5) = 1 e P(r1 = 2lz0 = 0) = 0, 5. Logo ao se procurar poi relações entre as variáveis

sendo analisadas, cada linha sela analisada como uma dupla de dados.

4.5 Arquivo de Resultados de Saída

A cada vez que é requisitado o cálculo de entropia, um arquivo "html" e um ar-
quivo "cvs" com os resultados são escritos no mesmo diretório do arquivo de entrada

Os arquivo tem como padrão o nome do arquivo de entrada, acrescido do prefixo
"saída." e uln sufixo que diz o número de variáveis utilizadas por combinação no
cálculo e por fim a extensão específica. Por exemplo, se o arquivo de entrada for o
"dadosEntrada.txt" e em cima de seus dados for feito um cálculo combinando as

variáveis 3 a 3 (número de variáveis escolhida do diálogo de opções de entropia foi

três) então os arquivos de saída serão "saída.dadosEntrada.txt.[Vars.3] .htm]" e
"sai.da.dadosEntrada . txt.[Vars.3] . cvs"

No arquivo "html" estão presentes todos os resultados separados por seção de acordo

com x(xlrlz), H(x y, z), H(X, y, Z) e quantidade de informação. Cada seção está
ordenada, sendo que a quantidade de informação esta em ordem decrescente e as outras

três seções em ordem crescente, seguindo a mesma idéia explicada eln 4.3.1.

No arquivo "cvs'' cada linha consiste em um código, a tupla e o valor calculado para
esta tupla, cepa-rados por "l". Os códigos podem ser 0, 1, 2 ou 3 e significam:

o ll' .z). l x(xly: z). 2 -H(X,y,Z).3 Qtlantidacle de Informação

Logo, se no ar(ruivo "cvs" tiveiinos a linha 01(a,b,c)l0.3 significa que a t.upla a, 1) e c
tem lula entropia condicional igual a 0.3. Com este tipo cle ai(luix.o fica illais fácil utilizar

os ieslllttLdos obtidos com o .Entrar(yaZc como enfiada pala Olttio software de análise
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4.6 Executando o So/tmare

Para executar o se.Pmare Entrar(7aZc é necessário que o sistema já tenha suporte

a Java versão 1.4 pelo menos, e tenha os seguintes "jai's" presentes no mesmo diretório

que está o ':jar" da aplicação: swt.jar, jface.jar, jfacetext.jar, runtime.jar, osgi.jar. Para

o sistema operacional I't/{rzdoms, ainda é necessário que esteja no caminho de execução,

ou no mesmo diretório da aplicação, a biblioteca dinâmica swt-win32-3063 .dll(pala
execução no Windows, outros sistemas precisam da biblioteca pertinente, no Linux, por

exemplo, é a libswt-gtk-3063.se. A linha de comando para a execução do se./tware sela
então:

java -c]asspath EntropCa].c.jar;swt .jar;jface.jar;runtine.jar;osga.jar
-Djava . l i.brary. path: . EntropCalcApp

Dois parâmetros comums, do Java, na utilização do EntropC'aZc são -Xmx512m e
-Xms72m que quando utilizados aumentam o tamanho da memória disponível para o

Java. Estes parâmetros são necessário quando o usuário precisa testar combinações com

muitas variáveis, ocupando assim muita memória.

Existem um conjunto de parâmetros do próprio -EntropaaZc que podem ser usados

pala facilitar a utilização do so®ware e permitindo assim automatizar tarefas repetitivas,

colmo poi exemplo analisar um mesmo arquivo diversas vezes, podemos usar o parâmetro

"-f" e o nome do arquivos isto fará com que o soPmare já inicie com este arquivo aberto,

pronto para ser analisado.

O conjlmto completo com todos os parâmetros

help ou -? mostra a listagem de paiâmetios possíveis

nodialog faz com que o diálogo nao seja mostrado

f "nome de arquivo entrada" diz qual ar(ruivo deve ser t\peito ao inicial o se/Ziurzre

g "nom.e de arquivo saída" - grava o conteúdo da grade no al(ittivo passado colho
parâinetio na sequência.

cvars "varl;var2;var3" - diz (letais os índices (las \;tuiaveis (llle serão tlsadt\s iio cálculo

(le cilt.copia. Essa\ lista\ deve esta.i ciitre i\spt\s e scpttia(la poi Í; por exciiiplo l13;5-.



4.6 Execritando o Software 40

cnumvars <número de variáveis> - diz (lua.nuas variáveis seixo usadas, no cálculo

de entropia, poi vez"

dmetodo <número do métodos - diz qual tipo
EWD, 1 = EFD, 2 = Baseada em Entropia).

-dvars "varl;var2;var3" - diz quais os índices das variáveis que serão discretiza{

-dbins <número de bins> - diz quantos bens serão usados na discretização.

-dsuporte <índice variável de suportei - diz qual o índice da va,riável servirá de
L- -..... ]:.....&:.óó=n nx .(+=1 nana A --X+A,]A o rl)n' An.rlA am T?lrl+ral-\ln\

(0
sel'á. lisa.da.dn rliç=pt'ntivnpãn ll r

as

supor
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5 Tu,toro,CLt

A utilização do -EntropC'aZcpara se encontrei padrões, dada a explicação da teoria

e das funcionalidades do software fica bem simples. Nesta seção iremos chegar a uma
metodologia simples de análise usando o Entrara'aZc.

Neste tutorial iremos analisar as seguintes series

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18,20

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2

O primeiro passo será montar o arquivo de entrada. Para tanto, iremos denominar

cada série por uma letra e com isso montar o arquivo usando o padrão definido na seção
4.4. Obtemos então o resultado:

al b;
1; 2;

2; 4;
3; 6;
4; 8;
3;10;

6;12;

7;14;

8;16;

9;18;

10;20;

c;

1;

2;

1;

2;

1;

2:

1;

2;

1 ;

d

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Com o arquivo de enfia(la n)O[itado, vê\mos usá-lo ]io -Entrara'alce veiificai (letal i\
Piitiopia de ca(l&l série.
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Utilizando o diálogo de configuração do cálculo de entropia (seção 4.3.2), escolhemos

todas as séries e como número de variáveis escolhemos apenas uma, ou seja, apenas a
entropia de uma série por vez.

Opções Para o Cálculo de Entropia

Número de Variáveis

Variáveis

Variáveis Escolhidas Ía
b
C
d

Figura 6: Configuração inicial do Tutorial

Com isso obtivemos os seguintes resultados

( (1)-->o.o

( c) -->1.0

( a)-->3.321928094887362

( b)-->3.321928094887362

A série d tem entropia 0, isto se deve ao fato de todos os elementos contidos nela

terem o mesmo valor, ou seja, P(z) = 1 quedo z = 2 e isto, como visto em 5 leva a uma

entropia 0.

As séries a e ó tiveram o mesmo valor de entropia. Este, pelo próprio Entrar(l;aZc,
é o valor máximo para uma série com 10 elementos. Como visto da propriedade 7, isto

só acontece quando todos os elementos da série são diferentes, e isto é o que ocorre nas
duas séries.

.Apoia que já analisamos índividlialniente cada série, iremos analisar combinações

delas duas a duas e cona isso tentar acham alguma relação entre elas.

Utilizando o diálogo de cálculo de entropia (4.3.2) escolhemos to(las as vaiiáx:eis idas

agora o núiiielo cle variáveis passais a sei 2

Obt.eixos eittão o seetiiiite iesiilta(lo
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@
H .P:ç

+

Número de Variáveis

Variáveis

Variáveis Escolhidas

Figura 7: Configuração de cálculo com 2 variáveis

( b, a)-->0.0

( d, c) -->1.0

( c, b)-l2.321928094887362

( c, a)-->2.321928094887362

( d, b)-->3.321928094887362

( d, a)-->3.321928094887362

Podemos ver que -Z7(a b) = 0.0, o que é muito interessante. Quando analisamos

cada variável separadamente, estas duas obtiveram as maiores entropias e agora quando

analisadas em conjunto obtiveram a menor. Para entendermos o que aconteceu basta
olharmos a série a e a série b. A série ó é a série a mas com cada elemento multiplicado

por 2, logo, se soubermos um valor de uma das séries, dado o que conhecemos delas,

podemos deduzir o valor correspondente na ouvia série, e é esse tipo de conhecimento que

queremos conseguir quando fazemos análises utilizando entropia, ou seja, conseguir uma

previsibilidade dado um conhecimento a priori.
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6 EzperirY\e'Rios

Os experimentos foram direcionados em dois senti(tos. O primeiro testar a ferramenta

e suas funcionalidades para verificar se realmente seu uso contribui de alguma forma

pala o pesquisador na busca por correlações escondidas. O segundo tipo foi entregar o
-EntropC'aZc para um usuário leigo de computação, idas que tenha conhecimento de uma

área específica, e pedir para que tentasse utilizar o se./Zmare para fazer algumas análises

e com isso verificar se o se./tware realmente é de fácil utilização.

6.1 Primeira Série de Experimentos

A primeira etapa de testes da aplicação verificou se o mecanismo de análise está
funcional e coerente.

O primeiro arquivo de teste consiste em dados referentes a câncer de mama coletados

pela Universidade de Winsconsin. Este arquivo contém 699 linhas e está presente no

sítio UCI(26) que é um repositório de dados experimentais pala uso em algoritmos de
aprendizado computacional.

Foram utilizados nos testes dois complitaclores: um Semptron 2200, 512 NIB de

memória e llm Pentium 4 2.66 GHz, 512 À'IB de memória. Ambos usam o sistema opera-
cional \Vindows XP.

6.1.1 Resultados

Neste primeiro teste o ai(lttivo analisado é a x:etsão oficial sem iieillutina alteração

utilizam(lo apenas uma variável pala verificar (ltlais as con(tições da dist.iil)liição.



6. 1 Printeira. Série de Experimen tos 45

( Cllass) -->0.9293179372497983

( Nlitoses) --> 1. 1103327219639885

( Normal Nucleoli) -+2.046418606889183

( Bale Nuclei) -->2.1042548101678085

( À'marginal Adhesion) -->2.1956966334043106

( Single Epithelial Cell Size)-->2.286494120644736

( Uniformity of Cell Size) -->2.3358761395723104

( Uniformity of Cell chape) -->2.494163805803505

( Bland Chromatin) -->2.7661582667444415

( Clump Thickness) -->3.0437692332778825

( Sample code number) -->9.280515880023742

Nessa primeira análise verificamos que a variável "Sample bode number'' não contém

quase estrutura nenhuma pois tem um valor de entropia próximo de /ogu(699) = 9.449148.

Esse resultado era esperado já que é apenas o índice da tupla. Com isso já podemos retirar

da análise esta variável já que não irá acrescentar em nada.

6.1.2 Resultados com Combinação de Mais Variáveis

No próximo teste iremos aumentar o número de variáveis analisadas por conjunto

para 2. Não será usada a variável "Sample code number" seguindo o resultado do teste
anterior.

( Uniformity of Cela Size, Class) -$0.24504931506908784

( Uniformity of Cell Shape, Class) -->0.26834529344436203

( Bare Nuclei, Class) -->0.3357755776380628

( Bland Chromatin, Class) -#0.3815539256207105

( Single Epithelial Cell Size, Class) -->0.4132266498144925

( Normal Nucleoli, Class) -->0.4538449041729523

( Clump Thickness, Class) -+0.46458963460435904

( Nlarginal Adhesion, Class) -+0.48030261229127313

( X:litoses, Class) -#0.7191937344913691

( Single Epithelial Cell Size, N.lilases)-->0.8209707931634238

Podemos perceber nesse teste (lue a vz\iiá\.el "Class" está i)licito coirelacioiiada a

t,orlas as out.las .já (lue t.o(las s\ias coiiibin&tções coiii }\s outras variáveis tetil ilha entropia
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muito baixa

Analisando, dentro desse mesmo teste, os valores da entropia simétrica (H(X, }: Z))

l Nlitoses, Class) -->1.829526456455357

( Bare Nuclei, Class) -->2.4400303878058716

( Normal Nucleoli, Class) -->2.5002635110621347

( Uniformity of Cela Size, Class) -+2.5809254546413984

( Nlaiginal Adhesion, Class) -->2.6759992456955835

l Single Epithelial Cell Size, Class) -->2.701720770459228

l Uniformity of Cell chape, Class) -->2.762509099247866

( Normal Nucleoli, À/litoses) -+2.895467763500796

( Bare Nuclei, Nlitoses) -+2.9792437868556267

( Marginal Adhesion, Mitoses) -->3.0800863202704463

( Single Epithelial Cell Size, Nlitoses)-->3.107464913808159

l Bland Chiomatin, Class) -->3.1477121923651525

l Uniformity of Cell Size, Mitoses) -->3.1642859357076922

l Uniformity of Cell Shape, Mitoses) -+3.344373672721075

( Clump Thickness, Class) -->3.508358867882242

Neste resultado percebemos que realmente a variável "Class" está bem relacionada a
todas as outras variáveis.

6.1.3 Resultados com Coluna Aleatória Adicional

Para essa etapa será adicionada uma coluna com nome "Vaiiavel Adicioi)al" contendo

\dores aleatórios e tambén] será aumentado pala 3 o tamanho das combinações testadas.
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Com esses resultados fica mais evidente ainda a relação da variável "Class" com as

outras. Outro detalhe interessante é que a variável "Variável Adicional" , em sua primeira

aparição na lista ordenada por entropia, se verifica um salto nos valores, pulando cle
1.76261 para 4.02929, mostrando que ela realmente não colabora com o cálculo, tal como

eia o esperado nessa análise ja que selas valores são aleatórios e a entropia somente dela é

igual a 9.449148645 = /og2(699) que é a entropia máxima. para esse tamanho de amostra.

6.1.4 Conclusão da Primeira Etapa

Com os iesliltados obtidos, pode-se concluir (lue, a variável "Class" é altamente iii-
Huenciada por todas as outras. .4 inclusão da vaiití\el com valores aleatórios não atiapa-

Ihott \ \ilálise, inostiitii(lo (ltie a aplictlção consegue ajiidi\i :\ scl)att\i- (lt\(los pertiiit'iit.es

de ittí(lo. O mecltiiisillo de análise ficou sin)pies (le ser ustldo, e caiu a ajii(la. das mani-

pulações (ll\ &ílvoie (le iesillti\(los, oi(leiiztção e inclusão ou ieinoção (lc iót.illos, fica ain(li\

IUniíormity of Cell Size, Bale Nuclei, Class) -->0.0883232522615

(Uniformity of Cela chape, Bale Nuclei, Class) -->0.0902788594003

(Clump Thickness, Unifotmity of Cela Size, Class) -->0.1278218230898

IBare Nuclei, Noitnal Nucleoli, Class) -#0.1321147221918

(Single Epithelial Cela Size, Bare Nuclei, Class) -->0.132745871829

(Clump Thickness, Bare Nuclei, Class) -->0.1343117278309

(Uniformity of Cela Size, Normal Nucleoli, Class) -->0.1373370024059

IClump Thickness, Uniformity of Cell chape, Class) -->0.1374535106955

IUniformity of Cell Shape, Bland Chromatin, Class) -->0.1399859825784

(Uniformity of Cela chape, Normal Nucleoli, Class) -->0.1449739328882

(Uniformity of Cell Size, Bland Chromatin, Class) -->0.1478325214480

 
(Single Epithelial Cell Size, Bare Nuclei, Bland Chromatin) -->1.74369192760

(Marginal Adhesion, Single Epithelial Ce11 dize, Bland Chromatin)-->1.762614740711

IC[ump Thickness, B]and Chromatin, Variave] A]eatoria) -->4.0292920415]

(Clump Thickness, Uniformity of Cela Shape, Valiavel Aleatoria) -}4.435726058576

(Clump Thickness, Single Epithelial Cell Size, Variável Aleatoria) -+4.51340953099

(Clump Thickness, Marginal Adhesion, Variável Aleatoiia) -+4.5326961875

(Clump Thickness, Uniformity of Cela Size, Variável Aleatoria) -->4.5927269366

(Clump Thickness, pare Nuclei, Variável Aleatoria) -->4.71983597183
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dais fácil vei o os melhores e os piores resulta(tos podendo assim chegar tl novas hipóteses

pala estudo.

Esse resultado era o esperado já que a variável "Class" representa a presença de câncer

de mama ou não e as outras colunas, menos a (le índice, são algumas das características

apresentadas por uma pessoa com a doença.

Outra conclusão que podemos chegar, é que, com a metodologia utilizada, pode-se ir

filtrando quais variáveis devem continuar nas análises e quais são apenas ruído, facilitando

assim a obtenção de resultados e diminuindo a quantidade de dados necessária que devem
ser verificados.

6.2 Segunda Série de Experimentou

Esta segunda etapa de testes utilizou um arquivo com séries históricas. O arquivo

contém preços de fechamento de 20 ativos do mercado financeiro que ocorreram entre os

dias 04/01/2000 e o dia 29/04/2005 (1175 duplas).

A variável "data" é o dia em que esse fechamento ocorreu. Não faz sentido colocar

este campo na análise já que foi incluído no conjunto de dados apenas para suporte.

6.2.1 Resultados Simples(l Variável por Combinação)

Resultado do cálculo de entropia com combinação de apenas uma variável, entropia

simples.
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( CHAP3 Equíty) -+5.143093595617538

( CLSC6 BS Equity) -->5.8779507932266695

( UBBR4 Equity) -->7.273494669361969

( INEP4 BS Equity) -->7.500457049787857

( ACES4 E(luity) -->7.572731069370371

( OZBG Comdty) -->8.236424150132878

( TSPP3 Equity) --l8.53706744272203

( FFTL4 Equity) -+8.623509819374645

( ITAU4 BS Equity) -->9.092196036743122

( EÀ/IBR4 Equity) -->9.176838765394388

( BBDC4 Equity) -->9.184808511032477

( VALE5 BS Equity) -->9.272031351652187

( PETR4 BZ Equity)-->9.304715154536233

( SBSP3 Equity) --l9.375401715364587

( TNLP4 E(luity) -->9.420756377185851

( CGAS5 Equity) -+9.514793123457343

( BRL Curncy) -->9.750427115856136

( NKY Index) -->10.082892328677337

( INDU Index) -+10.128347570834132

( IBOV Index) -+10.198445041452537

Pala o número de linhas desse arquivo, o valor máximo de entropia é lO.1984450414.

Podemos notar que os valores de entropia obtidos não estão muito baixos, e na maioria,

estão muito próximos do valor máximo. Isso se deve ao fato que dificilmente um valor

de fechamento se repete nittitos dias no mercado financeiro, e as vezes a diferença é ein

centavos, mas o cálculo não leva isso em consideração, se o valor for diferente mesmo que

por apenas un] centavo, é considerado outro elemento. Esse atnbiente sugere a utilização

de tina discretização.

O próximo resultado niostla as entropias calculada\s cla niesina forma (ltie anterior-

ineiit.e mas agora to(los os dados fora.in disc:retizados covil o EW:D, utilizando iim iitlirlero

de classes igual a 35 (a vi:Í?5). Com esses parâmetros obti'çetnos o seguinte resultado:
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( CHAP3 Equity) -->0.22230758079310922

( TSPP3 Equity) -#3.7600794170766845

INEP4 BS Equity) -->3.7765617018064987

( BBDC4 Equity) -->4.126035150072731

( ACES4 Equity) -->4.237294407564095

( ITAU4 BS Equity) -+4.271356803397403

( FFTL4 Equity) -->4.34386911988204

( VALE5 BS Equity) -->4.367586703262196

( PETR4 BZ Equity)-->4.390503218159439

( OZBG Comdty) -+4.50565624680423

( NKY Index) -->4.5292174336763384

( INDU Index) -->4.56281384102321

( UBBR4 Equity) -->4.564608505940184

( BRL Curncy) -->4.599884691397817

( CGAS5 Equity) -->4.6032480223702334

( SBSP3 Equity) -->4.6841461667765145

( CLSC6 BS Equity) -->4.697698212645328

( IBOV Index) -->4.737449761562849

( EÀ/IBR4 Equity) -->4.821642255592991

( TNLP4 Equity) -->4.930024670472681

Podemos perceber que houve uma melhora para a análise. Outro detalhe que vale

a pena ser notado é que a variável "CHAP3 Equity" com a discretização acabou tendo
ui-na distribuição bem definida como mostrado no histograma da figura 8:

A.nalisando melhor a série histórica da CH.AP3, fica fácil entender o porquê desse

resultado. Ela não tem muita variação de preços, no meict\do financeiro diria-se blue ela
é pouco negociada logo seus valores de fechamento não ocila.in muito.

Esse resiiltado enfatiza o fato de o ttsuário do programa ter club tei conhecimento

razoável sobre os dados com (lue está trabalhando. Outro resultado importante é pode-se

perceber uni dos usos da discretização e o por(luê dela estar presente iio .EntropC'aZc.
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Histograma da Variável CHAP3 Equity

0.0
54.77Ü28571q285706 114.3+5]1.8148571q28571427

Variável Discretizada Clone:HAP3Equityt

Figura 8: Histograma da variável CHAP3 Equity

6.2.2 Resultados com Duas Variáveis

No próximo experimento foi calculada a ent
os conjuntos já discretizados na seção 6.2.1:

ropia com duas variáveisl



6.2 Segttn(la Série de Experinlentos 52

( Nl<Y Index, CHAP3 Equity) -->0.05948741596861379

( INEP4 BS Equity, CHAP3 Equity) -->0.07269202210032295

( ENIBR4 Equity, CHAP3 E(luity) -->0.10085137442189075

( TSPP3 Equity, CHAP3 Equity) -->0.1015593097568258

( SBSP3 Equity, CHAP3 Equity) -->0.11323914610029227

( INDU Index, CHAP3 Equity) -->0.12148237915007147

( BRL Cuincy, CHAP3 Equity) -->0.1226094907602946

( OZBG Clomdty, CHAP3 Equity) -->0.13528847937378435

( CGAS5 Equity, CHAP3 Equity) -->0.14782122251063923

( TNLP4 Equity, CHAP3 Equity) -->0.14961489610974454

( ITAU4 BS Equity, CHAP3 Equity) -->0.1561999535395028

( .A.CES4 Equity, CIHAP3 Equity) -->0.158483225308882

( FFTL4 Equity, CHAP3 Equity) -->0.16088593216246927

( BBDC4 Equity, CHAP3 Equity) -+0.1617344615782591

( UBBR4 Equity, CHAP3 Equity) qO.16636633139351317

( PETR4 BZ Equity, CHAP3 Equity)-->0.16678458661934306

( VALE5 BS Equity, CHAP3 Equity) -->0.1740295657454993

( BRL Curncy, INEP4 BS Equity) -->1.826088630789443

( FFTL4 Equíty, VALE5 BS Equity) -->1.956334406823236

( NKY Index, TSPP3 Equity) -->2.035428224552794

Podemos verificar que, todas as variáveis, nas condições (X(C'X.AP3lX)) tem en-
tropia muito baixa. A princípio pensaríamos que CHAP3 está altamente relacionada às

outras variáveis. Se lembrarmos da propriedade ll da entropia (-a(VjX) $ .H(y)) pode-

mos verificar que CHAP3 só segue a propriedt\de, e como sua entropia individual é iiiuito

mais baixa que a das otitias variáveis, quando analisada em conjunto acaba baixando

a entopia condicional pala uni \aloi menor (late o seu próprio (0.22230). Juntando-se

isso à conclusão chegada no teste anterior, (lue CH.\P3 é pouco negociada no mercado,

podemos tira-la dos próximos testes para evitar \;aloies ilusórios.

Este é ilm exemplo claro, (lttc mostra que lim itsuáiio, sem uni conhecimento específico

(los dados com que esta tri\b2\lutando, poderia chegam a conclusões erradas, invalidaitdo
assim seus resultados.
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6.2.3 Resultados col-n 'lYês Variáveis

Nesse próximo experimento foi usado combinações com três variáveis, e não foram

usadas as variáveis CHAP3 e data, pelos motivos já explicados anteriormente.

l CGAS5 Equity, TNLP4 E(luity, TSPP3 Equity) -l0.6470715685951877

( CGAS5 Equity, TNLP4 Equity, IBOV Index) -->0.7377485709762162

( CGAS5 Equity, TNLP4 Equity, INEP4 BS Equity) -->0.7525577685756554

( BRL Curncy, TNLP4 Equity, INEP4 BS Equity) -->0.7621871126721042

( NKY Index, TNLP4 Equity, TSPP3 Equity) -->0.7648150179710894

( BRL Curncy, TNLP4 Equity, TSPP3 Equity) -->0.7829412772235413

( CGAS5 Equity, TNLP4 Equity, VALE5 BS Equity)-->0.786608878357455

( ACES4 Equity, SBSP3 Equity, INEP4 BS Equity) -->0.7976232130214352

( PETR4 BZ Equity, TNLP4 Equity, IBOV Index) -->0.8055628821046267

l SBSP3 Equity, ENIBR4 Equity, INEP4 BS Equity) -->0.8278833313005596

( PETR4 BZ Equity, TNLP4 Equity, TSPP3 E(luity)-->0.8393527523073272

( BRL Curncy, TNLP4 Equity, VALE5 BS Equity) -->0.839873941214313

( TNLP4 Equity, EMBR4 Equity, IBOV Index) -->0.8478001886796709

( NKY Index, PETR4 BZ Equity, TSPP3 Equity) -->0.851257869029226

( CGAS5 E(luity, SBSP3 Equity, INEP4 BS Equity) -+0.851879285794226

( TNLP4 Equity, EÀ'IBR4 Equity, INEP4 BS Equity)-l0.8535858513460023

( NKY Index, CGAS5 Equity, TSPP3 Equity) -->0.8538181556930695

( OZBG Comdty, TNLP4 Equity, TSPP3 Equity) -->0.8562326571334625

Nesse teste foi encontrado na menor entropia uma relação interessante. CGAS5

(Coingas, empresa de distribuição de gás natural), TNLP4 (Telemar, empresa de te-

lecomunicação) e TSPP3 (Telesp Celular, empresa de telecomunicação), não apareceram

com boas entropias nos testes com menos variáveis, Dias agora com tios variáveis a.pa-
recem com um valor de entropia bem bttixo, mostrando (lue pode ha\er alguma relação
entre elas. Esta vêm a ser tina hipótese a ser melhor estudada.

No caso do segtiildo menor valor, CGAS5, TNLP4 e IBOV Index , ?\paiecett unia

relação já conhecida do n)ercado financeiro. O Índice Bovespa ("IBOV Index") é uma

coitiposição (le ações poli(leia(las poi sita li(ltii(lez (núiiieio de negócios). Hoste context.o,

a CG.\S5 e a TNLP4 teill ilnia participação tilzoá\el nessa cotnposição, logo faz nliiit.o
seno.ido (lide iunbas iiiflttencienl ilo índice Bovespa
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O terceiro menor valor é composto poi CGAS5 , TNLP4 e INEP4 (Inepai, industria

cle contrição de infra-estrutura de pedes elétiicas e (te transmissão cle rádio e telefonia).

Esta é mais uma hipótese interessante que vale zl pena avaliar com mais cuidado utilizando
outros métodos de análise

O quarto menor também é uma relação interessante, BRL Curency (é o preço do
polar em Reais), TNLP4 (Telemar) e INEP4 (Inepar). A relação aqui faz muito sentido,

Telemar utiliza serviços providos pela Inepar e tem dívidas em Dolar, logo o preço do
dolar influi na Telemai que por sua vez influi na Inepar. Este resultado mostra bem a

idéia de entropia condicional.

6.3 Análise das Impressões do Usuário

Uma das metas principais desse projeto eia desenvolver um soPmare que fosse de fácil

utilização. Este conceito pode acabar não ficando muito claro para quem cria as interfaces

e implemente todo funcionamento de um se./tware. Toda a lógica de funcionamento do

sistema está fortemente ligada à experiência de utilização de soPmare do desenvolvedor.

Esta experiência pode estar muito além da de um usuário comum, e pode faltar essa
percepção ao desenvolvedor, produzindo assim um se./t?pare que, a seu ver, tem utilização

simples, mas para um usuário comum acaba sendo muito complicado, diminuindo assim
o seu interesse ou até mesmo o impossibilitando de utilizar o soPware.

Para tentar evitar este problema, depois do se/íware estar pronto, um dos testes foi

instala-lo para dois usuários comuns (Usuário A e Usuário B), com muito conhecimento
específico em alguma área diferente de computação. Estes usuáiios tentaram usar o
-EntropaaZc para analisar algtms conjuntos de dados que conheciam e (leia.in um parecem

sobre a facilidade de uso do se/Zware e dos resultados obtidos.

.\mbos usual ios tiveram limo pequena aula sobre as fuiicionalida(le do se/Zmare, sobre

o conceito de entropia, como são os ar(laivos de entrada e como usei os parâmetros de

execução.

Após }l aula, os usuálios puderam expeiiinentai com o Entrara'aZc poi mini dia,

analistuldo setas con.juntos e conferindo hip(5teses e depois iespondeialli as seguintes per-

guntas:

O software é fácil (te ser utilizado?
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O software é útil para suas análises?

O software tem un] bom desempenho?

O que pode ser melhorado no software?

Encontrou algum erro durante a utilização do software?

Os computadores utilizados para os testes foram Pentium 4, 1.8 GHz e 256 N/IB de
memória com o sistema operacional Windows XP.

6.3.1 Resultado das Impressões do Usuário A

Depois do dia de uso do -Entrar(7aZc, perguntou-se então para o usuário A suas
impressões sobre a ferramenta, seguindo o questionário acima:

Facilidade na utilização - Um dos objetivos principais perseguidos durante a imple-
mentação do -EntropC'aZc era deixar a utilização fácil. Para o usuáiio A esse
objetivo foi alcançado. A interface foi considera simples, direta e intuitiva. Todas

as funcionalidades, ficaram simples de ser usadas e "experimetadas" favorecendo

ainda mais no processo de aprendizado do uso do se.Pmare. A apresentação das
árvores de entropia foi um ponto que foi muito elogiado. De acordo com o usuário,

ficou muito bom para comparar resultados de análises diferentes, podendo-se nave-

gar pelos resultados atuais e os anteriores na mesma tela, ajudando assim a derivam

hipóteses elos resultados.

Utilidade pala sua análise - Apesar de ter pouca familiaridade com o conceito de entro-

pia, ainda foi possível ao usuáiio montar alguns testes e coilfeiir alguns resultados

inteiessailtes, inostraiido que a análise por entropia é coerente

Desempenho - não houve reclamações sot)re o desempenho do se/f?uar-e. O tisuário está

acost.umado a utilizar diversas feirameiit.as de análise, como por exemplo o Excel e

Nlatlab, e nlesiilo assim apiovoti o desempenho do -EntropC'aZc.

Sugestões - o ttsttário sugeriu que hou\:esse (lispoilível no se/fioare, de forma fácil, (letal

valor cra coilsideiado alto para a eiit.ropta dado o iiúniero (lc. liiilit\s lidas do ar(laivo

(le entiaclt\. Essa sugestão foi prontaillente iiiiplemeiitada, ciiaii(lo-se ilha l)aria

acima da ái\.ote (le cntiopia (late (liz (luantas liillias existciii ntl tl\.l)ela ((ltiaiitas
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linhas folanl lidas do a.iqtiivo) e (dual o valor máxílno de entropia para esse número

de linhas (Zog2(iV) onde N é o núi-mero de linhas, como visto na seção 7). Essa barra

também tem a funcionalidade cle dar dicas ao usuálio sobre a utilização cle ouvias

funcionalidades do soáware, facilitando ainda mais sua utilização.

Ecos encontrados - Durante suas análises, o usuálio percebeu que a discretização EWD

não estava conseguindo montar intervalos que levassem ein conta apenas casas de-

cimais. O erro foi resolvido ainda dentro do prazo de utilização do se/íware pala
que o teste poi paire do usuário não fosse prejudicado.

6.3.2 Resultado das Impressões do Usuário B

O usuáiio B teve impressões semelhantes às do usuário A

Facilidade na utilização - O usuário B não teve problemas na utilização do s(2/Zware.

Achou muito interessante poder acrescentar os outros indicadores (quantidade de

informação ou entropia simétrica) à mesma apresentação sem a necessidade de
recálculo.

Utilidade para sua análise - Este usuário montou alguns conjuntos de testes simples

com o intuito de entender melhor o conceito de entropia. Depois que conseguiu

entender seu funcionamento, montou um conjunto para testes parecido com o das

séries históricas que foi utilizado em 6.2. Após seus testes o usuário B relatou que a

ferramenta .EntropC;aZc realmente pode ser usada de forma útil para análises que
ele venha a fazer.

Desenlpeilho - Quanto ao desempenho o usuálio encontrou problemas quando teittou

a.nalisar um conjunto com mais de vinte variáveis 5 a 5, este teste levou iiiuito
teilipo pala ser concluído. Isto se deve ao fato (lue seriam necessários 15304 nós
no piin)eito nível (este é o número de combinações possíveis sem coiitai as per-
mutações) causando cima lentidão na hora de criei a estiutuia cla ár't'oie e alocai

essa (ltiaiitidade inicial de espaço.

Sugestões - Foi sugerido pelo us\bário colocar o iiúinelo (le linhas (la tabela em alguili

Ittgai pari\ hci\i anais ftícil analisa\i os resulta(los. Est.a ip(ltiisição jú hax.ia si(lo fí'itit

pelo outro ttsttáiio e taiilbéill foi eiit.iegtic ain(la iio (lia de t.estes. Olit.ia sugcstã.o

foi (lintiilttii o número dc iótlllos elite t\.paioceiii inibi \liiieiltc l)oi galho lias áivoics.
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Qtlando o pacote de testes foi entiegtie aos usuáiios, todos os rótulos estavam ativos

inicialmente, poluindo um pouco a visão. A idéia de deixai apenas o rótulo com o
nome do nó e o valor da entropia condicional habilitados já havia sido implementada

mas ainda não havia um pacote comi ela. No pacote com as primeiras sugestões,

também foi entregue esta implementação.

Ecos encontrados Este usuário não percebeu nenhum erro

Com esses comentários, podemos concluir que a implementação ficou como foi plane-

jada: de fácil utilização, bom desempenho e útil para um profissional que precise analisar

conjuntos de dados.
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7 Cloro,ct'u,sã,o

O objetivo desse projeto foi criar uma aplicação que ajudasse pesquisadores, de di

versas áreas, a fazer uma análise de seus dados utilizando o conceito de entropia.

A entropia foi utilizada como medida de correlação entre conjuntos e a partir desta

propriedade o usuário do soPware pode fazer a "mineração" em seus dados e tentar
achar relações escondidas que venham a ser úteis para sua pesquisa ou estudo. Foram
implementados, fora o cáculo simples de entropia que é encarado como um caso particular

onde as combinações são de apenas uma variável, três modos de calcular a entropia, duas

assimétricas (X(.ZJX, y) e -a(ZlrjX)) e uma simétrica (.H(X, y, Z)). A diferença está
em como o .Entrar(7aZc calcula as frequências e probabilidas para cada caso.

O conceito de Quantidade de Informação também foi implementado para ajudar na

análise. Clom essa medida, pode-se ter uma ideia melhor de qual variável agrega mais
informação a um conjunto.

Ainda foram implementados três tipos de discretização para o usuário poder realizar

pré-processamentos, de uma forma mais integrada, em seus conjuntos antes de tentar
alguma análise. Dessa forma a ferramenta ficou mais completa, conseqüentemente mais

fácil para alcançar algum resultado.

Para melhorar ainda mais a visualização dos dados, foi disponibilizado um visualisa-

dor de histogramas integrado ao -EntrapC'aZc. Com isso o usuário pode ter uma idéia

melhor da situação de seu conjunto de dados.

Com todas essas ferramentas implementadas seguidos duas linhas de testes, uma com

dados experimentais, testando as funcionalidades e suas utilidades de uma coima geral,

já que não existia um problema específico a serem tratados, e testes com usuários para

verificar se a ferramenta ficou de fácil utilização, eficiente e robusta.

Quanto aos testes cona os dados experimentais chegou-se a agutilas hipóteses já espe
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fadas, o que mostra que a idéia da análise utilizando-se entropia realmente funciona

Ainda quanto aos testes com dados experimentais, foi testada a idéia de discietização

pala se obter resultados melhores. O resultado foi bastante satisfatório, ajudando a
analisar dados de características essencialmente continuas sem muita perda de precisão

e assim chegando à hipóteses já esperadas, bem como em resultados interessantes não

previstos tal como visto na seção 6.2.3.

Não roíam realizados testes que levassem a um número muito grande de combinações

(mais que mil) pois o programa -Entrar(;aZc acaba encontrando problemas por falta
de recursos computacionais. O número de cálculos é exponencial, podendo levar muitas

horas para se chegar a algum resultado e o objetivo do programa não é achar resultados

através de força bruta mas sim derivar hipóteses de uma forma rápida e simples de ser
visualizada a partir de um conhecimento específico

Quanto ao desempenho entre a versão protótipo em C++ e a versão final em Java,

a partir de testes pudemos observar que com arquivos de 1175 linhas, calculando com-
binações de 10 variáveis quatro a quatro, obtivemos um resultado muito parecido, não
mais do que 10 segundos em um computador com processador Athlon 1500 À/1Hz e 512
MB de memória ram. Isto mostra que não houve perda de desempenho significativa em

relação à versão protótipo.

No caso dos testes com séries históricas de ativos do mercado financeiro, chegou-se

a resultados interessantes mas simples. Para se realizei análises mais complicadas seria

necessário mais conhecimento específico nessa área. Este conhecimento seria útil por

exemplo na escolha de quais ativos são mais interessantes, se a série com os valores de
fechamento é realmente a melhor forma de analisar o ativo, qual o melhor tamanho para

uma série histórica, etc, mas esse tipo de estudo já não estaria mais o foco desse piojeto

A visualização de resultados e de dados colaborou nltiito pt\ra se alcançam os iesult.idos

obtidos, completando muito bem todo o ambiente de análise citado. .A íeiramenta blue

mostra os histogialnas clãs valia'ç'eis colam)Orou muito para poder se entender melhor os
dt\dos sendo estudados e foi bastante utilizada durante os testes feitos, ajildaiido a.té

a se entender melhor alguns resultados obtidos 6.2.1. Cota esta feiiameiita ficou mais
simples, por exemplo, perceber (lualido a aplicação de uma. discretização seria itecessária

oii se unia vi\fiável tinha pouca cstttttttra (potlca x.afiação de va.lotes).

Po(lentos concluir que, quanto }l essa naif.e (le testes, o objetivo foi alcança(lo. To(lêls
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as funcionalidades ficaram bem integradas e robustas. A fiilaliclade, desse tipo de t\.nálise

implementada, focou bem clara tal como sua útilidade.

Os testes com usuários mostraram que o caminho tornado no desenvolvimento da
aplicação foi satisfatório. O -EntropC'aZc, de acordo com os comentários dos usuários,
mostrou-se muito simples de ser usado, não necessitando nenhum conhecimento específico

de computação.

O único problema na utilização da aplicação, por parte dos usuários, foi compreender

bem o conceito de entropia, mas depois que conseguiram compieeder a idéia de entropia

e o que significa, a utilização do soPmare ficou fácil como planejado. Esta interação com

o usuário ainda serviu para melhorar a aplicação já que além de testa-la, ainda deram

sugestões de como melhorar a apresentação, como visto na seção 6.3

O .Entrar(17aZc foi eficiente tanto na obtenção quanto na apresentação dos resultados

obtidos. Neste teste com usuários, verificou-se que o resultado foi como planejado. A

facilidade de uso e de compreenção do se.Pmare, que era um dos objetivos desse projeto,
foi confirmada com as impressões dos usuários.

Além dos resultados obtidos com o soPware, ainda foi possível aprender a usar o
arcabouço .Ec/ípse, a API SWT, conceitos novos como entropia e quantidade de informação

e até mesmo uma compreensão melhor dos termos dado e {rgormação, do conceito de
'l;aprn+i.,ç,pân n Hn minnrnpãn do rlnrlnc

u\uv b uv x& xxxux WYWV uv uwuvvn

7.1 Trabalhos Futuros

O .Entrou(;aZc ainda pode ser melhorado acrescentando-se mais algoiitnios de dis-

cretização. A literatura contém muitos exemplos possíveis de méto(tos de discretização

(27) e a estitttura interna do se/1luare foi elaborada para (lue seja simples adicioiiai inox'as

implementações de novos métodos.

Outro projeto futuro é adicional novas formas (le visualização dos dados e dos resul-

tados, já que as formas impleiiientaclas foram muito úteis, colaborando assim mais com

a compreensão dos dados poi parte do ttsttário.
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APÊNDICE -A.pêm,doce

A.l Biografia de Claude Shannon

Claude Elwood Shannon nasceu em 30 de Abril de 1916 no estado de Nlichigan nos

Estados Unidos. Teliiiinou sua graduação em 1936 na universidade de Nlichigan conse-

guindo os títulos de bacharel em matemática e em engenharia elétrica. Em 1940 conseguiu

o título de mestre em engenharia elétrica e de doutor em matemática pelo Instituto de

Tecnologia de N/lassachusetts (A/lIT). Em sua tese de mestrado, de título "A Symbolic

Analysis of Relay and Switching Circuits" , usava Algebra Booleana para estabelecer uma

teoria sobre a pinagem de circuitos digitais. Essa tese foi considerada a tese de mestrado

mais importante e mais famosas de toda a hist(ária. Esse trabalho tem um significado

muito amplo, porque circuitos digitais são fundamentais para o funcionamento dos com-

putadores modernos para os sistemas de telecomtmicação.

No ano de 1941, Shannon entrou para o departamento de matemática do Bela Labs,

onde continuou a61iado até 1972. Em 1956 tornou-se professor visitante do \lIT, membro

permanente da faculdade em 1958 e professor emeritus em 1978.

Shannon era conhecido por seus interesses ecléticos. Unte das histórias mais poptilaies

nesse sentido, o clescleve andando de motociclo enquanto fazia inalabaiisnio comi tios

l)olinhas nos corredores do Bell Labs.

O Professor Shattnoti tainbéili era iim ávidojogador de xa(]rez e uini\ de suas iiixetlções

foi uma lilá(quina (late cons('guia jogar xadrez, máquina esta (lue eni uma \;iageni à Rússía,

em 1965, foi utilizada pala (lcsafiar o campeão intiiidial, Xlikliail Bot\ínllik, pala- uma

partida. Shannon pcideu a partida ein 42 lances, o que foi considerado uma excelente
apieseiitação.

Deilt.ie sitas invellções pst.ii\nli \s linda têm iiiii lato niecaiiico, o (letal clttliiuwa (le

Thesetts, (lue conseguia }\aliar i\ saí(la de labiiiiltos. Esse pode sor coiisi(lpti\(lo lliii (los
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primeiros experinlentos enl inteligência aitiíicial. Além disso ainda criou iiina máquina
que resolvia o cubo mágico, uma máquina de malabarismo e até mesmo cima má(quina

para ler a mente. Shannon dizia que era motivado pela curiosidade ao invés da utilidade

de suas invenções. Ele mesmo dizia:"Eu só queria saber como }ls coisas funcionavam."

Em 1948, Claude Shannon escreveu seu antigo mais importante, que veio a ser um
marco, "A À'lathematical Theoiy of Communication". Ele começou esse paper pioneiro
em teoria da informação observando que: "0 problema fundamental da comunicação é

o de reproduzir em un] ponto exatamente ou aproximadamente uma mensagem seleci-

onada em outro ponto" (11). Ele então continua estabelecendo de forma tão completa
os fundamentos da teoria da informação, que até hoje seu arcaboiço e sua terminologia

permanecem como sendo o padrão.

Essa teoria foi um sucesso imediato entre os engenheiros de comunicação e estimulou

a tecnologia que levou ao que chamamos hoje de Era da Informação. Todas as linhas
de comunicação hoje são medidas em bits por segundo, uma noção que Shannon usou
para definir a capacidade de um canal de comunicação. Sua teoria foi o que fez possível
o uso de bits em computadores para armazenamento necessário por figuras, sons e outros
dados.

Um outro trabalho famoso de Shannon foi um paper de 1949 chamado: "Communi-
cation Theory of Seciecy Systems". Este trabalho é normalmente lembrado como o que

fez a criptografia ser encarada não mais como arte mas sim como ciência

Ganhou muitos prémios e concessões, dentre eles: Concessão h/sorris Liebinann À'le-

morial do Instituto de Engenheiros de Radio (1949), A Nledalha Stuart Ballantine do
Instituto Franklin (1955), Concessão Corporação de Pesquisa (1956), Nledalha de Honra

da Universidade Rice (1962), Concessã.o Nlarvin J. l<elly (1962), Nledalha de Honra da

l.E.E.E. (1966), Nleclalha Nacional de Ciências(1966) entregue pelo Presidente Johnson,
Prêmio Caldeu Plate(1967), Piêmio Harvey, Technion, Haifa (1972) entregue pelo Pre-

sidente de lsrael, Concessão Jacquaid (1978), Prêmio Haiold Pensei (1978), Xledttlha

de Ouro da Socie(jade de Engenharia de .Ati(lio (1985), O Piêmio cle l<yoto (1985) e o
Prêinio Ecltiaid Rliein(1991).

\lénl dos cliveisos l)ienlios, o Professor Sllannon, recebeu ainda divelsos títulos hono-

rários: \ale (Nlestie eni Ciências, 1954), Nlichigaii (1961), Piincclt.oii (1962), Edinbtligli

(1964), Pit.tsbliigh (1964), Noithwestern (1970), Oxfoid (1978), Ei\st .Àiiglia (1982)
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Carnegie-À'lellon (1984), Tufos (1987) e da Uuivelsidade da Pennsylvania (1991).

Durante o tempo em que trabalho no Bell Labs, conheceu sua esposa lvlaiy Elizabeth

"Betty" À/loore, tuna analista, com quem se casou em 1949. Teve 2 filhos, Andlew e
.Nlargarita

Claude Shannon morreu no dia 24 de Fevereiro de 2001, aos 84 anos, depois de uma

longa luta contra o mal de Alzheimer.

Pala mais detalhes (28), (29), (30) e (31)
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